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ส่วนที่ 1 

การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 

 บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทัในเครอืประกอบธุรกจิรา้นอาหาร กาแฟ และ
เครือ่งดื่ม รา้นจาํหน่ายผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และอาหารสาํเรจ็รปูต่างๆ พรอ้มทัง้เป็นผูผ้ลติในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้
ชื่อ เอส แอนด์ พ ีซึ่งมรีายละเอยีดการดําเนินธุรกจิ ประเภทผลติภณัฑ์สนิค้าและบรกิาร และโครงสรา้งกลุ่ม บรษิทั 
เอส แอนด ์พ ีดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการดาํเนินงานของบริษทั 
 

 วิสยัทศัน์ 
 To be the Most Trusted Thai Restaurant & Bakery Chain 

 

   พนัธะกิจ 
 · 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 
 

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

 ปี 2559 ทีผ่่านมา เป็นปีทีป่ระชาชนชาวไทยทัง้ประเทศมคีวามรูส้กึเศรา้โศกรว่มกนัจากการเสดจ็สวรรคตของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 
 

         S&P ได้ร่วมถวายความอาลยั และจงรกัภกัดทุีกช่องทางเท่าที่สามารถทําได้ ไม่ว่าจะเป็นการบรกิารอาหาร 
และผลติภณัฑ์อื่นๆ ให้แก่ประชาชนที่มาถวายสกัการะพระบรมศพที่สนามหลวง การขอพระราชทานอนุญาตเป็น
เจ้าภาพบําเพ็ญพระราชกุศล ดงัน้ี แต่เรายงัคงไม่ลืมการพฒันาองค์กรในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพฒันา
ผลติภณัฑ ์การพฒันาพนกังาน การสรา้งคนจากศนูยก์ารเรยีนเอส แอนด ์พ ี ทีเ่พิม่ปรมิาณ และคุณภาพมากขึน้ทุกๆ
ปี เปิดศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน รบัรองโดยกรมพฒันาฝีมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน และ S&P ยงัคงใสใ่จ
สิง่แวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ดงัเรื่องทีโ่ดดเด่นทีส่ดุใน 43 ปี ทีผ่่านมาคอื นํารอ่งโรงงานเบเกอรีพ่ลงัแสงอาทติย ์ดว้ยการ
ตดิตัง้แผง Solar Roof “ โรงงานเบเกอรี ่เอส แอนด ์พ ีประหยดัพลงังาน ” ใหก้บัสายการผลติเบเกอรี ่โรงงานบางนา 
กม. 23.5 
 

         ในนามของคณะกรรมการบรษิทั ขอขอบคุณผู้ถอืหุน้ คู่คา้ ลูกคา้ รวมทัง้ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้
ความสนับสนุนบรษิทัดว้ยดเีสมอมา ในปีที่ 44 น้ี เราจะยงัคงยดึหลกัธรรมาภบิาล และมุ่งมัน่การรกัษาคุณภาพของ 
S&P ในการมอบผลติภณัฑท์ีด่ ีและการบรกิารทีป่ระทบัใจตลอดไป 

  
 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่สาํคญั  

กลุม่ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “เอส แอนด ์พ”ี ก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 ตุลาคม 2516 
โดยเริม่ต้นจากการเป็นรา้นขายไอศครมี อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวทิ 23 (ซอยประสานมติร) ซึ่งได้รบัความ
นิยม และการตอบรบัจากลกูคา้จาํนวนมาก จงึมแีนวคดิในการขยายประเภทธุรกจิเพิม่ขึน้ดว้ยการทาํธุรกจิรา้นเบเกอรี ่
และประสบความสาํเรจ็จากการเป็นผู้นําในการผลติเค้กแต่งหน้าตามสัง่และเค้กลายการต์ูนรายแรกในประเทศไทย 
รวมทัง้การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่สวยงาม ธุรกจิอาหารและเบเกอรีข่องรา้นได้รบัความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า 
ส่งผลให้มกีารขยายสาขาอย่างรวดเรว็ในแหล่งทําเลที่สําคญัทัง้ในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั โดยในปี 2523 
เอส แอนด ์พ ีไดเ้ปิดตวัสาขา                สยามสแควร ์ซึ่งถอืไดว้่าเป็นผูป้ระกอบธุรกจิอาหารรายแรกๆทีนํ่ากลยุทธ์
ดา้นการตลาดรา้นอาหารมาใช ้และการใช ้               สื่อโฆษณาทางวทิยุ นอกจากน้ี เอส แอนด ์พ ียงัเป็นหน่ึงในผู้
บุกเบิกรา้นอาหารในห้างสรรพสนิค้าอีกด้วย สําหรบัในต่างจงัหวดันัน้ จงัหวดัเชียงใหม่ ถือเป็นจงัหวดัแรกที่ เอส 
แอนด ์พ ีมกีารขยายสาขาออกไป 
 

ในปี 2532 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย บรษิทัมกีารลงทุนและขยายงานทัง้ทางดา้นธุรกจิรา้นอาหารและการผลติเบเกอรีอ่ย่างต่อเน่ือง ภายใต้ตรา “เอส 
แอนด ์พ”ี ประกอบดว้ย ธุรกจิรา้นอาหาร เอส แอนด ์พ ีและธุรกจิรา้นเบเกอรีเ่อส แอนด ์พ ีโดยมุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกคา้ใหม้คีวามหลากหลายเพิม่ขึน้ บรษิทัสามารถสรา้งเครื่องหมายการคา้ “เอส แอนด ์พ”ี ใหเ้ป็นที่ยอมรบัไดอ้ย่าง
รวดเรว็ นอกจากน้ีบรษิัทยงัสามารถนําเสนอและสรา้งตราใหม่ๆให้เป็นที่ยอมรบัแก่กลุ่มลูกค้าในระดบัต่างๆอย่าง
แพร่หลาย ได้แก่ ร้านอาหารไทย“Patara”  ร้านอาหารนานาชาติ “Patio”  กลุ่มร้านอาหารในบรรยากาศที่เป็น
เอกลกัษณ์ของตนเอง “Vanilla”  ร้านกาแฟ “BlueCup”  ผลิตภณัฑ์ขนมไทย  คุกกี้ “Delio”  วุ้นคาราจีแนน “Jelio 
Jelly” และทีส่าํคญัคอื เอส แอนด ์พ ี              ถอืเป็นผูร้เิริม่พฒันาธุรกจิการจาํหน่ายขนมไหวพ้ระจนัทรต์รา “S&P” 
และ “มงักรทอง” ดว้ยการบรรจุในซองสวยงามที่ช่วยรกัษาความอร่อย สด และคุณภาพขนมไดน้านขึน้ พรอ้มบรรจุ
ภณัฑท์ีอ่อกแบบอยา่งสวยงามและทนัสมยั พรอ้มกจิกรรมการตลาดเพือ่แนะนําสนิคา้และสรา้งยอดขาย 
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ในปี 2533 บรษิทัได้มกีารขยายฐานลูกค้าไปยงัต่างประเทศ โดยได้เปิดรา้นอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ชื่อ
รา้น           “ภทัรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ทีก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ ดว้ยตอ้งการใหช้าวต่างชาตไิดล้ิม้
รสชาติอาหารไทย     ที่ดี มคีุณภาพ ซึ่งก็ได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดี ประกอบกบัความนิยมของอาหารไทยใน
ต่างประเทศมมีากขึน้ จงึมกีารขยายรา้นอาหารอย่างต่อเน่ือง โดยปัจจุบนั เอส แอนด ์พ ีมรีา้นอาหารไทยตัง้อยู่ใน 6 
ประเทศทัว่โลก คอื องักฤษ สวสิเซอร์แลนด์ ออสเตรยี สงิคโปร ์จนี และกมัพูชา รวมทัง้สิน้ 25 สาขา ภายใต้ตราที่
หลากหลายทัง้ Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam, Vanilla  รวมไปถงึตรา เอส แอนด ์พ ีเองดว้ย  

 

บรษิัทได้มีการวิจยั และพฒันาด้านธุรกิจอาหารสําเร็จรูป รวมทัง้อาหารแช่แข็งพร้อมรบัประทาน และ
ผลติภณัฑ์          ไสก้รอก ภายใตต้รา “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และพฤตกิรรม
ในการบรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้รโิภค บรษิทัได้ลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาดา้นธุรกจิอาหารสาํเรจ็รปูอย่าง
ต่อเน่ืองเพือ่ใหส้นิคา้ของบรษิทัไดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ โดยเน้นจุดแขง็ในดา้นคุณภาพ รสชาต ิและ
ความหลากหลายของเมนู             และเพื่อใหก้ารทําธุรกจิครบวงจรเพิม่ขึน้ กลุ่มเอส แอนด์ พ ีได้มกีารขยายฐาน
การให้บรกิารจดัเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้ตรา “S&P Catering” บรกิารจดัส่งอาหารถึงบ้านและบรกิารอาหารป่ินโต 
(S&P Delivery 1344) นอกจากน้ี เพื่อให้การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มทีช่ื่นชอบอาหารญี่ปุ่ น บรษิทักไ็ดนํ้ารา้น Maisen ซึง่เป็นรา้นหมทูอดทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุในกรุงโตเกยีวมา
เปิดบรกิารนอกประเทศญี่ปุ่ นเป็นครัง้แรกในปี 2555 และในปี 2556 ไดนํ้ารา้นอาหารญี่ปุ่ นแนวไคเซกทิีม่ชีื่อเสยีงมาก
ของญีปุ่่ น คอืรา้น Umenohana มาเปิดใหบ้รกิารครัง้แรกนอกประเทศญีปุ่่ น  

 

ในปี 2559 ซึง่เป็นปีทีบ่รษิทัดาํเนินกจิการมาครบ 43 ปี และกา้วขึน้สูปี่ที ่44 อยา่งมัน่คง บรษิทัมคีวามมุง่มัน่
ในการพฒันา และสรา้งผลติภณัฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเน่ืองเพื่อความเป็นผูนํ้าดา้นธุรกจิรา้นอาหาร และเบเกอรีแ่บบครบ
วงจร รวมทัง้การบรกิารที่ครอบคลุมช่องทางการจําหน่ายต่างๆในตลาดทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมหีลกั
ปฏบิตัทิีย่ดึถอืตลอดมา คอืการนําเสนอสนิคา้ทีม่คีุณภาพด ีมคีุณค่า ตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ใหด้ทีีส่ดุ นบัตัง้แต่วตัถุดบิ และสว่นประกอบทีใ่หม ่สด ปลอดภยั   ผลติสนิคา้ อาหาร เบเกอรี ่และเครือ่งดื่ม 
ทีม่คีุณภาพสงู สมํ่าเสมอ รสชาตดิ ีสด และสะอาด 
 

 1.4 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มบรษิทัในเครอืประกอบธุรกจิรา้นอาหาร กาแฟ และ
เครือ่งดื่ม รา้นจาํหน่ายผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และอาหารสาํเรจ็รปูต่างๆ พรอ้มทัง้เป็นผูผ้ลติในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้
ชื่อ เอส แอนด ์พ ีและตราอื่นๆ ซึ่งมรีายละเอยีดการดําเนินธุรกจิ ประเภทผลติภณัฑส์นิคา้และบรกิาร และโครงสรา้ง
กลุม่        บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดงัต่อไปน้ี 
 

 1.4.1 กล ุ่มธรุกิจภายในประเทศ 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมรีา้นอาหารและรา้นเบเกอรีท่ีด่าํเนินการอยูภ่ายในประเทศรวมทัง้สิน้ 490 
สาขา และแฟรนไชส์ 1 สาขา ถือเป็นช่องทางจดัจําหน่ายที่สําคญั และทํารายได้หลกัของบรษิัท ซึ่งบรษิัทได้วาง
ตําแหน่งผลติภณัฑแ์ละบรกิารของรา้นแยกตามกลุ่มลูกคา้เป้าหมายโดยแต่ละรา้นมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวัทีแ่ตกต่าง
กนั ทัง้น้ีเพื่อให้สามารถเขา้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทัว่ถงึ อาท ิรา้นอาหาร และรา้นเบเกอรี ่เอส 
แอนด ์พ ีมุง่เน้นกลุม่ลกูคา้ครอบครวั ในวงกวา้ง (Mass Customization) ในขณะทีร่า้นอาหารตราอื่นมุง่เน้นกลุม่ลกูคา้
ที่มลีกัษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant)  โดยสรุปรายละเอยีดของรา้นอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของ
บรษิทัไดด้งัตาราง  
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ร้านอาหาร และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

จาํนวนสาขา 

กรงุเทพมหานคร ต่างจงัหวดั รวม 

S&P Bakery Shop  114 215 329 
S&P Restaurant & Bakery 70 67 137 
Vanilla Group 5 - 5 
BlueCup (standalone) 2 1 3 
Patio 1 - 1 
Patara 1 - 1 
Grand Seaside - 1 1 
Maisen 9 1 10 
Umenohana 1 0 1 
SNP 2 0 2 
S&P Franchise  1 - 1 

รวม 206 285 491 
  

 นอกจากน้ีบรษิทัยงัดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารจดัสง่อาหาร เบเกอรี ่และเครือ่งดื่ม (S&P Delivery 1344) บรกิารจดั
เลีย้งนอกสถานที ่(S&P Catering) และขายสง่อาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปูอกีดว้ย (Trading) 
 
 

1.4.2 กล ุ่มธรุกิจที่ดาํเนินการโดยบริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) 
 

 (1) S&P Restaurant & Bakery 

     รา้นอาหารที่ให้การบรกิารเต็มรูปแบบ ด้วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของ
หวานที่มีให้เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรมี รวมถึงสนิค้าพร้อมรบัประทาน
มากมาย ดว้ยความใสใ่จในทุกรายละเอยีด คุณภาพ ความสดใหม ่ความสะอาด ความปลอดภยั ตลอดจนการเลอืกคดั
สรรวตัถุดบิอย่างมคีุณภาพ สรา้งสรรคเ์มนูจากเชฟมอือาชพี ปรุงสดทีร่า้น โดยใหบ้รกิารลูกคา้หลากหลายกลุ่มตัง้แต่
วยัรุน่ คนทาํงาน และสาํหรบัสมาชกิทุกคนในครอบครวั มบีรกิารหลากหลายใหเ้ลอืกทัง้การรบัประทานทีร่า้น (Eat in) 
การซื้อกลบับา้น (Take away) และบรกิารจดัส่งใหท้ี่บา้น (Delivery) นอกจากน้ียงัเป็นรา้นอาหารที่ผูบ้รโิภคสามารถ
เลอืกซือ้อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ คุกกี้            เบเกอรีท่ีห่ลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถอืเป็นทางเลอืกงา่ย ๆ ทีอ่รอ่ย
สาํหรบัทุก ๆ คนตลอดวนั สาํหรบัทุกๆโอกาส 
 

 (2) S&P Bakery Shop & Coffee 

ร้านเบเกอรี่ที่ เลือกทําเลเข้าถึงลูกค้าในกลุ่มต่างๆ  ในแหล่งชุมชนทัว่ไป  เช่น  ซู เปอร์มาร์เก็ต 
หา้งสรรพสนิคา้ อาคารสาํนกังาน สถานศกึษา โรงพยาบาล และสถานีบรกิารน้ํามนั  เพือ่เพิม่ความสะดวก รวดเรว็ ใน
การซื้อผลติภณัฑ์เครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ แซนวชิและขนมปัง ที่อบใหม่ สด ทุกวนั พรอ้มทัง้
อาหารสาํเรจ็รปูอื่น ๆ โดยเน้นทาํเลในกรงุเทพฯ  ปรมิณฑล และครอบคลุมพืน้ทีส่าํคญัๆ ในแต่ละภาคของประเทศ 
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 (3) ร้าน BlueCup Coffee 

BlueCup Coffee เป็นจุดจําหน่ายกาแฟสดคุณภาพ และเครื่องดื่มอื่นๆ เริม่ต้นขึน้เป็นครัง้แรกเมื่อวนัที ่           
21 มกราคม 2545 ในรา้น เอส แอนด์ พ ีที่ ร.พ. ศริริาช ซึ่งในขณะนัน้เป็นช่วงที่ตลาดกาแฟสดกําลงัเริม่พฒันาใน
ประเทศไทย  เมื่อพจิารณาถงึความพรอ้มของบรษิทั ศกัยภาพ และทรพัยากรทีต่อ้งการใหร้า้นเอส แอนด ์พ ีมกีาแฟ
สดคุณภาพไวค้อยใหบ้รกิาร จงึถอืเป็นจุดกําเนิดของชื่อ BlueCup Coffee  บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยายรา้นกาแฟ BlueCup 
เพื่อใหถ้งึกลุ่มเป้าหมายทัง้ประเทศ  นอกจากจุดขายในรา้นเอส แอนด ์พแีลว้ ยงัมกีารรเิริม่เปิดรา้นกาแฟ BlueCup ที่
เป็นแบบที่เป็นจุดขายเฉพาะ (standalone) เพื่อให้บรกิารลูกค้าเฉพาะกาแฟ BlueCup และเครื่องดื่มอื่นๆ อีกด้วย 
โดยขณะน้ีมอียู ่3 สาขาคอื สาขาสยามพารากอน สาขาหา้งเซน็ทรลัเวลิด ์และสาขาสนามบนิสวุรรณภมู ิ
 

 (4) บริการจดัส่งอาหาร: S&P Delivery 1344 

เอส แอนด์ พ ีDelivery บรกิารจดัส่งอาหาร เครื่องดื่ม เคก้ เบเกอรีท่ี่หลากหลาย และผลติภณัฑ์อาหาร
พรอ้มรบัประทาน เพยีงแค่กดเบอรโ์ทร 1344 หรอืสัง่จาก website 1344delivery.com หรอืจาก Mobile Application             
“S&P Delivery”  กจ็ะถูกจดัส่งถงึบา้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการทุกไลฟ์สไตล ์ดว้ยความสะดวกและความรวดเรว็ 
รวมถึงการบรกิารอาหารว่างกล่องและป่ินโตที่จดัส่งอาหารถึงบ้านในแต่ละมื้อทุกวนั โดยเน้นให้ความสําคญัเรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด รสชาต ิความสดใหม ่และความรวดเรว็ในการบรกิารถงึบา้นหรอืสถานทีท่าํงานของลกูคา้ทุกวนั  
 

 (5) บริการจดัเลี้ยงนอกสถานที่: S&P Catering 

บรกิารจดัเลีย้ง และการจดั Snack Box พเิศษ ตามความตอ้งการของลูกคา้ สาํหรบัทุกโอกาสสาํคญั ทัง้
งานเลก็และงานใหญ่ ด้วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอยีด สามารถนําเสนอรูปแบบการจดัเลี้ยงครบวงจร ทัง้
อาหารไทย จนี และอาหารนานาชาต ิ
 

 (6) ธรุกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สาํเรจ็รปู 

เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าทัง้ลูกค้าที่เป็นผู้บรโิภค และลูกค้าที่เป็นผู้ขายต่อ (Traders) ได้เขา้ถงึ
สนิค้าของบรษิทัในช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากหน้ารา้นอาหารและรา้นเบเกอรีใ่นเครอื เอส แอนด์ พ ีทางบรษิทัได้
จดัตัง้หน่วยงานดา้นการขายและการตลาด (Trading Business & Food Services) เพื่อดูแลช่องทางน้ีเป็นการเฉพาะ 
โดยมทีัง้การผลติสนิคา้ภายใตต้รา เอส แอนด ์พ ีเช่น ไสก้รอกตรา S&P Premo  ขนมคุกกีแ้ละกลุ่มขนมขบเคีย้วตรา 
S&P Delio อาหาร            แช่แขง็ตรา S&P Quick Meal วุน้คาราจแีนนตรา S&P Jelio และขนมไหวพ้ระจนัทรต์รา
มงักรทอง เป็นต้น เพื่อจดัจําหน่ายผ่านช่องทางโมเดริน์เทรดภายในประเทศ ทัง้ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ดพีารท์เมนต์สโตร ์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และรา้นสะดวกซื้อ อีกทัง้ยงัมกีารนําเสนอบรกิารรบัจ้างผลติตามความต้องการของลูกค้า (OEM) 
ใหก้บัลกูคา้ต่างๆ และสง่ออกไปจาํหน่ายยงัตลาดต่างประเทศอกีดว้ย 

 

 (7) Vanilla  

VANILLA เป็นกลุ่มรา้นอาหารทีอ่อกแบบมาเพื่อเขา้ถงึลกูคา้กลุ่มวยัรุน่และวยัทาํงานทีท่นัสมยั มรีสนิยม 
และความเป็นตวัของตวัเอง รา้นอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารทีม่คีุณภาพ ในบรรยากาศทีม่เีอกลกัษณ์
ของตวัเองทีล่กูคา้จะรูส้กึไดถ้งึความอรอ่ยแบบมรีะดบั 

 Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de crêperie/ Chocolatier/ Confiserie 
แรงบนัดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ที่
ทนัสมยัของกลุ่มลูกค้าของสถานที่ตัง้ (สยามพารากอน ช็อปป้ิงมอลล์) นําเสนอความ
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พถิพีถินัของการสรา้งสรรค์เมนู อาท ิพาสต้า สลดั-แซนวชิ และขนมหวานสไตลฝ์รัง่เศส 
พรอ้มทัง้สนิคา้ทีร่ะลกึ  

 Vanilla Café: Japanese Style Cafe 
รา้นอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญี่ปุ่ นบรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์ญี่ปุ่ นที่เน้นความ
เรยีบงา่ยใหแ้ต่ละมุมในรา้นมคีวามเป็นสว่นตวั ดงึดดูใจดว้ยการคดิคน้เคก้ และขนมญี่ปุ่ น
ที่หลากหลาย เหมอืนมารบัประทานอาหารที่บ้านเพื่อน ซึ่งเป็นทางเลอืกใหม่ที่ประสบ
ความสาํเรจ็อยา่งมากในการสรา้งความพงึพอใจใหก้ลุม่ลกูคา้ระดบับน  

 Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food 

รา้นสไตลว์านิลลาภายใต้คอนเซปต์ “อาหารไทยพืน้บา้นทานงา่ย” ใส่ใจคดัสรรวตัถุดบิที่
สดใหม่มคีุณภาพและนํามาปรุงอย่างพถิพีถินัพรอ้มนําเสนอเบเกอรี ่เครื่องดื่ม และขนม
หวานทีผ่สมผสานวตัถุดบิแบบไทย 

 Vanilla Bake Shop 
รา้นขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ่ ในบรรยากาศแบบ Industrial Look ออกแบบตกแต่งด้วย
ด้วยวสัดุที่เป็นเหล็ก ไม้ กระเบื้อง และมีการเปิดผิวของวสัดุตกแต่งให้เห็นความเป็น
ธรรมชาต ิรูปแบบการจดัเสริฟ์ของเมนูรา้นจะเน้นแบบ sharing นอกจากน้ีในรา้นยงัมมีุม
สาํหรบับรกิารอาหารแบบ chef’s table และ cooking workshop อกีดว้ย  

 Vanilla Cafeteria  
รา้นใหม่ล่าสุดของกลุ่มวานิลลา ตัง้อยู่ในห้างเอม็ควอเทยีรซ์ึ่งเป็นห้างสรรพสนิคา้แห่งใหม่
ล่าสดุของกรุงเทพฯ เหมาะเป็นรา้นทีใ่ชส้าํหรบัการนดัพบปะสงัสรรคก์บัเพื่อนฝงู ครอบครวั 
หรอืคนรกั มกีารตกแต่งอยา่งสวยงามดว้ยสไตลอ์ารท์เดโค นําเสนอเมนูอาหารทีห่ลากหลาย
โดยคดัเลือกจากเมนูที่มชีื่อของวานิลลาทัง้อาหารจากหลกั พาสต้า และอาหารทานเล่น 
นอกจากน้ียงัใหบ้รกิารเครือ่งดื่มกาแฟ ชา รวมทัง้เบเกอรีท่ีค่ดัสรรมาแลว้เป็นอยา่งด ี

 

 (8) Patio: Delicatessen 

  ร้านอาหารนานาชาติ บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style 
Cooking ในบรรยากาศเรยีบงา่ย และสบาย ๆ 
 

 (9) Patara: Fine Thai Cuisine 

  บรกิารอาหารไทยรว่มสมยั สาํหรบังานเลีย้งสงัสรรคเ์ชงิธุรกจิ และโอกาสพเิศษต่าง ๆ รวมทัง้การจดังาน
ประชุมและงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวฒันธรรมไทยอนัอบอุ่นสบายแต่มีระดบั และได้รบัรางวลัThailand Best 
Restaurant ตดิต่อกนัมา 9 ปี 
 

 (10) Grand Seaside: Seafood 

รา้นอาหารทะเล และอาหารไทยรว่มสมยัในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบรเิวณปลายแหลมฟาน อําเภอ
ศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี ทางเลอืกของลูกคา้ทีต่อ้งการรบัประทานอาหารไทย อาหารทะเล รสชาตอิรอ่ยแบบดัง้เดมิ ใน
บรรยากาศทีส่ดชื่นของทะเลภาคตะวนัออก 

 

          (11) SNP/HQ และ SNP CAFE 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 11      หน้า 7

รา้นอาหารสไตลท์นัสมยั ตกแต่งดว้ยบรรยากาศโปรง่สบายในอารมณ์มูด้แอนดโ์ทนสดุเท่ เน้นความโปรง่
โล่งสบายเป็นหลกั ที่รวมความพิเศษแห่งรสชาติอาหาร ขนมอบ เค้กพรเีมี่ยม จาก Cake Studio ที่ทนัสมยั และ
เครื่องดื่มนานาชนิดที่มีเอกลกัษณะเฉพาะตัวของร้าน SNP ให้บรกิารสาขาแรก SNP/HQ ในเดือน ก.ค.2559 ที่
อาคารอติลัไทยทาวเวอร ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่ และสาขาทีส่อง SNP/CAFÉ ที ่FYI ถนนพระราม 4 เปิดดาํเนินการใน
เดอืน ต.ค.2559  
 

1.4.3  กล ุ่มธรุกิจที่ดาํเนินการโดยบริษทัย่อย 
 

 (1) บริษทั เอส แอนด  ์พี แอสเซท จาํกดั 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ย
ละ 99.93 ดาํเนินธุรกจิในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 
 

  (2) บริษทั เอส แอนด  ์พี อินเตอรเ์นช ัน่แนล ฟู้ดส  ์จาํกดั 
                ทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแล้ว 10 ล้านบาท จดัตัง้บรษิทัขึน้เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยบรษิทั เอส 
แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ดําเนินธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย ปัจจุบนัมรีา้นอาหาร
ญีปุ่่ นแบบแฟรนไชส ์ภายใตต้รา MAISEN  ณ                   ตน้ปี 2560 ม ี10 สาขา 

 Maisen 
ทงคตัสไึมเซน คอื รา้นอาหารประเภททงคตัส ึหรอื หมชูุบแป้งทอด ทีม่ปีระวตัอินัยาวนานมาตัง้แต่                   
ปี ค.ศ. 1965 และได้รบัความนิยมจากคนญี่ปุ่ นทัว่ประเทศ โดยได้รบัการขนานนามว่าเป็น 
“ทงคตัสึที่อร ่อย..นุ่ม  จนใช้ตะเกียบตดัได้” ในปี 2554 ทงคตัสไึมเซนได้ฉลองการเขา้สู่ปีที่ 48 
ดว้ยการรว่มมอืทางธุรกจิกบั S&P เปิดรา้นทงคตัสไึมเซนรา้นแรกในประเทศไทย ทีช่ ัน้ B สลีมคอม
เพลก็ซ์ เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลองทงคตัสทึี่ปรุงด้วยกรรมวธิทีี่พถิีพถินั ชุบเกลด็ขนมปังกรอบเบา 
ราวกบักลบีดอกไมท้ี่ผลบิาน และซอสสตูรเฉพาะทงคตัส ึจนไดท้งคตัสใึนฝันทีอ่ร่อยนุ่ม ไม่เหมอืน
ใคร  

 

  (3) บริษทั อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด  ์พี จาํกดั 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ 25 ลา้นบาท จดัตัง้บรษิทัขึน้เมื่อวนัที่ 26 มถุินายน 2556 โดยบรษิทั เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 60 และ Umenohana Co.,Ltd ถือหุ้นร้อยละ 40 ดําเนินธุรกิจ
ภตัตาคารอาหารญี่ปุ่ นและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารภายใตแ้บรนด ์Umenohana ในประเทศไทย ณ ตน้ปี 2560 ม ี1 
สาขา 
 
 
 
 
 
 

 Umenohana 
รา้นอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) เป็นรา้นอาหารญี่ปุ่ นที่มแีนวคดิหลกัสามประการได้แก่                
(1) การเป็นรา้นอาหารญี่ปุ่ นแบบไคเซกดิัง้เดมิ ทีถ่อืวา่การรบัประทานอาหารไมใ่ช่เป็นเพยีงแค่การ
ดบัความหวิกระหาย แต่เป็นสิง่ที่ช่วยเตมิเตม็คุณค่าทางจติใจ (2) การนําเสนอความอร่อยที่เหนือ
ความคาดหมาย เพราะเน้นใหอ้าหารทุกจานที่บรกิารใหแ้ก่ลูกค้าจะเป็นอาหารจานพเิศษสุดเสมอ 
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โดยเฉพาะอย่างยิง่เมนูที่เป็นเอกลกัษณ์คอื เมนูปู และเมนูเต้าหูห้ลากหลายรายการ และ (3) การ
มอบความประทบัใจที่ไม่มวีนัลมื ดว้ยบรกิารจากพนักงานที่ไดร้บัการฝึกฝนมาอย่างเขม้งวด และ
ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน เพือ่มุง่ม ัน่ในการให ้บรกิารดว้ยหวัใจอยา่งเตม็ทีใ่นทุกๆวนั 

 

1.4.4 กล ุ่มธรุกิจที่ดาํเนินการโดยบริษทัร่วม  
  

  (1) บริษทั เอชดี ดิสทริบิวเตอรส์ ( ประเทศไทย ) จาํกดั 
                ทุนจดทะเบยีนเรยีกชําระแลว้ 100 ลา้นบาท โดยบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ถอืหุน้
รอ้ยละ 47.99 ดําเนินธุรกจินําเขา้ และจดัจําหน่ายไอศครมี “ฮาเก้น-ดาส” ซึ่งเป็นไอศกรมีซูเปอรพ์รเีมีย่มคุณภาพสงู 
ระดบัโลก อยา่งไรกต็ามบรษิทัไดด้าํเนินการขายหุน้ของ บรษิทั เอชด ีดสิทรบิวิเตอรส์แลว้เสรจ็ในเดอืนเมษายน 2559 
เน่ืองจากบรษิทัแม่ของฮาเก้น-ดาส ในประเทศไทย ต้องการปรบัโครงสรา้งทางธุรกิจทัง้หมดในประเทศไทย จงึได้
เสนอซือ้หุน้ในสว่นที ่เอสแอนด ์พ ีถอือยูท่ ัง้หมด 
 

 (1) บริษทั ฟู้ดเฮ้าส  ์เคเทอรร์ิ่ง เซอรวิ์สเซส จาํกดั 
   ทุนจดทะเบยีนและเรยีกชําระแลว้ 10 ลา้นบาท โดยบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ถอื
หุ้นร้อยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรบัจ้างเหมาการ
ทําอาหารใหก้บักลุ่มสถาบนัต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศกึษาต่างๆ โดยเป็นการร่วมทุน
กบับรษิทัพรอพเพอรต์ี ้แคร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จาํกดั           ในเครอืบรษิทัโอซเีอส ประเทศองักฤษ ภายใต้
แบรนด ์“ฟู้ดเฮา้ส”์ (Foodhouse) 
 

 (2) บริษทั เอม็เอสซี ไทย คซีูน จาํกดั 
        ทุนจดทะเบยีน 50 ลา้นบาท โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 40 รว่มกบั
บรษิทัไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) และบรษิทัวสิดอม ลงิค ์จาํกดั ดําเนินธุรกจิโรงเรยีนการอาหารไทย เอม็ เอส 
ซ ี
 

 M.S.C. Thai Culinary School  
โรงเรยีนสอนทําอาหารไทย เอ็ม เอส ซ ีมแีนวคดิหลกัในเรื่องการพฒันาบุคลากรในการประกอบ
อาหาร หรอืเชฟใหม้มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัโดยจดัทาํหลกัสตูรเชฟอาหารไทยมอือาชพี เพื่อผลติเช
ฟป้อนเข้าสู่ธุรกิจบริการอาหาร ทัง้ในส่วนของร้านอาหาร ภัตตาคาร และโรงแรมทัง้ในและ
ต่างประเทศ 

 

1.5 กล ุ่มธรุกิจต่างประเทศ 
         กลุ่ม เอส แอนด ์พ ีเป็นตวัอย่างหน่ึงของการทําธุรกจิรา้นอาหารที่ประสบความสาํเรจ็ทัง้ตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ และบรษิทัถอืไดว้า่เป็นหน่ึงของตวัแทนทูตวฒันธรรมไทยดา้นอาหารในต่างแดน โดยมกีารขยายสาขาใน
ต่างประเทศ ในลกัษณะลงทุนทางตรงและการรว่มทุนกบันกัลงทุนทอ้งถิน่ในต่างประเทศ  
 
 
 
 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมรีา้นอาหารในต่างประเทศ รวม 25 สาขา ใน 6 ประเทศ ดงัน้ี 
 
 

ร้านอาหาร องักฤษ สวิสเซอรแ์ลนด  ์ ออสเตรีย สิงคโปร  ์ จีน กมัพชูา รวม 
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ในต่างประเทศ 
Patara 6 1 1 1 1 - 10 
SUDA 1 - - - - - 1 
Siam Kitchen - - - 3 - - 3 
Bangkok Jam - - - 8 - - 8 
Vanilla - - - - 1 - 1 
S&P - - - - - 2 2 

รวม 7 1 1 12 2 2 25 
 
 (1) บริษทั เอส แอนด  ์พี โกลเบิล จาํกดั 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ 50 ลา้นบาท โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้
รอ้ยละ 80 ดาํเนินธุรกจิรา้นอาหารในต่างประเทศ ภายใตต้ราต่างๆ ดงัน้ี  
 

 Patara: Fine Thai Cuisine 
รา้นอาหารไทยใหบ้รกิารในบรรยากาศหร ูอาหารไทยรสแทแ้ต่กา้วทนัยุคสมยัสไตลต์ะวนัตก มอียู ่                     
6 สาขา ในประเทศองักฤษ โดยสาขาล่าสดุทีเ่ปิดเมื่อปลายเดอืนเมษายน ปี2559 คอื Patara สาขา 
Hampstead สว่นในประเทศ สวสิเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี สงิคโปร ์และจนี มอียูป่ระเทศละ 1 สาขา 

 SUDA: Thai Cafe Restaurant 
รา้นอาหารไทยแบบสบายๆ เปิดบรกิารทัง้วนั นําเสนอความหลากหลายของอาหารไทยที่ถูกใจ
ผูบ้รโิภครุน่ใหมข่องศตวรรษที ่21  

 Siam Kitchen: Delicious Home-Styled Thai Cuisine 

รา้นอาหารไทยที่เป็นทีนิ่ยมและยอมรบัของคนสงิคโปร ์รา้น Siam Kitchen ไดร้บัสญัลกัษณ์ Halal 
จงึเป็นรา้นอาหารไทยทีส่ามารถเขา้ถงึกลุม่ผูบ้รโิภคชาวมสุลมิในประเทศสงิคโปร ์

 Bangkok Jam (Singapore): Thai and Pan-Asian Cuisine 
อาหารไทยสมยัใหม ่ทีไ่ดอ้ทิธพิลจากประเทศในภูมภิาคเอเชยี เป็นรา้นสาํหรบัหนุ่มสาววยัทาํงานที่
ตอ้งการความทนัสมยั ทนัใจทุกความตอ้งการ  

 VANILLA Restaurant 
รา้นลา่สดุทีเ่ปิดตวัในต่างประเทศภายใตต้รา VANILLA เป็นครัง้แรกทีเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ ประเทศจนี 
โดยมแีนวการตกแต่งสวยงามสไตลอ์ารท์เดโค นําเสนอเมนูอาหารหลากหลาย โดยคดัเลอืกจากเมนู
ทีม่ชีื่อเสยีงของวานิลลา เพือ่จบักลุม่ลกูคา้ทีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั 

 
 
 
 
 (2) บริษทั เอส แอนด  ์พี อินเตอรเ์นชนัแนลฟู้ดส  ์(กมัพชูา) จาํกดั 

ทุนจดทะเบยีนเรยีกชาํระแลว้ 1,830 ลา้นเรยีล (ประมาณ 15 ลา้นบาท) จดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที ่ 30 
เมษายน 2557 โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.96 ดาํเนินธุรกจิรา้นอาหารใน
ประเทศกมัพชูา ปัจจุบนัมรีา้นอาหาร เอส แอนด ์พ ีอยู ่2 สาขาคอื ทีส่าขาหา้งออิอน มอลล ์และสาขาสมเดจ็ ปาน อเว
นิว ในกรงุพนมเปญ 
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                                                                                                                                                                                                                                   51.00% 
 
 

หมายเหตุ  
* ยงัไมเ่ปิดดําเนินงาน 
**  หยดุดําเนินงาน  

บมจ.เอส แอนด์ พี ซนิดเิคท  

“บจ. สุดา* 
(สหราชอาณาจักร) 

บจ. ภทัรา เรสทวัรองท์ 
เวียนนา  จีเอ ็มบีเอช  

(ออสเตรีย) 

บจ. ภทัรา ไฟน์ ไทย 
คูซ ีน 

(สหราชอาณาจักร) 

 99.93% 

บจ.เอส แอนด์ พ  ี  
แอสเซท  

 

บจ.เอส แอนด์ พ  ี
โกลเบลิ 

80.00%  

บจ. อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด์ พี 

 

 59.99% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
อ ินเตอร์เนชั่นแนล

ฟู้ดส์ (กัมพ ูชา) 

 99.96% 

บจ.ฟู้ดเฮ้าส์  
เคเทอร์ริ่ ง   
เซอร์วสิเซส 

 49.97 % 

บจ. เอ ็มเอสซี  
ไทย คูซ ีน 

40.00% 

 50.00% 

 52.25% 
บจ.ภทัรา อ ินเตอร์เนชั่นแนล  
เรสทวัรองท์ แมนเนจเมนท์ 

(ปักกิ่ง) (จีน) 

 96.11% 

บจ. เอส แอนด์ พ  ี  
เรสทวัรองท์  

(สหราชอาณาจักร) 

 96.00% 

บจ. ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซ ีน 
(สิงคโปร์) 

 50.00% 

 42.50%  100.00% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
ดีเวลลอปเมนท์ 

โฮลดิง้ 

 100.00% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
ดีเวลลอปเมนท์ 

โฮลดิง้ 

     99.99% 

บจ.เอส แอนด์ พี 
อ ินเตอร์เนชั่นแนล 

ฟู้ดส์  

 99.99% 

ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวสิเซอร์แลนด์) 

 62.00% 

บจ. เอ ็ม เอส พ  ี  
พร็อพเพอร์ตี*้* 

(สหราชอาณาจักร) 

 100.00% 

บจ. เซ ี่ยงไฮ้ ยั่วะชื่อ  
เรสทวัรองท์ แมนเนจเม้นท์ 

(จีน) 

บจ. เอส เค เคเทอริ่ ง 
พทีอี ี (สิงคโปร์) 

 50.00% 

บจ.บางกอกแจม 
เอสดีเอ ็น บีเอชดี** 

(มาเลเซ ีย) 

99.99%  
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ   
                          

  จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ชื่อ / ที่ต ัง้ ธรุกิจหลกั จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
      
บริษทั เอส แอนด  ์พี ซินดิเคท จาํกดั (มหาชน) ประกอบกจิการรา้นอาหารและเบเกอรี ่  
เลขที ่2034/100-107 ชัน้ 23 - 24 ผูผ้ลติเคก้ ขนมปัง ขนมไทย ผลติภณัฑ ์     
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ อาหารและเบเกอรี ่อาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็      
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ บรกิารสง่อาหารถงึบา้น บรกิารจดัเลีย้ง      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000  นอกสถานที ่ บรหิารและลงทุนเปิดรา้น     
โทรสาร : +66 (0) 2785-4040  อาหารไทยในต่างประเทศ     
   
บริษทั เอส แอนด  ์พี อินเตอรเ์นช ัน่แนล ฟู้ดส  ์ ดาํเนินกจิการรา้นอาหารญีปุ่่ น  ภายใตช้ือ่   500,000 499,970 99.99% 
จาํกดั  "MAISEN”     
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23   
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ       
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000        
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506    
   
บริษทั เอส แอนด  ์พี อินเตอรเ์นช ัน่แนล ฟู้ดส  ์
(กมัพชูา) จาํกดั 

ดาํเนินกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่  “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 : - 
 

  

บริษทั เอส แอนด  ์พี แอสเซท จาํกดั           
เลขที ่1/2 ซอยอรรถกระว ี1 ถนนสขุมุวทิ 26 

ดาํเนินกจิกรรมในการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
เพือ่ใหร้า้นอาหารเชา่ 

10,000 9,993 99.93% 

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรงุเทพฯ      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2185-1313   
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290 
 
บริษทั เอส แอนด  ์พี โกลเบิล จาํกดั 
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 

 
 
ประกอบกจิการรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
โดยมบีรษิทัในเครอื 6 บรษิทั   

500,000 400,000 80.00%
 
 
 

 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000 
โทรสาร : +66 (0) 2785-4507 

 
 
 

  

 
บริษทั เอส แอนด  ์พี เรสทวัรองท ์จาํกดั * 

 
ประกอบกจิการรา้นอาหารไทย ภายใตช้ือ่ 1,000,000 960,000 96.00%
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  จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ชื่อ / ที่ต ัง้ ธรุกิจหลกั จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
Suite 4.16 130 Shaftesbury Ave, London, W1D 
5EU,UK 
โทรศพัท ์: (44) 020 7031 1168,  020 7031 1169 
โทรสาร : (44) 020 7031 1167 
 

"ภทัรา"   ปัจจุบนัม ี 4 สาขา  และ ภายใตช้ือ่ “สดุา” 
ปัจจบุนัม ี 1 สาขา  

ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ * ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่ 200 124 62.00% 
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  
Geneva Switzerland 
โทรศพัท ์: (4122) 735-0517 
โทรสาร : (4122) 735-0538 
 

"ภทัรา"  ทีก่รงุเจนีวา  ปัจจบุนัม ี1 สาขา  

ภทัรา ไฟน์ ไทย คซีูน (พีทีอี) จาํกดั * 
จดทะเบยีนเปลีย่นชือ่มาจาก บรษิทั ธมี ฟูดส ์(พทีอี)ี 

ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่   
"ภทัรา"  ทีป่ระเทศสงิคโปร ์ปัจจบุนัม ี1 สาขา  

600,000 300,000 50.00% 

จาํกดั       
211 Henderson Road #05-03 
Singapore 159552 
โทรศพัท ์: (65) 6411-4990 
โทรสาร : (65) 6411-4991 
 

  

เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จาํกดั * 
211 Henderson Road #05-03 
Singapore 159552 
โทรศพัท ์: (65) 6411-4990 
โทรสาร : (65) 6411-4991 
 

ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่ 
สยามคทิเชน่"  ปัจจบุนัม ี4 สาขา และชือ่“บางกอก 
แจม” ปัจจบุนัม ี8 สาขา 

300,000 150,000 50.00% 

บริษทั ภทัรา อินเตอรเ์นช ัน่แนล  เรสทวัรองท ์ ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่ 9,000,000 8,650,000 96.11% 
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จาํกดั * "ภทัรา"  ปัจจบุนัม ี1 สาขา  
6th  Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,   
Dongcheng District, Beijing, China                 
โทรศพัท ์:  (8610) 852-21678   
โทรสาร : -   
 
บริษทั เซียงไฮ้ ย ัว่ะชื่อ เรสทวัรองท ์แมนเนจ 

 
ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่ “Vanilla”  3,000,000 1,530,000 51.00%

 

เม ้นท ์จาํกดั** ปัจจบุนัม ี1 สาขา  
6th  Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street, 
Dongcheng District, Beijing, China 
โทรศพัท:์  (8610) 852-21678 
โทรสาร  :  (8610) 852-21369 
 

  

 
ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช *** 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / Graben, 
Vienna, Austria 
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien 

 
ประกอบกจิการรา้นอาหาร ภายใตช้ือ่  
"ภทัรา"  ปัจจบุนัม ี1 สาขา 
 
 

1,200,000
 

1,116,600 93.05%
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  จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ชื่อ / ที่ต ัง้ ธรุกิจหลกั จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
โทรศพัท ์: +43 199 719 38 
โทรสาร :   - 
 
บริษทั บางกอกแจม เอสดีเอน็ บีเอชดี **** 
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara 
Utama 47400 petaling Jaya Selangor 
Darul Ehsan Malaysia 
โทรศพัท ์: - 
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001 
 
บริษทั  อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด  ์ พี จาํกดั 
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000 
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506 
 
บริษทั เอม็เอสซี ไทย  คซีูน จาํกดั 
(เดมิชือ่บรษิทั เดอะ ไทย คซูนี จาํกดั) 
เลขที ่457-457/1-6 ซอยสขุมุวทิ 55  
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2636-6901 
โทรสาร :  +66 (0) 2636-7660 
 

 
 
 

ประกอบกจิการรา้นอาหารภายใตช้ือ่  
“บางกอก บที บสิโทร” ม ี1 สาขา 
ปัจจบุนั หยุดดาํเนินกจิการในปี 2558 
            
 

 
 

ดาํเนินกจิการภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น  และ 
ผลติภณัฑอ์าหาร ภายใตช้ือ่ “UMENOHANA”   
 
 
 
 
 

ดาํเนินกจิการโรงเรยีนสอนทาํอาหาร ภายใตช้ือ่ 
“โรงเรยีนการอาหารไทย เอม็ เอส ซ”ี 
 

470,000

 
  250,000

 

500,000
 

234,953

149,997

 

200,000

49.99%

 
 

59.99%

 

40.00%

บริษทั ฟู้ดเฮ้าส  ์เคเทอรร์ิ่ง เซอรวิ์สเซส  จาํกดั 
เลขที ่234 ซอยสขุมุวทิ 101 (ปุณณวถิ)ี   
ถ.สขุมุวทิ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2741-8800 
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260 
 
บริษทั เอส แอนด  ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง จาํกดั 
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23  
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000 
โทรสาร: -  

ใหบ้รกิารดา้นโภชนาการทีห่ลากหลาย 
ในลกัษณะแคนทนีหรอืรบัทาํอาหารใหก้บั 
กลุ่มสถาบนัต่าง ๆ เชน่ โรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศกึษาต่าง ๆ 
 
 

ประกอบกจิการรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ และ 
ประกอบกจิการใหบ้รกิารสนบัสนุนวสิาหกจิในเครอื 
หรอืสาขา ไมว่า่จะตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรอื
ต่างประเทศ 
 

10,000

2,000,000

4,997

1,999,997

49.97%

99.99%

 

 
บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซีูน จาํกดั ***** 
Sutherland House , 1795 London Road, 
Leigh on Sea ,  Essex 
SS9 2RZ , UK 
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร : - 
 

 
ประกอบกจิการรา้นอาหารไทย ภายใตช้ือ่ 
"ภทัรา" ปัจจุบนัม ี 2 สาขา                               
 
 
 
 
 

4,500,000 2,250,000 50.00%
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  จาํนวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ชื่อ / ที่ต ัง้ ธรุกิจหลกั จาํนวน จาํนวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ที่ถือ (ร้อยละ)  
บริษทั เอส แอนด  ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิ้ง           
(พีทีอี) จาํกดั 
80  Robinson Road # 02-00 
Singapore(068898) 
โทรศพัท ์: - 
โทรสาร : - 
 

ประกอบกจิการรา้นอาหารไทยในประเทศและ
ต่างประเทศ / ประกอบกจิการถอืหุน้ในบรษิทัอื่น 
 

1 1 100.00%

บริษทั สดุา จาํกดั ****** 
Sutherland House , 1795 London Road, 
Leigh on Sea ,  Essex 
SS9 2RZ , UK  
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร: -  
 

ประกอบกจิการรา้นอาหารไทย  
 

1 1 96% 

บริษทั เอม็ เอส พี พรอ็พเพอรต์ี้ จาํกดั ******* 
Sutherland House , 1795 London Road, 
Leigh on Sea ,  Essex 
SS9 2RZ , UK  
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร: - 

ประกอบกจิการใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์
 

1 1 50.00% 

  
 

 

หมายเหตุ * เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั  
 ** เป็นบรษิัทที่บรษิัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ้นโดยผ่าน บรษิัท ภัทรา อินเตอร์เนชัน่แนล เรสทวัรองท ์                           

แมนเนจเมนท ์(ปักกิง่) จาํกดั ในประเทศจนี จาํนวน 1,530,000 หุน้  
*** เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั ถอืหุน้ และ ถอืหุน้โดยผา่น บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดั          

ในประเทศองักฤษ จาํนวน 1,116,600 หุน้   
****  เป็นบรษิทัที่บรษิัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากดั ถือหุ้นโดยผ่านบรษิัท เอส เค เคเทอริง่ พีทอี ีจํากดั ในประเทศ

สงิคโปร ์จาํนวน 234,953 หุน้ 
***** เป็นบรษิทัทีถ่อืหุน้โดยบรษิทั เอส แอนด ์ดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จาํกดั  

 ****** เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั ถอืหุน้โดยผา่น บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดั ในประเทศ
องักฤษ       (ซึง่บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั ถอืหุน้อยู ่96%) จาํนวน 1 หุน้   

 *******  เป็นบรษิทัทีบ่รษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จาํกดั ถอืหุน้โดยผา่น บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนี จาํกดั               
ในประเทศองักฤษ (ซึง่บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จาํกดั ถอืหุน้อยู ่50%) จาํนวน 1 หุน้   
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ  

2.1 โครงสร้างรายได้ 

2.1.1 ธรุกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ 

         รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 

          บรษิัทฯและบรษิัทย่อย มรีายได้จากการขายและการให้บรกิารจํานวน 7,774.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดยีวกนั ของปีก่อน 222.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหารใน
ประเทศ การขยายจุดขายเบเกอรี่ในประเทศ และการขายส่งอาหารและเบเกอรี่สําเรจ็รูป รวมทัง้การทํากิจกรรม
การตลาดต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดยการออกผลติภณัฑ ์ใหม ่ การสง่เสรมิการขาย และการปรบัปรุงเมนูอาหาร เพื่อเพิม่
การขายของรา้นสาขา           และจุดขายเดมิ แมว้่าเศรษฐกจิใน ประเทศจะเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3 และการแข่งขนัที่
เพิม่สงูขึน้ แต่ยอดรายไดข้องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยกย็งัสามารถเตบิโตได ้รอ้ยละ 2.9  
 

 ขอ้มลูรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ปรากฏตามตารางดา้นลา่งน้ี 
 
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจดัจาํหน่าย 
         (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่องทางการจาํหน่าย 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้(ลดลง 

) 
ร้อยละ 

จาํนวน
เงิน 

ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ 6,009 77.29 5,753 76.18 4.45 
ธุรกจิขายสง่อาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู 820 10.55 776 10.28 5.67 
ธุรกจิรา้นอาหารในต่างประเทศ 945 12.15 1,022 13.53 -7.53 
อื่น ๆ *  1 0.01 1 0.01 0.00 
รวมทัง้สิ้น  7,775 100.00 7,552 100.00 2.95 

 

 * รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานทีแ่ก่บุคคลภายนอก  
 

หากแยกตามช่องทางการจําหน่ายของบรษิทั ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ มยีอดขายเพิม่ขึน้           
รอ้ยละ 4.4 ธุรกจิขายสง่อาหารและเบเกอรี ่ผ่านรา้นคา้ปลกี รา้นสะดวกซือ้และซุปเปอรม์ารเ์กต็ กม็กีารเตบิโตถงึรอ้ย
ละ 5.7 จากปีก่อน จากการเพิม่ฐานของลูกคา้ ผลติภณัฑ์ใหม่ และการเพิม่ปรมิาณการขายดว้ยกจิกรรมส่งเสรมิการ
ขายอย่างต่อเน่ือง    ธุรกิจรา้นอาหารของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ มอีตัราการลดลงรอ้ยละ 7.5 เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกจิที่เตบิโตตํ่า ผลของความไม่แน่นอนทางการเมอืงทัง้จากการเลอืกตัง้ใหม่ในหลายประเทศ และการออกจาก
สหภาพยุโรปขององักฤษ ส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศที่บรษิัทย่อยตัง้อยู่ และการแข่งขนัของคู่แข่งที่สูงขึ้น 
สง่ผลต่อรายไดข้องบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯขยายธุรกจิเขา้ไปในจนี และ AEC มากขึน้ มกีารเตบิโตของรายได ้แต่ยงั
อยูใ่นระยะเริม่ตน้  
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2.1.2 รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์  

ขอ้มลูรายไดแ้ยกตามรายผลติภณัฑ ์ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี 
 

รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์
          (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ ์
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้(ลดลง ) 

ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 
เบเกอรี ่ 3,267 42.02 3,201 42.39           2.06 
อาหารและเครือ่งดื่มในประเทศ 2,529 32.53 2,328 30.83           8.63 
อาหารในต่างประเทศ 945 12.15 1,022 13.53         (7.53) 
ผลติภณัฑอ์าหาร ** 792 10.19 606 8.02         30.69 
ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ***  242 3.11 395 5.23        (38.73) 
รวมทัง้สิ้น  7,775 100.00 7,552 100.00 2.95 

 

**  ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทั ประกอบดว้ย อาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ ไสก้รอก เยลลี ่และกลิน่สผีสมอาหาร 

*** ประกอบดว้ยผลติภณัฑร์บัจา้งผลติภายใตต้รา S&P สนิคา้ฝากขาย ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็อืน่ๆ และรายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานที ่
 

 ในปี 2559 รายไดจ้ากการขายเบเกอรี ่3,267 ลา้นบาท ยงัครองสดัสว่นรายไดส้ว่นใหญ่ของกลุ่มเอส แอนด ์
พ ี        คอืรอ้ยละ 42.0 ซึ่งมอีตัราการเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 2.1 ส่วนรายไดจ้ากอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมกีาร
ขยายตวัเพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 8.6 ทาํใหย้อดรายไดส้งูขึน้เป็น 2,529 ลา้นบาท และยงัจะมกีารเตบิโตของรายไดต่้อเน่ืองใน
ปี 2560 จากผลของการขยายสาขามากขึ้นในทําเลที่มีการพิจารณาแนวโน้มการเติบโตที่ดี ประกอบกบักิจกรรม
การตลาดและสง่เสรมิการจาํหน่าย รวมทัง้สนิคา้ใหม่ๆ ทีจ่ะออกมาอยา่งต่อเน่ือง 
 

รายไดจ้ากธุรกจิอาหารในต่างประเทศในปี 2559 ลดลงรอ้ยละ 7.5 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการแขง่ขนั และ
สภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความไมแ่น่นอนทางการเมอืงในประเทศทีส่าขาของบรษิทัยอ่ยตัง้อยู ่ทัง้น้ีบรษิทัได้
ดําเนินการปรบัปรุงทัง้ปัจจยัภายในด้านอาหารและการให้บรกิาร รวมทัง้แผนการขยายสาขาเพิม่ใน AEC ซึ่งมกีาร
เตบิโตทีด่ ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายและผลประกอบการในต่างประเทศจะดขีึน้ในปี 2560 น้ี 

 

ในส่วนของผลติภณัฑ์อาหาร ซึ่งไดแ้ก่ อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ ไสก้รอก เยลลี่ และผลติภณัฑ์อาหารรบัจา้ง
ผลิต        มีการเติบโตถึง ร้อยละ 30.7 จากการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และปรบัปรุงภาชนะบรรจุและหีบห่อ เข้า
ชอ่งทางการจาํหน่ายคา้ปลกี ไฮเปอรม์ารท์  รา้นสะดวกซือ้ และซุปเปอรม์ารเ์กต็ รว่มกบักจิกรรมสง่เสรมิการจาํหน่าย
อื่นๆทีไ่ดผ้ล ทําใหร้ายไดเ้พิม่สงูขึน้มาก และยงัจะดําเนินการปรบัปรุงต่อไปในปี 2560 เพื่อเพิม่รายไดจ้ากช่องทางน้ี
เพิม่ขึน้ไปอกี ดว้ยคุณภาพของสนิคา้ การแนะนําสนิคา้ใหม่ ความสมํ่าเสมอในการจดัสง่ และการจดัรปูแบบสนิคา้ให้
ตรงกบัความตอ้งการของคูค่า้ 
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2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ 

นับตัง้แต่วนัแรกทีเ่ริม่ก่อตัง้ธุรกจิ และตลอดเวลากว่า 43 ปี เอส แอนด ์พ ีผูนํ้าดา้นธุรกจิ เคก้ และเบเกอรี ่ไม่
เคยหยุดการพฒันาและแนะนําผลติภณัฑ์ใหม่รวมทัง้ออกแบบบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ที่จะสรา้งความพงึพอใจใหก้บั
ลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภคที่หลากหลาย ทัง้กลุ่มวยัรุ่น วยัทํางาน และสมาชกิทุก
ระดบัอายุในครอบครวั สาํหรบัทุกเวลา และทุกโอกาส ใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ไดใ้นตลาด ในการพฒันาหรอืผลติ
ผลติภณัฑ์เบเกอรีใ่หม่ๆ บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัทัง้ดา้นคุณภาพของสนิคา้และวตัถุดบิ ใส่ใจดา้นความสด ใหม่ และ
ดา้นความอรอ่ย เพือ่เป็นการตอกยํา้สโลแกนทีว่า่ “ เอส แอนด  ์พี ชื่อนี้… มีแต่ของอร่อย”  
 

(1) เค้ก (Cake) 
                ดว้ยความตัง้ใจ บวกกบัประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน การยอมรบัและการสนับสนุน
อยา่งต่อเน่ืองจากลกูคา้ทีช่ื่นชอบในรสชาต ิคุณภาพ ความสมํ่าเสมอ และความพรอ้มในสนิคา้และบรกิารที ่เอส แอนด ์
พ ีจดัใหแ้ก่ลกูคา้ในทุกๆเวลาทีล่กูคา้ตอ้งการ บรษิทัจงึดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเพิม่พนูความเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้น
ศลิปะการทําเคก้ ผลติเคก้คุณภาพที่มรีสชาตดิ ีถูกใจลูกคา้ และมุ่งมัน่ในการรกัษาคุณภาพทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การคดั
สรรวตัถุดบิ ส่วนประกอบ และการจดักรรมวธิกีารผลติที่มคีวามอร่อย ความสวยงาม สมัผสัเน้ือเค้กที่เนียน รสกลม
กล่อม อร่อยลงตวัทุกส่วนของตวัเค้ก ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณภาพและความสะอาด ตัง้แต่สายการผลิตใน
โรงงาน และจาก Cake Studio ของ SNP/HQ  จนถงึหน้ารา้นและถงึมอืของลกูคา้ 

นอกจากเน้ือเคก้ทีเ่นียน สมํ่าเสมอ รสอรอ่ย เอส แอนด ์พ ีกย็งัไดพ้ฒันารปูแบบใหม่ๆ ในการนําเสนอเคก้ 
รงัสรรคก์ารตกแต่งใหม่ๆ เพื่อใหเ้ป็นทีถู่กใจของลกูคา้ทุกกลุ่ม ทัง้ผูซ้ือ้เคก้ ผูม้อบเคก้ ผูไ้ดร้บัเคก้ และผูท้ีร่บัประทาน
เค้ก สําหรบัโอกาสสําคญัในการให้เค้ก ในการแบ่งปันความสุขให้แก่กัน ไม่ว่าจะเป็นโอกาสวนัเกิด เฉลิมฉลอง
ความสาํเรจ็ในการจบการศกึษาหรอืหน้าทีก่ารงาน  ในโอกาสพเิศษเฉพาะระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บั  เทศกาลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นเทศกาลของไทย จนี หรอืนานาชาต ิหรอืแมแ้ต่การเฉลมิฉลองเทศกาลกฬีาต่างๆ ทีเ่คก้สามารถเขา้ไปเป็นสว่น
สรา้งความสขุใหก้บัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง              ทัง้ผูใ้ห ้ผูร้บั เพือ่นสนิท มติรสหาย และครอบครวั 

รปูแบบการตกแต่ง สดใส สวยงาม มแีบบต่างๆใหเ้ลอืกมากมาย รวมทัง้การรบัทาํเคก้สัง่ทาํตามรปูแบบที่
ลกูคา้เป็นผูส้รา้งสรรคข์ึน้เองตามเอกลกัษณ์และความตอ้งการเฉพาะตวัของลกูคา้  เอส แอนด ์พ ีกส็ามารถจะบรกิาร
ให้กบัลูกค้าได้  นอกจากน้ีแล้ว ก็ยงัมเีค้กลขิสทิธิต่์างๆที่เป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าหลายๆกลุ่ม เช่น เค้กโดราเอมอน 
เคก้การต์นูดสินีย ์            เคก้สตารว์อร ์และเคก้ซเูปอรฮ์โีรข่องมารเ์วลหลากหลายรปูแบบ มใีหเ้ลอืกตามทีช่อบ 

นอกจากนัน้ ในปี 2559 เอส แอนด ์พ ียงัไดนํ้าเสนอ “Naked Cake” ซึง่มคีรมีน้อย เน้ือสปันจเ์นย สาํหรบั
ลูกค้าที่เน้นเรื่องสุขภาพเป็นพเิศษ โดยยงัคงความอร่อย ความสวยงาม อนัแสดงถงึความมรีสนิยมที่ดขีองลูกค้าอยู่
อย่างครบถ้วน  เป็นส่วนเพิ่มเติมจากการนําเสนอเค้กปอนด์(Pound Cake)  เค้กชิ้น(Individual Cake)  คัพเค้ก 
(Cupcake) และ เคก้แชแ่ขง็ (Frozen Cake) ทีม่ไีวบ้รกิารลกูคา้ทีทุ่กสาขาของ เอส แอนด ์พ ีทัว่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ขนมอบ พายและพฟั (Pie and Puff Pastry) 
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 ขนมอบของ เอส แอนด ์พ ีจะเน้น “ความสด”  “อรอ่ย”  “อบทีร่า้น”  “ใหมทุ่กวนั” ประกอบดว้ย “กลุม่พาย 
และพฟั”  เน้ือแป้งพายและพฟั ของเอส แอนด ์พ ีโดดเด่นเฉพาะตวั เพราะเราใชว้ธิรีดีพบัแหง้สลบัเนยสดถงึ 144 ชัน้ 
ทําให้แป้งพายของเอส แอนด์ พ ีกรอบ เบา “กลุ่มครวัซองท์เดนิช” เน้ือแป้งนุ่ม ชุ่มฉ่ําด้วยเนยสดแท้ๆ มใีหเ้ลอืกทัง้
ครวัซองท์สไตล์ฝรัง่เศส ครวัซองท์ฮอทดอกโรล เดนิชผกัโขม  และ“กลุ่มพิซซ่า” สามารถทานเล่นได้เลยในเวลาที่
ลูกคา้ต้องการ  รสชาตเิขม้ขน้ในแบบฉบบัของไทย และในปีที่ผ่านมา เอส แอนด์ พ ียงัไดเ้พิม่พายอร่อยรสชาตใิหม่
นานาชนิด ให้ลูกค้าได้เลอืกซื้อและเลอืกทานได้ทุกสถานที่และเวลา มใีห้เลอืกตัง้แต่ มนิิครวัซองท์แฮมชสี และมนิิ
ครวัซองทท์นู่า แดนิชเบลเยีย่มชอ็กโกแลต และพายฮาวายบารบ์คีวิ ซึง่อบหอมกรุน่ทุกเชา้ บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้ทุกๆวนั 
 

(3) ขนมปัง (Fresh Bread) 
ขนมปัง แบ่งเป็น “กลุ่มขนมปังมไีส”้ เป็นขนมปังเน้ือนุ่มมไีสต่้างๆ ทัง้ไสเ้คม็และไสห้วาน และขนมปัง

แซนวชิหลากหลายรสชาต ิซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าประจําในดา้นความสด อร่อย นอกจากน้ี เอส แอนด์ พ ียงัให้
ความสําคญักบัผลติภณัฑ์ทดีต่ีอสุขภาพ โดยบรษิทัได้แนะนําผลติภณัฑ์ใหม่ๆมารองรบัผู้บรโิภคที่ใส่ใจสุขภาพและ
คุณภาพ อาท ิ                 ขนมปังขา้วกลอ้งงอก ขนมปังแป้งโฮลวที  ขนมปังธญัญพชื ขนมปังนมไฮแคลเซยีม  

  
(4) คกุกี้ (Cookies) 

      บรษิทัไดใ้ชส้ว่นผสมของเนยสดแท้ๆ  จงึทําใหคุ้กกี้ เอส แอนด ์พ ีมคีวามหอมกรอบและอรอ่ย มใีหเ้ลอืก
รบัประทานหลากหลายรปูแบบในบรรจุภณัฑท์ีส่วยงาม คุกกีค้ลาสสคิ รส นม เนย กาแฟ และใบเตย ครสิป้ีไลท ์รสอลั
มอนด ์ชอ็กโกแลตชพิ และพสิทาชโิอ   คุกกี้เดนิช คุกกี้แฟนซ ีรสเนย และคาราเมล คุกกี้พรเีมยีม รสชอ็กโกแลตชพิ 
อลัมอนด ์เอริล์เกรย ์มอคค่าอลัมอนด ์และ ชอรต์เบรดทีม่ปีรมิาณเนยสดมากกวา่คุกกี้อื่นๆ  สาํหรบัคุกกี้ลาวา (Lava 
Cookie) ซึ่งเป็นคุกกี้  พรเีมยีมทีส่อดไสช้อ็กโกแลตเขม้ขน้ โดยมสีองแบบใหเ้ลอืกคอื คุกกี้ชอ็กโกแลตลาวา และคุกกี้
ชอ็กโกแลตชพิลาวา กย็งัคงไดร้บัความนิยมอยา่งต่อเน่ือง 

นอกจากน้ี บรษิทัยงัมคีุกกีต้รา เดลโิอ (Delio) หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ่มลกูคา้ใหม้ากขึน้ โดย
มจีาํหน่ายในรา้น S&P ไฮเปอรม์ารเ์กต็ ซูเปอรม์ารเ์กต็ทัว่ไป รา้นสะดวกซือ้ทัว่ไป และรา้นมนิิมารท์ทัง้ในเขตกรุงเทพ                      
และต่างจงัหวดั 
 

(5) ขนมไหว้พระจนัทร  ์(Mooncake) 
   บรษิัทให้ความสําคญัในการนําเสนอขนมไหวพ้ระจนัทร์ที่อร่อย ใหม่ สด สะอาด ปลอดภยั และมอีายุ

ผลติภณัฑ์ที่สามารถเก็บไวร้บัประทานได้นานขึ้น บรษิทัยงัครองความเป็นผู้นํา และได้รบัการยอมรบัจากลูกค้าทัง้
ภายในประเทศ และลูกคา้ต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจนี ในการจาํหน่ายผลติภณัฑ์ชนิดน้ี ภายใตย้ีห่อ้ S&P 
และมงักรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา ทุกๆปี เอส แอนด์ พ ีจะนําเสนอขนมไหวพ้ระจนัทรห์ลากหลายไส ้ดว้ย
วตัถุดบิทีค่ดัสรรมาล่วงหน้าเป็นอย่างด ีเพื่อรองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค ในปี 2559 เอส แอนด ์พ ีไดเ้พิม่ ขนม
ไหวพ้ระจนัทร์สองไสใ้หม่ ได้แก่                       ไสค้สัตาร์ด ลาวา และ ไสห้มอนทอง คาราเมล  นอกเหนือจาก
ความอร่อยของผลติภณัฑ์ที่บรรจงคดัสรรแลว้ เอส แอนด์ พ ียงัใหค้วามสาํคญักบับรรจุภณัฑ์ขนมไหวพ้ระจนัทร ์ซึ่ง
แนวนําเสนอขนมไหวพ้ระจนัทรข์อง เอส แอนด ์พ ีในปี 2559 คอื                           พรพระจนัทรจ์ากใจ พรอ้มคํา
อวยพรใหผู้ร้บั มวีาสนาอายยุนื รุง่เรอืงและรํ่ารวย ดว้ยดไีซน์คลาสสคิของดอกไม ้และหญงิสาวในสไตลเ์ซีย่งไฮว้นิเทจ 

 
นอกจากขนมไหวพ้ระจนัทรภ์ายใตต้ราเอส แอนด ์พ ีและมงักรทอง แลว้  ในช่วงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์                    

จะผลิตขนมไหว้พระจนัทร์ในรูปแบบและไส้พิเศษในตรา VANILLA ด้วย โดยมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ 
VANILLA ดว้ยรสชาตอิรอ่ย และบรรจุภณัฑส์วยงาม มรีะดบัตามแบบเฉพาะของ VANILLA ซึง่หาไมไ่ดใ้นตลาดทัว่ไป 
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และผลติเฉพาะช่วงเทศกาลพเิศษน้ีเท่านัน้ดว้ยจาํนวนทีจ่าํกดั ซึ่งเป็นทีก่ล่าวขวญั เป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ และเป็นที่
ชื่นชอบของผูร้บัมาก    
 

(6) ขนมไทย (Thai Sweet Delicacies)  
    ขนมไทยหลากหลายรปูแบบและรสชาต ิทัง้ขนมตํารบัโบราณหารบัประทานยาก และขนมไทยประยุกต์ที่

ผสม ผสานขนมแบบตะวนัตกกบัรสชาตแิบบไทยๆในบรรจุภณัฑส์วยงามรว่มสมยั และไดร้บัความนิยมจากลกูคา้อยา่ง
ต่อเน่ือง เช่น ฝอยทอง ขนมปุยฝ้าย สาคไูสห้ม ูและขา้วตม้จิม้  ดว้ยรสชาตทิีอ่รอ่ย ความปราณีตในการทาํ และความ
สดใหม ่ 
 

2.2.2 ผลิตภณัฑอ์าหาร 

          (1) ผลิตภณัฑอ์าหาร 
เอส แอนด ์พ ีใหบ้รกิารอาหารในรา้นดว้ยนบัตัง้แต่ตอนเปิดรา้นแรก โดยเริม่จากเมนูอาหารหารจานเดยีวงา่ยๆ

และอรอ่ยถูกใจลูกคา้ ซึง่หลายเมนูยงัคงไดร้บัความนิยมมาถงึทุกวนัน้ีเช่น ขา้วไก่อบ วุน้เสน้ผดัไทย ขา้วหน้ากุง้พรกิ
ขีห้นู ขา้วผดัอเมรกินั เสน้หมีไ่ก่ผดัน้ําพรกิเผา ต่อมากไ็ดม้กีารเพิม่ความหลากหลายของเมนูอาหารทัง้อาหารทานเล่น 
สลดั แซนวชิ พาสตา้ อาหารญี่ปุ่ น อาหารมงัสวริตั ิรวมถงึเมนูกบัขา้วและของหวานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ใหค้รอบคลุมมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ีในบางเทศกาลกไ็ดม้กีารจดัโปรโมชัน่อาหารพเิศษเพื่อสรา้งความแปลกใหม ่
ซึ่งบางเมนู เช่น เมนูขา้วแช่ ขา้วเหนียวมะม่วงนําดอกไม ้ในช่วงหน้ารอ้นของทุกปี จนไดก้ลายมาเป็นเมนูโปรดของ
ร้านที่ลูกค้ามกัจะนึกถึงเสมอ และยงัได้นําเสนอเมนูสุขภาพที่หลากหลายสําหรบัผู้บรโิภคที่ให้ความใส่ใจในเรื่อง
สขุภาพและแหลง่ทีม่าของวตัถุดบิมากขึน้ดว้ย 

 

เมนูอาหารของเอส แอนด ์พ ีจะปรบัเปลีย่นไปตามช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละปี เมนูในรา้น จะมทีัง้เมนู
กบัขา้ว สาํหรบัรบัประทานร่วมกนัระหว่างสมาชกิในครอบครวัหรอืในหมู่มติรสหาย ไม่ว่าจะเป็นอาหารกลางวนัหรอื
อาหารมื้อเยน็ สําหรบักลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายของประเภทอาหาร ความมัน่ใจในรสชาต ิความอร่อย 
ความสะอาด และความสมํ่าเสมอทุกครัง้ที่ส ัง่  หรอืในกรณีที่ลูกค้าต้องการความรวดเรว็ ความอร่อย ด้วยปรมิาณ
อาหารที่เหมาะพอดกีบัตวัเอง เมนูอาหารจานเดยีวกจ็ะเป็นทางเลอืกที่เหมาะสม มใีหเ้ลอืกทัง้อาหารไทยและอาหาร
นานาชาตริสชาตดิมีากมาย ทีป่รงุสดในรา้นโดยเชฟทีเ่ชีย่วชาญและใชว้ตัถุดบิทีด่ ีมคีุณภาพ  

 

(2) อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ Quick Meal 

    ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรบัประทาน บรษิัทได้ลงทุนด้านการวจิยัและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อปรบัปรุงรสชาตอิาหารให้อร่อยถูกปากลูกค้า ตลอดจนการออกผลติภณัฑ์ใหม่ๆ บรรจุภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อ
เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้และรกัษามาตรฐานการผลติ  อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ เอส แอนด ์พ ีทุกเมนูไดร้บัการปรุง
อย่างพถิพีถินั เพื่อใหอ้ร่อยถูกใจผูบ้รโิภค ทัง้ใหคุ้ณค่า และความปลอดภยัในดา้นโภชนาการ มบีรรจุภณัฑท์ัง้ภายใน
และภายนอกที่ทันสมยัเหมาะกับชีวิตแบบเร่งรีบของผู้บรโิภค สะดวกและใช้เวลาในการอุ่นอาหารน้อย รวมถึง
เมนูอาหารแชแ่ขง็ทีม่หีลากหลาย มกีารนําเสนอสนิคา้ใหมม่าจาํหน่ายอยา่งต่อเน่ือง  
 
 
 
 
 
 

(3) ไส้กรอก Premo  
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ผลติภณัฑ์ไสก้รอกประเภทต่างๆ แฮม และเบคอน สาํหรบัลูกค้ากลุ่มที่ต้องการอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภยั  ซึ่งผลติภณัฑใ์ชส้ตูรเฉพาะของ เอส แอนด ์พ ีคดัสรรเฉพาะเน้ือหมคูุณภาพด ีเน้ือแน่น อร่อย ในแบบ
ฉบบัรสชาตทิีค่นไทยคุน้เคย สะอาดปลอดภยัไดม้าตรฐาน โดยผลติภณัฑใ์ชเ้ป็นวตัถุดบิของรา้นอาหาร เอส แอนด ์พ ี
และจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในชอ่งทางคา้ปลกีในโมเดริน์เทรด รวมทัง้การรบัจา้งผลติใหก้บักลุม่ธุรกจิอาหารอื่นๆ  

 

(4) วุ้นคาราจีแนน Jelio  

เจลลี ่คาราจแีนนสาํเรจ็รปูทัง้ในรปูแบบเจลลีค่าราจแีนนผสมเน้ือผลไม ้และเจลลีพ่รอ้มดื่มผสมน้ําผลไมท้ี่ใหว้ติามนิซี
สงู ผลติในขนาดทีแ่ตกต่างกนัเพือ่จาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ ทัง้ทีส่าขาของเอส แอนด ์พ ีและผา่นชอ่งทางการจาํหน่ายอื่นๆ 
เชน่ซปูเปอรม์ารเ์กต็ และรา้นสะดวกซือ้ทัว่ไป  

 

 

(5)   ผลิตภณัฑอ์าหารนานาชาติ PATIO 
    เอส แอนด์ พ ีเป็นผู้ผลติอาหารนานาชาติ ภายใต้ตรา Patio ได้แก่ น้ําสลดั ซุปแช่แขง็ และผลติภณัฑ์

สําเรจ็รูปอื่นๆที่มีรสชาติที่อร่อยและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บรโิภค ซึ่งมีจําหน่ายที่ร้านอาหารเอส แอนด์ พี และใน
หา้งสรรพสนิคา้ชัน้นําทัว่ไป  
 
 

2.2.3 ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม  
กลุ่มเครื่องดื่มจากเอส แอนด ์พ ีประกอบดว้ยเครื่องดื่มน้ําผลไมท้ีท่าํจากน้ําผลไมส้ด 100% และน้ําผลไมปั้น่ที่

ให้คุณประโยชน์และความสดชื่นแก่ร่างกาย อาทิ น้ําแตงโมปั ่น น้ําส้มคัน้สด น้ําสับปะรด น้ําลําไยและน้ํา
มะพรา้ว  นอกจากน้ีเอส แอนด ์พยีงัมเีครื่องดื่มสุขภาพในกลุ่มน้ํานมถัว่เหลอืงที่ผ่านกรรมวธิกีารผลติแบบญี่ปุ่ นจาก
รา้นอุเมโนะฮานะ เรยีกวา่เครือ่งดื่มโทนิย ุจาํหน่ายในรปูแบบรอ้นและเยน็ดว้ย  

 

สาํหรบัผูช้ื่นชอบการดื่มกาแฟ ภายในรา้น เอส แอนด ์พ ีกม็จีุดจําหน่ายกาแฟ BlueCup ซึ่งเป็นกาแฟสดที่มี
คุณภาพ โดดเด่นดว้ยรสชาตขิองกาแฟชัน้ดจีากเมลด็กาแฟสายพนัธอ์าราบกิา้ 100% จากแหล่งเพาะปลูกในประเทศ
ไทย และเมลด็กาแฟชัน้เลศิทีค่ดัสรรมาจากต่างประเทศ พรอ้มลาเต้อารต์หรอืศลิปะการตกแต่งฟองนมบนแกว้กาแฟ  
และกาแฟ BlueCupได้ออกตวัผลติภณัฑ์ใหม่ “cold brew” กาแฟสดผ่านกรรมวธิสีกดัเยน็เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่
เขม้ขน้และหอมนุ่มนวลกวา่ปกต ิใชเ้มลด็กาแฟทีไ่ดร้บัรางวลัเหรยีญทอง จากรายการ“International Coffee Tasting” 
จากอติาล ีในปี 2012 
 

2.2.4 บริการอื่น  ๆ  
  

(1) บริการจดัส่งอาหาร: Delivery 1344 
 เอส แอนด์ พี Delivery เพียงแค่กดเบอร์โทร 1344 บริการจัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก เบเกอรี่ที่
หลากหลายและผลติภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทานจดัสง่ถงึบา้น เพื่อตอบสนองความตอ้งการทุกไลฟ์สไตลด์ว้ยความ
สะดวก และความรวดเรว็ รวมถงึการบรกิารป่ินโตทีจ่ดัสง่อาหารถงึบา้นในแต่ละมือ้ทุกวนัโดยเน้นใหค้วามสาํคญัเรื่อง
คุณภาพ ความสดใหมแ่ละความรวดเรว็ในการบรกิาร  

 
 
 
 

(2) บริการจดัเลี้ยงนอกสถานที่: Caterman 
 บรกิารจดัเลี้ยงสําหรบัทุกโอกาสสําคญั ด้วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอ
รปูแบบการจดัเลีย้งครบวงจร ทัง้อาหารไทย จนี ฝรัง่ ของทุก ๆ แบรนด ์
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2.3. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
 นโยบายการตลาดที่บรษิทั ยดึถอืเป็นปรชัญาหลกัในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 43 ปี คอื การ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ และใหลู้กคา้ตระหนักถงึชื่อของ เอส แอนด ์พ ี“ชื่อน้ีมแีต่ของอรอ่ย” เมื่อนึกถงึอาหาร
และเบเกอรีท่ีม่รีสชาตอิรอ่ย มคีุณภาพและบรกิารอนัอบอุ่นน่าประทบัใจ  
 

2.3.1 กลยทุธท์างการตลาดของบริษทั 
การมองกลยุทธท์างการตลาดของบรษิทัแยกเป็นแต่ละแบรนดซ์ึง่จะเน้นใหค้วามสาํคญัทางดา้นผลติภณัฑ ์และ

ดา้นการบรกิารให้เหมาะสมกบัลูกคา้หลกัในแต่ละแบรนด์นัน้ๆ ปัจจุบนัธุรกจิ เอส แอนด์ พ ีเป็นแบรนด์หลกัซึ่งเป็น
ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีท่ีใ่หบ้รกิารแก่กลุ่มลกูคา้หลากหลายและทุกคนในครอบครวั นอกเหนือจากน้ี  เอส แอนด ์
พ ียงัมบีรกิารจดัส่งอาหารถึงบ้าน บรกิารอาหารป่ินโต บรกิารจดัเลี้ยงในนาม “Caterman” มรี้านอาหารทัง้ในและ
ต่างประเทศ รวมไปถงึผลติภณัฑท์ีม่กีารแขง่ขนัในตลาด เช่น BlueCup Coffee, ขนมไหวพ้ระจนัทร,์ อาหารสาํเรจ็รปู
แช่แข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลายในซูเปอร์มาร์เก็ตทัว่ไป กลยุทธ์ทางการตลาดของบรษิัท 
แบง่เป็น 6 ดา้น ดงัน้ี 

 

(1) ด้านผลิตภณัฑ ์
ความอร่อย คุณภาพ และความคุ้มค่าของผู้บรโิภค   เป็นนโยบายที่บรษิทัยดึถอืในการดําเนินธุรกจิมา
โดยตลอด 

43 ปี คุณภาพของผลติภณัฑ์ เริม่ตัง้แต่การคดัสรรเลอืกใชแ้ต่วตัถุดบิที่มคีุณภาพ วตัถุดบิที่สด ซึ่งเป็นสิง่ที่บรษิทัให ้      
ความสาํคญัมาโดยตลอด ทาํใหผู้บ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ในการมาใชบ้รกิารที ่เอส แอนด ์พ ีอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีกล
ยทุธท์ีส่าํคญัอกีอยา่งหน่ึง คอืดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร บรษิทัมผีลติภณัฑ ์อาหารสาํหรบัทุกคน
ในครอบครวั รวมทัง้เบเกอรี ่อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค บรษิทัยงัได้
พฒันารปูแบบของผลติภณัฑแ์ละบรกิารมากขึน้ เช่น ทางดา้นเบเกอรี ่มเีคก้ และคุก้กี้ลขิสทิธิ ์ดสินีย ์โดราเอมอน แอ
งกรีเ้บรดิ์ และพฒันาผลติภณัฑ์สาํหรบักลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ เช่น ฮอกไกโดควิบ์เคก้ ฮอกไกโดโรลเคก้ ซึ่งไดร้บั
การตอบรบัจากผูบ้รโิภคอย่างด ีทางดา้นอาหาร เอส แอนด ์พ ีใหค้วามสาํคญักบัไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีเ่น้นในเรื่อง
ความอร่อยหลากหลาย และประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยการสรา้งสรรค์เมนูใหม่ออกมาในรูปแบบนานาชาต ิและการ
ผสมผสาน ระหวา่งอาหารไทย กบั อาหารชาตอิื่น ๆ แต่ยงัคงไวซ้ึง่ความอรอ่ยแบบคุณภาพดว้ยวตัถุดบิชัน้ด ีเช่น เมนู
ปลาแซลมอนจากนอรเ์วย ์ในดา้นบรรจุภณัฑบ์รษิทัเน้นดา้นการพฒันาบรรจุภณัฑม์าโดยตลอดและเป็นผูนํ้าดา้นการ
พฒันาบรรจุภณัฑ์ใหม้รีปูแบบสวยงามโดยเฉพาะผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และคุก้กี้ ซึ่งเป็นจุดเด่นทีก่ระตุน้ใหผู้บ้รโิภครูส้กึ
พงึพอใจ และเลอืกซือ้ผลติภณัฑข์องเอส แอนด ์พ ีเพือ่มอบเป็นของขวญัในโอกาสต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
  บรษิทัไดต้อกยํ้าความเป็นผูนํ้าดา้นรา้นอาหารและเบเกอรีอ่ยา่งต่อเน่ือง ดว้ยการออกโฆษณาเพื่อกระตุน้
การขายในช่วงเทศกาลขนมไหวพ้ระจนัทรโ์ดยมแีนวคดิที่จะให้คนไทยเชื้อสายจนีไดเ้พิม่การซื้อขนมไหวพ้ระจนัทร ์
จากทีเ่คยซือ้เพื่อการไหว ้ใหเ้พิม่การซือ้เพื่อการใหแ้ก่กนัและกนัมากขึน้ นอกจากน้ีในช่วงเทศกาลเคก้และคุกกีปี้ใหม ่
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ไดอ้อกโฆษณาทีต่อ้งการสือ่สารกบัผูบ้รโิภคใหม้องเหน็ถงึคุณคา่ทีแ่ทจ้รงิของของขวญั สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บักลุ่ม
คนรุ่นใหม่และลูกค้าประจํา จนได้รบัการตอบรบัอย่างดเียี่ยมในโลกออนไลน์ นอกจากน้ียงัได้มขียายการสื่อสารกบั
ลูกค้าผ่านช่องทางดจิติอลทัง้เฟซบุ๊ก ไลน์ เวบ็ไซต์ และกลุ่มผู้นําทางความคดิต่างๆ ในโลกออนไลน์ จนได้รบัการ
ยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง นอกจากน้ีบรษิทัยงัจดัใหม้รีายการสง่เสรมิการขายในรปูแบบต่างๆ ในแต่ละเดอืนโดยเฉพาะ
ในเทศกาลสาํคญัต่าง ๆ เพือ่ใหแ้บรนดส์ามารถสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัคนไทยในทุกเทศกาล 

 

(3) การกาํหนดราคา 
บรษิทัมนีโยบายในการกาํหนดราคาขายผลติภณัฑโ์ดยคาํนึงถงึปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
 ตน้ทุนของวตัถุดบิหลกั และตน้ทุนในการผลติ 
 ตําแหน่งทางด้านการตลาด ราคาขายผลติภณัฑ์ของคู่แข่งหรอืเกณฑ์ราคาขายโดยทัว่ไปเพื่อให้

ลกูคา้ของ 
เอส แอนด ์พ ีรูส้กึถงึความคุม้คา่เงนิ 

 อตัราผลกาํไรขัน้ตน้ทีต่อ้งการสรา้งจากผลติภณัฑก์ลุม่นัน้ ๆ 
 

(4) ด้านการพฒันาบคุลากรเพื่อการส่งเสริมการขาย 
บรษิทัเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของพนักงานวา่เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกจิ จงึไดม้กีารจดัโปรแกรม

การพฒันาศกัยภาพของพนักงานหน้ารา้น เพื่อใหท้าํงานดว้ยความสขุและความสนุกโดยจดัอบรมใหค้วามรูใ้น
ด้านผลติภณัฑ์ รวมทัง้เทคนิคการขาย และความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมส่งเสรมิการขายและโปรแกรมการ
แขง่ขนัการแนะนําผลติภณัฑใ์นเทศกาลต่างๆ  

 

(5) ด้านการเล ือกทาํเลเปิดสาขา 
ในปี 2559 บรษิทัมกีารขยายสาขารา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายใตแ้บรนดต่์าง ๆ ภายในประเทศจาํนวน 25 

สาขา โดยแบง่เป็นรา้นอาหาร 18 สาขาและรา้นเบเกอรี ่7 สาขา รวมจุดขายของบรษิทั ณ วนัสิน้ปี 2559 ที ่491 สาขา 
โดยแบ่งเป็นรา้นอาหาร 162 สาขาและรา้นเบเกอรี ่329 สาขา ซึ่งวธิกีารที่จะเลอืกนัน้บรษิทัต้องทําการสาํรวจความ
ต้องการของตลาดก่อนเพื่อใช้ในการตดัสนิใจในเรื่องรูปแบบของสาขารูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่เพื่อให้
ตอบสนองความตอ้งการของตลาดใหม้ากทีส่ดุ 
2.3.2 สภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั 
   เศรษฐกจิไทยในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3 สงูกวา่อตัราการเตบิโตในปีก่อนหน้าน้ีเลก็น้อย ซึง่เป็นผล
มาจากปัจจยับวกที่ได้มาจากการเร่งลงทุนภาครฐัในส่วนของโครงสรา้งพื้นฐาน(Infrastructure) ระบบคมนาคม และ
มาตรการดา้นภาษีซึ่งออกมากระตุ้นเศรษฐกจิเป็นครัง้คราว โดยมปัีจจยัดา้นราคาสนิค้าเกษตรที่ขยบัสงูขึน้เลก็น้อย
ในชว่งครึง่ปีหลงั ไดแ้ก่ ยางพารา และ ขา้ว แต่กย็งัไมส่ามารถเตบิโตไปอยูใ่นระดบัทีเ่คยเป็นมาในอดตีได ้ 
 

ปัจจยัดา้นราคาน้ํามนัในตลาดโลกในปี 2559 ซึ่งยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า จากผลการผลติน้ํามนั Shale Oil เพิม่ใน
ตลาดและกลุม่โอเปคยงัไมต่ดัสนิใจทีจ่ะลดกาํลงัการผลติลงไปใหร้นุแรงพอทีจ่ะผลกัดนัราคาน้ํามนัใหส้งูขึน้ได ้

 
 

ส่วนด้านปัจจยัลบที่มีผลกระทบทําให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตไปได้สูงมากก็ได้แก่ ภาวะภัยแล้งที่
กระทบผลผลติการเกษตรในช่วงต้นปีแล้วกลบักลายมาเป็นภาวะน้ําท่วมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ต่อเน่ือง
มาถงึต้นปี 2560 จงึเป็นส่วนฉุดรัง้ไม่ใหเ้ศรษฐกจิไทยเตบิโตไปไดม้ากนัก แมว้่าการผลติ การส่งออก และภาวะการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตวัและสรา้งรายได้ให้ประเทศไทยสูงขึ้นบ้างก็ตาม และราคาพชืผลการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยงัอยู่ใน
ระดบัตํ่าไมส่ามารถกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิไดม้ากพอ 
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ปัจจยัทางธุรกิจอาหารในประเทศในด้านมาตรการของการดําเนินการด้านการตลาด เช่น การแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศที่เขา้มาแข่งขนัมากขึ้น ร้านอาหารและเบเกอรี ่
รวมทัง้การผลติในอุตสาหกรรมอาหารเพิม่สูงขึน้มากในปีที่ผ่านๆมา ทําให้ผู้บรโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ ประกอบกบั
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมอืง และเหตุการณ์สําคญัต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทัง้ในประเทศ และ
ภมูภิาคอื่นๆของโลก ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกจิเป็นไปดว้ยความยากมากขึน้ การเขา้ถงึไดง้า่ยดา้นสือ่ขอ้มลูการตลาด ทัง้
ดา้น Mobile Marketing การสัง่ซื้อ Online ผ่านเวบ็ไซต์ ผ่าน Application ต่างๆ ทําได้งา่ยขึน้ ผู้ประกอบการจงึต้อง
ปรบัตวัมากขึ้นทัง้ในการแข่งขนัซึ่งหน้า ไม่ว่าโดยสถานที่ตัง้ การให้ส่วนลด ซึ่งมีมากขึ้น รวมทัง้การแข่งขนัผ่าน
เครื่องมอืการตลาด ที่มกีารสื่อสารตรงถึงผู้บรโิภค เกิดการปรบัตวัและเกิดวธิกีารใหม่ๆ ในการนําเสนอสนิค้าและ
บรกิารสูผู่บ้รโิภค กลยทุธ◌์ทางการตลาดใหม่ๆ  ซึง่ในอดตีอาจจะพบเหน็ไดใ้นวงจาํกดั ถกูนํามาใชม้ากขึน้ สาํหรบับาง
สินค้า เช่น Mass Customization กระบวนการสัง่ซื้อสินค้า และผลิตในแบบที่ลูกค้าต้องการ การใช้ Interactive 
Marketing เช่น จอภาพ Interactive ทีล่กูคา้สามารถเลอืกสนิคา้ไดจ้าก Touch Screen, Crowdsourcing การหาขอ้มลู
ทางการตลาดของลกูคา้ผ่าน Media ต่างๆ เพื่อปรบัปรุงสนิคา้และบรกิารทีจ่ะนําเสนอกเ็กดิมากขึน้ ผูผ้ลติอาหาร และ
ผูป้ระกอบการดา้นอาหารในประเทศไทย จงึตอ้งปรบัตวัตามกลยุทธ◌์และเทคโนโลยใีหม ่ๆ เพื่อใหส้ามารถแขง่ขนัได้
ดขีึน้  

 

ในส่วน เอส แอนด์ พ ีกม็กีารปรบัตวัเชงิกลยุทธ◌์การตลาดมากขึน้ มกีารวเิคราะห์ Segment ของการตลาด
เพื่อการคดัเลอืกทําเลทีต่ ัง้สาขาทีเ่ขม้มากขึน้ โดยการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน ประมาณการเตบิโตของตลาด จํานวน
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และโอกาสทางธุรกจิ เพื่อเลอืกทําเลทีต่ ัง้สาขาที่เหมาะสม เช่น ลดการตัง้สาขาใน ไฮเปอรม์ารท์ 
และ Community Mall ซึ่งมจีํานวนของลูกค้าที่ไปใช้บรกิารลดลง โดยบรษิทัได้ลงทุนอย่างระมดัระวงัขึน้ และเริม่ไป
ขยายใน Segment อื่น ๆ ที่มแีนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดกีว่า และมกีารแข่งขนัตํ่ากว่า นอกเหนือไปจากการ
ปรบัปรุงระบบการสัง่ซื้อ 1344 S&P Delivery ผ่านเว็ปไซต์ และ Application ที่เริม่ใช้งานในปี 2559 และการทํา
กิจกรรมทางการตลาดผ่าน Social Media และ Mobile Application มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Line Facebook การขาย
ผา่นสือ่สมยัใหม ่และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูและการขาย Online ต่างๆ  เป็นตน้ เพือ่การเขา้ถงึลกูคา้และเพิม่ยอดขาย 
 เอส แอนด์ พ ีมกีารเตบิโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ณ สิน้ปี 2559 ในประเทศมสีาขารวม 491 สาขา ภายใต้
ต ร า  S&P, SNP/HQ แ ล ะ  SNP CAFÉ,  BlueCup, VANILLA, Patio, Patara, Grand Seaside, Maisen แ ล ะ 
Umenohana  ในขณะที่มสีาขารา้นอาหารที่เปิดในประเทศอื่นๆ จํานวน 25 สาขา  (ในยุโรป 9 สาขา   ในเอเชยี 16 
สาขา)        
 

หากจําแนกตามช่องทางการจําหน่ายของบริษัทฯ ในส่วนรายได้จากช่องทางสาขาในประเทศ ได้แก่
รา้นอาหาร และเบเกอรี ่ในปี 2559 มยีอดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.45 ธุรกจิขายส่งอาหาร และเบเกอรี ่ผ่านรา้นคา้ปลกี 
ร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็มีการเติบโตถึงร้อยละ 5.67  จากผลของการขยายสาขา การทํากิจกรรม
การตลาด และการสง่เสรมิการจําหน่ายอย่างต่อเน่ือง ในขณะทีธุ่รกจิรา้นอาหารของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ รายได้
ลดลงรอ้ยละ 7.53 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิที่เตบิโตตํ่าและผลของความไม่แน่นอนทางการเมอืง ทัง้จากการเลอืกตัง้
ในหลายประเทศและการออกจากสหภาพยุโรปขององักฤษ จงึสง่ผลต่อธุรกจิสว่นใหญ่ในประเทศทีบ่รษิทัยอ่ยไปตัง้อยู ่
แมว้า่รายไดใ้นสว่น AEC และจนีจะเพิม่ขึน้                แต่กย็งัเป็นสว่นน้อยของยอดรวมรายไดจ้ากสาขาต่างประเทศ 

 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มยีอดรายได้รวมของกลุ่ม 7,774.9 ลา้นบาท เพิม่จากปีก่อน 222.9 ลา้นบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 ซึ่งนับว่ายงัอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ เมื่อเทยีบกบัเศรษฐกจิของประเทศไทยที่เตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3 
ในปี 2559 

 

ในปี 2560 เอส แอนด ์พ ีมแีผนเปิดสาขาเพิม่ในประเทศประมาณ 20 สาขา ภายใตต้รา S&P และตราอื่นๆ 
โดยวางกลยุทธ◌์ที่ชดัเจนในการเลอืกที่ตัง้สาขาที่มแีนวโน้มทางธุรกจิที่ดเีท่านัน้ จากการใช้ขอ้มูลและประสบการณ์
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ของบรษิทัในอดตี และการสํารวจขอ้มูลสําคญัอื่นๆเพิม่เตมิ  โดยจะลดการขยายในไฮเปอรม์าร์ท และ Community 
Mall ซึ่งธุรกิจเติบโตลดลงและมีภาระค่าเช่าและค่าบริการที่สูงขึ้นตลอดเวลา จะมุ่งไปในจุดที่มีจํานวนลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายในระดบัทีเ่หมาะสม               มแีนวโน้มทางธุรกจิทีด่กีว่า และการแขง่ขนัทีน้่อยกว่า นอกจากนัน้จะ
ดาํเนินการปรบัปรุงสาขาเดมิอกีกวา่ 20 สาขาทัว่ประเทศ เพื่อปรบัภาพลกัษณ์ใหท้นัสมยัขึน้ ดดูขีึน้ เพิม่ความสะดวก
ในการเขา้มาใชบ้รกิารของลูกคา้ สรา้งบรรยากาศใหเ้ป็นรา้นอาหารทีส่ะดวก สบาย สามารถดงึดูดลูกคา้ให้เขา้มาใช้
บรกิาร และสรา้งรายไดท้ีส่งูขึน้ 

 

ในส่วนของการขยายสาขาในต่างประเทศ จะยงัมุ่งการขยายในกัมพูชา ซึ่งมีการเติบโตทางธุรกิจที่ด ี
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาในประเทศอื่นๆใน AEC  รวมทัง้พิจารณาขายสิทธิ (Franchise)ให้
ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ใน AEC ทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิดว้ย 

 
2.4  เหตกุารณ์ที่สาํคญัในปี พ.ศ. 2559 

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาบรษิทัไดเ้ผชญิความทา้ทายทางเศรษฐกจิภายในประเทศ        
ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง อย่างไรกด็บีรษิทัยงัคง
มุง่มัน่   ในการผลกัดนัใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไวไ้มว่า่จะเป็นการขยายธุรกจิทัง้ในและ
ต่างประเทศ  การพฒันาผลติภณัฑ ์ตลอดจนการจดักจิกรรมดา้นการตลาด และการจดักจิกรรมทีช่่วยสรา้งสรรคส์งัคม
และสิง่แวดลอ้ม   ของประเทศ   

 

(1) การขยายธรุกิจ  
 จากเป้าหมายในการสรา้งความเตบิโตขององค์กร บรษิทัฯ จงึดําเนินการอย่างต่อเน่ืองในการเพิม่

สาขาใหม่ๆ  เพื่อรองรบัความตอ้งการของลกูคา้และเพิม่รายไดใ้หแ้ก่บรษิทั ฯ ในปี 2559 เอส แอนด ์
พี มจีํานวนสาขาในประเทศ ทัง้หมด 490 สาขา มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นสุทธจิากปี 2558 จํานวน 24 
สาขา เป็นการเพิ่มเบเกอรี่ชอพ 5 สาขา รา้นอาหาร S&P 14 สาขา เครื่องดื่ม BlueCup 1 สาขา 
รา้นอาหารญี่ปุ่ น MAISEN ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยอกี 2 สาขา และรา้นอาหาร SNP ซึ่งเป็นรา้นอาหาร
สไตลท์นัสมยัใหมล่า่สดุ 2  สาขา ภายใตต้รา SNP คอื SNP/HQ และ SNP/CAFE 

 ในส่วนของการเพิ่มจํานวนสาขาในต่างประเทศ มีการเพิ่ม PATARA ที่อังกฤษ S&P ที่กรุง
พนมเปญประเทศกมัพูชา  และ VANILLA RESTAURANT ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจนี  ประเทศละ 1 สาขา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) การพฒันาผลิตภณัฑแ์ละการส่งเสริมการขาย 
ปีที่ผ่านมา เอส แอนด์ พ ีได้แนะนําผลติภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง ไม่ว่าจะเป็น

อาหารและเบเกอรี ่เช่น เคก้ รสและรูปแบบใหม่ๆ สําหรบัเทศกาลปีใหม่ ตรุษจนี วาเลนไทน์ ฟุตบอลยูโร 2016 มนิิ
ครวัซองท์แฮมชสี  มนิิครวัซองท์ทูน่า พายฮาวายเอี้ยนบารบ์คีวิ คุก้กี้ลาวา-วาเลนไทน์ ขนมไหวพ้ระจนัทรไ์สใ้หม่ๆ 
ขนมไหวพ้ระจนัทรต์ราวานิลลา เคก้ดสินีย ์เคก้สตารว์อร ์เคก้ซุปเปอรฮ์โีรข่องมารเ์วล และ Naked Cake เคก้ครมีน้อย
สาํหรบัลกูคา้ทีใ่สใ่จสขุภาพ                   เป็นตน้ 
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ในส่วนของอาหาร ได้มีการแนะนําเมนูเพิ่มเติม ได้แก่ เมนูปลากระพง ราคาพิเศษสําหรบัสมาชิก                      
JOY CARD,  เมนูพิเศษ เทศกาลข้าวแช่ ข้าวเหนียวมะม่วงน้ําดอกไม้, เมนูข้าวไรซ์เบอรี่ ในการร่วมโครงการ                      
“เพื่อนพึง่(ภาฯ)อิม่สขุ ไรซเ์บอรีอ่นิทรยีก์า้วไกล” เพื่อเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ, เมนูกุง้               
ของโปรแกรม “กินกุ้งกนั”, ป่ินโตเจ 9 วนั 9 เซ็ท และเมนูอาหารเจ สําหรบัเทศกาลกิจเจ, เมนูปลาซาลมอนของ 
MAISEN,  รวมทัง้เมนูอาหารและเครือ่งดื่ม ทีส่รา้งสรรคข์ึน้มาใหม่ๆ ทีส่าขา SNP/HQ และ SNP/CAFÉ 

 

ดา้นการชอ่งทางการจาํหน่าย  ไดป้รบัปรุง S&P Delivery 1344 เพือ่ใหล้กูคา้สามารถสัง่ซือ้ผ่าน เวป็ไซต ์
http://www.1344delivery.com หรอืสัง่ผ่าน Mobile Application “S&P Delivery”  เพิม่ความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในการ
สัง่เมนูอาหาร, Snack box, เค้ก และเครื่องดื่ม บรกิารจดัส่งถึงที่ นอกจากนัน้ยงัได้เปิดบรกิาร MAISEN Delivery 
Service อกีดว้ย 

ในด้านส่งเสรมิการขาย ได้มกีารออกภาพยนตร์โฆษณา “ของขวญั: The Gift” ซึ่งนําเสนอในช่วงต้นปี 
2559 เพื่อส่งเสรมิการจําหน่ายเค้ก, โฆษณาขนมไหวพ้ระจนัทร ์“พรพระจนัทรจ์ากใจ” ช่วงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์, 
จดัทาํ VDC 7 เรือ่ง เพือ่สือ่คุณภาพและความสดใหมข่องอาหาร และผลติภณัฑ ์เอส แอนด ์พ ี ภายใต ้concept “S&P 
Freshness is our Signature ” ทีส่ะทอ้นผ่านการผลติไมว่า่จะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี ่และเคก้ เพื่อตอกยํ้าเรื่อง
ความสดใหม ่ซึง่ไดนํ้าเสนอผา่นบอรด์หน้าสาขา You-Tube S&P Thanks และ Facebook S&P  

ด้านเครื่องดื่ม มกีารแนะนําเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆนานาชนิดของ BlueCup ออกกาแฟสกดัเยน็บรรจุขวด 
”BlueCup Cold Brew” ซึ่งให้กาแฟมรีสชาตเิขม้ นุ่นนวล และหอมมากเป็นพเิศษ จําหน่ายที่รา้นเอส แอนด์ พ ีออก
โปรแกรม BlueCup D-DAY ซื้อเครื่องดื่ม 1 แกว้แถมฟร ี1 แกว้ ทุกวนัศุกรท์ี ่2 และ 4 ของเดอืน ตลอดทัง้ปี  ซึง่ช่วย
เพิ่มยอดขายให้กบั เอส แอนด์ พี ได้เป็นอย่างดี ส่วน SNP/HQ และ SNP/CAFÉ ก็ได้พฒันาเครื่องดื่มที่น่าสนใจ
มากมายเพือ่นําเสนอเป็นทางเลอืกใหม่ๆ ใหแ้ก่ลกูคา้ 
  

(3) รางวลัและความสาํเรจ็ 
 

 ทาํเนียบเกียรติคณุนักการตลาดไทย 
คุณภทัรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลั 
“ทาํเนียบเกียรติค ุณนักการตลาดไทย”  (Marketing Hall of Fame) ในงานประกาศเกยีรตคิุณ
นักการตลาดไทย ประจําปี  2559 จากสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ 
ศาสตราจารยเ์กยีรตคิุณ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธานในพธิ ีดว้ยคุณสมบตัทิี่
เป่ียมไปด้วยประสบการณ์ ความรู ้ความสามารถ มผีลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 
และเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองนักการตลาดรุน่ใหม่ เมื่อวนัองัคารที ่6 กนัยายน 2559 หลงัจากไม่มกีาร
มอบรางวลัน้ีมานานถงึ 10 ปี 
 
 

 รางวลั Thailand Top Company Awards 2016  

           บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) รบัมอบรางวลั Thailand Top Company Awards 

2016 องคก์รธุรกจิทีม่ผีลการดาํเนินงานยอดเยีย่มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเน่ืองเป็น

ปีที่ 3 จากมหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ร่วมกบั บรษิทั เออารไ์อพ ีจํากดั และนิตยสาร Business+ 

โดยมศีาสตราจารย์เกยีรตคิุณ นายแพทย์เกษม วฒันชยั องคมนตร ีเป็นประธานมอบ ให้แก่ คุณ

เกษสดุา ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ณ โรงแรมดุสติธานี เมือ่วนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2559 
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 รางวลัสตรีผ ูป้ระกอบการผ ูม้ ีผลงานโดดเด่น ประจาํปี 2016      

คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้รบัรางวลัสตรผีู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่น 

ประจาํปี 2016 ในงาน Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2016 โดยเป็น 1 ใน

สตรผีูป้ระกอบการไทย จาํนวน 10 ท่าน ทีไ่ดร้บัมอบรางวลัอนัทรงเกยีรตจิาก H.E Mdm. Nguyen 

Thi Doan รองประธานาธบิดแีห่งสาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวยีดนาม 

เมื่อวนัที่ 4-5 มนีาคม 2559 นอกจากน้ี กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ประเทศ

ไทยยงัไดจ้ดังานเลีย้งแสดงความยนิด ีณ ประเทศไทยดว้ย 

 รางวลัเหรียญทอง จากการเข้าประกวดแข่งขนัคณุภาพไส้กรอกทัว่โลก IFFA  

(Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse)     

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ไดร้บัรางวลัจากการเขา้ประกวดแขง่ขนัคุณภาพไส้

กรอกทัว่โลก IFFA (Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse) ซึ่งเป็นงานแสดงสนิค้า

อนัดบัหน่ึงของอุตสาหกรรมเนื้อสตัว ์ทีจ่ะจดัขึน้เป็นประจาํทุก 3 ปี สาํหรบัครัง้น้ีงานจดัขึน้ในวนัที ่

7-12พฤษภาคม 2559 ณ เมอืงแฟรงเฟิรต์ ประเทศเยอรมนี 

สาํหรบัผลติภณัฑไ์สก้รอกที ่S&P ไดร้บัรางวลัมดีงัน้ี  
           1. รางวลัเหรียญทอง จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ด้วยคะแนนรวมเต็ม 50 

คะแนน 
           2. รางวลัเหรยีญทอง จากผลติภณัฑไ์สก้รอกเบคอนชสี ซึง่ไดค้ะแนนรวมเตม็ 50 คะแนน 
           3. รางวลัเหรยีญเงนิ จากผลติภณัฑไ์สก้รอกหมกูระเทยีม  
ทัง้น้ี บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) เป็นประเทศเดยีวใน AEC ที่ไดร้บัเกยีรตเิขา้
แขง่ขนั และไดนํ้าไสก้รอกคุณภาพเยีย่มเขา้ประกวด และไดร้บัรางวลัเหรยีญทองจากคณะกรรมการ
ผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนัของประเทศเยอรมนี ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนคุณภาพไสก้รอกจากลกัษณะ
ภายนอก        และบรรจุภณัฑท์ีป่รากฏ ลกัษณะเน้ือสมัผสั สแีละองคป์ระกอบโดยรวมของไสก้รอก 
การกระจายตวัขององค์ประกอบภายในไสก้รอก กลิน่และรสชาต ิ นับเป็นความภาคภูมใิจของเอส 
แอนด ์พ ีทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัโลก 
 
 
 
 
 

 แนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต  
บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ได้รบัการรบัรองต่ออายุเป็น บรษิัทฯ แนวร่วม
ปฏิบตัิภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจรติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิฯ (CAC Council)  
โดยม ี                คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จดัการใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท เป็น
ผูร้บัมอบประกาศนียบตัรรบัรอง ประจําไตรมาส 2/2559 ซึ่งใบรบัรองจะมอีายุ 3 ปี ณ โรงแรมแก
รนด ์ไฮแอท เอราวณั เมือ่วนัองัคารที ่16 สงิหาคม 2559  

 ประกาศนียบตัร ESG 100 : 2016  



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 11      หน้า 28

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) มคีวามโดดเดน่ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิ
บาล  คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท รบัมอบ
ประกาศนียบตัร ESG 100 : 2016 จาก ดร. พพิฒัน์ ยอดพฤตกิาร ผูอ้ํานวยการสถาบนัไทยพฒัน์ 
จากการคดัเลอืก 100 บรษิัทจดทะเบียน ซึ่งได้รบัการจดัอนัดบัหลกัทรพัย์ด้านการพฒันาความ
ยัง่ยนืของธุรกจิทีม่คีวามโดดเด่นดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล (Environmental, Social 
and Governance : ESG) ซึง่ปีน้ี S&P ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 

 ภาคีบกุเบิกโครงการ “ รณรงคส์ร้างวินัยทางการเงิน”   

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ไดร้บัมอบโล่รางวลัในฐานะบรษิทัฯ ที่เขา้ร่วมเป็น
ภาคีบุกเบิกโครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงนิ” จาก พลตํารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ซึ่งเป็นโครงการเฉลมิพระ
เกียรติสมเด็จพระ            นางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา 12 สงิหาคม 2559 โดยม ีคุณภทัรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ และ คุณเกษสดุา ไร
วา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูร้บัมอบ                 เมื่อวนัจนัทรท์ี ่22 สงิหาคม 2559 ณ ตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการนําร่องเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาทางการเงนิของพนักงาน เพื่อสรา้งวนิัย และเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของพนกังาน
ทีเ่ขา้รว่มโครงการ 

 บคุคลตวัอย่างภาคธรุกิจแห่งปี 2016  

คุณกําธร ศิลาอ่อน รองผู้จดัการใหญ่อาวุโสสายการผลติและซพัพลายเชน บมจ. เอส แอนด์ พ ี
ซนิดเิคท ไดร้บัโลเ่กยีรตยิศ “บุคคลตวัอยา่งภาคธุรกจิแห่งปี  2016 ภาคธุรกจิอาหารและเครื่องดื่ม” 
จาก                      พล.อ.พจิติร กุลลวณิชย ์องคมนตร ีในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016” 
โดยมลูนิธสิภาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์ เมื่อ
วนัที ่                            19 ตุลาคม 2559 
 
 

(4) กิจกรรมการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขาย  
 

                กลยุทธห์ลกัทางดา้นการตลาดคอื การมอบสิง่ดีๆ ใหล้กูคา้ ความอรอ่ย คุณภาพของวตัถุดบิทีใ่ช ้ความใส่
ใจในการบรกิารลูกค้า เพื่อให้ทุกมื้อของทุกคนในครอบครวั เต็มไปด้วยความสุข  และในบางช่วงบรษิทัฯ มกีารจดั
กิจกรรม ส่งเสรมิการขายให้ลูกค้า เพื่อเป็นการขอบพระคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนตลอดเวลา และเป็นการสรา้ง
โอกาสการขายเพิม่มากขึน้               ในปี 2559 มกีจิกรรมการตลาดหลกัๆ ดงัต่อไปน้ี 
 

 กจิกรรมวนัพุธลด 20% สาํหรบัผลติภณัฑเ์คก้ และเบเกอรี ่ซึง่เป็นกจิกรรมทีไ่ดร้บัความสนใจจากลกูคา้

อยา่งต่อเน่ืองมาทุกปี 
 

 กจิกรรมกาแฟ บลคูพั D-Day ซือ้ กาแฟ ชา สมทูตี้ และสปารค์ลิง่ 1 ที ่แถม ฟร ี1 ที ่ซึ่งจะจดั เดอืนละ

สองวนัเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้ทดลองชมิ กาแฟคุณภาพจาก บูลคพั และกลายเป็นลูกค้า

ประจําต่อไป ลูกค้าที่มาใช้บรกิารที่สาขาก็เพิม่ขึน้ และมกีารซื้อผลติภณัฑ์อื่นๆ เพิม่เตมิ เช่น เบเกอรี ่

เป็นกจิกรรมทีส่าํคญัทีช่ว่ยสรา้งยอดขายสาขา 
 

 กจิกรรมส่งเสรมิการตลาดเน่ืองในเทศกาลสาํคญัต่างๆของคนไทยในรอบปี เช่น ในวนัเดก็มกีารแจก
ของทีร่ะลกึใหก้บัเดก็ๆ ทีเ่ขา้มาทานอาหารในรา้น หรอืในวนัแม ่และวนัพอ่ ทีคุ่ณลกูสามารถพาคุณพอ่ 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า 11      หน้า 29

และคุณแม่มาทานอาหารที่รา้น เอส แอนด ์พ ีไดฟ้ร ีเพื่อตอบโจทยค์วามเป็นรา้นอาหารของทุกคนใน
ครอบครวั 
 

 กจิกรรมสง่เสรมิการขายในช่วงเทศกาลปีใหม ่รบัสว่นลดสงูสดุ 20% ซือ้เคก้ และคุกกี ้2 ชิน้ลด 10%  3 

ชิน้ลด 15%  4 ชิน้ขึน้ไปลด 20% เพือ่เป็นการสมนาคุณลกูคา้ผูม้อุีปการะคุณ ในชว่งเทศกาล  
 

 กจิกรรม “พรพระจนัทรจ์ากใจ” เพื่อสนบัสนุนการขายขนมไหวพ้ระจนัทร ์นอกจากการนําเสนอไสพ้เิศษ             

ใหม่ ๆ ที่ได้รบัการบรรจุในกล่องที่ได้รบัการออกแบบอย่างสวยงาม  บรษิัทยงัจดัให้มี อีเว้นท์ และ

รายการสง่เสรมิการขายพเิศษ ซือ้ 4 ชิน้ รบัฟรอีกี 1 ชิน้ 
 

 การตลาดออนไลน์ หรอืการทําการตลาดผ่านสื่ออเิลค็ทรอนิกส ์เป็นช่องทางการประชาสมัพนัธ์ธุรกิจ 

และช่องทางการตดิต่อลูกคา้ทีส่าํคญั สาํหรบับรษิทัฯ เฟซบุ๊ก, ไลน์, อนิสตาแกรม และ เวบ็ไซต ์โดยให้

ความสําคญักับการทําการตลาดแบบ คอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) ที่เน้นเน้ือหาที่มี

คุณค่า สรา้งความรูส้กึดีๆ  ใหเ้กดิขึน้ในใจลูกคา้ และทําใหแ้บรนด์ เอส แอนด์ พ ีเป็นแบรนดท์ี่ลูกคา้รกั 

และเลอืกเป็นอนัดบัแรก            ในเดอืนกนัยายน 2559 ทาง เอส แอนด์ พ ีได้เปิดตวัการสัง่อาหาร

ทางออนไลน์ใหม ่www.1344delivery.com  และทางแอพพลเิคชัน่บนมอืถอื “S&P Delivery” เพิม่ความ

สะดวกสบายในการสัง่อาหาร บริการส่งถึงบ้าน  ทําให้แบรนด์ เอส แอนด์ พี สามารถเข้าถึง

กลุม่เป้าหมายไดใ้นวงกวา้ง 

 
2.5 การจดัหาวตัถดุิบของบริษทั  
 นโยบายด้านการจดัซื้อ-จดัหา  
 บรษิทัดําเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดวี่าผลติภณัฑ์ของ
บรษิทัจะ ต้องมคีุณภาพสะอาดปลอดภยัและมมีาตรฐานเดยีวกนั เพื่อให้ผู้บรโิภคเกิดความมัน่ใจในผลติภณัฑ์ของ
บรษิทั ดงันัน้นโยบายดา้นการจดัซื้อ-จดัหาวตัถุดบิบรรจุภณัฑเ์พื่อใชใ้นกระบวนการผลติบรรจุภาชนะและบรรจุภณัฑ์
ทีห่บีห่อผลติภณัฑ์จากโรงงานไปยงัรา้นอาหาร และรา้นเบเกอรี ่ตลอดจนไดพ้ฒันาปรบัปรุงกระบวนการสง่มอบแบบ
ทวนสอบได้ โดยต้องผ่านการทดสอบ คดัสรรจนมัน่ใจว่าสนิค้าและบรกิารมมีาตรฐานเพียงพอ ในปี 2559 บรษิัท
ดาํเนินนโยบายการจดัซือ้โดยคาํนึงถงึการบรหิารจดัการเพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัแผนกล
ยทุธข์องบรษิทัในระยะยาวซึง่สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 

  (1) มุ่งเน้นความมีคณุภาพและต่อเน่ือง  
   แนวทางในการสรรหาวตัถุดบิ, ภาชนะ, บรรจุภณัฑ ์ทีจ่ะจดัซือ้จดัหาตอ้งมกีารประเมนิว่าคู่คา้จะตอ้งมี
ศกัยภาพในการผลติ สามารถควบคุมคุณภาพไดอ้ย่างสมํ่าเสมอ มกีระบวนการในการคดัสรร/คดัเลอืกวตัถุดบิต้นน้ํา        
การควบคุมมาตรฐานการผลติและจดัเกบ็สต๊อคสนิคา้ และสง่มอบสนิคา้ใหแ้ก่บรษิทัอย่างเพยีงพอ ทนัตามขอ้กําหนด              
และรอบเวลาที่ตกลงกนั และพรอ้มร่วมแก้ปัญหากรณีเกดิเหตุการณ์ฉุกเฉิน คู่คา้ผูใ้หบ้รกิารทุกราย ต้องมคีุณสมบตั ิ
เหมาะสมตามประเภทของสนิคา้ทีต่นจดัจําหน่าย ผ่านการพจิารณารบัรองมาตรฐานสนิคา้ตามขอ้กําหนดของภาครฐั
และขอ้กําหนดของทางบรษิทัเช่นสนิคา้ประเภทวตัถุดบิหลกัจะต้องมเีอกสารรบัรองมาตรฐานสนิค้า, มกีระบวนการ
การตรวจสอบระหว่างและหลงัการผลติในขณะที่มกีารบรหิารความเสีย่งเรื่องการขาดสนิคา้และราคาสนิคา้ ไม่ให้ผนั
แปรอยา่งมนียัสาํคญัซึง่สง่ผลกระทบต่อการบรหิารตน้ทุนการผลติของบรษิทั 
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  (2) มีมาตรฐานเดียวกนั  
   โดยวตัถุดบิภาชนะและบรรจุภณัฑท์ีจ่ดัซือ้จดัหา จะตอ้งมกีารควบคุมมาตรฐานตามเกณฑม์กีารกําหนด
Specification เพื่อใหคู้่คา้และบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการกํากบัดูแลสนิคา้ ให้มคีุณสมบตัสิมํ่าเสมอ 
สด สะอาดปลอดภยัไม่มสีารปนเป้ือนซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อผลติภณัฑแ์ละผูบ้รโิภค ซึ่งบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีระบวนการ
ทดสอบและทวนสอบวตัถุดบิอยา่งเพยีงพอและเชื่อมัน่ไดว้า่วตัถุดบิภาชนะ บรรจุภณัฑ ์ทีม่มีาตรฐานและมคีุณค่าทาง
โภชนาการเชื่อถอืไดก้่อนถงึมอืผูบ้รโิภค 
 

  (3) สนับสนุนและพฒันา ค ู่ค ้า, พนัธมิตรธรุกิจ, กล ุ่มเกษตรกรจากแหล่งต้นนํ้า 
   บรษิทัได้เลง็เหน็ถงึความสาํคญัต่อการสนับสนุนและเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพที่ดต่ีอคู่ค้า และพนัธมติร
ทางการ คา้ ในแนวคดิที่ว่าธุรกจิจะเจรญิเตบิโตในระยะยาวอย่างยัง่ยนืไดน้ัน้ ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ดา้นหน่ึงคอืการ
สง่เสรมิสนับสนุนและร่วมมอืกนัพฒันาคู่คา้และพนัธมติรใหเ้จรญิเตบิโตไปพรอ้ม ๆ กนักบับรษิทั โดยการจดัใหม้กีาร
ช่วยเหลอืร่วมแก้ปัญหา เสรมิสรา้งศกัยภาพซึ่งกนัและกนั เช่นการใหค้ําแนะนําร่วมกนัวจิยัและพฒันา หาผูม้คีวามรู้
เข้ามาให้คําปรกึษา รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกบัความต้องการวตัถุดิบและผลิตภณัฑ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาตาม
แผนงานการผลิต และแผนการตลาดของบรษิัท เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนระยะยาวในการจดัเตรยีมสนิค้าที่มี
มาตรฐานและราคาเหมาะสม รวมถงึมนีโยบายเขา้ไปใหก้ารเขา้ไปสนับสนุนพฒันาสง่เสรมิพฒันาเกษตรกรจากแหล่ง
ผลติต้นน้ําในรูปของ Contract Farming และให้ทุนสนับสนุนองค์กรภาคการศกึษามหาวทิยาลยัฯ เพื่อการวจิยัและ
พฒันาสายพนัธุป์ลาบกึ ซึง่เป็นวตัถุดบิและอาหารทีม่คีุณคา่ทางโภชนาการสงู 
 
  (4) บริหารคลงัสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ในกระบวนการบรหิารจดัการหน่วยงานจดัซื้อจดัหาและคลงัสนิคา้ ไดม้กีารจดัทําแผนงานร่วมกนัเพื่อ
เป็นแนวทางในการบรหิารและควบคุมกาํกบัดแูลสนิคา้ ใหร้องรบัความตอ้งการใชง้านและการเจรญิเตบิโตของงานขาย 
โดยจดัใหม้กีารประมาณการปรมิาณสนิคา้-วตัถุดบิทีใ่ชง้านประเภทต่าง ๆ ใหส้มัพนัธก์บัความตอ้งการ สอดคลอ้งกบั
แผนการผลติ การขาย-การตลาดกําหนดวธิกีารจดัการบรหิารคลงัสนิค้า-สนิค้าคงคลงั, วธิกีารจดัเก็บสต๊อค, วธิกีาร
ควบคุมการเบกิ-จ่าย, อายุสนิค้า, รถขนส่ง-วธิกีารจดัส่ง การส่งมอบสนิค้าถึงจุดขาย และลูกค้าภายนอก มกีารจด
บนัทึกและติดตามประเมินผลซึ่งส่งผลดีต่อการบรหิาร และจดัการต้นทุนสนิค้า ในภาพรวมลดการสูญเสยีมีการ
ประสานงานร่วมกบัฝ่ายวจิยั-พฒันาฝ่ายการตลาดเพื่อวางแผนในการจดัหาวตัถุดิบภาชนะและบรรจุภณัฑ์ที่ใช้ให้
เหมาะสมกบัภาวะกาลปัจจุบนั มแีผนงานในการจดัการวตัถุดิบที่คุณสมบตัิผนัแปร-ผนัผวน เปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดกูาลโดยมกีารกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะกาล และหาสนิคา้ทดแทน 
  ในปี 2559 บรษิทัยงัคงใหค้วามสาํคญัอยา่งต่อเน่ือง ในเรือ่งของการควบคุมมาตรฐานคุณภาพสนิคา้
ความสะอาดความปลอดภยัความมคีุณคา่ทางโภชนาการบรหิารตน้ทุน การบรหิารความเสีย่งป้องกนัการขาดสนิคา้
ทบทวน และปรบัปรงุกระบวนการจดัซือ้-จดัหาการควบคุมคณุภาพระหวา่งการจดัเกบ็การบรหิารคลงัสนิคา้ การ
บรหิารการจดัสง่-ขนสง่ การประเมนิผล-ตดิตาม Supplier คูค่า้สนิคา้บรกิารดงัน้ี 

 พฒันาการดําเนินงานของหน่วยงานจดัซื้อจดัหาและคลงัสนิคา้ ให้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน             
ขอ้กาํหนดทางกฎหมาย และ ทศิทาง-นโยบาย-แผนงานกรอบใหญ่ของบรษิทั 

 สือ่สารและใหค้วามรูด้า้นความปลอดภยัคุณภาพโภชนาการและสุขภาพแก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน
ธุรกจิของเอสแอนดพ์แีละพนกังานในองคก์ร 

 พฒันาเครอืข่ายวชิาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมัน่ใจในการพฒันามาตรฐานความปลอดภยั
และคุณภาพอาหารนํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
มาตรฐานความปลอดภยั 
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 พฒันาบุคลากรในทมีใหม้ทีกัษะสามารถประเมนิความเสีย่ง เพื่อความมัน่ใจในการบรหิารจดัการ
เชงิป้องกนั 

 พฒันาเสรมิประสทิธภิาพการบรหิารงานจดัการระบบงานคลงัสนิคา้ ในปัจจุบนัและศกึษาควบคูไ่ป
กับหาผู้เชี่ยวชาญและให้บริการด้าน Warehouse Management เพื่อเสริมประสิทธิภาพและ
บรหิารตน้ทุนการจดัการ 

 ทบทวนปรบัปรุงระบบงาน  จดับุคลากรผูร้บัผดิชอบใหร้องรบังาน สามารถแกไ้ขกรณีเกดิปัญหา
ใหง้านดา้นต่างๆใหม้กีระบวนการทีส่ ัน้กระชบัรวดเรว็ 

 ทบทวนผู้ขายต้นทุนวัตถุดิบสินค้าการขนส่งและส่งมอบสินค้า ให้กับสาขาเบเกอรี่ชอพ 
โรงงานผลติ ทีต่ ัง้อยูใ่นกรงุเทพ และ ต่างจงัหวดัตามภมูภิาคต่าง ๆ 
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3. ปัจจยัความเสี่ยง 

  จากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาวะการแข่งขนั  พฤติกรรมของผู้บริโภค  เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็  การดําเนินงาน กฎระเบยีบและมาตรฐานทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ ทาํใหปั้จจยั
และโอกาสการเกดิความเสีย่งทัง้ภายใน และภายนอกของบรษิทัมเีพิม่สงูขึน้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่บรษิทักใ็ห้
ความสาํคญัดา้นการบรหิารความเสีย่งมาโดยตลอด โดยมคีณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
เป็นคณะกรรมการที่ประเมนิ ดูแล ควบคุม และจดัการความเสีย่งที่เกดิขึน้จากการดําเนินงานและที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินงาน ตามพนัธกจิ อาํนาจและหน้าที ่          ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ดําเนินการกําหนดนโยบาย และพจิารณาการบรหิารความเสีย่งของทุก
หน่วยงานในองคก์รตามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่ง
ในโครงการสําคญัที่มงีบการลงทุนสูง โดยปฏบิตังิานสอดรบักบัการดําเนินงานของคณะกรรมการบรหิารของบรษิทั  
โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกจิใหม่ๆทีบ่รษิทัไม่เคยทํามาก่อน และ/หรอื การลงทุนและภาระผูกพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้กบั
บรษิทัที่อาจจะมผีลกระทบทางการเงนิของบรษิทัที่เป็นสาระสาํคญั  โดยโครงการลงทุนจะต้องเสนอโดยฝ่ายจดัการ
ผ่านคณะกรรมการบริหารมาก่อน แล้วคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินความเสี่ยง ผลกระทบและ
ผลตอบแทน เพื่อใหค้วามเหน็ก่อนทีจ่ะนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัต่อไป ทัง้น้ีคณะกรรมการบรหิาร และ
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้พจิารณาแล้ว เห็นว่าปัจจยัความเสี่ยงหลกัของบรษิัทและแนวทางการบรหิารมี
ดงัต่อไปน้ี 
 

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยทุธ  ์
 การวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถ
ดําเนินการได้สาํเรจ็ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด คณะกรรมการบรษิทัจงึกําหนดให้มกีารจดัทําแผนกล
ยุทธ์และงบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตรใ์นการดําเนินธุรกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยาว โดยในการดําเนินงานได้มี
การวเิคราะห์ความเป็นไปได้และปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอนัได้แก่ ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และคู่แข่งขนั รวมทัง้การพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจใน
ต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบนับรษิทัไดจ้ดัตัง้สาํนักกลยุทธท์ี่มหีน้าที่ รบัผดิชอบโดยตรง ในการนําเสนอต่อฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมการบรหิารในเรื่องการลงทุน โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมหีน้าทีพ่จิารณาและใหค้ําแนะนําในเรื่อง
การลงทุนของโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรษิัท ในวงเงนิที่เกินกว่าอํานาจอนุมตัิของคณะกรรมการ
บรหิาร และใหค้วามเหน็ก่อนทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
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 ในขบวนการดําเนินการการปฏิบตัิงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ถือเป็นปัจจยัหน่ึงที่สําคญัในการ
ขบัเคลื่อนให้บรษิัทสามารถบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ที่กําหนดได้ บรษิัทมกีารขยายธุรกิจมาโดยตลอดทัง้
จํานวนสาขา และจุดให้บรกิารเพิม่ขึ้น รวมทัง้เสนอผลติภณัฑ์ใหม่ และแตกแขนงธุรกิจ เช่น รา้นอาหารญี่ปุ่ น การ
ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ  มกีารจดัรบัพนกังานเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ดงันัน้ในการดาํเนินงานหากผูป้ฏบิตังิานไม่
สามารถปฏบิตังิานไดต้ามภารกจิทีก่ําหนดไดก้จ็ะสง่ผลใหก้ารขบัเคลื่อนองคก์รเป็นไปอย่างเชื่องชา้ ขาดประสทิธผิล  
และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบรษิัทและกลุ่มบรษิัทโดยรวม คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายบรหิาร ได้
ตระหนักถงึปัจจยัดงักล่าว จงึไดจ้ดัใหม้กีารฝึกอบรม เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละเขา้ใจใหแ้ก่พนักงานแต่ละระดบัชัน้ มกีาร
จดัทาํคูม่อื/แนวทางการปฏบิตังิาน สาํหรบักจิกรรมทีส่าํคญั มกีารแบง่แยกหน้าทีง่านเพือ่ใหม้กีารสอบทานงานระหวา่ง
กนั มกีารรายงานและตดิตามอยา่งเป็นระบบรวมทัง้พจิารณาแนวทางการพฒันาวธิกีารทาํงานเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ  
ความรวดเรว็ มคีวามถูกตอ้งและควบคุมตน้ทุนทัง้การผลติ การบรหิาร และการใหบ้รกิาร นอกจากน้ีบรษิทัไดจ้ดัใหม้ี
ฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบและติดตาม นอกเหนือไปจากการกําหนดให้ผู้บรหิารในทุกๆ
หน่วยงานหลักดําเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตนเอง (Control Self-
Assesment) เพื่อการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน และลดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการโดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรว่มกนัทําหน้าทีต่รวจสอบ พจิารณาความเสีย่งดา้นปฏบิตักิารทัง้ระดบั
ผลกระทบต่อองคก์ร และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึแนวทางป้องกนั และบรหิารความเสีย่งนัน้ๆ  
 

3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน 
  บรษิทัมกีารบรหิารจดัการด้านการเงนิ โดยคํานึงถงึความเสีย่งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  ด้านคู่ค้า                 
(Credit Risk) และด้านตลาด เช่น ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน หรอืการปรบัตวัของอตัราดอกเบี้ย (Market 
Risk)  เป็นหลกั ทัง้น้ี บรษิัทมีการจดัทําประมาณการทางการเงนิ แนวทางการบรหิาร การติดตาม และกําหนด
มาตรฐานต่างๆ เช่น สดัส่วนหน้ีสนิต่อทุน ทรพัย์สนิระยะสัน้หรอืเงนิสํารองอย่างชดัเจน เพื่อนํามาใช้ในการบรหิาร
ความเสีย่งทางการเงนิ สาํหรบัความเสีย่งของอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ เน่ืองจากการลงทุนในการเปิดสาขาต่างประเทศ
เป็นการลงทุนระยะยาว รายได ้                และค่าใชจ้่ายจะอยูใ่นเงนิสกุลเดยีวกนัเป็นหลกั รวมถงึการจา่ยเงนิปันผล
ไม่ไดเ้กดิขึน้บ่อย ดงันัน้ บรษิทัจงึยงัไม่มคีวามจําเป็นทีจ่ะตอ้งทําสญัญาซื้อขายเงนิตราล่วงหน้า (Forward Contract) 
ในขณะน้ี  
 

3.4 ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 บรษิทัมกีารขยายธุรกจิ อาทกิารเพิม่จาํนวนสาขา และจุดใหบ้รกิาร ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจงึมบีทบาท
สาํคญัในการสนบัสนุนการการปฏบิตังิานของหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ การเชื่อมต่อระบบงานยอ่ย
ต่างๆ ความปลอดภยัของขอ้มลูและการเขา้ถงึขอ้มลูในระบบงาน การสง่ขอ้มลูเพื่อช่วยสนบัสนุนในการจดัทาํรายงาน
ต่าง ๆ ใหห้วัหน้าหน่วยงานและผูบ้รหิาร จะเป็นสว่นชว่ยใหบ้รษิทัมกีารบรหิารจดัการขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ บรษิทัจงึ
ได้กําหนดให้มหีน่วยงานเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มหีน้าที่รบัผดิชอบดูแลระบบงาน และเสรมิสรา้งให้
องคก์รมคีวามพรอ้มในการรองรบันวตักรรมใหม่ๆ  ทางดา้นเทคโนโลย ีมกีารกาํหนดใหม้กีารจดัทาํแผนแมบ่ททางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดรบักับแผนธุรกิจขององค์กร มีการจัดทําแผนความมัน่คงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจต่อเน่ือง แผนสํารองฉุกเฉิน เพื่อช่วยในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มกีารรายงาน และติดตามการปฏิบตัิตามแผนงานดงักล่าวขา้งต้นให้ผู้บรหิารรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ  
รวมทัง้มกีารพจิารณาการลงทุนในระบบปฏิบตัิงานคอมพวิเตอร์ที่เป็น              Best Practice และใช้เทคโนโลยี
สมยัใหม่มาช่วยในการบรหิารงานของบรษิทั เพื่อลดความเสีย่งในดา้นน้ี และเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ใหส้งูขึน้ 
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3.5 ความเสี่ยงด้านภยัพิบตัิทางธรรมชาติและการเมือง 
  บรษิทัไดต้ระหนกัถงึภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีม่ผีลต่อการดาํเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั เช่น น้ําท่วม โรคระบาด  
ความไมส่งบทางการเมอืง เป็นตน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไดเ้ตรยีมแผนการรองรบั รวมทัง้การฝึกอบรมพนกังานในการรบัมอื
กบัภยัธรรมชาตต่ิางๆ รวมทัง้ภยัที่เกดิจากอุบตัเิหตุ หรอืจากการกระทําของมนุษย ์เช่น ไฟไหม ้การประทว้งต่างๆ 
โดยแผนรองรบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระยะสัน้ในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉิน และบรษิทัจาํเป็นตอ้งดําเนินการทางธุรกจิอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถงึยาว เพื่อระงบัหรอืบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะ
หน้าตามเหตุการณ์นัน้ ๆ และให้มีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพนักงานที่
ปฏบิตังิานอยู่ในภาวะฉุกเฉินนัน้ใหน้้อยทีสุ่ด โดยแผน BCP จะตอ้งไดร้บัการทบทวนจากคณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่งเป็นระยะๆ และหากมเีหตุการณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะประเมนิผลการบรหิารความ
เสีย่งกบัเหตุการณ์นัน้ๆ เพือ่หาแนวทางปรบัปรงุแผนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ในอนาคต 
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4. ทรพัยส์ินที่ใช้ในการประกอบธรุกิจ :  
 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวร 
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิทีเ่ป็นทีด่นิและอาคารใชเ้ป็นสาํนกังาน และโรงงาน มมีลูคา่ทางบญัชสีทุธ ิณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 มรีายละเอยีดสรปุไดด้งัน้ี 
 

ที่ดินและอาคาร ลกัษณะกรรมสิทธิ์  มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

ทีด่นิ 3 แปลง รวมเน้ือที ่109 ตารางวา 
เลขที ่457-457/6 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  

เจา้ของ 7.88 

ทีด่นิ 16 แปลง รวมเน้ือที ่7 ไร ่93 ตารางวา 
เลขที ่2-2/1 ซอยสขุมุวทิ 62 แยก 3 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของและสทิธกิาร
เชา่ 

21.10 

ทีด่นิ 1 แปลง รวมเน้ือที ่147 ตารางวา 
ซอยสขุมุวทิ62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 
กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 5.59 

ทีด่นิ 4 แปลง รวมเน้ือที ่88 ตารางวา 
เลขที ่335 ถนนบอนดส์ตรที อาํเภอปากเกรด็ 
จงัหวดันนทบุร ี

เจา้ของ 14.96 

ทีด่นิ 1 แปลง เน้ือที ่2 ไร ่2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เลขที ่65/5 หมูท่ี ่4 
แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 
 

17.93 
 

ทีด่นิ 1 แปลง เน้ือที ่2 ไร ่3 งาน 95 ตารางวา  
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เลขที ่65/4 หมูท่ี ่4 
แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 20.00 

ทีด่นิ 1 แปลง เน้ือที ่38 ไร ่3 งาน 46 ตารางวา 
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 142.60 
 

ทีด่นิ 3 แปลง 3 คหูา เน้ือที ่80 ตารางวา  
เลขที ่75/51-53 หมู ่6 ตาํบลรษัฎา 
อาํเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็  

เจา้ของ 0.57  

ทีด่นิ 3 แปลง 3 คหูา เน้ือที ่97 ตารางวา  
เลขที ่300/9 ถนนมณีนพรตัน์ ตาํบลศรภีมู ิ 
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

เจา้ของ 7.13 
 

   
ทีด่นิ 3 แปลง เน้ือที ่3 ไร ่ 
ถนนกรงุเทพกรฑีา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู 
กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 23.30 
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ที่ดินและอาคาร ลกัษณะกรรมสิทธิ์  มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

ทีด่นิ 1 แปลง เน้ือที ่3 ไร ่2 งาน 48 ตารางวา  
เลขที ่81 หมู ่4  ตาํบลบา้นกลาง 
อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

เจา้ของ 18.43 

อาคารสาํนกังานใหญ่ 7 คหูา 5 ชัน้ 
เลขที ่457-457/6 ซอยสขุมุวทิ 55 ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร  

เจา้ของ 0.00 

อาคารโรงงานเบเกอรี ่สขุมุวทิ 62 
เลขที2่-2/1 ซอยสขุมุวทิ 62 แยก 3 แขวงบางจาก 
เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 0.00 

อาคารสาํนกังาน รา้นอาหาร สาขาเมอืงทอง สงู 6 ชัน้ 
เลขที ่335 ถนนบอนดส์ตรที อาํเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

เจา้ของ 0.00 

อาคารโรงงานไสก้รอก ครวักลาง เสน้พลาสตา้ 2 ชัน้ 3 หลงั 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เลขที ่65/5 หมูท่ี ่4 
แขวงลาํปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุเทพมหานคร 

เจา้ของ 25.17 

อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 22.89 

อาคารโรงงานทาํเบเกอรีภ่เูกต็  
เลขที ่75/51-53 หมู ่6 ตาํบลรษัฎา อาํเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภูเกต็  

เจา้ของ 1.08 

รา้นอาหาร สาขา บางพล ี
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ตาํบลบางเสาธง อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 2.14 

อาคารสาํนกังาน รา้นอาหาร สาขาชา้งเผอืก  
เลขที ่300/9 ถนนมณีนพรตัน์ ตาํบลศรภีมู ิ
อาํเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

เจา้ของ 0.93 
 

อาคารโรงงาน จาํนวน 2 หลงั 
นิคมอุตสาหกรรมลาํพนู เลขที ่81 หมู ่4  ตาํบลบา้นกลาง 
อาํเภอเมอืงลาํพนู จงัหวดัลาํพนู 

เจา้ของ 11.83 

    

หมายเหต  ุ :   บรษิทั ไมม่ภีาระผกูพนัใด ๆ     
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4.2 พืน้ที่เช่าดาํเนินงาน 
          พืน้ทีก่ารดาํเนินงานของกจิการรา้นอาหารและรา้นเบเกอรีข่อง S&P สว่นใหญ่จะทาํสญัญาเช่าระยะเวลาสัน้ 3 
ปี เพื่อลดภาระการผูกพันและเงนิลงทุนที่ค่อนข้างสูง เน่ืองจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้าที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาจะเป็นการเช่าพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและ
ศนูยก์ารคา้ มมีลูคา่สนิทรพัยท์ีร่วมสว่นปรบัปรงุแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 สรปุไดด้งัน้ี 
 

สาขา ระยะเวลาเช่า มลูค่าตามบญัชี     
(ล้านบาท) 

อิมพีเรียล สาํโรง 
ศนูยก์ารคา้อมิพเีรยีลพลาซ่าสาํโรง 
เน้ือที ่  302  ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 25 ปี 
สิน้สดุปี 2560 

0.64 

เซน็ทรลั บางนา 
ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลับางนา 
เน้ือที ่  381   ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2566 

4.27 

อารซี์เอ  
ศนูยก์ารคา้รอยลั ซติี ้อเวนิว อาคารแถว 
4.5 ชัน้  บลอ็ก บ ี (3  คหูา)   
เน้ือที ่  901.68   ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 26 ปี 
สิน้สดุปี 2562 

2.13 

อารซี์เอ  
ศนูยก์ารคา้รอยลั ซติี ้อเวนิว อาคารแถว   
4.5  ชัน้ บลอ็ก ซ ี (3 คหูา) 
เน้ือที ่ 649.68   ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 11 ปี  5  เดอืน 
สิน้สดุปี 2563 

2.59 

เฉลิมกรงุ  
โรงภาพยนตเ์ฉลมิกรงุ 
เน้ือที ่ 387    ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

5.00 

ไดอาน่า หาดใหญ่  
หา้งสรรพสนิคา้ไดอาน่า หาดใหญ่     
เน้ือที ่ 310   ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 13 ปี 11 เดอืน 
สิน้สดุปี 2565 

4.45 

มาบญุครองเซน็เตอร  ์
อาคาร เอม็ บ ีเค เซน็เตอร ์
เน้ือที ่ 40.67   ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

5.44 

เดอะมอลล  ์โคราช  
หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์โคราช 
เน้ือที ่  225  ตรม. 

เชา่ระยะเวลา 26 ปี 
สิน้สดุปี 2570 

6.75 

อาคารโรงงานเบเกอรี่ สขุมุวิท 62 
เลขที2่-2/1 ซอยสขุมุวทิ 62 แยก 3  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 

สทิธกิารเชา่ทีด่นิ 
สิน้สดุปี 2563 

0.18 

   
ร้านไมเซน็ สาขาเอม็ควอเทียร  ์  
ศนูยก์ารคา้ เอม็ควอเทยีร ์

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอร์
เนชัน่แนลฟู้ดส ์จาํกดั (บรษิทั

12.00 
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สาขา ระยะเวลาเช่า มลูค่าตามบญัชี     
(ล้านบาท) 

เน้ือที ่  206  ตรม. ยอ่ย) 
เชา่ระยะเวลา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

 
สาํหรบัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์การดาํเนินงานทีใ่ชผ้ลติสนิคา้ของบรษิทัจะมขีนาดเลก็จนถงึปานกลางมมีลูคา่

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี  
 

 เครื่องจกัรและอปุกรณ์  มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 310.94 

เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 704.09 

 
 

4.3 นโยบายการลงทนุในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม :  
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ มีเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย และบริษัทร่วมที่ยงัเปิดดําเนินงานอยู่ ซึ่ง

ประกอบธุรกจิต่าง ๆ ทีจ่ะเกีย่วเน่ืองกบัธุรกจิอาหารเป็นสว่นใหญ่ มมีลูค่ารวมประมาณ 286 ลา้นบาท คดิเป็นสดัสว่น
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมประมาณรอ้ยละ 8.46 ของสนิทรพัยร์วม ทัง้น้ี นโยบายดา้นการลงทุนในบรษิทั
ย่อย และบรษิทัร่วมจะพจิารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากดัเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิารของ
บรษิัท ซึ่งหากมธีุรกิจใดที่น่าสนใจและมผีลตอบแทนที่ดบีรษิัทฯ ก็อาจจะพจิารณาเขา้ไปลงทุน โดยการเขา้ลงทุน
ดงักล่าวต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรษิทัเป็นสาํคญัสาํหรบันโยบายการบรหิารงานในบรษิทัย่อย และ
บรษิทัร่วมบรษิัทจะส่งกรรมการที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขา้ร่วมบรหิารงานตามสดัส่วนที่บรษิทัถอือยู่ เพื่อกําหนด
นโยบายที่สาํคญั และควบคุมการดําเนินธุรกจิของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหถู้กต้องเหมาะสมเป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบรษิทั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ปัจจุบนับรษิทั ไม่มคีดหีรอืขอ้พพิาทใด ๆ ที่อาจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัที่มจีํานวนสงูกว่า
รอ้ยละ 5 ของส่วนผูถ้อืหุน้ หรอืคดทีี่กระทบต่อการดําเนินธุรกจิอย่างมนีัยสาํคญั หรอืคดทีี่มไิดเ้กดิจากการประกอบ
ธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั 
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6. ข้อมลูท ัว่ไปและข้อมลูสาํคญัอื่น 
 

 ข้อมลูท ัว่ไป 
ชื่อบริษทั   บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน)  
ประกอบธรุกิจหลกัประเภท เครอืร้านอาหาร และเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย 

ผลติภณัฑอ์าหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปูแชแ่ขง็ บรกิารสง่อาหารถงึบา้น บรกิารจดั
เลีย้งนอกสถานที ่บรหิารและลงทุนเปิดรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 

ทนุจดทะเบียน 490,408,365 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิลา้นสีแ่สนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 
ทนุจดทะเบียนชาํระแล้ว 490,408,365 บาท (สีร่อ้ยเกา้สบิลา้นสีแ่สนแปดพนัสามรอ้ยหกสบิหา้บาทถว้น) 

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 490,408,365 หุน้ มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท  

ที่ต ัง้สาํนักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-107 ชัน้ 23-24 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร์ 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

เลขทะเบียนบริษทั  0107537001170 (เดมิเลขที ่บมจ. 364) 
โทรศพัท ์   (02) 785-4000 
โทรสาร   (02) 785-4040  
อีเมล  ์   presidentoffice@snpfood.com 
โฮมเพจบริษทั  www.sandp.co.th 
 

นายทะเบียนหลกัทรพัย  ์ บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ (02) 009-9000  โทรสาร (02) 009-9991 

 

ผูต้รวจสอบบญัชี  บรษิทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จาํกดั 
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 034-0000 โทรสาร (02) 034-0100 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย  บรษิทั ที่ปรกึษากฎหมายสากล จาํกดั 
เลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ ทาวเวอร์ ชัน้ 18 แขวงทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 2679-6005 โทรสาร (02) 679-6041  

 

 รายละเอยีดของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุน้ที่
ออกจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดโปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “ โครงสร้างกล ุ่มบริษทั เอส แอนด  ์พี”  
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ส่วนที่ 2 

การจดัการและการกาํกบัดแูลกิจการ 

7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผ ูถ้อืห ุ้นโครงสรา้งเงินทุน 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

   หลกัทรพัย์ของบรษิัทประกอบด้วยหุ้นสามญั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนเรยีกชําระแล้ว
จาํนวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 490,408,365 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท ( โดยทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้สามญัประจาํปี 2557 เมื่อวนัที ่21 เมษายน 2557 ใหม้กีารเปลีย่นแปลงมลูคา่หุน้ทีต่ราไว ้จากเดมิหุน้ละ 5 บาท 
เป็นมลูค่าหุน้ละ     1 บาท โดยทําการจดทะเบยีนเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ทีต่ราไวต่้อนายทะเบยีนบรษิทัมหาชนจํากดั 
กระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่   7 พฤษภาคม 2557 ) 
 

7.2 ผูถ้ือหุ้น  
 

 สาํหรบัรายชื่อผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ทีป่รากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่ 16 มกราคม 2560  มี
ดงัน้ี 

 

 

กลุ่มผู้ถ ือห ุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุม่ศิลาออ่น และกลุม่ไรวา     212,646,000  43.36 
2 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั (มหาชน)     175,086,620  35.70 
3 นางสภุาพรรณ  พิชยัรณรงค์สงคราม      17,345,000  3.54 
4 NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC      11,356,000  2.32 
5 นายอยทุธ์  ชาญเศรษฐิกลุ        7,397,000  1.51 
6 นายชาลี วลยัเสถียร        5,937,800  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 บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั        4,093,500  0.83 
  รวม  448,024,730  91.36 

 
 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ์ ื่น  
  

 -ไมม่-ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลทุกปีในอตัราประมาณรอ้ยละ 60 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิไดต้ามงบการเงนิรวม 
แต่การจ่ายเงนิปันผลดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิกวา่กาํไรสะสมของงบการเงนิเฉพาะกจิการ และในกรณีทีง่บการเงนิเฉพาะ
กจิการมผีลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พจิารณาจ่ายเงนิปันผล ทัง้น้ี บรษิทัจะดําเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
บรษิทัมหาชนจาํกดัทีก่าํหนดไวแ้ละคาํนึงถงึสภาพคล่องของบรษิทัทีจ่ะสามารถจ่ายเงนิปันผลไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบต่อ
กจิการอย่างมนีัยสาํคญั             ส่วนนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัย่อยจะพจิารณาจากภาวะเศรษฐกจิและ
ผลการดาํเนินงานเชน่กนั 

 

 ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัมมีตเิสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปี 2560  ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 21 เมษายน 2560 พจิารณารบัรอง
การจ่าย เงนิปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท เมื่อวนัที ่9 กนัยายน 2559 และพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559  ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท หรอืคงเหลอืเงนิปันผลทีจ่ะจ่ายเพิม่ในอตัรา
หุน้ละ 0.70 บาท            ซึ่งเมื่อไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตามทีเ่สนอแลว้ จะคดิเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ย
ละ 89.7 ของกาํไรสทุธ ิ

 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในปี 2559 เทียบกบัปีที่ผา่นมา 
  
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล 2559 2558 
1.  กาํไรสทุธ ิ (ลา้นบาท) 437.51 606.13 
2.  จาํนวนหุน้  (หุน้) 490,408,365 490,408,365 
3.  เงนิปันผลจา่ยต่อหุน้ (บาท/หุน้) 
     3.1  เงนิปันผลระหวา่งกาล  (บาท/หุน้) 
     3.2  เงนิปันผลทีจ่ะจา่ยเพิม่  (บาท/หุน้) 

0.80 
0.10 
0.70 

1.10 
0.20 
0.90 

4.  เงนิปันผลจา่ยรวมเป็นจาํนวนเงนิ (ลา้นบาท) 
     4.1  เงนิปันผลระหวา่งกาล  (ลา้นบาท) 
     4.2  เงนิปันผลทีจ่ะจา่ยเพิม่  (ลา้นบาท)    

392.33 
49.04  

343.29 

539.45 
98.08 

           
441.37 

5  อตัราการจา่ยเงนิปันผลรอ้ยละ  (รอ้ยละ) 89.67 89.00 
 

* จะเสนอขออนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี 2560 ในวนัที ่21 เมษายน 2560  
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

 

แผนภูมโิครงสร้างการจัดการ  2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

คณะกรรมการสรรหา 
และกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

สาํนักงานตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่       
สายปฏบิัตกิารและการบุคคล 

กรรมการผู้จดัการใหญ่            
สายการผลติและการเงนิ 

สาํนักกรรมการผู้จดัการ  

สายธุรกิจอาหารและเบเกอรี่  

สายบริหารและพฒันาทรพัยากร

สายการตลาด 

สายพฒันาธรุกิจ 

สายการผลิตเบเกอรี่  

สายการผลิตอาหาร  

สายซัพพลายเชน 

สายวจิัยและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

สายการขาย 

สายบัญชีและการเงนิ 

สาํนักเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

สาํนักเลขานุการบริษัท 

สายกลยุทธองค์กร  

ศูนย์การเรียน  S&P 

สาํนักพ ัฒนาความยั่งยืนองค์กร 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  
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โครงสร้างกรรมการบริษทั 

 โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ  
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร            
โดยมรีายละเอยีดและขอบเขตอาํนาจหน้าทีด่งัน้ี 
 

8.1 คณะกรรมการบริษทั  

 ณ วนัที ่ 1 มนีาคม 2560 คณะกรรมการบรษิทั มจีาํนวน 12 ทา่น ประกอบดว้ย 
  

ชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง วนัที่ดาํรงตาํแหน่ง 
1.   นางภทัรา  ศลิาอ่อน    ประธานกรรมการ 20 เมษายน 2537 
2.   นายประเวศวฒุ ิ ไรวา ประธานกรรมการบรหิาร 20 เมษายน 2537 
3.   นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา กรรมการอสิระ 14 สงิหาคม 2541 

4.   นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล   กรรมการอสิระ 28 กุมภาพนัธ ์2544 

5.   นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทิกัษ์    กรรมการอสิระ 21 เมษายน 2553 

6.   นายปิยะ ซอโสตถพินัธุ ์ กรรมการอสิระ 9 พฤศจกิายน 2553 

7.   นางปัทมาวลยั  รตันพล กรรมการ 11 เมษายน 2553 

8.   นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค การมการ 28 กุมภาพนัธ ์2555 

9.  นายขจรเดช  ไรวา กรรมการ 20 เมษายน 2537 

10.  นางเกษสดุา  ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 20 เมษายน 2537 

11.  นายกาํธร  ศลิาอ่อน กรรมการ 23 กุมภาพนัธ ์2559 
12.  นายวทิรู  ศลิาอ่อน กรรมการและเลขานุการ 11 สงิหาคม 2553 

 
 

 กรรมการผ ูม้ ีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 
 

 นางภทัรา  ศลิาอ่อน  นายขจรเดช  ไรวา  นายประเวศวฒุ ิ ไรวา  นางเกษสดุา  ไรวา  กรรมการสองในสีค่น
น้ีลงลายมอืชื่อรว่มกนั หรอื กรรมการหน่ึงในสีค่นน้ีลงลายมอืชื่อรว่มกบั  นางปัทมาวลยั  รตันพล หรอื  นายวทิรู  ศลิา
อ่อน  หรอืนายกาํธร   ศลิาอ่อน  รวมเป็นสองคน 
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 

 

(1) มอีํานาจหน้าทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ป็นตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

(2) กําหนดนโยบายและทศิทางการดําเนินงาน การบรหิารเงนิและแผนงานของบรษิทั รวมทัง้ตดิตาม
ดแูล         ใหม้กีารปฏบิตัติามนโยบายทีก่าํหนดไว ้

(3) กําหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงนิและการสอบบญัช ี
รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(4) กาํกบัและควบคุมดแูลใหฝ่้ายบรหิารดาํเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายทีก่าํหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
และ ประสทิธผิล รวมทัง้มอีํานาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจํานวนหน่ึงให้เป็นกรรมการบรหิาร
เพือ่ดาํเนินการอยา่งหน่ึงอยา่งใดหรอืหลายอยา่ง 
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(5) กําหนดกรรมการผู้มอีํานาจลงลายมอืชื่อผูกพนับรษิัทจากกรรมการจํานวน 2 ท่านซึ่งมไิด้ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

(6) จดัใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัไมน้่อยกวา่ 6 ครัง้ต่อปี 
(7) จดัทาํวสิยัทศัน์ แผนกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั  และงบประมาณการดาํเนินงานประจาํปี

ของบรษิทั  
     

  การประชมุ  
 

  คณะกรรมการบรษิทัมกีารประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และมกีารรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งในปี 
2559 มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ ทัง้น้ี จํานวนครัง้ของการประชุมของกรรมการแต่ละท่านที่เข้าประชุม โปรดดู
รายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการบรษิทั”  
  

   เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 

  นายวทิรู  ศลิาอ่อน 
 

 นอกจากน้ีในโครงการในสรา้งการจดัการของบรษิทัยงัประกอบดว้ยคณะกรรมการชุดยอ่ย 4 ชุด ดงัน้ี 
 

 (1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการบรษิัท ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที ่
2/2557 เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย 

 

ชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นางสาวคทัลยีา   แสงศาสตรา* ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล   กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายปิยะ          ซอโสตถพินัธุ ์ กรรมการตรวจสอบ 

   

  * นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา เป็นกรรมการผูม้คีวามรู ้ และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทั โดยมนีางเชอรล์ี ่สวา่งคง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารปรบัปรุงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2554 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีใ่ชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 

(1) สอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพยีงพอ  
 

(2) สอบทานให้บรษิัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้ส่งเสริมให้มีการนําระบบ Control Self 
Assessment มาใชใ้นการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

(3) สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กําหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 
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  (4) พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย   และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้น้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์   สงูสดุต่อบรษิทั  
 

  (5) การสง่เสรมิใหม้กีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี
 

  (6) การกาํกบัดแูลการประเมนิการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
 

  (7) การพิจาณาแต่งตัง้ โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมนิผล การฝึกอบรบ ผู้อํานวยการสํานักงาน
ตรวจสอบ 
 

   (8) การพจิารณาอนุมตังิบประมาณกาํลงัพล การลงทุน คา่ใชจ้า่ยบรหิารและการบรหิารงานตรวจสอบ  
 

 (9) พจิารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการ
เขา้รว่มประชุมดว้ยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

 

  (10) จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทซึ่ง
รายงาน  ดงักลา่วตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

 (11) การได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายบรหิารในการชี้แจงแสดงหลกัฐานในเรื่องที่เหน็ว่ามคีวามจําเป็น
และ    
        พิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชํานาญเฉพาะเรื่องมาให้คําปรึกษาและเสนอแนวทางที่
เหมาะสมใน   เรือ่งนัน้ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษิทั 
 

(12) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 

  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  
   

  การประชมุ  
 

  กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ่ าเสมอไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปีและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทั ซึ่งในปี 2559 มกีารประชุมจํานวน 6 ครัง้ ทัง้น้ี จํานวนครัง้ของการประชุมของกรรมการแต่ละ
ทา่นทีเ่ขา้ประชุม                      โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการบรษิทั”  
 

  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

  นางเชอรล์ี ่สวา่งคง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                                หน้า  
47 

  คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ําหนดใหม้คีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและโดยมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่1/2554 เมื่อวนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2554 เพือ่ทาํหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑ ์และกระบวนการ
ในการสรรหากรรมการและกําหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทั โดยใหแ้ต่งตัง้กรรมการบรษิทัเขา้เป็น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน และใหค้ณะกรรมการบรษิทั คดัเลอืกกรรมการสรร
หาและกําหนด         ค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน             มวีาระการดาํรงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และกรณีครบ
กําหนดวาระแล้วอาจแต่งตัง้                              ให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเดมิกลบัเขา้ดํารง
ตาํแหน่งอกีวาระหน่ึงกไ็ด ้
 

  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

  คณะกรรมการบรษิัทได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม         
คณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที ่13 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จากเดมิ จาํนวน 4 ทา่น ประกอบดว้ย 
   

ชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นายอวริทุธ ์     วงศพ์ทุธพทิกัษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน 
2.  นายปิยะ         ซอโสตถกุิล กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

3.  นางปัทมาวลยั  รตันพล  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

4.  นางเกษสดุา     ไรวา กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

  ทําหน้าที่พจิารณาหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัทและกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบรษิทั    รวมทัง้อาจเชญิฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชุมหารอืและแสดงความคดิเหน็ไดต้ามหลกัเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัมดีงัน้ี 

 

  หน้าที่ในการสรรหา 
 

(1) พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบรษิัท และนําเสนอให ้      
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้หรอืนําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

(2) พจิารณาทบทวนสดัสว่นจํานวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบรษิทัใหม้คีวามเหมาะสมต่อ
สภาพกจิการ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะในการคดัเลอืกบุคคลผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมาะสมที่จะไดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นกรรมการบรษิทั 

 

 
 
 
 
  หน้าที่ในการกาํหนดค่าตอบแทน 
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  พจิารณาและนําเสนอคา่ตอบแทนทีจ่าํเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และผู้บรหิารตัง้แต่กรรมการผู้จดัการใหญ่ขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ หรอื
นําเสนอ              ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

 

  วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  
 

  การประชมุ 
 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มกีารประชุมอยา่งสมํ่าเสมอไมน้่อยกวา่ 2 ครัง้ต่อปีและมี
การรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งในปี 2559 มกีารประชุมจํานวน 2 ครัง้ ทัง้น้ี จํานวนครัง้ของการประชุมของ
กรรมการแต่ละทา่นทีเ่ขา้ประชุม โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการบรษิทั”  

 

  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

  นางสภุาวด ี หุตะสงิห 
 

 (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้อนุมัติแต่งตัง้
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งขึน้ เพื่อทําหน้าทีบ่รหิารความเสีย่งภายในองคก์ร เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ
ในปัจจุบนัมกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งที่ได้รบัการแต่งตัง้แล้วน้ี จะดําเนินการ
จดัทํากฎบตัร                       คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรบัผดิชอบ 
เพือ่เสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัต่อไป 
 

  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิทัครัง้ที ่4/2557 เมื่อวนัที ่15 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง จากเดมิ จํานวน 3 ท่าน เป็น 4 
ทา่นประกอบดว้ย 
 

ชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นายวทิรู            ศลิาอ่อน  ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นายปิยะ           ซอโสตถกุิล  กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
4.  นายกาํธร          ศลิาอ่อน กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

  

 
 
 
 
 
  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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  คณะกรรมการบรษิทั ไดม้กีารกาํหนดขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งตามมต ิ            
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2555 ดงัน้ี 

(1)  กาํหนด นโยบาย กลยทุธ ์ควบคุม และตดิตามการประเมนิการบรหิารความเสีย่งขององคก์ร 
(2) กาํกบัดแูลผลการปฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร 
 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี  
 

  การประชมุ 
 

  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชุมอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ต่อปีและมกีารรายงาน
ต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งในปี 2559  มกีารประชุมจํานวน 4 ครัง้ ทัง้น้ี จํานวนครัง้ของการประชุมของกรรมการแต่
ละทา่น           ทีเ่ขา้ประชุม โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชุมคณะกรรมการบรษิทั”  
   

  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

  นายอาํพล  เรอืงธุระกจิ 
 

 (4) คณะกรรมการบริหาร 
 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย 
   

ชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 
1.  นายประเวศวฒุ ิ   ไรวา  ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นายขจรเดช     ไรวา กรรมการบรหิาร 
3.  นางเกษสดุา     ไรวา  กรรมการบรหิาร 
4.  นายวทิรู    ศลิาอ่อน กรรมการบรหิาร 
5.  นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการบรหิาร 
6.  นางปัทมาวลยั   รตันพล กรรมการบรหิาร 
7. นายกาํธร           ศลิาอ่อน กรรมการบรหิาร 

   
  ขอบเขตอาํนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

(1)  ใหก้รรมการบรหิารมอีํานาจดาํเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทัซึง่อยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เวน้แต่รายการทีก่ฎหมายกาํหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) มอีํานาจจดัทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกจิของบรษิทัต่อ
คณะกรรมการ 

(3) กําหนดแผนธุรกจิ อํานาจการบรหิารงาน อนุมตังิบประมาณสาํหรบัการประกอบธุรกจิประจาํปีและ    
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกจิโดยสอดคลอ้งกบั
นโยบายและแนวทางธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมการ 

(4) สําหรบัการอนุมตัิเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพนับรษิัทฯ จะต้องได้รบัอนุมตัิโดยคณะ
กรรมการบรหิารและลงนามโดยกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองเทา่นัน้ 
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(5) ดาํเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ ทัง้น้ีอาํนาจในการดาํเนินการดงักลา่ว 
ข้างต้นไม่รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกบัรายการที่เกี่ยวโยงกนัและรายการได้มาและจําหน่าย
ทรพัย์สิน   ที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องดําเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ
สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

 

(6) ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละชว่งเวลาจากคณะกรรมการบรษิทั 
 

การมอบอาํนาจดงักลา่วใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารนัน้กาํหนดใหร้ายการทีก่รรมการบรหิารหรอืบุคคลที่
อาจม ี

ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้
กรรมการบรหิาร ซึง่มสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งใดไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้น้ีทีป่ระชุมคณะกรรมการบรหิาร 
ไมไ่ดม้อบอํานาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ในการทํารายการทีเ่กี่ยวโยงกนั โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกจิปกติ
ได ้
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การประชมุคณะกรรมการบริษทั 
 

รายชื่อกรรมการ / ตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง กรรมการบริหาร 

รวมทัง้สิ้น 
การเขา้ประชมุ 

(ครัง้) 
(รวม AGM
และ EGM) 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

 
การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

 
การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

 
คา่ตอบแทน 

(บาท) 

1. นางภทัรา  ศลิาอ่อน    
    ประธานกรรมการ 

6/6 780,000 - - - - - - - - 780,000 

2. รอ้ยโทวรากร ไรวา 
    รองประธานกรรมการ 

0/1 240,000 - - - - - - - - 240,000 

3. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา  
    ประธานกรรมการบรหิาร 

6/6 520,000 - - - - - - 7/7 
 

- 520,000 

4. นางสาวคทัลยีา  แสง
ศาสตรา  
    กรรมการอสิระ  
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

5/6 635,000 6/6 450,000 - - - - - - 1,085,000 

5. นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล 
    กรรมการอสิระ 
    กรรมการตรวจสอบ      

5/6 635,000 5/6 275,000 - - - - - - 910,000 

6. นายอวริุทธ ์ วงศพ์ุทธ
พทิกัษ์    
    กรรมการอสิระ 
    ประธานกรรมการสรรหา
และ 
    กาํหนดคา่ตอบแทน 

5/6 635,000 - - 2/2 37,500 - - - - 672,500 

7. นางปัทมาวลยั  รตันพล 
    กรรมการ  
    กรรมการสรรหาและกาํหนด 
    คา่ตอบแทน  

6/6 660,000 - - 2/2 25,000 - - 6/7 135,000 820,000 

8. นายปิยะ  ซอโสตถกุิล    
    กรรมการอสิระ 
    กรรมการตรวจสอบ  
    กรรมการสรรหาและกาํหนด 
    คา่ตอบแทน  
    กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4/6 615,000 4/6 255,000 2/2 25,000 4/4 55,000 
 

- - 950,000 

9. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 
    กรรมการ 
    กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5/6 635,000 - - - - 3/4 40,000 
 

6/7 135,000 810,000 

10. นายขจรเดช   ไรวา 
     กรรมการ 

5/6 520,000 - - - - - - 7/7 - 520,000 

11. นางเกษสดุา ไรวา  
     ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
     กรรมการสรรหาและ   
      กาํหนดคา่ตอบแทน 
 
 

6/6 520,000 - - 2/2 - - - 6/7 - 520,000 
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รายชื่อกรรมการ / ตาํแหน่ง 

กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 
กรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง กรรมการบริหาร 

รวมทัง้สิ้น 
การเขา้ประชมุ 

(ครัง้) 
(รวม AGM
และ EGM) 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

 
การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คา่ตอบแทน 
(บาท) 

 
การเขา้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

 
คา่ตอบแทน 

(บาท) 

12. นายกาํธร  ศลิาออ่น 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่        
สายการผลติและการเงนิ      
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5/5 280,000 - - - - 4/4 - 6/7 - 280,000 

13. นายวทิรู ศลิาออ่น  
    กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
      สายปฏบิตักิารและบุคคล 
และ       
      เลขานุการบรษิทั  
      ประธานกรรมการบรหิารความ  
       เสีย่ง 

5/6 520,000 - - - - 4/4 - 
 

7/7 - 520,000 

รวมทัง้สิ้น  7,195,000  980,000  87,500  95,000  270,000 8,627,500 
 
*หมายเหต  ุ1   กรรมการบริษทัลาออกและเข้าใหม่ในคณะกรรมการบริษทั อนัได้แก่ 
1. กรรมการลาํดบัที ่2 (รอ้ยโทวรากร ไรวา) ลาออกจากตาํแหน่งกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2559   
2. กรรมการลาํดบัที ่12 (นายกาํธร ศลิาอ่อน) เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิทัแทนกรรมการลาํดบัที ่2 ทีล่าออก  
   เมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2559 
*หมายเหต  ุ2   มีการเปลี่ยนแปลงตาํแหน่งในคณะผ ูบ้ริหาร จาํนวน 4 ท่าน อนัได้แก่  
1. นายประเวศวฒุ ิไรวา  - จากเดมิตาํแหน่ง: ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร   เป็นตาํแหน่ง: ประธานกรรมการบรหิาร  
2. นางเกษสดุา ไรวา  - จากเดมิตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  เป็นตาํแหน่ง:  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายวทิรู ศลิาอ่อน  - จากเดมิตาํแหน่ง: รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายธุรกจิอาหารในประเทศ                                                

เป็นตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏบิตักิารและบุคคล 
4. นายกาํธร ศลิาอ่อน  - จากเดมิตาํแหน่ง:  รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายการผลติและซพัพลายเชน                                      

เป็นตาํแหน่ง: กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลติและการเงนิ 
*หมายเหต  ุ3   ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ได้รบัในฐานะกรรมการ อนัได้แก่ 

 บําเหน็จกรรมการ สาํหรบัประธานกรรมการ ในอตัรา 360,000 บาท กรรมการบรษิทั ในอตัราท่านละ 
240,000 บาท 

 ค่าตอบแทนประจํา สําหรบัประธานกรรมการ ในอตัราเดอืนละ 37,500 บาท กรรมการบรษิทั ในอตัรา
เดอืนละ 25,000 บาท/ท่าน และ สําหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ ในอตัราเดอืนละ 22,500 บาท และ
กรรมการตรวจสอบในอตัราเดอืนละ 15,000 บาท/ทา่น 

 คา่เบีย้ประชุมคณะกรรมการบรษิทั สาํหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 บาท/
ครัง้ กรรมการบรษิทัทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ทา่น 

 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัประธานกรรมการที่มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 
บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ทา่น 

 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สําหรบัประธานกรรมการ ที่มิได้เป็น
ผู้บรหิารในอตัรา 22,500 บาท/ครัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มไิด้เป็นผู้บรหิาร ใน
อตัรา 15,000 บาท/ครัง้/ทา่น 
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 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง สาํหรบัประธานกรรมการที่มไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 
22,500 บาท/ครัง้ กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 15,000 บาท/ครัง้/ทา่น 

 คา่เบีย้ประชุมกรรมการบรหิาร สาํหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 บาท/ครัง้ 
กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ทา่น 

 ทัง้น้ี มผีลตัง้แต่การประชุมผู้ถอืหุ้นสามญัประจําปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2559 ที่กําหนดให้ใช้
ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2559 
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  8.2 คณะผูบ้ริหาร 
 

 ณ วนัที่ 1 มีนาคม 2560 คณะผูบ้ริหาร มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย 
 

 1. นายประเวศวฒุ ิไรวา  ประธานกรรมการบรหิาร  
 2. นางเกษสดุา  ไรวา  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
      กรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั 
 3. นายวทิรู  ศลิาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏบิตักิารและบุคคล  
 4. นายกาํธร ศลิาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลติและการเงนิ 
 5. นายสมจติร  กติธิรีะกุล  รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติเบเกอรี ่
 6. นายจงชนะ  จนัทมาศ  รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติอาหาร  
 7. นายธวชั  ปานเสถยีรกุล รองผูจ้ดัการใหญ่สายปฏบิตักิารสาขา 
 8. นายอาํพล เรอืงธุระกจิ ผูอ้าํนวยการสายบญัชแีละการเงนิ 
 

 (รายละเอียดของกรรมการและผ ูบ้ริหารทกุท่านปรากฏในเอกสารแนบ) 
 

8.3 เลขานุการบริษทั 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2553 ได้มกีารพิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบรษิัทโดยพิจารณาผู้ที่มี
ความรูค้วามสามารถเพื่อปฏิบตัหิน้าที่เลขานุการบรษิทัในการให้ความเหน็หรอืรายงานผลต่อคณะกรรมการในการ
ปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ีรวมทัง้กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดั กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอื่นๆ ต่อไป  
 

 รายชื่อเลขานุการบริษทั 
 

 นายวทิรู  ศลิาอ่อน   
 

 ขอบเขตหน้าที่ของเลขานุการบริษทัมีดาํเนินการ ดงันี้ 
 

1. จดัทาํและจดัเกบ็เอกสารไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม 
คณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิทั รวมถงึงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจาํปี 

2. เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร    
3. ให้คําแนะนําด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทําหน้าที ่                     

และความรบัผดิชอบ 
4. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ  

 

 (รายละเอียดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ) 
 
 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 
 

 บรษิทัไดก้ําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพจิารณาถงึความเหมาะสม
และ      สอดคลอ้งกบัความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของบรษิทัและเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในกลุ่ม
ธุรกจิในระดบัเดยีวกนัโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงนิบาํเหน็จและเบีย้ประชุม อน่ึงกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

หน้า  55  

คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบัค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทัง้น้ี บรษิัทได้ขออนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในทุกปี 
 

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทน        กรรมการ แยกเป็นดงัน้ี 
 

 

  
 

 ทัง้น้ีค่าตอบแทนประจําและค่าเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ใหม้ผีลเริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2559 เป็นต้น
ไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะไดพ้จิารณาเหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอื
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมแลว้ จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ใหท้าํการแกไ้ขเปลีย่นแปลงต่อไป 
 

 สาํหรบัค่าบําเหน็จประจําปี 2559 ประธานกรรมการบรษิทั 360,000 บาท และกรรมการบรษิทัอกี 11 ท่านใน
อตัราท่านละ 240,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,000,000 บาท และให้กําหนดจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง
ของกรรมการ 
 

   สรปุในปี 2559 คา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการไดร้บัโดยเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เป็นดงัน้ี 

 

 
คา่ตอบแทน 

ปี 2559 ปี 2558 
จาํนวน 
(ทา่น) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

จาํนวน 
(ทา่น) 

จาํนวนเงนิ 
 (บาท) 

ค่าเบีย้ประชมุ (บาท/คน/คร ัง้) 

ปี 2559 

ประธาน 
(ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร) 

กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร 

กรรมการ         
ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทั 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 37,500 - 25,000 

คณะกรรมการสรรหา และกาํหนด
คา่ตอบแทน 

22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 22,500 - 15,000 

คณะกรรมการบรหิาร 37,500 - 25,000 

ค่าตอบแทนประจาํ (บาท/คน /เดือน) 

ปี 2559 

ประธาน 
กรรมการทีเ่ป็น

ผูบ้รหิาร 
กรรมการ 

ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษิทั 37,500 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 22,500 - 15,000 
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คา่ตอบแทนประจาํ 13 4,060,000 12 3,420,000 
คา่เบีย้ประชุมเฉพาะกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร 
เงนิบาํเหน็จกรรมการ 

5 
13 

1,567,500 
3,000,000 

6 
12 

1,570,000 
2,250,000 

รวม  8,627,500  7,240,000 
 

 ทัง้น้ีคา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการไดร้บัในฐานะเป็นกรรมการบรษิทัและกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ อนัไดแ้ก ่
คา่ตอบแทนประจาํ เงนิบาํเหน็จและเบีย้ประชุม ซึง่ไดแ้บง่แยกแสดงเป็นรายบุคคล โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้  
“คณะกรรมการบริษทั”  
 

8.4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผ ูบ้ริหาร 
 

 บรษิทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ีพ่จิารณา
ถงึความเหมาะสมสอดคล้องกบัสถานะทางการเงนิ ผลประกอบการและกําไรสุทธขิองบรษิทั โดยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่และผู้บรหิารร่วมกนักําหนดตวัชี้วดัและการประเมินผลการปฏิบตัิงานในแต่ละปี เพื่อกําหนดค่าตอบแทนให้
สะทอ้นถงึผลการ         ปฏบิตังิานจรงิและสรา้งแรงจงูใจในการปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลดขีึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง  
 

 สรปุในปี 2559 คา่ตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรหิารและผูบ้รหิารไดร้บั โดยเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 เป็นดงัน้ี 
 

 
คา่ตอบแทน 

  ปี 2559 ปี 2558 
จาํนวน (ทา่น) จาํนวนเงนิ (บาท) จาํนวน 

(ทา่น) 
จาํนวนเงนิ (บาท) 

เงนิเดอืน 11 41,021,600 11 37,372,000 
โบนสั  เงนิรางวลัพเิศษ และคา่
พาหนะ 

11 7,321,586 11 3,981,250 

รวม  48,343,186  41,353,250 
 

 ทัง้น้ีค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งต้นไม่ได้นําค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรหิารและผู้บรหิารบางท่านที่เป็น
กรรมการ  และไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นคณะกรรมการบรษิทัดงัไดแ้สดงรายละเอยีดในหวัขอ้ “คณะกรรมการ
บรษิทั”มารวมคาํนวณดว้ย 

8.4.3 ค่าตอบแทนอื่น ๆ   
 

 นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส บรษิทัได้จดัค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ         
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพจิารณาจากความสามารถในการจ่ายของบรษิทัและการเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่น 
ๆ    อาทิ รถยนต์ประจําตําแหน่ง กองทุนสํารองเลี้ยงชพี การประกนัชวีติ การประกนัอุบตัิเหตุ การตรวจร่างกาย
ประจาํปี         คา่รกัษาพยาบาล เงนิสงเคราะหก์รณีพนกังานหรอืครอบครวัเสยีชวีติ เป็นตน้ 
 

8.5 นโยบายในด้านทรพัยากรบคุคล  
 

บรษิัทให้ความสําคญักบัเรื่องทรพัยากรบุคคลที่มีความสําคญัยิง่ในการดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเรจ็            
ตามเป้าหมายจงึมุง่มัน่ในการสรา้งและพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถอยา่งยัง่ยนื พรอ้มรบัมอืกบัการแขง่ขนั
ทางธุรกิจอาหารและบรกิารทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้มปีระสทิธภิาพสูงสุด โดยเน้นการสรา้งคนให้มทีกัษะ
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พื้นฐานด้าน       การประกอบอาหาร และความสามารถแบบธุรกิจบรกิาร โดยมกีารพฒันาต่อยอดทัง้ด้านทกัษะ 
ความสามารถ และการบรหิาร ทัง้ยงัเพิ่มศกัยภาพ ความสามารถของผู้บรหิารร้านด้วยการสร้างหลกัสูตร Food 
Leader Advantage ให้แก่ผู้บริหารขององค์กร เพื่ อนําไปบริหารคนและค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงานให้มี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 
 

กลยุทธ์ในการสรา้งคนที่บรษิทัได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตลอดกว่า 10 ปีที่ผ่านมาโดยผ่านการดําเนินงาน
ภายใต ้“ศนูยก์ารเรยีนเอส แอนด ์พ”ี ซึ่งผ่านการอนุญาตการจดัหลกัสตูรจากกระทรวงศกึษาธกิาร ดาํเนินการตัง้แต่ปี 
2550 เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ                และในสภาวะปัจจุบนัเพื่อให้กลยุทธ์ด้านกําลงัคนเหมาะสมและสามารถทํางานได้จรงิ ให้
เป็นไปตามนโยบายของภาครฐัในการพฒันาคนผ่านระบบการศกึษาโดยองคก์รเอกชน จงึเน้นการสรา้งคนและพฒันา
กําลงัคนเพื่อเตรยีมเขา้ทํางานในระบบ “ทวภิาค”ี และรบันักศกึษาทุนปรญิญาตรเีพิม่ขึน้ตามจํานวนการขยายจุดขาย
ของบรษิทัอกีดว้ย  

 

8.6 บคุลากร  
 

 บรษิทัมจีํานวนพนักงาน ( ไม่รวมกรรมการและผูบ้รหิารตามหวัขอ้เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร ) 
ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงนิเดอืน โบนัส เงนิรางวลัพเิศษ ค่าล่วงเวลา และสวสัดกิารอื่นๆ โดยแยกตามสายงาน
หลกัๆ         ไดด้งัน้ี 
 

 ปี 2559 ปี 2558 

หน่วยงาน จาํนวนคน คา่ตอบแทน 
(ลา้นบาท) 

จาํนวนคน คา่ตอบแทน 
(ลา้นบาท) 

สาํนกังานในประเทศ 713 381.51 677 383.34 

ฝ่ายปฏบิตักิารสาขา 4,949 856.29 4,542 773.63 

โรงงาน 1,756 384.98 1,731 363.65 

รวม 7,418 1,622.78 6,950 1,520.62 
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9. การกาํกบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ   

 คณะกรรมการบรษิทั ไดป้ฏบิตัติามขอ้พงึปฏบิตัทิี่ดสีาํหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนโดยนําหลกัเกณฑ์การ
กํากบัดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตัิของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย          โดยนํามาใชเ้ป็นแนวทางกาํหนดนโยบายของบรษิทั  
 

 อกีทัง้ บรษิทัยงัพจิารณาถงึผลการประเมนิการกํากบัดูแลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจาํปี 2559          
โดยพจิารณาผลการประเมนิเปรยีบเทยีบยอ้นหลงั 3 ปี รวมทัง้คําแนะนําการปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทีด่ี
สาํหรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย จากฝ่ายพฒันาธรรมาภบิาลเพือ่ตลาดทุน โดยนําเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั                  
ครัง้ที ่2/2559 เพือ่พจิารณาหาแนวทางในการปรบัปรงุการกาํกบัดแูลกจิการของบรษิทัต่อไป 
 

 นอกจากน้ี ยงัไดพ้จิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ชว่ยดแูลระบบการควบคุมภายในและเป็นทีม่ ัน่ใจ
วา่ไดม้กีารปฏบิตัติามหลกัการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่โีดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
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9.1.1 สิทธิของผ ูถ้ือหุ้น 

 คณะกรรมการไดก้ําหนดนโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกจิการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้อืหุน้ ภายใต้
กรอบ ขอ้กาํหนดกฎหมายและจรยิธรรมทางธุรกจิ และใหค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัมคีวามมุง่มัน่และ
ตัง้ใจทีจ่ะดแูลผูถ้อืหุน้ทุกรายใหไ้ดร้บัสทิธใินฐานะผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั ดงัน้ี  

(1) สทิธขิ ัน้พืน้ฐานตามที่ผูถ้อืหุน้พงึจะไดร้บัทัง้สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินการรบัเงนิปันผลสทิธิ
ในการ 

ซือ้ขายหรอืโอนหุน้สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้และสทิธใินการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารอยา่งเพยีงพอเท่าเทยีมกนัใน
รปูแบบ 

ทีเ่หมาะสมต่อการพจิารณาและตามเวลาทีเ่หมาะสม 
(2) สทิธใินการเลอืกตัง้และถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพจิารณาแต่งตัง้กรรมการ บรษิทัไดนํ้าเสนอ

ชื่อและ 
ขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมการที่ต้องเสนอแต่งตัง้ในหนังสอืเชิญประชุมอนัประกอบด้วยชื่อ ประวตัิ การดํารงตําแหน่งใน

บรษิทัอื่น  
เป็นตน้ รวมถงึวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

(3) สทิธใินการไดร้บัจดัสรรเงนิปันผล 
(4) สทิธใินการไดร้บัทราบมตคิณะกรรมการที่เกี่ยวกบัรายละเอยีดการประชุม และวาระการประชุมผูถ้อืหุ้น

ลว่งหน้า     
ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 

(5) สทิธใินการไดร้บัหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้และขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัสถานทีจ่ดัประชุม เวลา วาระการประชุม   
กฎเกณฑ์และวธิกีารในการเขา้รว่มประชุม และประเดน็ที่ใชใ้นการพจิารณาโดยมกีารนําเสนอขอ้เทจ็จรงิ เหตุผลและ
ความเหน็ของคณะกรรมการในแต่ละวาระอยา่งชดัเจน โดยบรษิทัจะสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัเผยแพรใ่ห้
ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดอืน ก่อนวนัประชุม รวมทัง้ได้ทําการประกาศใน
หนังสอืพมิพร์ายวนัอย่างน้อย 1 ฉบบั ตดิต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั ทัง้น้ีบรษิทัจะจดัวนัเวลาและสถานทีเ่พื่อ
อาํนวยความสะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 (6)  บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชุม รวมทัง้สง่คาํถามสาํหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
โดยตดิต่อสง่คาํถามผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 เดอืน ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  
 

 (7)  บรษิทัสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการทุกทา่นใหเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดเ้ขา้รว่มประชุมผูถ้อื
หุน้ทุกครัง้ 
 (8)  บรษิทัไดนํ้าเสนอคา่ตอบแทนกรรมการ ไดแ้ก่ คา่ตอบแทนประจาํ เบีย้ประชุม และบาํเหน็จกรรมการของ
กรรมการทุกชุดใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัเิป็นประจาํทุกปี 
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9.1.2 การปฏิบตัิต่อผ ูถ้ือห ุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนักและใหค้วามสาํคญัในการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนั 
โดยได้กําหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุ้น สนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นทุกราย ได้รบัสทิธใินฐานะผู้ถอืหุ้น
อย่างเป็นธรรม และเท่าเทยีมกนันอกจากน้ีนโยบายที่เกีย่วกบัการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการกํากบั
ดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
และต้องสอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมถงึกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนโยบายหลกัของบรษิทัทีก่ําหนดขึน้เพื่อดแูลใหผู้ถ้อืหุน้
ไดร้บัสทิธ ิ            ทีเ่สมอภาคเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนัโดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

(1) การสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุม่โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้สว่นน้อยไดม้สีว่นรว่มในการสรรหา และ
เลอืก 

ตัง้กรรมการเพื่อเขา้มาทาํหน้าทีดู่แลรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทยีมกนัโดยการเผยแพร่ใหผู้ถ้อื
หุน้ไดท้ราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 5 เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) การสนบัสนุนและเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ามารถรว่มประชุมมอบฉนัทะได ้
(2.1) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ได ้บรษิทัไดอ้ํานวยความสะดวกโดยการเสนอ

หนงัสอื 
มอบฉนัทะ 3 รปูแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉนัทะสามารถเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของ   ผูม้อบฉนัทะ ทัง้น้ี หนงัสอืมอบฉนัทะทัง้หมด เป็นหนงัสอืมอบอํานาจตามแบบทีก่ําหนดโดย
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

(2.2) อํานวยความสะดวกใหผู้ม้อบฉนัทะ โดยผูม้อบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระซึ่งจะ
เป็นผู ้

ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทัง้น้ีบริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระ
ดงักลา่วพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํทุกปี 

(3) ความเทา่เทยีมกนัในระหวา่งการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(3.1) ก่อนการเริม่ประชุม ประธานทีป่ระชุมจะใหม้กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึกฎเกณฑต่์างๆ ทีใ่ชใ้นการ

ประชุม และขัน้ตอนการออกเสยีงลงคะแนนในมตขิองแต่ละวาระอยา่งชดัเจน 
(3.2) ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ประธานคณะกรรมการซึง่จะเขา้รว่มประชุมและเป็นประธานทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้         

ทุกครัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามและตอบชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมหรอื
บรษิทัอยา่งเตม็ทีทุ่กครัง้ 

(3.3) บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
(3.4)   ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งดําเนินตามวาระตามทีไ่ดแ้จง้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้น้ีบรษิทั
ไมม่ ี

นโยบายในการเพิม่ระเบยีบวาระการประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงลําดบัวาระการประชุม เวน้แต่การ
เพิม่หรอืการเปลีย่นแปลงดงักลา่วมเีหตุผลอนัสมควรและถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

(3.5) เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในการประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวาระการ
ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยํา บริษัทได้นําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบยีน และลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 
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(4) ภายหลงัการประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัทาํรายงานการประชุมตามวาระ พรอ้มทัง้มตทิีป่ระชุมและจาํนวน
เสยีง 

ทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง รวมถงึรายละเอยีดทีส่าํคญัทีใ่ชใ้นการพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันับ
จากวนั 

ประชุมพรอ้มทัง้เผยแพรใ่หผู้ถ้อืหุน้ทราบโดยผา่นทางตลาดหลกัทรพัย ์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพื่อให้
ผูถ้อืหุน้ 

สามารถตรวจสอบได ้
 (5)  นโยบายและมาตรการการดแูลขอ้มลูภายใน บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดแูลกรรมการและผูบ้รหิาร ในการ
นําขอ้มูลภายในของบรษิทัซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้การซื้อขายหลกัทรพัย์
โดยเฉพาะในช่วงระหวา่ง 1 เดอืนก่อนทีง่บการเงนิจะเผยแพรต่่อสาธารณชนโดยกาํหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารฝ่าย
ต่าง ๆ ให้เขา้ใจถงึภาระหน้าที่ในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ในบรษิทัของตนเอง คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ทุกครัง้ต้องแจ้งและนําส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ผ่านมายงัสํานัก
เลขานุการของบรษิทั ก่อนนําสง่ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยทุ์กครัง้ 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปี  2559 บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุ้นไดร้บัสทิธแิละความเท่าเทยีมกนัดงักล่าว
ทัง้หมดตามสทิธผิูถ้อืหุ้นที่กล่าวในขอ้ 1 และขอ้ 2 ขา้งต้น รวมตลอดถงึการจดัทําหนังสอืเชญิประชุม ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สําหรบัผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้วยและสําหรบัการประชุมสามัญประจําปี 2560 บริษัทจะ
ดาํเนินการใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธแิละความเทา่เทยีมกนัดงักลา่ว 
 

9.1.3 บทบาทของผ ูม้ ีส่วนได้เสีย 

 บรษิทัไดใ้หค้วามสาํคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มโดยปฏบิตัติามขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งในการปกป้องสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่น้ีใหไ้ดร้บัการดแูลอยา่งด ี

 

 ผูถ้ือหุ้น  บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมัน่ในการสร้างการ
เจรญิเตบิโตและผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้อยา่งต่อเน่ืองในระยะยาว 

 ลกูค้า  บรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสนิคา้และจะเอาใจใสบ่รกิารลกูคา้
อยา่งเป็นมติรเพื่อความพอใจสงูสดุของลกูคา้ตลอดจนการจดัใหม้หีน่วยงานหรอื
บุคคลที่ทําหน้าที่รบัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคา้เพื่อรบีดําเนินการใหแ้ก่ลูกคา้โดยเรว็
ทีส่ดุและการเกบ็รกัษาความลบัของลกูคา้ 

 ค ู่ค ้า  บรษิทัจะยดึมัน่และปฏบิตัต่ิอคู่คา้อยา่งเสมอภาคและตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความ
เป็น 

ธรรมโดยคาํนึงถงึผลประโยชน์รว่มกนั 
 เจ้าหนี้  บรษิัทจะปฏิบตัิต่อเจ้าหน้ีอย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบตัิตามเงื่อนไขขอ้กําหนด

ของ 
สญัญาและพนัธะทางการเงนิอยา่งเครง่ครดั 

 ค ู่แข่ง บรษิัทจะประพฤติปฏิบตัิตามกรอบกติกาการแข่งขนัสากลและปฏิบตัิต่อคู่แข่ง                      
ดว้ยความเป็นธรรม หลกีเลีย่งวธิกีารไมส่จุรติ และไมท่าํลายชื่อเสยีงของคูแ่ขง่ 

 พนักงาน  บรษิัทยดึถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รบัการ
ปฏบิตั ิทีเ่ป็นธรรม 
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ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพฒันาศกัยภาพ พรอ้มให้  ความมัน่ใจใน                
คุณภาพชีวติ และความปลอดภยัในการทํางาน รวมทัง้สวสัดิการที่เหมาะสม 
และกองทุนสาํรองเลีย้งชพี 

 

 สงัคมและส่ิงแวดล้อมบรษิทัมุ่งมัน่จะดําเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคมและ ให้
ความ 

สาํคญักบัการดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มโดยบรษิทัไดใ้ห้มหีน่วยงานที่ทําหน้าที่ดูแล
และรบัผิดชอบต่อสงัคมพร้อมทัง้มีการส่งเสริมวฒันธรรมองค์กร และสร้าง
จิตสํานึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสงัคม
สิง่แวดลอ้ม และผูม้สีว่นไดเ้สยีโดยควบคู่ไปกบัการเตบิโตของบรษิทั อยา่งยัง่ยนื
ไดแ้สดงรายละเอยีดในหวัขอ้ “นโยบายการดแูลดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม”   
 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีสามารถสอบถามรายละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบาะแสการกระทําผดิเกี่ยวกบัรายงาน             
ทางการเงิน  ระบบควบคุ มภายใน  หรือจรรยาบรรณ ธุ รกิจของบริษัท  โดยแจ้งม ายัง  E-mail address   
secretary@snpfood.com  หรือ  audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข  0-2785-4000 ห น่วยงาน
เลขานุการบรษิทั หรอืสาํนักงานตรวจสอบภายใน  ซึง่จะทาํการพจิารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
สง่ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งดําเนินการ ทัง้น้ี ขอ้มลูรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสจะไดร้บัการคุม้ครอง และเกบ็รกัษาไวเ้ป็น
ความลบั โดยจะดาํเนินการหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุต่อไป 
 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

(1) ความสมัพนัธก์บัผ ูล้งทนุ 
  คณะกรรมการไดใ้หค้วามสาํคญัและตระหนักว่าการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทั ทัง้ทีเ่กี่ยวกบัการเงนิและที่
ไม่ใช่การเงนิลว้นมผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มสีว่นไดเ้สยีของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัจงึได้
ตระหนักต่อความจําเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สมํ่าเสมอ และทนัเวลา ใน
การเผยแพร่ข้อมูลดงักล่าว  คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบญัชีการเงนิ  ทําหน้าที่
ตดิต่อสือ่สารกบัผูล้งทุนสถาบนั ผูถ้อืหุน้    นกัวเิคราะห ์  และภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง    ซึง่ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบ
ข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข              0-2785-4000  หรือที่  website www.sandp.co.th  หรือที่ e-mail 

address presidentoffice@snpfood.com 
 

(2) หลกัการกาํกบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคญัของการกํากบัดูแลกิจการที่ด ีซึ่งเป็นสิง่สําคญัสําหรบับรษิัทในการ
สรา้งการ 

เจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในระยะยาว โดยสง่เสรมิใหค้ณะกรรมการ กรรมการบรหิาร และพนกังานผูซ้ึ่งเกี่ยวขอ้งปฏบิตัิ
หน้าทีเ่กีย่วกบัจรรยาบรรณตามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้การปฏบิตัต่ิอบรษิทั และ
ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม สาธารณชน สงัคม และลูกค้าตามขอ้พงึปฏิบตัิทางจรยิธรรม โดยบรษิัทได้ติดต่อสื่อสารกบั
พนกังานอย่างสมํ่าเสมอ และตดิตามการปฏบิตัติามแนวทางดงักล่าวเป็นประจํา รวมถงึกําหนดบทลงโทษทางวนิัยไว้
ดว้ย 
 นอกจากน้ียงัใหค้วามสนใจดูแลรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครดั ดําเนินการ
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ไดก้าํหนดใหม้กีารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้  
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(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผ ูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเป็นไป
ตาม 

หลกัการและนโยบายที่คณะกรรมการบรษิทักําหนด ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการดําเนินงานของบรษิทั ดูรายละเอยีดใน
หวัขอ้  

“ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร” ทัง้น้ี บําเหน็จคณะกรรมการไดม้กีารนําเสนอขออนุมตัจิากที่ประชุมผูถ้อืหุน้ทุก
ครัง้ 

 

9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

       คณะกรรมการบรษิทัให้ความสําคญัในการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีมคีุณธรรมในการดําเนินธุรกจิ มคีวาม
โปร่งใส จงึได้กําหนดจํานวนกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระ
ปฏบิตัหิน้าทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรายอยา่งเทา่เทยีมกนั โดยในปัจจุบนักรรมการอสิระมจีาํนวน 4 ทา่น 
ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

1. นายอวริทุธ ์   วงศพ์ทุธพทิกัษ์ 
2. นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา  
3. นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล   
4. นายปิยะ  ซอโสตถกุิล  
 

ทัง้น้ีบรษิทัไดก้ําหนดคาํนิยามความเป็นอสิระของ “กรรมการอสิระ” ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์อง
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงัน้ี 
 

 คาํนิยาม “กรรมการอิสระ”  
 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดก้าํหนด กลา่วคอื 

 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรกึษาที่ได้รบั

เงนิเดอืนประจํา หรอืผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีซึ่งไดร้บัค่าบรกิารเกนิกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั 
บรษิทัในเครอืบรษิทัร่วม บรษิทัที่เกี่ยวขอ้งหรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ในระยะเวลาที่ผ่าน
มาแลว้ไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 เป็นกรรมการที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและ
การบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืนิตบุิคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ 

 เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
 เป็นกรรมการทีไ่มไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการบรษิทั ผูถ้อื

หุน้   รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
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 นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งสามารถแสดงความเหน็หรอืรายงานไดอ้ยา่งเสรตีามภารกจิทีไ่ดม้อบหมาย โดยไม่
ตอ้งคาํนึงถงึผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืตําแหน่งหน้าทีแ่ละไมต่กอยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลใด ๆ รวมทัง้ไมม่สีถานการณ์ใด ๆ ทีจ่ะมาบบีบงัคบัทาํใหไ้มส่ามารถแสดงความเหน็ไดต้ามทีพ่งึจะเป็น  

 
  

  นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วย
กรรมการอสิระ 3 ทา่น มวีาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และเลขานุการ 1 ทา่น ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

 1. นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายปิยะ ซอโสตถกุิล  กรรมการตรวจสอบ 
 

 เพือ่ดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงานทางการเงนิ และระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2559      
มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทัง้สิ้น 6 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทัง้น้ีความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ “การควบคมุภายใน”  
 

(2) การถ่วงดลุของกรรมการที่ไม ่เป็นผ ูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบรษิทั มจีาํนวน  12 ทา่น ประกอบดว้ย 
 กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 6 ทา่น 
 กรรมการอื่น  2 ทา่น 
 กรรมการทีเ่ป็นอสิระ  4 ทา่น  คดิเป็นอตัราส่วนเท่ากบั 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้

คณะ 
 

(3) การรวมหรอืแยกตาํแหน่ง 
 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปี 2560 ถือหุ้นรวมกนัรอ้ยละ 43.36 

ของหุน้ทัง้หมด 
 ประธานกรรมการไมเ่ป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการแต่ทัง้สองท่านเป็นตวัแทนจาก กลุม่ผูถ้อื

หุน้ใหญ่กลุม่เดยีวกนั 
 คณะกรรมการของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 4 ท่านและกรรมการทีไ่มเ่ป็น ผูบ้รหิาร 2 

ทา่น ซึง่จะทาํใหเ้กดิการถ่วงดุลและการสอบทานการบรหิารงาน 
 

(4) บทบาท หน้าที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

(4.1) ภาวะผ ูน้ําและวิสยัทศัน์ 
 คณะกรรมการของบรษิัททุกท่านเป็นบุคคลที่มภีาวะการเป็นผู้นํา มวีสิยัทศัน์ที่กว้างไกล และมี
ความเป็นอสิระในการตดัสนิใจนอกจากน้ีคณะกรรมการไดม้สีว่นรว่มในการกําหนดหรอืใหค้วามเหน็ชอบ
วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้าหมาย และงบประมาณของบรษิทั ตลอดจนกํากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการทาง
ธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิาพ อย่างเป็นอสิระเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิและดําเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื 
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(4.2) การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 คณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ มกีารแบ่งแยกหน้าที่อย่างชดัเจนเพื่อให้เกดิการถ่วงดุลและ             
สอบทานการบรหิารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในนโยบายภาพรวม 
เช่น วสิยัทศัน์ ภารกจิ และนโยบายกํากบัดูแลกจิการ ในขณะทีฝ่่ายจดัการจะมหีน้าทีใ่นการบรหิารบรษิทั 
และกําหนดกลยุทธ์แผนงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทัง้น้ี บทบาท หน้าที ่
ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการได้แสดงรายละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้าง
กรรมการบรษิทั” 

 
(4.3) นโยบายเกี่ยวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจ
ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวอ้ย่างชดัเจน โดยกําหนดขัน้ตอนการอนุมตัริายการทีเ่กี่ยวขอ้ง
กนัระหวา่งบรษิทั หรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ในกรณีทีม่กีรรมการทีม่สีว่นได้
เสยีในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในวาระดงักล่าว รวมทัง้กําหนดนโยบายและ
วิธีการดูแลไม่ให้ผู้บรหิารและผู้เกี่ยวข้องนําข้อมูลภายในของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
นอกจากน้ีในปี 2552 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ําหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารรายงานขอ้มูลของกรรมการ
และบุคคลผูม้คีวามเกีย่วขอ้ง ซึง่ตอ้งรายงานเป็นประจาํทุกปีและทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลู เพื่อให้
บรษิทัใชเ้ป็นขอ้มลูในการตดิตามดแูลการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

(4.4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคมุภายใน 
บริษัทเชื่อมัน่ว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีถือเป็นกลไกหน่ึงที่สําคัญต่อการบรรลุ

วตัถุประสงค์และ ความสาํเรจ็ของบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายใหพ้นักงานทุกคนมบีทบาท
หน้าที่ความรบัผดิชอบร่วมกนั ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครดั รวมทัง้การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตักิารทุกระดบัไวอ้ย่าง
ชดัเจน ครอบคลุมถงึการควบคุมทางการเงนิ การดาํเนินงานการบรหิารและการกาํกบัดแูลการปฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก รวมทัง้กําหนดใหพ้นักงาน
มีการประเมินผลของการควบคุมตนเอง (Control Self – Assessment : CSA) มาให้ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้องกนัหรอืลดการบกพร่องโดยไม่รู ้
ไมเ่จตนา หรอืการทุจรติ  

 

การตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ยดึถอืการปฏบิตังิานวชิาชพีตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ที่

สอดคลอ้งกบักฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่า
การปฏบิตังิานมคีุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน ซึง่จะช่วยสง่เสรมิใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและ
ระบบการประเมนิการบรหิารความเสีย่งและ ระบบการกํากบัดูแลที่ด ีที่สามารถเพิม่คุณค่าใหแ้ก่ผูม้สี่วน
ได้เสยีและพฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยนื โดยบรษิทัใช้การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมอืในการประเมนิ
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทานการประเมนิความเสีย่ง, การกํากบั
ดูแลกจิการ และเป็นที่ปรกึษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภายในบรษิัทสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของตนเอง แผนการตรวจสอบภายในประจําปีกําลงัพลและงบประมาณของ
หน่วยงานตรวจสอบได้รบัการพจิารณาอนุมตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบจะใช้
หลกัเกณฑก์ารตรวจสอบตามผลการประเมนิความเสีย่ง และจุดควบคุมทีส่าํคญั และเน้นใหม้กีารควบคุม



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

 

หน้า  66  

เชงิป้องกนั รวมถงึการประเมนิความเสีย่งด้านทุจรติตามนโยบายการให้เบาะแสการกระทําผดิและการ
ทุจรติ การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู 

 
 
 
 
 

(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง 
              บรษิทัไดมุ้ง่ม ัน่ทีจ่ะพฒันาการประเมนิการบรหิารความเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ 

ดงันัน้ นอกจากจะมคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบรษิัท 
เพื่อทําหน้าที่ดูแลระบบบรหิารความเสี่ยงของบรษิัทแล้ว คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงยงัได้จดัตัง้
คณะทํางานบรหิารความเสีย่งระดบัหน่วยงาน ซึ่งประกอบดว้ยกลุ่มพนักงานบรหิารจากหน่วยงานหลกั
ขององคก์ร เขา้มาทําหน้าทีส่นับสนุนคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในดา้นการพจิารณาแจกแจงความ
เสี่ยงคลอบคลุมทุกหน่วยงานทัง้องค์กร จดัอนัดบัความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบรหิารความเสี่ยง 
มอบหมายผูร้บัผดิชอบจดัใหม้มีาตรการควบคุม และบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้
เพื่อใหบ้รษิทัสามารถบรรลุเป้าหมาย และ              กลยุทธ์ที่กําหนดไว ้โดยรบันโยบายบรหิารความ
เสีย่งจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมาดาํเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

         ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดท้ําหน้าที่ประเมนิความเสีย่งในโครงการลงทุนที่
สําคัญหลายโครงการที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และนําเสนอผ่านคณะ
กรรมการบรหิารความเสีย่งเพื่อกลัน่กรองก่อนนําเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิใหม้กีาร
วางแผนจดัการความเสีย่งของโครงการอย่างเหมาะสมก่อน รวมทัง้ไดพ้จิารณาความเสีย่งที่เกดิขึน้จาก
การดําเนินงานประเมนิความเสีย่งของธุรกิจใหม่ๆ และการลงทุน รวมทัง้ตดิตามประเมนิความเสีย่งที่
อาจจะเกดิขึน้จากผลการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ และสงัคม เพื่อนําเสนอความเหน็และมาตรการต่างๆ 
ต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจํา                เพื่อให้มกีารจดัการความเสีย่งและมกีารตดิตามอย่าง
ใกลช้ดิ ใหม้ ัน่ใจวา่ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้รวมทัง้บรษิทัจะสามารถบรรลุเป้าหมายทีก่าํหนดไว้
ได ้

 

(4.6) การประชมุคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการได้กําหนดให้มีการประชุมโดยปกติเป็นประจําอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้
กรรมการสามารถเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการไดก้ําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไวล้่วงหน้าทุกปี และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุก
ท่านรบัทราบตารางการประชุมดงักล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ฝ่ายเลขานุการบรษิทัจะ
จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน    ให้
คณะกรรมการพิจารณาและ          ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการสามารถแสดงขอ้คดิเหน็และ         หารอืรว่มกนัไดอ้ยา่งชดัเจนและเปิดเผย  ในปี 2559 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารประชุมคณะกรรมการบรษิทั  รวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ประธานกรรมการได้
เขา้รว่มประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้ และในระหวา่งการประชุม ประธานในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสและ
จดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการ และพจิารณาขอ้มลูอยา่งรอบคอบ เหมาะสมและเพยีงพอ 
และไดม้กีารจดบนัทกึการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานการประชุมทีผ่า่นการรบัรองจาก
คณะกรรมการพรอ้มใหก้รรมการและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งตรวจสอบได ้โปรดดรูายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั”   
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(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบรษิทั เป็นผู้รบัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อยและสารสนเทศ
ทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงนิดงักล่าวจดัทําขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไปใน           ประเทศไทย  โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสมํ่าเสมอ และใช้
ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดทีี่สุดในการจดัทํา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิ” 
 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคุมภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้ ัน่ใจได้
อย่างมีเหตุผลว่า การบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบ
จุดอ่อนเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทุจรติหรอืการดาํเนินการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระสาํคญั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัทาํรายงานทางการเงิน 

 

 งบการเงนิของ บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ที่นํามาจดัทํางบการเงนิ
รวมได้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2555)   เรื่อง “การนําเสนองบการเงนิ” และตามขอ้บงัคบั
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที ่22 มกราคม 2544   เรื่อง “การจดัทํา และสง่งบการเงนิและรายการเกีย่วกบั
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานของบรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ลงวนัที ่
28 กนัยายน 2554  เรื่อง “กําหนดรายการย่อทีต่อ้งมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554”  รวมทัง้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที ่34                  (ปรบัปรุง 2557) เรื่องงบการเงนิระหวา่งกาล และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ
วธิปีฏบิตัทิางการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ 

 คณะกรรมการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระโดยมหีน้าที่ในการ
ควบคุมดูแล ความถูกต ้องและความเพยีงพอของรายงานทางการเงนิ รวมทัง้ประเมนิความเหมาะสมและ
ประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายในและความเป็นอสิระของระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่ามี
การบนัทกึขอ้มูลทางบญัชทีี ่ถูกต้องครบถ้วนอย่างเพยีงพอ ทนัเวลาและป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการ
ดาํเนินการที่ผดิปกต ิโดยความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีน้ีแล้ว 

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ งบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบ หมายเหตุประกอบงบการเงนิแสดง
ฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ ไดร้ายงานอย่างถูกต้องตามควร ตามหลกัการบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป นอกจากน้ีบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการกํากบัดูแลกจิการและระบบการควบคุมภายในที่ใหค้วามเชื่อมัน่
อยา่งมเีหตุผลในเรือ่งความถกูตอ้งในสาระสาํคญัแลว้ 

 

 
 
 ลงชื่อ             -  ภทัรา  ศิลาอ่อน -                  ลงชื่อ   -  เกษสุดา ไรวา - 
         (           นางภทัรา   ศลิาอ่อน             )           (           นางเกษสดุา   ไรวา            ) 
         ประธานกรรมการ                       กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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(4.8) การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 
 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบรษิัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็นการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ และการ
ประเมินคณะกรรมการทัง้คณะ ซึ่งแบบประเมินดงักล่าวได้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งแบบประเมนิในปีน้ีได้ผ่านการพจิารณาจากที่
คณะกรรมการ  สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ที ่1/2560 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยทีป่ระชุมเหน็ชอบ
แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ใชเ้พื่อการประเมนิการปฏบิตัิ
หน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 ภายใต้หวัขอ้ การประเมนิเกี่ยวกบั
โครงสรา้งและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการการ
ประชุมคณะกรรมการ การทาํหน้าทีข่องคณะกรรมการ ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตนเอง
ของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร  

 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทัง้คณะประจาํปี 2559 ดงันี้ 
   

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ 
 

หวัข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้
คณะ 

 (คา่เฉลีย่) 
1.โครงสรา้งกรรมการและคุณสมบตักิรรมการ 3.88    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.60    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
3. การประชุมคณะกรรมการ 3.57    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

4. การทาํหน้าทีข่องกรรมการ 3.69    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 3.65    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 3.48    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ด ี

 

ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล 
 

หวัข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็น
รายบคุคล 
 (คา่เฉลีย่) 

1.โครงสรา้งกรรมการและคุณสมบตักิรรมการ 3.85    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
2. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 3.61    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
3. การประชุมคณะกรรมการ 3.60    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

4. การทาํหน้าทีข่องกรรมการ 3.76    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ 3.67    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 3.58    หรอืมกีารดาํเนินการเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

 

*คะแนนสงูสดุเทา่กบั 4 
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ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 9 กุมภาพนัธ์ 2560 ได้

พจิารณาสรุปผลประเมนิการปฏบิตัหิน้าที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรยีบรอ้ยแลว้ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิ
ยอ้นหลงั 3 ปี         ที่ผ่านมาและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์
2560 เพื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย รวมทัง้แนวทางการแก้ไข ปรบัปรุง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการดงักล่าวมุ่งเน้นการ           นําผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรบัปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่   ได้
ดาํเนินการหรอืจดัทาํเรือ่งดงักลา่วนัน้ไดด้จีนถงึดเียีย่มแลว้ 
 

(4.9) การพฒันากรรมการและผ ูบ้ริหาร 
 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้

กรรมการ  
และผูบ้รหิารเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบัการกํากบัดแูลกจิการของบรษิทั รวมทัง้
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารปฐมนิเทศสาํหรบักรรมการใหม่เป็นประจําทุกครัง้ที่มกีารแต่งตัง้กรรมการใหม่ โดย
จะจดัให้มกีารแสดงภาพรวมเพื่อแนะนําธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบรษิัท รายชื่อคณะกรรมการ
บรษิัทและโครงสร้างการบรหิาร  เอกสารคู่มือเกี่ยวกบักฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง บทบาท อํานาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ 
หนังสือรบัรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ระเบียบบริษัท วิสยัทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการ
ดําเนินงานและกจิกรรมของบรษิทั รวมทัง้จดัใหก้รรมการเขา้เยีย่มชมกจิการและร่วมประชุมที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการกาํหนดวสิยัทศัน์และแผนธุรกจิรว่มกบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 
 แผนสบืทอดงาน บรษิทัได้มกีารจดัเตรยีมความพรอ้มด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บรหิาร

ระดบัสงู 
  ที่จะเกษียณอายุ พร้อมทัง้ได้กําหนดแนวทางการพฒันาและเพิ่มศกัยภาพของผู้บรหิารในการเข้ารบั

ตาํแหน่งใหมโ่ดยสบืเน่ืองต่อกนั 
 

9.2 คณะกรรมการชดุย่อย 
 

 โครงสร้างการจดัการของบรษิัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะกรรมการบรหิาร โปรดดู
รายละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสร้างกรรมการ” 
 

9.3 ข้อมลูเพ่ิมเติมที่เกี่ยวข้องกบัคณะกรรมการและผ ูบ้ริหาร  มีดงันี้ 
 

 คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัไมเ่คยมปีระวตักิารกระทาํความผดิตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่
ผา่นมาเกีย่วกบั 
 1. การถกูคาํพพิากษาของศาลวา่กระทาํความผดิอาญาเวน้แต่ความผดิทีเ่กีย่วกบัระเบยีบวนิยัจราจรหรอื

ความผดิ ลหุโทษ  
 2. การถกูคาํพพิากษาของศาลใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย ์ 

 3. การเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อีาํนาจควบคุมในบรษิทัหรอืหา้งหุน้สว่นทีถ่กูคาํพพิากษาของศาลใหเ้ป็นบุคคล
ลม้ละลายหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์
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9.4 การสรรหาและแต่งต ัง้กรรมการผ ูบ้ริหารระดบัสงู 
 

 บุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้รหิารของบรษิทั จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยบรษิทัมหาชนจาํกดัและกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 

9.4.1 กรรมการอิสระ 
 

 ทัง้น้ีบรษิทัไดก้ําหนดคํานิยามความเป็นอสิระของ “กรรมการอสิระ” ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรายละเอยีดใน
หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ” 
 

9.4.2 การแต่งต ัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษทั  
 

 การคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบรษิทัฯ ไดผ้่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิําหนดใหม้คีณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2554 เพื่อทําหน้าที่พจิารณาคดัเลอืกสรร
บุคคลผูม้คีุณวุฒ ิ  ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของ
บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิาพ และมคีุณสมบตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

1. กรรมการของบรษิทัเลอืกตัง้โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้โดยมจีํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมกีรรมการอสิระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 

2. ในการเลอืกตัง้คณะกรรมการของบรษิัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์และวธิกีาร
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสยีง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ดแ้ต่จะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้  
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตามลําดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลง
มา     มคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที่จะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้เป็น
ประธาน         ในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด     

3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหมนุเวยีนออกจากตาํแหน่งตามวาระเป็นจาํนวน 1 ใน 
3 เป็นอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการแบง่เป็นสามสว่นไมไ่ดใ้หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการทา่นที่
อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้ามาดํารง
ตาํแหน่งใหมไ่ด ้

4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตําแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสอืลาออกต่อบรษิทัและ          
การลาออกมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืลาออกไปถงึบรษิทั 

5. กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกตัง้
กรรมการใหมแ่ทนตาํแหน่งกรรมการทีว่า่งลงและบุคคลผูเ้ป็นกรรมการใหมจ่ะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเทา่วาระ
ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน  
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6. ในการลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดโ้ดยอาศยัมตขิองทีป่ระชุม        
ผูถ้อืหุน้เท่านัน้ และตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่กึง่หน่ึงของจาํนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
 

9.4.3 การแต่งต ัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกสรรบุคคลผูม้คีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์การ
ทํางาน ทีเ่กี่ยวขอ้งที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกํากบัดูแลกจิการและการควบคุมภายในใหไ้ดม้าตรฐานและเป็นไป
ในแนวทางที ่  ถูกตอ้ง ซึง่ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกตอ้งมคีุณสมบตัติามขอ้กําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ให้แต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกําหนดของ
สาํนกังาน คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยไ์มน้่อยกวา่ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 
คน ตอ้งเป็น            ผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงนิและการบญัชเีพยีงพอทีจ่ะสามารถทําหน้าทีใ่นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถอืของ         งบการเงนิ 

2. วาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมคีราวละ 3 ปี เริม่นับตัง้แต่วนัทีแ่ต่งตัง้ และกรณีหมด
วาระแลว้อาจแต่งตัง้ใหก้รรมการตรวจสอบเดมิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึงได ้ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งคงไวซ้ึง่จาํนวนไมน้่อยกวา่ 3 คน หากลดลงจนน้อยกวา่จาํนวนดงักลา่วให ้  
ดาํเนินการแต่งตัง้เพิม่เตมิใหค้รบจาํนวนทีก่าํหนดภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัทีล่ดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจ่ะ
มวีาระการดาํรงตาํแหน่งเทา่ระยะเวลาทีก่รรมการตรวจสอบคนเดมิเหลอือยูใ่นคราวนัน้ 

4. ให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและ
เลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

5. บุคคลทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบของบรษิทัตอ้งมคีณุสมบตัดิงัน้ี  
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริษัท บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วมหรอืบรษิัทที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้น้ีนบัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยูโ่ดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
(2)  เป็นกรรมการที่ไม่มสี่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทั          

ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรอืที่ปรกึษาที่
ไดร้บั    เงนิเดอืนประจําจากบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมหรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิ 
และบรหิารงานของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมถงึไม่
ม ี         ผลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่าวในเวลา 1 ปีก่อนไดร้บัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการ    ตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาอย่างรอบคอบแลว้เหน็ว่าการ
เคยมผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีนัน้จะไมม่ผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็
ทีเ่ป็นอสิระของกรรมการตรวจสอบ  

(4)  เป็นกรรมการทีไ่มใ่ชผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 
(5)  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึ้นเป็นตวัแทนเพื่อรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของ

บรษิทั      ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั  
(6)  เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และแสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏิบตัิงานตาม

หน้าที่     ที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญาตสินิทของบุคคลดงักลา่ว  
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  (7)   เป็นกรรมการทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามชาํนาญทีเ่หมาะสม 
 

9.5 การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 

 ในการกํากบัดูแลกจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม บรษิทัจะสง่ตวัแทนเพื่อเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
และ/ 
หรอืผูบ้รหิารในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มตามสดัสว่นการถอืหุน้ของบรษิทั โดยบุคคลดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัการเสนอชื่อ
และอนุมตัแิต่งตัง้โดยคณะกรรมการบรษิทั นอกจากน้ียงัต้องมคีุณสมบตัแิละประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบรหิาร
กจิการของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัหิน้าที่ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงั รกัษาผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้อกีทัง้ผูแ้ทนของบรษิทัมหีน้าทีก่าํกบัดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มมกีารเปิดเผยขอ้มลูฐานะทางการเงนิ
และผลการดําเนินงาน การทํารายการระหว่างบรษิัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจําหน่ายไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหรอืการทาํรายการสาํคญัอื่นใดของบรษิทัดงักลา่วใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 
 

9.6 นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน  

 บรษิทัมนีโยบายและวธิกีารดูแลกรรมการและผู้บรหิาร ในการนําขอ้มูลภายในของบรษิทัซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้การซื้อขายหลกัทรพัย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดอืนก่อนที่งบ
การเงนิจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยกําหนดให้กรรมการและผู้บรหิารฝ่ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลกัทรพัย์ทุกครัง้ต้องแจ้งและนําส่งรายงานการถือหลกัทรพัย์ผ่านมายงัสํานักเลขานุการของบรษิทั ก่อนนําส่งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ทุกครัง้ และแบบแจ้งรายงานการมสี่วนได้เสยีของ
กรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อให้การปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที่สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์บรษิทัจงึกาํหนดมาตรฐานและ             แนวทางการควบคุมการปฏบิตังิานดงัต่อไปน้ี  

1. กําหนดวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในการมอบอํานาจใหแ้ก่บุคคลทีจ่ะกระทําการแทนบรษิทัทีจ่ะก่อใหเ้กดิภาระ
ผกูพนั 

แก่บรษิทั และระบุรายละเอยีดของการมอบอาํนาจหรอื การอนุมตัดิาํเนินการดงักลา่วไวใ้หช้ดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
เพือ่ใหม้กีารปฏบิตัภิายใตข้อบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 

2. จดัทําขอ้กําหนดว่าดว้ยการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการธุรกจิ ซึง่มกีารกําหนดขอบเขตการใช้
อาํนาจ 

ดําเนินการ และผงักระบวนการขออนุมตัิอํานาจดําเนินการโดยแบ่งเป็นอํานาจดําเนินการทัว่ไปอํานาจดําเนินการ
โดยเฉพาะเพือ่ใชใ้นการพจิารณาอนุมตักิารดาํเนินธุรกจิในเรือ่งทีม่คีวามสาํคญัของบรษิทั 

3. มคีณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหท้ีท่ําหน้าที่ดูแลการดําเนินงาน
ในเรือ่ง 

ที่มคีวามสําคญัรวมทัง้เสนอขอ้คดิเห็นเกี่ยวกบัการดําเนินงานในเรื่องที่สําคญัโดยรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร 
หรอืคณะกรรมการบรษิทั 

4. บริษัทมีข้อกําหนดว่าด้วยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ช ัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
จรรยาบรรณและ  

มขีอ้กําหนดว่าด้วยการให้หรอืรบัทรพัย์สนิ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทําธุรกรรมภายในและภายนอกตอบ
แทนใดๆ รวมทัง้การบนัทกึการายงานและการเกบ็รกัษาขอ้มลูการใชแ้ละการดแูลรกัษาขอ้มลูอเิลคทรอนิกสท์รพัยส์นิ
ทางปัญญา      การซือ้ขายหลกัทรพัย ์และการใชข้อ้มลูภายในเป็นตน้  
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9.7 ค่าตอบแทนของผ ูส้อบบญัชี  
 

 บรษิทั และบรษิทัยอ่ย มบีรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั    เป็นผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลา 
บญัช ีปี 2559 ซึ่งไม่มสีว่นไดเ้สยีเสยีกบับรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ในกรณีทีผู่ส้อบ
บญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้ห ้บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชอีื่น
ของสาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทน 
 

 (1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
         บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัช ี    ใหแ้ก่ 
   (บาท) 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจีาํนวนเงนิรวม                                
3,930,000.- 

 สาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 ผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา                 - ไม่
ม ี- 

 

(2).   ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
        บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่นซึ่งไดแ้ก่การตรวจสอบสถานะของกจิการ (Due 
Diligence) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตาม
สญัญา ใหแ้ก่ 

 ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา                                                      
80,000.-  

 สาํนกังานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 ผูส้อบบญัชแีละสาํนกังานสอบบญัชดีงักลา่ว ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมา                          
   - ไมม่ ี- 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
   
  บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ดําเนินการจดัทํากิจกรรม CSR  (Corporate Social   
Responsibility) อยา่งจรงิจงัและถอืปฏบิตัมิาอยา่งสมํ่าเสมอมาตลอด   ตัง้แต่เรื่องการศกึษาโดยการรบันกัเรยีนทีด่อ้ย
โอกาสทางการศกึษา เขา้เรยีนระดบั ปวช. สาขาธุรกจิคา้ปลกี และสาขาอาหารและโภชนาการที่ ศูนยก์ารเรยีน เอส 
แอนด์ พ ี           ในระบบทวภิาค ีเพื่อให้นักเรยีนมโีอกาสฝึกฝนปฏิบตัิงานจรงิ และมรีายได้ระหว่างเรยีนไปด้วย  
และการทําโครงการ Kitchen for kids เพื่อสรา้งสุขลกัษณะที่ดใีห้แก่ชุมชน และเป็นการทําให้ชุมชนนัน้ ๆ เกิดการ
เรยีนรูใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติ อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปได้เขา้รบัการพฒันาจติ ด้วยการฝึกปฏิบตัิ
ธรรมร่วมกนัของพนักงานขององคก์ร   สว่นดา้นสิง่แวดลอ้มโรงงานของเราไดม้กีารปรบัปรุงระบบคุณภาพมาตรฐาน
ต่าง ๆ ใหท้นัสมยัเป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากลอยูเ่สมอเพื่อความพงึพอใจของลกูคา้
ทุกทา่น และแสดงการสาํนึกถงึการรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในพืน้ทีท่ีม่สีถานประกอบการอยู ่และพืน้ทีอ่ื่นๆซึง่บรษิทัได้
มสีว่นรว่มเขา้ไปชว่ยพฒันาและปรบัปรงุสภาพของความเป็นอยูแ่ละสงัคม 
 นอกจากน้ี บริษัทได้รบัการคัดเลือกเป็น บริษัทหน่ึงใน 100 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รบัการจัดอันดับ
หลักทรัพย์ด้านการพัฒนาความยัง่ยืนของธุรกิจที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
(Environmental, Social and  Governance: ESG) จากการคดัเลือกจากบรษิัทจดทะเบียน  โดยสถาบนัไทยพฒัน์ 
และสาํนกังาน กลต. ซึง่ปีน้ี S&P ไดร้บัมอบประกาศนียบตัรต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 
 

10.2 การดาํเนินงาน 
 
นอกจากการใสใ่จในการคดัสรรวตัถุดบิชัน้ด ีมคีุณภาพ มคีวามสดใหม ่ และมุง่พฒันาผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ

แก่ผู้บรโิภคแลว้ บรษิทัยงัไดด้ําเนินกจิกรรมที่แสดงออกถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR  ในทุกๆหน่วยงาน
หลกัของบรษิทั ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการต่อต้านการทุจรติที่ประกาศใชท้ัง้องค์กร ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค การ
ดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม และการปรบัปรุงระบบการทํางานเพื่อลดการใชพ้ลงังานของสายการผลติ เป็นต้น  โดยมกีาร
ดาํเนินการต่อเน่ืองในเรือ่งดงักลา่วดงัต่อไปน้ี  

 

10.2.1.  นโยบายการต่อต้านการทจุริตคอรร์ปัช ัน่ 
    
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินตามนโยบายและแนว
ปฏบิตักิารต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ โดยเป็นองคก์รทีเ่ขา้รว่มเป็นสมาชกิภาคเีครอืขา่ยต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ และไดร้บัการรบัรอง
การเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ ของสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย(Thai Institute of Director : IOD) ต่อเน่ืองเป็นครัง้ที่2 เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2559  โดย S&P 
ได้กําหนดและพฒันาแนวปฏิบตัิ ระเบียบและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกบันโยบายดงักล่าว เพื่อปลูกฝังความมี
คุณธรรม จรยิธรรมและความซื่อสตัยส์ุจรติในการปฏบิตังิานของพนักงานทุกระดบั มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบได้
ขององคก์ร  และไดม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามแนวทางดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 ในส่วนของศูนย์การเรยีน S&P มีนําเรื่องจรรยาบรรณและWhistleblower เข้าในหลกัสูตรปฐมนิเทศเพื่อ
อบรมพนักงานเขา้ใหม่ทุกคน และได้นําหลกัสตูร "โตไปแล้วไม่โกง" เพื่อเป็นการปลูกฝังจติสาํนึกของความซื่อสตัย์
สุจรติให้กบันักเรยีนที่จะมาเป็นพนักงานของบรษิัทต่อไป เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานเข้าใจและปฏิบตัิอย่าง
ต่อเน่ือง  บรษิทัไดม้กีารประกาศเป็นนโยบายชดัเจนในการต่อตา้นการทุจรติ คอรร์ปัชัน่  การไมร่บัของตอบแทน การ
ไม่ให ้และการไม่สรา้ง และไม่สง่เสรมิพฤตกิรรมอนัจะนําไปสูก่ารทุจรติ  อกีทัง้ไดจ้ดัใหม้ ีWB News (Whistleblower 
News) ในการเผยแพรใ่หค้วามรูแ้ละทาํความเขา้ใจกบัพนกังาน ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎระบยีบ นโยบาย
ต่อต้านคอรร์ปัชัน่  โดยทําสื่อในรูปแบบการต์ูนที่งา่ยต่อการทําความเขา้ใจและเผยแพร่ใน Websiteขององค์กร เป็น
ประจาํทุกเดอืน 
 
 ทัง้น้ีบรษิทัม ีกระบวนการในการประเมนิความเสีย่งจากการทุจรติ เพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ทีม่คีวามเสีย่งสงูจากการทุจรติ คอรร์ปัชัน่ทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนินธุรกจิ การประเมนิ
ระดบัความเสีย่งทัง้โอกาสเกดิและผลกระทบ  การกําหนดมาตรการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ที่เหมาะสมกบั
ความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิธีวดัความสําเร็จ ตลอดจนทรพัยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตาม
ประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนการบรหิารความเสีย่งดงักลา่วอยา่งสมํ่าเสมอ 
 

10.2.2.  ความรบัผิดชอบต่อผ ูบ้ริโภค 
 
บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยสอดคล้องตาม

กฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดบัสากล โดยควบคุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อาหารตัง้แต่คุณภาพวตัถุดบิ ความสะอาด
ปลอดภยัของกระบวนการผลติ ความใส่ใจในเรื่องความสะอาดและคุณภาพของพนักงาน  คุณภาพของผลติภณัฑ์ที่
สมํ่าเสมอ ตลอดจนกระบวนการในการนําส่งสนิค้าจากโรงงาน และจากรา้นของบรษิัท เพื่อให้บรกิารแก่ผู้บรโิภค 
จนถงึการนําไปใช้ของผู้บรโิภค  รวมถงึระบบการสบืยอ้นกลบัขอ้มูลเพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิความมัน่ใจในคุณภาพและ
ปลอดภยัในการใชผ้ลติภณัฑภ์ายใตต้รา S&P, Premo, Delio, Patio และ ตราอื่นๆของกลุ่มบรษิทัฯ โดยมุ่งมัน่พฒันา
อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเจรญิเตบิโตของตลาด และมาตรฐานคุณภาพในระดบัสากลเพื่อตอบสนองทัง้
ลกูคา้ภายในและภายนอกประเทศ 

 

 (1) สายการผลิตอาหาร 
  สายการผลติอาหารโรงงานลาดกระบงั มนีโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นในเรื่องการผลติสนิค้าที่มคีุณภาพ
ความปลอดภยั สอดคลอ้งต่อกฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดบัสากลโดยควบคุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อาหารตัง้แต่
คุณภาพวตัถุดบิ ผลติภณัฑ์ และการนําไปใช้ของผู้บรโิภค รวมถึงระบบการสบืย้อนกลบัขอ้มูลเพื่อให้ผู้บรโิภคเกิด
ความมัน่ใจในคุณภาพและปลอดภัย  ตลอดจนได้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตอาหารจาก
หน่วยงานภาครฐั ได้แก่ GMP และ HACCP จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวชิาการเกษตร 
และกรมประมง รวมทัง้ได้ผ่านการตรวจประเมนิจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรฐัอเมรกิา 
(USFDA) โดยครอบคลุมผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็พรอ้มบรโิภคทนัที (Frozen Ready to Eat) ประเภทอาหารทะเล 
และอาหารหวานและยงัไดร้บัมาตรฐานจากภาคองคก์รเอกชน ไดแ้ก่ GMP, HACCP , ISO9001 : 2008 , ISO22000: 
2005 , IFS และ BRC จากบรษิทั เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั จากระบบมาตรฐานทีไ่ดร้บัดงักลา่ว เป็นสิง่ทีย่นืยนั
ไดว้า่ บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพและความปลอดภยัของสนิคา้ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์
 ในปี 2559 ทีผ่า่นมาสายการผลติอาหารไดใ้หค้วามสาํคญัมาตรฐานการผลติ โดยไดจ้ดัอบรม และสมันา
เกี่ยวกับมาตรฐานการเตรยีมวตัถุดิบ มาตรฐานการเตรยีมและการประกอบอาหาร มาตรฐานการเตรยีมอาหาร 
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มาตรการควบคุมสารก่อภูมแิพอ้าหาร เป็นต้น  รวมทัง้ได้ดําเนินการปรบัปรุงโรงงานเพื่อให้สายการผลติพรอ้มที่จะ
ผลติสนิคา้ดา้นอาหารทีม่คีุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภยัตลอดเวลา 
 
 (2) สายการผลิตเบเกอรี่  
  สายการผลติเบเกอรีด่ําเนินการผลติภายใต้ระบบงานคุณภาพเป็นที่ยอมรบัตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเน่ืองโดยที่โรงงานสุขุมวทิได้ผ่านการรบัรองการผลติตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ดา้น
ระบบการจดัการ ดา้นความปลอดภยัคุณภาพอาหารจากสาํนกังานอาหารและยา และจากกรมวชิาการเกษตร มกีารนํา
มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) มาปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 
 นอกจากน้ีหอ้งปฏบิตักิารทดสอบทําหน้าที่ ตรวจสอบ วตัถุดบิ ผลติภณัฑ์สาํเรจ็รปูและสิง่แวดลอ้มยงั
ได้ร ับ การรับรองมาตรฐาน ISO /IEC 17025:2005 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและในส่วนโรงงานเบเกอรี่ได้รบัการรบัรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing 
Practice (GMP)จากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวชิาการเกษตร และได้รบัการรบัรองระบบบรหิารความ
ปลอดภยัของอาหาร ISO 22000: 2005 จาก บรษิทั Lloyd ' s Register (LRQA) ซึง่เป็นมาตรฐานทีค่รอบคลุมในเรื่อง
ของการปฏิบตัิที่ดขีองสถานที่ผลติความปลอดภยัอาหาร และระบบการผลติที่สามารถยนืยนัถึงคุณภาพและความ
ปลอดภยัจากสถานทีผ่ลติจนถงึผูบ้รโิภค  
 ในปี 2559 สายการผลติเบเกอรีไ่ดด้ําเนินการอบรม และสมัมนาเกี่ยวกบัระบบ GMP การตรวจตดิตาม
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน  การทําความเขา้ใจในขอ้กําหนดมาตรฐานหอ้งปฏบิตักิาร ISO/IEC 17025:2005 การ
ตดิตามกฎหมายเกี่ยวกบัฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสภาพแวดลอ้มในการทํางาน สาํหรบัลูกจา้งทัว่ไปและลูกจา้งเขา้ทํางานใหม่ รวมทัง้การตรวจตดิตามใหม้กีารถอื
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดอยา่งสมํ่าเสมอ 
 
10.2.3. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
            บรษิทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคญัในการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมด้านต่างๆอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2559 
สายการผลติ นอกเหนือจากมุ่งมัน่ที่จะทําการผลติอาหารและเบเกอรี ่โดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และ
ชุมชนรอบๆโรงงานแลว้ ยงัได้มุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนทางด้านพลงังาน และต้นทุนการผลติเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลติที่สูงขึน้   โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงานไปใช้หลอด LED แทน เพื่อให้
สามารถประหยดัพลงังานและยดือายุการใชง้านของหลอดไฟออกไปอกีซึง่จะช่วยลดปรมิาณขยะจากหลอดไฟลงไปได้
อกี  และไดใ้ชพ้ลงังานแสงแดด เป็นพลงังานทางเลอืกเพื่อประหยดัการใชไ้ฟฟ้า โดยทาํโครงการ SOLAR ROOF บน
หลงัคาโรงงงานเบเกอรีบ่างนา เพื่อใชพ้ลงังานแสงอาทติยม์าผลติเป็นกระแสไฟฟ้า เพื่อใชก้บัระบบแสงสว่างภายใน
โรงงาน ซึ่งจะทําใหป้ระหยดัค่าไฟฟ้าลงไปเฉลีย่ปีละกว่าสามลา้นบาท และช่วยลดปรมิาณคารบ์อนไดออกไซด์ซึ่งจะ
เกดิจากการผลติไฟฟ้าจากน้ํามนัปกตอิกีปีละกว่า 300 ตนั(เทยีบเท่า) และวางแผนที่จะขยายโครงการไปยงัโรงงาน
อื่นๆอกีต่อไป     
  
 
 
 
           นอกจากน้ียงัไดม้กีารรณรงค์อย่างต่อเน่ืองในการสง่เสรมิการแยกขยะ ลดปรมิาณขยะชวีภาพโดยการนํามา
แปรรปูเป็นปุ๋ ยชวีภาพเพื่อใชง้านต่อได ้   รวมทัง้การดูแลพนักงานจากภยัยาเสพตดิ โดยดําเนินการขอรบัการรบัรอง
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ (มยส.) สาํหรบัโรงงานเบเกอรีสุ่ขุมวทิ บางนา และ
ลาํพนู 
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            เมื่อวนัที ่23 มถุินายน 2559 ไดร้บัเกยีรตบิตัร สมาชกิกลุ่มเครอืขา่ยแรงงาน สรพ.8 รวมพลงัป้องกนัยาเสพ
ตดิ เพื่อป้องกนั แกไ้ข และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิในกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน และวนัที่25 กรกฎาคม 2559 โรงงานลําพูน
ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ  
 
10.2.4.  การร่วมพฒันาชมุชนหรือสงัคม 
 

(1) ศนูยก์ารเรียน เอส แอนด  ์พี  
จากวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารระดบัสงูในเรื่องของ“คน” ซึ่งตระหนักดวี่า คนในบรษิทั ไม่วา่จะอยูท่ีใ่ดกต็าม 
จะถอื 

เป็นสมบตั ิ(Asset) ทีส่าํคญัของบรษิทัทีต่อ้งไดร้บัการพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด จงึไดเ้กดิแนวคดิทีส่นับสนุน
การเรยีนในรูปแบบของศูนย์การเรยีน ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 โดยบรษิทั เอส แอนด์ พ ี
ซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการทีม่คีวามพรอ้มและเหมาะสมทีจ่ะเป็นต้นแบบในการจดัตัง้
ศนูยก์ารเรยีน ซึง่ผา่นการพจิารณาจากสาํนกัเลขาธกิารสภาการศกึษา โดยศนูยก์ารเรยีน เอส แอนด ์พ ีเปิดการศกึษา
ปีแรกในปีการศกึษา 2550 ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) จาํนวน 2 ประเภทวชิาคอื ประเภทวชิาพาณิช
ยกรรม และ ประเภทวชิาคหกรรม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อยกระดบัการศึกษาให้กบัแรงงานไทยในบรษิัท เป็นการ
พฒันาทรพัยากรมนุษยใ์หม้ศีกัยภาพในการทาํงานเพิม่มากขึน้ ผลติบุคลากรใหต้รงกบัความตอ้งการของอุตสาหกรรม
สายอาหารและการบรกิาร ค้าปลกี เขา้ทํางานในบรษิัทฯ และสนับสนุนให้บุคคลที่มคีวามสนใจในเรื่องอาหารได้มี
โอกาสเรยีนรูท้ ัง้ภาคทฤษฎีและเพื่อสนับสนุนการขยายตวัของธุรกจิของบรษิทั อกีทัง้ยงัเป็นการให้โอกาสทางการ
ศกึษาแก่นกัเรยีนทีด่อ้ยโอกาสอกีดว้ย 
 สาํหรบัปี 2559 ที่ผ่านมาศูนยก์ารเรยีน เอส แอนด์ พ ีมนีักเรยีนสาํเรจ็การศกึษาไปแลว้ทัง้หมด 7 รุ่น 
นอกจากน้ี ศนูยก์ารเรยีน เอส แอนด ์พ ีไดด้าํเนินโครงการความรว่มมอืทางการศกึษากบัสถาบนัการศกึษาระดบัต่างๆ 
ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ 

1) ให้ทุนการศกึษาเรยีนฟรแีก่นักเรยีนด้อยโอกาสที่มาจากกลุ่มโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ โรงเรยีน
ศกึษาสงเคราะห์ ทัว่ประเทศ รวมทัง้นักเรยีนจากโรงเรยีนอื่นๆ ที่ขาดแคลนทุนทรพัย์ โดยบรษิัทให้
เรยีนฟรใีนระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) ของศูนย์การเรยีน S&P  และให้ทุนการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีโดยนักเรยีน/นักศกึษาจะฝึกอาชพีควบคู่กบัการทํางาน และหลงัจบการศกึษาจะไดร้บัการ
บรรจุเป็นพนกังานประจาํของบรษิทั ซึง่ในปี 2559 มนีกัเรยีนศูนยก์ารเรยีนสาํเรจ็การศกึษาระดบั ปวช. 
จํานวน 47 คน ซึ่งปัจจุบนัไดร้บัการบรรจุเป็นพนักงานประจําของบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ และรวมจํานวน
นกัเรยีนทัง้หมดทีจ่บการศกึษา 7 รุน่                 เกอืบ 200 คน 

2) ลงนามความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยการรบันักศึกษาจาก
วทิยาลยัอาชวีศกึษาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัเขา้มาฝึกงาน/ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ โดยในปี 
2559 มีนักเรยีนทวิภาคีที่เข้ารบัการฝึกงาน/ ฝึกอาชีพ รวมกว่า 830 คน จากวิทยาลยัอาชีวศึกษา
จาํนวนกวา่ 50 แหง่ทัว่ประเทศ 
 
 
 

3) ความรว่มมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษา ในการผลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรใีนสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารและ
บรกิาร  เพื่อสรา้งบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถดา้นธุรกจิอาหารและบรกิารที่ตรงกบัความต้องการ
ของบรษิัทซึ่งสามารถประกอบอาชพีเป็น Chef หรอืผู้บรหิารรา้นอาหาร/เบเกอรี่ชอพได้ทนัทหีลงัจบ
การศกึษา ประกอบดว้ย 
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 มหาวทิยาลยัสวนดุสติ สาขาเทคโนโลยกีารประกอบอาหารและการบรกิาร รุน่ที ่1 - 5 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและ

โภชนาการ                    รุน่ที ่2 
 สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคเหนือ 2 (วทิยาลยัอาชวีศกึษาแพร่) สาขาการตลาดธุรกจิคา้ปลกี รุ่นที ่

3 
ทัง้น้ี ในปี 2559 มนีกัศกึษาทุนปรญิญาตรทีัง้หมดรวม 130 คน โดยมผีูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
มหาวทิยาลยัสวนดุสติ จาํนวน 20 คน  ซึง่จะไดร้บัการบรรจุเป็นพนกังานประจาํของบรษิทัต่อไป 

4) ความร่วมมอืกบัสถาบนัอุดมศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในการรบันักศกึษาเขา้มาฝึกงานและฝึกอาชพีใน
สถานประกอบการ ได้แก่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวทิยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนัน
ทา มหาวิทยาลยัสวนดุสิต มหาวทิยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยับูรพา มหาวิทยาลยัรงัสติ สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั และจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั รวม 37 คน 

5) ความร่วมมอืกบัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.) โดยตวัแทนบรษิทั S&P ไดร้บัแต่งตัง้
ให้เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อพฒันากําลงัคนอาชวีศกึษา (อ.กรอ.อศ.) 
กลุ่มอาชพีภาคธุรกจิและบรกิารอาหาร ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันากําลงัคนสูม่าตรฐานสากลตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีการทําบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการร่วมภาครฐัและ
เอกชนเพื่อพฒันากําลงัคนอาชวีศกึษาในกลุ่มอาชพีภาคธุรกจิและบรกิารอาหารกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษา
ทัว่ประเทศ 

 

(2) สถานที่ปฏิบตัิธรรมบ้านไรวา  
 ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จํานงค์ ไรวา ไดม้อบบา้นไรวา ที่ตําบลบางพระ จงัหวดัชลบุร ีซึ่งเป็นบา้นเกดิ
ของท่านซึง่สรา้งโดยคุณพอ่สรุยิน ไรวา ใหเ้ป็นสถานทีป่ฏบิตัธิรรม และเปิดหลกัสตูรอบรมพฒันาจติเป็นครัง้แรก โดย
ไดเ้รยีนเชญิ            คุณแม่ ดร.สริ ิกรนิชยั มาเป็นผูเ้ปิดหลกัสตูรอบรม บา้นไรวาไดจ้ดักจิกรรมอบรมพฒันาจติมา
อย่างต่อเน่ืองและยาวนาน โดยมหีลกัสตูรอบรมไม่ตํ่ากว่า 10 หลกัสตูรต่อปี โดยอนุญาตใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมการ
ปฏบิตัธิรรมรว่มกบัพนกังานของบรษิทั 
 สําหรบัในปี 2559 บ้านไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ เจริญสติสมัปชัญญะ และวิถี
โสดาบนั จาํนวน 21 ครัง้ ซึง่มพีนกังานและบุคคลภายนอกสนใจเขา้รว่มเป็นจาํนวนมากกวา่ 1,000 คน 
 
10.2.5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม – โครงการ CSR 2559 
 

(1) โครงการ Cake A Wish Make A Wish   
       บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) จดัโครงการ “Cake A Wish Make A Wish 2016 - 

เค้กน้ีด้วยรกัตลอดไป” ปีที่ 12 ส่งมอบความสุข ด้วยเค้กรวม 720 ปอนด์ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกําพรา้ คนพกิาร 
ผูส้งูอายุ รวมถงึผูป่้วยทหารผ่านศกึ ตามมูลนิธต่ิางๆ ทัว่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวม 25 แห่ง เพื่อตอบแทนสงัคม
และแบง่ปันความสขุของทุกปี 
 

(2) โครงการ เติมรอยยิ้มให้กนัปี 9  
      บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน)  จดักจิกรรม “S&P เตมิรอยยิม้ใหก้นั ปี 9” พนกังานของ 

เอส แอนด์ พ ีได้ร่วมทํากจิกรรมปลูกขา้ว ดํานา  เพื่อเรยีนรูห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระ
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ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช รชักาลที่ 9  นอกจากน้ี คุณภทัรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ ยงัมอบเงนิสนับสนุน
การศกึษาใหก้บัโรงเรยีนโสตศกึษา จงัหวดันครปฐม พรอ้มทัง้เลีย้งอาหารกลางวนัน้องๆดว้ย 
 

(3) โครงการ S&P kitchen for kids 
       บริษัท  เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  จํากัด (มหาชน) สานต่อโครงการ S&P Kitchen for kids ปีที่ 8  
ปรบัปรุงโรงครวัและมอบอุปกรณ์เครื่องครวัเพื่อใหถู้กสขุอนามยัและมคีวามปลอดภยัทางดา้นโภชนาการมากขึน้ ในปี
น้ีไดเ้ขา้ปรบัปรุงโรงครวัใหก้บัโรงเรยีน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 จงัหวดัเลย โรงเรยีนราชประชา
นุเคราะห์ 27                           จงัหวดัหนองคาย และโรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวงัหิน จงัหวดั
ประจวบคีรขีนัธ์ พร้อมทัง้นําผู้เชี่ยวชาญแนะนําเรื่องสุขอนามยัให้กบัแม่ครวัและนักเรยีนที่โรงเรยีน เลี้ยงอาหาร
กลางวนันักเรยีนและมอบแปลงเกษตรให้กบัทางโรงเรยีนเพื่อส่งเสรมิการทําเกษตรยัง่ยนื นอกจากน้ี ยงัมอบตํารา
อาหาร“เมนูจานโปรดของน้องวยัเรยีน”ที่ทางบรษิัทฯ จดัทําขึ้นเพื่อเสรมิสรา้งโภชนาการที่ดีของนักเรยีนและเป็น
ทางเลอืกในการจดัสรรเมนูทีห่ลากหลายใหก้บันกัเรยีนไดร้บัประทานอกีทางหน่ึง 

ในปีน้ี บรษิทัฯ ได้เขา้ตรวจตดิตามประเมนิผลโรงครวัในโครงการ จํานวน 5 โรงเรยีน ได้แก่โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ์36 จงัหวดัภเูกต็ โรงเรยีนมธัยมพระราชทานนายาว จงัหวดัฉะเชงิเทรา โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห ์
จงัหวดั   สุราษฎรธ์านี โรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 32 จงัหวดัอุบลราชธานี และโรงเรยีนราชประชานุเคราะห์ 51 
จงัหวดับุรรีมัย ์ซึง่ผลการประเมนิแต่ละโรงเรยีนอยูใ่นเกณฑด์-ีดมีาก 
 

(4) โครงการ Food4Good 
บรษิทัฯ ได้เขา้ร่วมโครงการ Food4Good กบัมูลนิธยิุวพฒัน์ บรจิาคเงนิ 1 บาทจากการจําหน่ายเค้ก                      

2 ปอนด ์ในระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เพื่อใหม้ลูนิธนํิาไปบรจิาคใหก้บัมลูนิธหิรอืองคก์รการกุศล
ต่างๆ ทีข่าดแคลนโอกาสหรอืทุนทรพัยไ์ดบ้รโิภคอาหารทีม่ปีระโยชน์ทางโภชนาการต่อไป 

 

(5) โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด ้อยโอกาส 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ไดเ้ขา้ร่วมเป็นเจา้ภาพร่วมโครงการเสรมิสรา้งคุณภาพ

ชวีติของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกาสและไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นคณะทาํงานโครงการฯ รบัผดิชอบจงัหวดัอาํนาจเจรญิ 
โดยมสีาํนกังานรองนายกรฐัมนตร ี(พลอากาศเอก ประจนิ จัน่ตอง) เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัโดยบรษิทัฯ ใหก้ารสนบัสนุน
โครงการรบัผดิชอบโรงเรยีนบา้นโพนทอง จงัหวดัอํานาจเจรญิ ในการปรบัปรงุโรงครวัและโรงอาหาร และมอบอุปกรณ์
สาํหรบัหอ้งครวัใหก้บัส่วนกลางโครงการ  สาํหรบัโรงเรยีนต่างๆ ในโครงการเพื่อนําไปใชป้ระโยชน์ในอนัจะนํามาซึ่ง
การเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกาสในอนาคต 

 

(6) เอส แอนด  ์พี จดัอบรมหลกัสตูรอาหาร “ เมนูจานโปรดของน้องวยัเรียน”  
บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) ร่วมกบักรุงเทพมหานคร จดัอบรมหลกัสูตรอาหาร         

“เมนูจานโปรดของน้องวยัเรยีน” ให้แม่ครวัโรงเรยีนในสงักัดกรุงเทพมหานคร เพื่อการจดัทําเมนูที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและอยู่ภายใต้งบประมาณที่จํากดั พรอ้มทัง้สอนวธิกีารแยกขยะที่ถูกต้องให้กบัผู้เขา้ร่วมอบรม ณ ศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน เอส แอนด ์พ ี  
 

(7) โครงการ " เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อิ่มสขุ ไรซเ์บอรร์ ี่ อินทรีย  ์ก้าวไกล"                                                             
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) รว่มลงนาม MOU ในงานแถลงขา่วโครงการ  "เพื่อนพึง่

(ภาฯ) อิม่สุข ไรซ์เบอรร์ี ่อนิทรยี ์ก้าวไกล" เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถ เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สงิหาคม 2559 โดยม ีคุณภทัรา ศลิาอ่อน ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ลงนาม เมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม 2559 ณ ศนูยก์ารคา้สยามพารากอน วตัถุประสงคเ์พื่อรว่มสนบัสนุนเกษตรกรไทย ใน
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การนําผลผลติทางการเกษตรอยา่งขา้วไรซเ์บอรร์ีม่าเป็นเมนูอาหารในรา้น และสนบัสนุนผูบ้รโิภคใหร้บัประทานอาหาร
สขุภาพเป็นทางเลอืกมากขึน้ รวมทัง้บรจิาคสมทบทุนมลูนิธอิาสาเพือ่นพึง่(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  

 

(8) โครงการสนับสนุนทนุวิจยัพนัธ ุป์ลาบึกสยาม (Siam Pangus) 

                  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ร่วมกบัสาํนกังานนวตักรรมแห่งชาต ิสนบัสนุนทุนวจิยั
พนัธุป์ลาบกึสยาม (Siam Pangus) แด่มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้โดยเปิดตวัในงาน  THAILAND RESEARCH EXPO 2016 
สาํหรบัการวจิยัพฒันาสายพนัธุป์ลา และอาหารทีเ่หมาะสม ตลอดจนวธิกีารเพาะเลีย้ง อบรบและตดิตามเกษตรกรจน
ไดเ้น้ือปลาบกึทีอ่รอ่ยมคีุณคา่ทางโภชนาการสงู บรษิทัฯ มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดส้นบัสนุนนกัวจิยัไทย และมสีว่นในการ
ส่งเสรมิเกษตรกรอาชพีเลี้ยงปลาให้ได้มอีงค์ความรูใ้นการประกอบอาชพีแบบมมีาตรฐานอย่างยัง่ยนื สามารถผลติ
สนิคา้ปลาทีม่คีุณภาพออกสูท่อ้งตลาด  

 

(9) โค รงการจ ัดหารายได้ร ่วม สมทบทุน ม ูล นิ ธิ ร าม าธิ บดี  ในพระราชูปถ ัมภ์สม เด ็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) มอบเงนิใหแ้ก่มลูนิธริามาธบิด ีในพระราชปูถมัภส์มเดจ็

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีสาํหรบัการก่อสรา้งสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดนิทร ์คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธบิด ีโดยสนับสนุนรายไดจ้ากการจําหน่ายเดนิชบทัเทอรค์ุกกี้บรรจุในกล่องลายดอกไม ้ขนาด 230 
กรมั สมทบทุน 25 บาททุกกระป๋อง พรอ้มสมทบทุนจากบรษิทัฯ ดว้ย 

(10)  เอส แอนด  ์พี อาสา 

 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) จดัทมีพนกังานจติอาสานําอาหารวา่งและขนม S&P ไป
รว่มแจกประชาชนทีม่ารว่มถวายความอาลยัแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ใหไ้ดอ้ิม่อรอ่ย โดย
ไปร่วมแจกขนมบรกิารประชาชนร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ อาท ิมลูนิธริว่มกตญัญ ูสมาคมแมบ่า้นทหารบก แพทยสภา 
กองทพัเรอืมูลนิธน้ิอมเกลา้พฒันา และโรงเรยีนจติรลดาในทุกวนัพฤหสับดขีองสปัดาห์ ตัง้แต่วนัที่ 17 ตุลาคม - 22 
ธนัวาคม 2559 ณ บรเิวณท้องสนามหลวง เพื่อน้อมรําลกึในพระมหากรุณาธคิุณหาที่สุดมไิด้ที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดชทรงมต่ีอมหาชนชาวไทย 

 

 

 

 

(11)  โครงการ “ Solar Roof”  โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด  ์พี ประหยดัพลงังาน”  

บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) สายการผลติเบเกอรี ่โรงงานบางนา ตอกยํ้าวสิยัทศัน์
ผูนํ้าธุรกจิอาหารใสใ่จสิง่แวดลอ้ม จดัพธิเีปิดโครงการ “Solar Roof” โรงงานเบเกอรี ่เอส แอนด์ พ ีประหยดัพลงังาน” 
ดว้ยการตดิตัง้แผงโซลารร์ฟูขนาด 510 กโิลวตัต์ (kW) บนพืน้ทีข่องหลงัคาโรงงานขนาด  2,700 ตร.ม.ซึ่งจะสามารถ
ผลติไฟฟ้าไดปี้ละ 720,000 หน่วย อนัเป็นการชว่ยโลกในการลด Carbon Footprint ของภาคธุรกจิไดถ้งึปีละ 390 Ton 
CO2e ต่อปี หรอืเทยีบเทา่การปลกูตน้ไมถ้งึ 15,000 ตน้ และคาดวา่จะสามารถลดคา่ไฟฟ้าภายในโรงงานช่วงพคีคอืใน
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เวลากลางวนัไดถ้งึ 3 ลา้นบาทต่อปี คดิเป็นรอ้ยละ 20 ของค่าไฟฟ้าต่อปี เน่ืองจากเป็นการลดความรอ้นในตวัอาคาร 
ซึง่จะชว่ยลดภาระเครือ่งทาํความเยน็อกีดว้ย 

ในฐานะองคก์รภาคธุรกจิผูผ้ลติและจดัจําหน่ายอาหาร เอส แอนด ์พ ีตระหนักถงึความสาํคญัของการ
ดําเนินธุรกจิควบคู่ไปกบัการคํานึงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ที่ผ่านมาเราจดัโครงการลดการใชพ้ลงังานอย่างต่อเน่ือง
ทุกปี อาท ิโครงการเปลีย่นหลอดไฟแสงสวา่งจากฟลอูอเรสเซนตเ์ป็นหลอดแอลอดีเีพื่อยดือายุการใชง้านและประหยดั
ไฟ    โครงการควบคุมการทํางาน Motor Air Blower ของหน่วยงานบ่อบําบดัน้ําเสยี   การใช้แผงโซลาร์รูฟผลิต
พลงังานไฟฟ้า ถอืเป็นพลงังานสะอาดทีจ่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม อนัเป็นสว่นหน่ึงในการยกระดบัศกัยภาพ
โรงงาน ดว้ยการควบคุมตน้ทุนการผลติใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีก่าํหนด และยงัคงความสามารถในการผลติและความพรอ้มใน
การสง่มอบผลติภณัฑข์องเอส แอนด ์พ ีแก่ลกูคา้ ควบคูไ่ปกบัการรกัษาความสมดุลของสิง่แวดลอ้ม สาํหรบัผลติภณัฑ์
เอส แอนด์ พ ีที่ผลติภายในโรงงานแห่งน้ี อาทิ เค้กกล้วยหอม บทัเทอร์เค้ก มาร์เบิ้ลเค้ก พฟั พาย คุ้กกี้ ขนมไหว้
พระจนัทร ์และพซิซ่า” 

 

(12)  มอบคกุกี้สาํนักการศึกษา กรงุเทพมหานคร 
บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) มอบคุกกี้ จํานวน 4,725 กล่อง ใหแ้ก่สาํนักการศกึษา 

กรุงเทพมหานคร โดยม ีดร.ผุสด ีตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และคุณจรูญ มธีนาถาวร ผูอ้ํานวยการ
สาํนกัการศกึษา กรงุเทพมหานคร ใหเ้กยีรตริบัมอบ ณ ศาลาวา่การกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบใหก้บัโรงเรยีนในสงักดั
กรงุเทพมหานคร  

 
(13)  พิธีเปิดศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ศนูยก์ารเรียน เอส แอนด  ์พี 
       เมื่อวนัที ่19 พฤษภาคม 2559 บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) จดัพธิเีปิดศูนยท์ดสอบ

มาตรฐานฝีมอืแรงงานศนูยก์ารเรยีน บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) เพือ่พฒันาศกัยภาพของบุคลากร
ใหก้บันักเรยีน นักศกึษา พนักงานเอส แอนด ์พ ีและบุคคลทัว่ไป โดยเป็นความร่วมมอืระหว่าง บรษิทั เอส แอนด ์พ ี
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) กระทรวงแรงงาน  และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิต ิ
ปลดักระทรวงแรงงาน       ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดี มหาวิทยาลยัสวนดุสิต คุณภัทรา ศิลาอ่อน 
ประธานกรรมการ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) รว่มเปิดศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน ณ ศนูย์
การเรยีนบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ถนนพระรามเกา้ 

 
 
 
 
 
 

(14)   มอบขนมไหว้พระจนัทรแ์ด่กองกาํลงัพลหน่วยงานต่างๆ  
        บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) มอบขนมไหวพ้ระจนัทรแ์ดก่องทพับก จาํนวน 13,900 

กอ้น โดยม ีคุณเบญจวรรณ สทิธสิาท นายกสมาคมแม่บา้นทหารบก เป็นผูร้บัมอบ ณ สมาคมแม่บา้นทหารบก เมื่อ
วนัที่ 10 ตุลาคม 2559 นอกจากน้ี ยงัได้มอบแด่กรมจเรทหารเรอื มูลนิธริ่วมกตญัญู  และสมาคมกฬีาคนพกิารแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกองกําลังพลหน่วยงานต่างๆ ในการปฏิบัติภารกิจเพื่อ
ประเทศชาต ิและเพือ่ประโยชน์ของหน่วยงานภาครฐั และประชาชนต่อไป  

 

(15)   งานมอบรางวลัแห่งความสาํเรจ็ และขอบค ุณพนักงาน  S&P ตวัแทนนักกีฬาทีมชาติไทย  ใน
พาราลิมปิก    
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  เกมส  ์2016 
        บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) จดังาน "มอบรางวลัแห่งความสําเรจ็ และขอบคุณ

พนักงาน S&P ตวัแทนนักกฬีาทมีชาตไิทยในพาราลมิปิก เกมส ์2016"  ณ รา้น เอส แอนด์ พ ีสาขาสวนหลวง ร.9  
เพื่อขอบคุณ และแสดงความยนิดใีห้กบัพนักงาน เอส แอนด์ พ ีตวัแทนนักกฬีาทมีชาตไิทยที่ได้เดนิทางไปแข่งขนั
กฬีาพาราลมิปิกเกมส ์2016 ระหวา่งวนัที ่8-18 กนัยายน 2016 ทีน่ครรโิอ เดจาเนโร ประเทศบราซลิ ทีผ่่านมาบรษิทัฯ 
มีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสรมิ พฒันา พร้อมทัง้ให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่รบัผิดชอบให้ได้
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

        ปัจจุบนั เอส แอนด ์พ ีมจีํานวนนักกฬีาผูพ้กิารทัง้หมด 48 คน ซึ่งมากเป็นอนัดบัที่ 3 ของหน่วยงาน
เอกชนทีม่พีนักงานนักกฬีาผูพ้กิารสงักดัอยู่  สาํหรบัพนักงานตวัแทนนักกฬีาของเราไดไ้ปควา้เหรยีญรางวลัจากการ
แข่งขนักีฬาบอคเชีย ได้แก่ คุณสุบิน ทิพย์มะณี และ คุณนวลจนัทร์ พลศิลา โดย คุณสุบิน คว้าเหรยีญทองมาให้
ประเทศไทย และ ยงัไดร้บัรางวลันักกฬีายอดเยีย่ม ประจําปี 2559 อกีดว้ย บรษิทัฯ มคีวามภาคภูมใิจเป็นอย่างยิง่ที่
พนกังานไดค้วา้ชยักลบัมาสรา้งชื่อเสยีงใหแ้ก่ประเทศชาต ิและบรษิทัฯ  

 
 

(16)   รบัมอบ “บตัรส่งเสริมการลงทนุ”  
  บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) โดย คุณประเวศวุฒ ิไรวา ประธานกรรมการบรหิาร 

คุณกาํธร ศลิาอ่อน รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุสสายการผลติและซพัพลายเชน และคุณสมจติร กติธิรีะกุล รองผูจ้ดัการใหญ่

สายการผลติ เบเกอรี ่เขา้รบัมอบ “บตัรสง่เสรมิการลงทุน” จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน โดยม ีคุณหริญัญา สจุิ

นัย เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน  เป็นผู้มอบ ทัง้น้ี เพื่อสทิธปิระโยชน์ในด้านการลงทุนของโรงงานเบ

เกอรี่ที่จงัหวดัลําพูน  ในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงเป็นการช่วยส่งเสรมิการลงทุนในเขตภาคเหนือของ

ประเทศ และกระตุน้เศรษฐกจิของประเทศไทย เมื่อวนัศุกรท์ี ่2 ธนัวาคม 2559 ณ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการ

ลงทุน (BOI)           
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11. ระบบการควบคมุภายในและบริหารจดัการความเสี่ยง 
  
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 

 บรษิทัตระหนกัเสมอวา่การควบคุมภายในเป็นกระบวนการทีส่าํคญัในการทีจ่ะป้องกนั และควบคุมการทาํงาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และการควบคุมภายในทีด่จีะทาํใหร้ะบบการทาํงานของบรษิทัมคีวามถกูตอ้ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรอืป้องกนัความเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้ บรษิทัจงึได้มกีารพฒันาระบบการ
ควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลอย่างต่อเน่ือง  โดยจดัทําเป็นคู่มอื "ข้อกาํหนดระบบการควบคมุ
ภายใน"  เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งครอบคลุมการปฏบิตังิานทุกระบบใหเ้ป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวทางปฏบิตัแิละหลกัการในการตรวจสอบตดิตามการประเมนิผล 
การรายงานผลการปฏบิตังิานอยา่งทนัเวลาและเพือ่ใหพ้นกังานสามารถนําไปปฏบิตัไิดท้ัว่ทัง้องคก์ร ซึง่จะสง่ผลใหก้าร
ดําเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัทนําไปสู่การเติบโตอย่างยัง่ยนืขององค์กรต่อไป การกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในน้ี เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้า่การดาํเนินงานจะบรรลุวตัถุประสงคโ์ดยรวมของบรษิทั ทัง้ในดา้นประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของการดําเนินงาน ซึง่รวมถงึการดแูลทรพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาดความเสยีหาย หรอืการ
ทุจรติในหน่วยงาน ความเชื่อถอืไดข้องรายงาน การเงนิ และด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
อกีดว้ย  

 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัสนบัสนุนและดูแลใหห้น�วยงานตรวจสอบภายในปฏบิตังิานอย�างมคีวามเป
�นอิสระ เที่ยงธรรม สามารถทําหน�าที่ตรวจสอบ และถ�วงดุลได�อย�างเต็มที่ โดยให้รายงานตรงต�
อคณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจํา เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให�คําแนะนําที่จําเป�น และเพื่อ
มัน่ใจได�ว�าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอนัเป�นกลไกสาํคญัในการขบัเคลื่อนธุรกจิให�
เตบิโตอย�างยัง่ยนืสามารถทีจ่ะบรรลุวสิยัทศัน� พนัธกจิ และกลยทุธข์องบรษิทัได ้

 สาํหรบักรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบรษิทั รวมถงึคณะกรรมการตรวจสอบและหน�วยงาน
ตรวจสอบภายในใช�ยดึถอื และอ�างองิในการปฏบิตังิาน คอื Internal Control Integrated Framework ของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) มดีงัน้ี 

 

1.  องคก์รและสภาพแวดล้อม 

บรษิทัได้จดัให้มกีารทํา Strategic Plan ประจําปี โดยมกีารทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานว่ามี
การปฏิบตัิงานที่มกีารควบคุมติดตาม และรายงานผลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล 
รวมทัง้มกีารจดัตัง้คณะทํางานในเรื่องต่างๆโดยคดัเลอืกบุคลากรที่มคีวามรู ้ความสามารถและความชํานาญในแต่ละ
สายงาน เพื่อมากําหนดแนวทางใหพ้นักงานไดป้ฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกบัเป้าหมาย และใช ้Key Performance 
Indicator (KPI’s) เป็นเครื่องมือในการประเมินผลพนักงาน และจัดทําคู่มือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและ
จรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางปฏบิตัสิาํหรบักรรมการ และพนักงานยดึถอืปฏบิตัอิย่างเครง่ครดัดว้ยความซื่อสตัย์
สุจรติ และโปร่งใส นอกจากน้ี บรษิัทยงัจดัหลกัสูตรอบรมเพื่อพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้ส่งเสรมิให้เข้า
อบรมสมัมนาทีส่อดคลอ้งตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานอกีดว้ย  
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2. การกาํหนดวตัถปุระสงค  ์

บรษิทัไดม้กีารกําหนดวตัถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในไวใ้นคู่มอืขอ้กําหนดระบควบคุม
ภายในไวอ้ย่างชดัเจน รวมทัง้กลยุทธด์า้นการปฏบิตังิาน ดา้นการรายงาน ดา้นการปฏบิตัติามนโยบาย กฎ ระเบยีบ 
ขอ้ปฏบิตัต่ิาง ๆ ซึ่งบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยสอดคลอ้งกบัเป้าหมายหลกัหรอืพนัธกจิในภาพรวม ตลอดจน
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดเ้พือ่ใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็นเครือ่งมอืและแนวทางในการบรหิารและควมคุมอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิลอยา่งโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ซึ่งสามารถสรา้งความเชื่อถอืใหแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้ง นอกจากน้ีบรษิทัยงัไดม้กีาร
ปรบัเปลีย่นแผนงาน กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และปัจจยัเสีย่งที่เปลีย่นแปลงไปอย่าง
ทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 
 

  3.   การบ่งชี้เหตกุารณ์ 

  บรษิทัไดร้ะบุตวับ่งชีเ้หตุการณ์หรอืปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจสง่ผลเสยีหายต่อวตัถุประสงคใ์นระดบั
องคก์รและระดบัปฏบิตักิารของบรษิทัไวอ้ยา่งเหมาะสมเป็นระบบ การคาดการณ์ปัจจยัเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้วมทัง้ระบุ
โอกาส ทีเ่อือ้อํานวยต่อวตัถุประสงคท์างดา้นบวกไวด้ว้ย โดยพจิารณาจากแหล่งความเสีย่งภายนอกและภายในบรษิทั
และยงัมกีารตดิตามผลอย่างสมํ่าเสมอ  เพื่อให้มัน่ใจว่า บรษิทัมกีารระบุปัจจยัเสีย่งที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดลอ้มในแต่ละระดบั รวมทัง้มกีารรายงานต่อผูบ้รหิารหรอืผูเ้กีย่วขอ้งใหร้บัทราบอยูเ่สมอ 
 

 4.  การประเมินความเสี่ยง 
                       บรษิัทกําหนดวธิีการประเมนิความเสี่ยงที่ชดัเจนสําหรบัการปฏิบตัิงาน การรายงานข้อมูลทาง
การเงนิและขอ้มลูทีม่ใิช่ทางการเงนิ รวมทัง้การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดโดยกําหนดระดบั
ความเสีย่งทีย่อมรบัไดไ้วอ้ยา่งเหมาะสม มกีารระบุความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และ
กําหนดวิธีการตอบสนองความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงทัง้ในระดับองค์กร ระดับแผนกและระดับ
ปฏิบตัิการ รวมทัง้มกีารประเมนิความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบความมนีัยสําคญัของปัจจยัเสี่ยงดงักล่าว 
รวมทัง้ได้ระบุและประเมนิการเปลี่ยนแปลงที่มนีัยสาํคญัที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดย
พจิารณาในเรือ่งการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบ เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มไวด้ว้ย 
  

 5.  นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บรษิทัใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารความเสีย่งและมกีระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good 
Corporate Governance) โดยกําหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายและกลยทุธใ์นการตอบสนองต่อความเสีย่งในแต่ละระดบั
เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าบรษิทัไดม้กีารพจิารณาทางเลอืกที่มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลที่สุด โดยเลอืกจดัการกบัความ
เสี่ยงที่มรีะดบัสูงมากเป็นอนัดบัแรก และพจิารณาแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งในระดบัสูง และปานกลาง
ตามลําดบั เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกดิเหตุการณ์นัน้ รวมทัง้ยงัมมีาตรการควบคุมภายในที่ด ีมี
ประสทิธภิาพเหมาะสมทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลง 
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  6. กิจกรรมควบคมุ 
  บรษิทัไดม้กีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละตําแหน่งงานอย่างชดัเจน และมกีารจดัทํา 
"ขอ้กาํหนดการ ควบคุมภายในและอํานาจดาํเนินการทางธุรกจิ" ใหทุ้กหน่วยงานสาํหรบัใชใ้นการปฏบิตังิาน และมกีาร
ทบทวน แกไ้ข เพื่อใหข้ ัน้ตอนการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัโครงสรา้งองคก์ร และการปฏบิตังิานในปัจจุบนั โดยใหแ้ต่
ละหน้าที ่สามารถคานอํานาจหรอืสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้รวมทัง้มกีระบวนการการสอบทานผลการปฏบิตังิาน
ใหเ้ป็นไป ตามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั คูม่อื ขอ้กาํหนดการควบคุมภายในและอาํนาจดาํเนินการ และคู่มอืการปฏบิตังิาน
ต่างๆอยา่ง สมํ่าเสมอ เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่การปฏบิตังิานมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสมและการปฏบิตังิาน
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ นอกจากน้ีบรษิทัมกีารควบคุมทัว่ไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและทัง้หมด ไดแ้ก่ การ
แบ่งแยกหน้าที ่การสอบทาน การควบคุมการเขา้ถงึสารสนเทศในแต่ละระดบั การกําหนดมาตรการป้องกนัการรัว่ไหล
ของขอ้มลูทีส่าํคญั การกําหนดรหสัผ่านและการมรีะบบการจดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ามารถตรวจสอบความถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้
และมีการ Back up ข้อมูลอย่างเหมาะสมโดยมีการสื่อสารให้แก่พนักงานทุกระดบัรบัทราบเพื่อปฏิบตัิตามอย่าง
เครง่ครดั  
 

7.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร 
บรษิทัสนับสนุนให้มกีารพฒันาระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ขอ้มูลต่างๆ มคีวามถูกต้อง

และเป็นปัจจุบนั โดยได้นําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมยั และมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มคีวามปลอดภยัของ
ขอ้มูล ตัง้แต่การรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล การรายงาน จดัเก็บ และตดิตามผลให้ขอ้มูลที่มคีุณภาพทัง้ด้าน
ความถูกต้อง ครบถว้นและเพยีงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานและการนําขอ้มูลที่สาํคญัไปใชเ้ป็น
รายงานข้อมูลประกอบในการตัดสนิใจทางธุรกิจในการบริหารจดัการธุรกิจ รวมทัง้มีการกําหนดนโยบายความ
ปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการBack upขอ้มูลอย่างเหมาะสม นอกจากน้ีจดัใหม้รีะบบ Intranet เพื่อเป็น
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ คู่มอือํานาจดําเนินการ และคู่มอืการ
ปฏบิตังิาน รวมทัง้มกีารสื่อสารความเคลื่อนไหวขององคก์รและเรื่องที่มคีวามสาํคญัต่างๆทัง้น้ีบรษิทัจดัใหม้เีวบ็ไซต์
ของสว่นงานนกัลงทุนสมัพนัธเ์พื่อเป็นช่องทางในการตดิต่อและชีแ้จงขอ้มลูขา่วสารกบันักลงทุน และมชี่องทางการรบั
ขอ้รอ้งเรยีนจากพนักงานผ่าน Whistleline@snpfood.com บรษิทัไดพ้จิารณานําโปรแกรมสาํเรจ็รปู ERP (Enterprise 
Resource Planning) มาใชใ้นการดาํเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลมากขึน้ 

 

8.  การติดตาม  
  บรษิทัมกีารตดิตามผลอย่างต่อเน่ืองและประเมนิผลการควบคุมภายในอย่างเป็นอสิระ โดยกําหนด
มาตรฐานการตดิตามที่มปีระสทิธผิล มกีารเปรยีบเทยีบผลสําเรจ็กบัเป้าหมายหรอืตวัชี้วดั (KPI’s) ขององค์กรและ
ครอบคลุมถงึการตดิตามผลการดําเนินงานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยหวัหน้างานและการตรวจประเมนิจากหน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน บริษัทมีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในให้กับผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสมทนัเวลา เพือ่หาแนวทางการแกไ้ขทีม่ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลอยา่งทนัเวลา  
 

11.2  หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั  
 นางเชอร์ลี่ สว่างคง ผู้จดัการฝ่ายประจําสํานักงานตรวจสอบ ซึ่งมคีุณสมบตัิและความสามารถตามที่
กาํหนดไว ้
  (รายละเอียดของหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ)  
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11.3  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั  

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

      คณะกรรมการบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั(มหาชน) ไดแ้ต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน โดยม ีนางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวด ีอุตต
โมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตัหิน้าที่ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 
การสอบทาน              งบการเงนิ ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากบัดแูลใหม้กีารปฏบิตังิานตาม
กฎหมาย นโยบาย ระเบยีบ คาํสัง่ การสอบทานรายการระหวา่งกนัและรายการขดัแยง้ทางผลประโยชน์การสง่เสรมิให้
มกีารกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละ                 การพจิารณาเสนอแต่งตัง้ และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 
                 เพื่อใหบ้รรลุถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบดงักล่าวขา้งตน้ ในปี2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัชผีูต้รวจสอบภายในและฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง จํานวน 6 ครัง้ โดยร่วมการประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มี
ฝ่ายจดัการรว่มประชุมดว้ย 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ประชุมอยา่งสมํ่าเสมอ ซึง่สรปุสาระสาํคญัในการระ
ชุมได ้ดงัน้ี 
 
       1.  การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจาํปี 
2559 
                       ได้มกีารประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัช ี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บรหิารสายบญัชแีละการเงนิ และฝ่าย
จดัการอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อพจิารณาสอบทานขอ้มลู หลกัฐาน และระบบบญัชรีวมทัง้ไดซ้กัถามและไดร้บัคําชีแ้จงเป็นที่
พอใจในรายการที่เป็นสาระสําคญัเช่น การด้อยค่าของสนิทรพัย์ การประมาณการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในและ
ต่างประเทศ สญัญาต่างๆ หวัขอ้การรายงานของผู้สอบบญัชตีามมาตรฐานการสอบบญัชใีหม่ เป็นต้น เพื่อให้ได้งบ
การเงินที่ น่าเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยที่ออกตาม
พระราชบญัญตักิารบญัช ีและมกีารเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอและเหมาะสมกบัการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ได้มกีารติดตามการปรบัปรุงบญัชตีามขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัช ีโดยฝ่ายบญัชเีห็นชอบในทุก
ประเดน็ทีเ่ป็นสาระสาํคญั สง่ผลใหผู้ส้อบบญัชแีสดงความเหน็อยา่งไมม่เีงือ่นไขในงบการเงนิของบรษิทั และงบการเงนิ
รวม  
        เมื่อสอบทานเป็นทีพ่อใจแลว้ คณะกรรมการตรวจสอบจงึไดใ้หค้วามเหน็ชอบต่อรายงานของผูส้อบ
บญัชงีบการเงนิและหมายเหตุประกอบงบการเงนิของบรษิทัและงบการเงนิรวมดงักล่าว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาอนุมตั ิก่อนนําเสนอขออนุมตัทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 
       2.   การสอบทานระบบการควบคมุภายใน  
  ไดม้กีารสอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพวิเตอรท์ีใ่ชใ้นการบนัทกึ
ขอ้มูลทางการเงนิและการปฏิบตัิงานร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบรหิารที่เกี่ยวขอ้งในการปฏิบตัิงานตาม
ขอ้กําหนดการควบคุมภายในและอํานาจหน้าที่ดําเนินการของบรษิทั หลงัการปรกึษาหารอืมคีวามเห็นว่า บรษิทัมี
ระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพวิเตอรท์ีเ่พยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินงานตามสภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกจิ ซึ่งสอดคล้องกบัการประเมนิของผูส้อบบญัชทีี่ไม่ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตที่เป็นสาระสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน
ของบรษิทั 
  ในปี 2559 ได้มีโครงการติดตัง้โปรแกรมสําเร็จรูป SAP (System Application and Products in 
Data Processing) เพื่อพฒันาระบบการทํางานและประมวลขอ้มลูและการรายงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิลมาก
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ขึน้ โดยโครงการดงักล่าวจะแลว้เสรจ็และเริม่ใชร้ะบบไดต้้นไตรมาสที่ 2/2560 เป็นต้นไป ซึ่งจะเป็นระบบสาํคญัที่จะ
ยกระดบัการควบคุมภายในของบรษิทัใหด้ยีิง่ขึน้ไปอกี 
 
 3.   การสอบทานการตรวจสอบภายใน  
   คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานตรวจสอบตามแผนทีไ่ดร้บัอนุมตั ิพบวา่ผลการ
ปฏบิตังิานไดเ้กนิเป้าหมายในดา้นการพฒันางานใหเ้ป็นไปตามวสิยัทศัน์ทีก่ําหนดไวค้อื การตรวจสอบอยา่งสรา้งสรรค์
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ในองค์กรตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการที่ดี สามารถกําหนดพนัธกิจ กลยุทธ์และวางแผนได้
สาํเรจ็ตามเป้าหมายเป็นสว่นใหญ่ ซึง่พจิารณาไดจ้ากสรปุผลการตรวจสอบรายไตรมาสทีม่กีารเสนอสิง่ทีต่รวจพบและ
มคีวามเหน็รว่มกนักบัหน่วยงานทีร่บัการตรวจ ในการกําหนดมาตรการแกไ้ขตดิตามผลทาํใหห้น่วยงานปฏบิตังิานได้
อย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้  นอกจากน้ีไดก้ําหนดการประกนัคุณภาพภายในบรษิทัโดยให้หน่วยงานรบัตรวจเป็นผู้
ประเมนิ เพื่อนํามาเปรยีบเทยีบกบัผลการประเมนิตนเองของผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งไดผ้ลว่ามคีุณภาพเป็นที่น่าพอใจ
ใกลเ้คยีงกนั และมกีารนําขอ้เสนอแนะของหน่วยงานรบัตรวจมาปรบัปรงุงานตรวจสอบใหม้คีุณภาพเพิม่ขึน้ 
         4.   การสอบทานการปฏิบตัิงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั  
   ไดม้กีารสอบทานกบัหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบรหิารทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่หน่วยงานรบัตรวจมกีาร
ปฏบิตั ิใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัที่กําหนดไวเ้ป็นที่น่าพอใจ ในกรณีที่มกีารปฏบิตัต่ิางไปบ้างกจ็ะมี
การตดิตามให้แก้ไขโดยเรว็  นอกจากน้ียงัได้มวีาระในการพจิารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบญัช ีและ
เรื่องอื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการดําเนินงานของบรษิทัในแต่ละไตรมาสเพื่อใหม้กีารศกึษาและใหค้วามเหน็ต่อการกําหนด
แนวปฏบิตัขิองหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินงานอยา่งเหมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทั  
                   5.   การประเมินการบริหารความเสี่ยง  
   ในปีน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการประเมินการบรหิารความเสี่ยงของคณะ
กรรมการบรหิารความเสี่ยงพบว่ามกีารปฏิบตัิสอดคล้องกบัข้อกําหนดในการบรหิารความเสี่ยง มกีารควบคุมและ
ตดิตามและมกีารจดัการความเสีย่งโดยเฉพาะความเสีย่งทีเ่ป็นสาระสาํคญัใหล้ดลงเป็นทีย่อมรบัได ้ซึ่งเหน็ไดจ้ากการ
เตบิโตของรายไดร้วมดกีว่าปีก่อนๆอย่างต่อเน่ือง  โดยปัจจยัความเสีย่งที่สาํคญัๆไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจําปีแลว้ 
นอกจากน้ีบรษิัทยงักําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ที่สําคญั ในเรื่องการ
คาดการณ์ปัจจยัความเสีย่งทีส่าํคญั และการกําหนดแนวทางทีจ่ะใชล้ดความเสีย่งใหน้้อยลง เมื่อปัจจยัเสีย่งนัน้ไดเ้กดิ
ตามทีค่าดการณ์ไว ้
        6.   การสอบทานรายการระหว่างกนัและรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์  
   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกบัผู้เกี่ยวขอ้งซึ่งความเหมาะสมและความเพยีงพอในการ
ตรวจสอบรายการะหว่างกนัรวม ถงึรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นประจําทุก
ไตรมาสพบวา่ในปี 2559 การทาํรายการระหวา่งกนัจะมลีกัษณะทีเ่ป็นธุรกรรมการคา้ตามปกต ิและรายการเกีย่วโยงก็
เป็นรายการปกตติามประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึ่งไดเ้ปิดเผยรายการดงักล่าวไวอ้ย่างเพยีงพอใน
รายงานประจาํปีแลว้  
        7.    การส่งเสริมให้มีการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 
    บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารงานโดยยดึหลกัในการกํากบัดูแลกจิการที่ด ีเพื่อให้เกดิความ
โปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ย่างมจีรยิธรรม อกีทัง้ยงัมชี่องทางการรอ้งเรยีนทีไ่ม่ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบั
และจรรยาบรรณ(Whistle Blower) เพื่อเป็น การสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่ในปี 2559                   
มกีารรอ้งเรยีนในเรือ่ง การไมป่ฏบิตัติามระเบยีบ การทุจรติเป็นจาํนวนไมม่าก และมกีารสอบสวนตามระเบยีบเสรจ็สิน้
ทุกเรื่อง และมกีารจดักจิกรรมเพื่อสือ่สารใหพ้นักงานทุกระดบัมคีวามเขา้ใจและปฏบิตัติามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะใน
เรื่องการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ ทัง้ยงัมกีารเพิม่ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานซึ่งส่งผลใหง้านตรวจสอบภายในมกีารพฒันา
เชงิป้องกนัมากขึน้  
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  8.   การพิจารณาเสนอแต่งต ัง้และค่าตอบแทนของผ ู้สอบบญัชี  
    ไดม้กีารพจิารณาผลการประเมนิการปฏบิตังิานและคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัชแีลว้เหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสม จงึได้ให้ความเหน็ชอบให้ บรษิทั ดลีอยท ทู้ช โทมทัสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัต่อไปอกีหน่ึงปี 
และจะเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้สามญั อนุมตัแิต่งตัง้และ
กาํหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2560 
                     อน่ึง เพื่อใหก้ารกํากบัดูแลงานสอบบญัชใีห้มคีวามเที่ยงธรรมและเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการไดม้กีาร
ประชุมร่วมกบัผู้สอบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีายจดัการหน่ึงครัง้ ซึ่งผู้สอบบญัชมีคีวามเหน็ว่าได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดี
รวมทัง้มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชอียา่งเหมาะสมรวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชสีามารถ
เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทัง้ได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัย มี
ประสทิธภิาพประสทิธผิลและไดม้าตรฐานยิง่ขึน้ 

 

       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

-   นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา   -  

        ( นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา )  
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12.     รายการระหว่างกนั  
               ในปี 2559 บรษิทัฯ มรีายการระหวา่งกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งบางรายการ  อนัเนื่องมาจากการดาํเนินธุรกจิปกต ิ มรีายละเอยีดรายการระหวา่งกนัในปี 2559 และปี  2558 สรปุไดด้งันี้ 
 

ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

1. บจ.เอส แอนด  ์พี  เป็นบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯถอืหุน้ 80%  - เช่าพืน้ที่ 996,000.00  
  

996,000.00 GB ดาํเนินธุรกจิทางดา้นดแูลการลงทุนของกลุ่ม S&P 

   โกลเบิล (GB) และมกีรรมการรว่มกนัถอืหุน้ 20%     ตัง้แต่เดอืน มถิุนายน 2556      ทีต่่างประเทศ  มคีวามจาํเป็นใชพ้ืน้ทีส่าํนกังานบางสว่น  

        ไดเ้ชา่พืน้ที ่บางสว่น เพือ่เป็นสาํนกังานบรษิทั ที ่     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาตามสดัสว่นพืน้ทีแ่ลว้เหน็วา่เป็น 

  (* การถอืหุน้ของกรรมการดงักล่าว เพือ่ 
    อาคารอติลัไทยทาวเวอร ์ชนั 23 ตามขอ้ตกลงการ
เชา่     อตัราทีส่มเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของ 

  เพิม่ศกัยภาพในการรว่มลงทุนกบับรษิทั     มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่ วนัที ่1 เมษายน      สาํนกังานใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

  ต่างประเทศ โดยอาศยัชือ่เสยีงของ     ถงึวนัที ่31 มนีาคม       

  กรรมการ)         

     - ค่าจ้างบริหารงาน 2,400,000.00  
  

1,200,000.00 GB ดาํเนินธุรกจิทางดา้นดแูลการลงทุนของกลุ่ม S&P 

    
    ไดจ้า้งบรหิารงานดา้น การเงนิ บญัช ีบุคคล 
กฏหมาย     ทีต่่างประเทศ  มคีวามจาํเป็นตอ้งมกีารบรหิารงาน 

        และอื่น ๆ มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่ วนัที ่1     และปิดบญัช ีซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่เป็น 

        เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคม     อตัราทีส่มเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่จา้ง 

        ของผูใ้หบ้รกิารทีด่าํเนินการใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑ ์

        ตามมลูคา่ยุตธิรรม 

     - ขายวตัถดุิบส่วนผสมและวสัดอุปุกรณ์ 23,205.45        29,926.42  GB ดาํเนินธุรกจิดา้นบรหิารจดัการรา้นสาขา 

    
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมและวสัดุ
อุปกรณ์      ต่างประเทศมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัซือ้วตัถุดบิสว่นผสม 

    
    ให ้GB เพอืสง่ใหแ้ก่รา้นสาขาต่างประเทศใชใ้น
การ      และวสัดุอุปกรณ์ใหแ้ก่รา้นสาขาต่างประเทศเพือ่ใชใ้น 

        เปิดและดาํเนินกจิการ ซึง่เป็นรายการปกตแิละ      การดาํเนินกจิการซึง่เป็นรายการตามปกตธิุรกจิโดยถอื 

    
    ต่อเนืองตามทไีดม้อบสทิธใิหบ้รหิารจดัการรา้น
สาขา      ตามราคาตลาดทัว่ไปเป็นเกณฑ ์

        ต่างประเทศ       
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

2. บจ.เอส. อาร .์  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่น   โดยกรรมการ  - เช่าพืน้ที่ 432,000.00 
  

432,000.00 เนื่องจากหอ้งชุดทีเ่ชา่ดงักล่าวอยูใ่กลส้ถานทีต่ ัง้สาขา 
   เอสเตท (SR) รว่มกนัถอืหุน้ 100%   และมกีรรมการ      ตัง้แต่ปี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ชา่หอ้งพกัในหอ้งชุด        เมอืงทอง, มอลล ์งามวงศว์าน, พนัธุท์พิย ์งามวงศว์าน 

  รว่มกนั     คอนโดมเินียมจาํนวน 9 หอ้ง ในเมอืงทอง แจง้        และมคีวามจาํเป็นตอ้งจดัหาทีพ่กัใหพ้นกังานสาขาอยู ่

        วฒันะ ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละ        อาศยัในขณะปฏบิตัหิน้าที ่ โดยเป็นเกณฑต์ามนโยบาย 

    
    ต่อเนื่อง  ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาปีต่อปี เริม่
ตัง้แต่     ทีบ่รษิทักาํหนด และพจิารณาเหน็วา่เป็นอตัราทีส่มเหตุ 

    
   วนัที ่1 เมษายนถงึ 31 มนีาคมของทุกปี มอีตัราคา่
เชา่     สมผล   และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของหอ้งชุดที ่

        เดอืนละ 4,000 บาท/หอ้ง     ใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑ ์

3. บมจ.ไมเนอรฟ์ู้ ด เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 27,557,837.50 30,395,572.50   บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

  กร ุป๊ (MFG)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
MFG      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

     - ค่าบริการ 1,320,000.00 2,640,075.00    

       บรษิทัไดม้กีารจา่ยคา่บรกิารทีป่รกึษาทางธุรกจิ       

       ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง       

4. บจ.ไมเนอร  ์ดีคิว เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 12,728,035.00 15,224,375.00  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

(DQ)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
DQ      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

5. บจ.ไมเนอร  ์แดรี่ เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 402,935.00  1,697,787.89  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

(MD)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
MD      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

     - ซื้อสินค้า 1,046,100.47 
  

3,509,110.40  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

        บรษิทัฯไดม้กีารซือ้สนิคา้ จาก MD      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

          ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

6. บจ.สเวนเซ่นส  ์ เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 32,008,950.00 33,550,560.00  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

(ไทย) (SW)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
SW      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

            

7. บจ.เอส.แอล . เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 3,916,366.00 
  

3,044,920.00  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

อาร .์ที (SLRT)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
SLRT      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

              

8. บจ.เดอะคอฟฟี่คลบั เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายวตัถดุิบส่วนผสม 290,400.00  204,072.00   บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

 (ประเทศไทย) (CFC)   
    บรษิทัฯไดม้กีารขายวตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
CFC      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

            ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

              

9. บจ.ซีเลค็ เซอรว์ิส เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ขายสินค้าสาํเรจ็รปู 570,720.36     476,721.17  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 
พารเ์นอร  ์(SSP)       บรษิทัฯไดม้กีารขายสนิคา้สาํเรจ็รปูให ้SSP      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

10. บจ.ไมเนอร  ์ชีส เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - ซื้อวตัถดุิบส่วนผสม 10,846,800.00  7,544,289.16  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 

    
    บรษิทัฯไดม้กีารซือ้วตัถุดบิสว่นผสมอาหารให ้
SLRT      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

        ซึง่เป็นรายการปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

              

11. บมจ. ซีคอน เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่น   โดยมกีรรมการ  - เชา่พืน้ที ่ 4,187,178.59  4,149,213.34  บรษิทัฯเหน็วา่เป็นความรว่มมอืกนัทางธุรกจิและเพือ่ 
 ดีเวลลอปเมนท ์ รว่มกนั    ตัง้แต่ปี 2547 บรษิทัฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชน์พืน้ที ่      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่าย  โดยถอืตามราคาตลาด 

    
   บางสว่นภายในศนูยก์ารคา้ซคีอน สแควร ์ศรี
นครนิทร ์      และมลูคา่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์

       เนื้อที ่114.92 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจาํหน่าย       
       เบเกอรี ่กาแฟ และเครือ่งดืม่ ภายใตช้ือ่       
       รา้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็น       
       ปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละสญัญา       

    
   บรกิารมรีะยะเวลา 3 ปี สาํหรบัปี 2558 อตัราคา่
เชา่       

       และคา่บรกิารเดอืนละ 242,883.42 บาท รวมเป็น       

    
   เงนิทัง้สิน้ 2,914,601.04 บาท และคา่
สาธารณูปโภค       

       รวมเป็นเงนิ 277,267.63 บาท โดยคา่เชา่และ       
       คา่บรกิารปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี       
       ตัง้แต่ปี 2536 บรษิทัฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชน์พืน้ที ่       
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

       บางสว่นภายในศนูยก์ารคา้ซคีอน บางแค เนื้อที ่       

    
   350 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจาํหน่ายเบเกอรี ่
กาแฟ       

       กาแฟ และเครือ่งดืม่ ภายใตช้ือ่รา้น เอส แอนด ์พ ี       
       ซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง       

    
   ตามสญัญาเชา่พืน้ทีแ่ละสญัญาบรกิารมรีะยะเวลา 
3 ปี       

       สาํหรบัปี 2558 อตัราคา่เชา่และคา่บรกิารเดอืนละ       
       72,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 864,000 บาท       
       และคา่สาธารณูปโภค รวมเป็นเงนิ 93,344.67 บาท       
       โดยคา่เชา่และคา่บรกิารปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี       
              

กรรมการบริษทั             

12. นางภทัรา   เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - เช่าพืน้ที่ 240,000.00  240,000.00 บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนาดใหญ่ เพือ่ 

    ศิลาอ่อน ในบรษิทั 
    ตัง้แต่ปี 2542  บรษิทัฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชน์
จาก     จดัเกบ็เอกสารทางบญัช ีและสมัภาระวสัดุเหลอืใช ้ ซึง่ 

    
    ทีด่นิเนื้อที ่1 ไร ่ และอาคารโกดงัเนื้อที ่ 390  
ตรม.     ทีด่นิและโกดงัดงักล่าวอยูใ่กลก้บัสาํนกังานบรษิทั ทาํให ้

        ทีถ่นนกรงุเทพกรฑีา   เพือ่เกบ็เอกสารบญัช ี และ     สะดวกต่อขนสง่จดัเกบ็และนําสมัภาระวสัดุดงักล่าว ซึง่ 

    
    สมัภาระวสัดุเหลอืใชต้่าง ๆ ซึง่เป็นรายการที่
เกดิขึน้     ไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชวต์่าง ๆ มาใชใ้นกจิการ ซึง่บรษิทัฯ ได ้

    
    เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่มี
ระยะเวลา     พจิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการสมเหตุสมผล 

    
    ปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 
มนีาคม     และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิและโกดงัทีใ่กล ้
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

        ของทุกปี  มอีตัราคา่เชา่เดอืนละ  20,000  บาท     เคยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 
            

       - เช่าพืน้ที่ 240,000.00  180,000.00  
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร 

รา้นอาหาร 
          ตัง้แต่มนีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร     บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร   

      
     รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั 

          ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการ 
          อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ 
          เครือ่งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา     อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 
          ศลิาอ่อน, รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา        
          และนายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชป้ระกอบกจิการ       

          รา้นอาหารพกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังาน       

          ของบรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       
  
 
 
12. นางภทัรา 
    ศิลาอ่อน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558   ซึง่เป็น 
    รายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตาม 
 
    สญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่
    1 เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยม ี
    อตัราคา่เชา่เดอืนละ 20,000 บาท ชาํระเดอืนแรก 
    ในเดอืนเมษยน 2558 
 
- เช่าพืน้ที่ 
     บา้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4 
    ตาํบลบางพระ  อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 

47,500.00 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

47,500.00 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชใ้น 
กจิการของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่

มลูคา่ 
ของรายการสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ 



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก 
    อาคารเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอาสนิบน 
    ทีด่นิจากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา ศลิาอ่อน 
    รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ 
    นายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชใ้นการพกัอาศยั 
    จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่พนกังานของ 
    บรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล 
    ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 ซึง่เป็น
รายการ 
    ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่ 
    มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 
    ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยมอีตัรา 
    คา่เชา่ปีละ 47,500 บาท ชาํระครัง้แรกใน 
    เดอืนธนัวาคม 2558 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
  

ของทีด่นิ และอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ 
ยุตธิรรม 
 
 
 
 
 
 

 
            

              

13. นายขจรเดช เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - เช่าพืน้ที่ 120,000.00  120,000.00 บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนาดใหญ่ เพือ่ 
     ไรวา ในบรษิทั     ตัง้แต่ปี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ชา่และใชป้ระโยชน์จาก     จดัเกบ็เอกสารทางบญัช ีและสมัภาระวสัดุเหลอืใช ้ ซึง่ 

    
    ทีด่นิเนื้อที ่ 1 ไร ่ 1 วา ทีถ่นนกรุงเทพกรฑีา เพือ่
เกบ็     ทีด่นิและโกดงัดงักล่าวอยูใ่กลก้บัสาํนกังานบรษิทั ทาํให ้

        เอกสารบญัช ีซึง่เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกต ิ     สะดวกต่อขนสง่จดัเกบ็และนําสมัภาระวสัดุดงักล่าว ซึง่  

        และต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี     ไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชวต์่าง ๆ มาใชใ้นกจิการ ซึง่บรษิทัฯ ได ้

         เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคมของ      พจิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการสมเหตุสมผล และ 

         ทุกปี มอีตัราคา่เชา่เดอืนละ 10,000 บาท     เทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิและโกดงัทีใ่กลเ้คยีง



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 
กนั 

         เป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

   - เช่าพืน้ที่ 240,000.00     180,000.00  
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร 

รา้นอาหาร 

      ตัง้แต่มนีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร     บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร   

    
     รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั 

        ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ 

        เครือ่งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา     อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

        ศลิาอ่อน, รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา        

        และนายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชป้ระกอบกจิการ       

        รา้นอาหารพกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังาน       

        ของบรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       

        ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558   ซึง่เป็น        

        รายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตาม       

          

 13. นายขจรเดช       สญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่       

      ไรวา (ต่อ)        1 เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยม ี       

        อตัราคา่เชา่เดอืนละ 20,000 บาท ชาํระเดอืนแรก       

        ในเดอืนเมษยน 2558       



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

     - เชา่พืน้ที ่       47,500.00       47,500.00  บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชใ้น  

    
     บา้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิการของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่
มลูคา่ 

        ตาํบลบางพระ  อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี     ของรายการสมเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ 

        อาคารเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอาสนิบน     ยุตธิรรม 

        ทีด่นิจากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา ศลิาอ่อน,       

        รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ       

    นายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชใ้นการพกัอาศยั 

    จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่พนกังานของ 

         บรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       

    
    ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 ซึง่เป็น
รายการ       

        ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่       

        มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน       

        ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยมอีตัรา       

        คา่เชา่ปีละ 47,500 บาท ชาํระครัง้แรกใน       

        เดอืนธนัวาคม 2558       

          

14. ร้อยโทวรากร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในฐานะญาตสินิทของ  - เช่าพืน้ที่ 240,000.00  180,000.00  
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร 

รา้นอาหาร 
    ไรวา กรรมการ     ตัง้แต่มนีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร     บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร   

         รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9     พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั 



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 
ซอย 

        ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ 

        เครือ่งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา     อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

        ศลิาอ่อน, รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา        

        และนายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชป้ระกอบกจิการ       

        รา้นอาหารพกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังาน       

        ของบรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       

        ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558   ซึง่เป็น        

        รายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตาม       

        สญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่       

         1 เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยม ี       

        อตัราคา่เชา่เดอืนละ 20,000 บาท ชาํระเดอืนแรก       

        ในเดอืนเมษยน 2558       

              

   - เช่าพืน้ที่       47,500.00       47,500.00 บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชใ้น 

  
     บา้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิการของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่
มลูคา่ 

        ตาํบลบางพระ  อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี     ของรายการสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ 

        อาคารเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอาสนิบน     ยุตธิรรม 

14. ร้อยโทวรากร        ทีด่นิจากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา ศลิาอ่อน,       



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อบริษทัและผ ูเ้กี่ยวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ  ์ ลกัษณะรายการที่สาํคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเกี่ยวกบัความจาํเป็น 

    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 

     ไรวา (ต่อ)       รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ       

        นายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชใ้นการพกัอาศยั       

        จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่พนกังานของ       

         บรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       

    
    ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 ซึง่เป็น
รายการ       

        ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่       

        มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน       

        ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยมอีตัรา       

        คา่เชา่ปีละ 47,500 บาท ชาํระเดอืนแรกใน       

        เดอืนธนัวาคม 2558       
              

15. นายประเวศวฒุิ เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่  - เช่าพืน้ที่ 240,000.00      180,000.00 
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร 

รา้นอาหาร 
     ไรวา ในบรษิทั     ตัง้แต่มนีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร     บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร   

    
     รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั 

        ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ 

        เครือ่งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา     อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

        ศลิาอ่อน, รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา        

      

    และนายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชป้ระกอบกจิการ 
    รา้นอาหารพกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังาน 
    ของบรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       
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    ที่ก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2559 2558 และความสมเหตสุมผลของรายการ 
 15. นายประเวศ
วฒุิ       ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558   ซึง่เป็น        
      ไรวา (ต่อ)       รายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตาม       

        สญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่       

         1 เมษายน ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยม ี       

        อตัราคา่เชา่เดอืนละ 20,000 บาท ชาํระเดอืนแรก       

        ในเดอืนเมษยน 2558       
            

     - เช่าพืน้ที่ 47,500.00      47,500.00 บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร เพือ่ใชใ้น 

    
     บา้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิการของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่
มลูคา่ 

        ตาํบลบางพระ  อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ี     ของรายการสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ 

        อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ 

        อาคารเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอาสนิบน     ยุตธิรรม 

        ทีด่นิจากคณะบุคคลระหวา่งนางภทัรา ศลิาอ่อน,       

        รอ้ยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ       

        นายประเวศวฒุ ิไรวา เพือ่ใชใ้นการพกัอาศยั       

        จดัอบรมสมัมนา และสนัทนาการแก่พนกังานของ       

         บรษิทั ซึง่ต่อมาไดร้บัโอนสทิธจิากคณะบุคคล       

    
    ดงักล่าว เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 ซึง่เป็น
รายการ       

        ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตามสญัญาเชา่       

        มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน       

        ถงึวนัที ่31 มนีาคม ของทุกปี โดยมอีตัราคา่เชา่       
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        ปีละ 47,500 บาท ชาํระครัง้แรกในเดอืน       

          ธนัวาคม 2558       

16. คณะบคุคลระหว่าง เป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ใน  - เช่าพืน้ที่ -     240,000.00 
บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้งเชา่ทีด่นิและอาคาร 

รา้นอาหาร 

    นางภทัรา ศลิาอ่อน, บรษิทั     ตัง้แต่มนีาคม 2548 บรษิทัไดเ้ชา่ทีด่นิและอาคาร     บา้นพกัตากอากาศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร   

    รอ้ยโทวราการ ไรวา,   
     รา้นอาหาร  บา้นพกัตากอากาศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั 

    นายขจรเดช ไรวา 
และ       ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ตาํบลศรรีาชา     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่มลูคา่ของรายการ 
    นายประเวศวฒุ ิ ไร
วา       อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัราคา่เชา่ของทีด่นิ 

        เครือ่งอุปกรณ์ เพือ่ใชป้ระกอบกจิการรา้นอาหาร     อาคารทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ามมลูคา่ยุตธิรรม 

    
    พกัอาศยั และสนัทนาการแก่พนกังานของบรษิทั  
ซึง่       

    
    เป็นรายการทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง 
ตาม       

        สญัญาเชา่มรีะยะเวลาเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1       

         เมษายนถงึวนัที ่31 มนีาคมของทุกปี โดยมอีตัรา        

        คา่เชา่เดอืนละ 80,000 บาท  แต่ต่อมาคณะบุคคล       

    
    ไดโ้อนสทิธใิหแ้ก่บุคคลแต่ละทา่นทีเ่ป็นสมาชกิ
ของ       

        คณะบุคคลนัน้ ไดแ้ก่ นางภทัรา ศลิาอ่อน, รอ้ยโท       

    
    วรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และนายประเวศ
วฒุ ิ       

         ไรวา เมือ่วนัที ่1 เมษายน 2558 โดยชาํระคา่เชา่       

        เดอืนสดุทา้ยเดอืนมนีาคม 2558       



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

หน้า  102  
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สาํหรบัรายการกบับรษิทัย่อยและร่วมอื่น รวมทัง้รายการระหว่างกนัของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  ซึ่งไม่ไดม้บีุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ถอืหุน้อยู่ บรษิทัฯ ไดแ้สดงรายการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิ ขอ้ 26    

ของงบการเงนิสาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ะบุวา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามปกตธิุรกจิ โดยถอืตามราคาตลาดทัว่ไป หรอืเป็นไปตามสญัญาทีต่กลงกนัไวส้าํหรบัรายการทีไ่มม่รีาคาตลาด 
ความจาํเป็นและความสมเหตสุมผลการทาํรายการระหว่างกนั 
บรษิทัฯ ไดท้ํารายการระหวา่งกนักบับรษิทัย่อยและบรษิทัรว่ม รวมทัง้ผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งอื่น ซึง่เป็นตามปกตธิุรกจิ รายการระหวา่งกนัทีเ่กดิขึน้เป็นความจาํเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลของรายการเพือ่ประโยชน์
สงูสดุของ 

บรษิทั โดยบรษิทัฯ จดัใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัตามเกณฑน์โยบายทีก่ําหนดไว ้รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัชมีคีวามเหน็ว่ารายการ
ระหวา่งกนั 

ขา้งตน้ในปี 2558 และปี   2557 เป็นรายการทีเ่กดิขึน้โดยมเีงือ่นไข และราคาทีต่กลงกนั ซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิและไมแ่ตกต่างกบัมลูคา่ยุตธิรรมอยา่งมนียัสาํคญั 

นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนั 
  
บรษิทัฯ มนีโยบายในการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในอนาคต โดยจะมกีารกาํหนดเงือ่นไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะปกตธิุรกจิ และกาํหนดมาตรการการ
อนุมตักิารทาํ  

รายการระหว่างกนั โดยรายการทีด่ําเนินไปตามธุรกจิปกต ิกรรมการหรอืกรรมการบรหิารหรอืบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ส่วนรายการทีส่าํคญัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
พจิารณาตรวจสอบ 
และหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืผูเ้ชีย่วชาญอสิระใหค้วามเหน็ถงึความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทาํรายการในการพจิารณาอนุมตัริายการระหวา่งกนัดงักล่าว ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะปฏบิตัใิหเ้ป็นไป
ตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศหรอืขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูรายการทีเ่กีย่วโยงและการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่
สนิทรพัย ์

ทีส่าํคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯ จะระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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บรษิทัยอ่ยทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัอยู่ในต่างประเทศ ประกอบดว้ย บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกดั  บรษิทั ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ จาํกดั  บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซูนีพทีอี ี(เดมิชือ่ บรษิทั ธมี ฟูดส ์
พทีอี ีแอล  

ทดี)ี บรษิทั เอสเค เคเทอริง่ (พทีอี)ี จํากดั (เดมิชื่อ บรษิทั สยาม คชิเช่น คอสเวย์ พอยท์ พทีอี ีแอลทดี)ี  บรษิทั ภทัราอนิเตอรเ์นชัน่แนล เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท์ (ปักกิง่) จํากดั บรษิทั บางกอก แจม เอสดเีอน็ บเีอชด ีบรษิทั 
บางกอกแจม จาํกดั    
บรษิทั ภทัรา เรสทวัรองท,์ เวยีนนา จเีอม็บเีอช จาํกดั บรษิทั สุดา จาํกดัซึง่ถอืหุน้ทางออ้มโดยบรษิทั เอส แอนด ์พเีรสทวัรองท ์จาํกดั ซึง่ถอืหุน้ทางออ้มโดย บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั และ บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คูซนี 
จาํกดั 
ซึง่ถอืหุน้ทางออ้มโดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จาํกดั โดยบรษิทัย่อยดงักล่าวทัง้หมดมไิดม้กีารกําหนด หรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจาํหน่ายไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่าํคญั
ของบรษิทัยอ่ย 
ในลกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อยา่งไรกต็าม บรษิทัมมีาตราการในการควบคุมดแูลการทาํรายการดงักล่าว โดยในการอนุมตักิารทาํรายการตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและใหผู้แ้ทนของบรษิทัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัย่อยออกเสยีงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัย่อยนัน้ ๆ ตามความเหน็ชอบของ
คณะกรรมการ 

ตรวจสอบ และตามแนวทางทีค่ณะกรรมการบรษิทัใหไ้ว ้ซึง่จะพจิารณาถงึความยุตธิรรมและความเหมาะสมของรายการดงักล่าว 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 

 
13. ข้อมลูทางการเงินที่สาํคญั 
 
13.1 งบการเงิน 

(1) สรปุรายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

งบการเงนิสาํหรบั ผูส้อบบญัช ี สาํนกังาน 

ปี 2556 
 

นางสาวธนาวรรณ  อนุรตัน์บด ี
(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่3440) 

 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัช ีจาํกดั ปี 2557 – 2559 นายชพูงษ์ สรุชุตกิาล 

(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่4325) 

 
 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจาํกดั ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั 
(มหาชน) และบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐานะการเงนิรวม และเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและ งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะ
กจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญัและหมายเหตุเรือ่งอื่น ๆ 
 
 รายงานของผ ูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 
 ความเหน็ 
 
 ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และงบการเงนิเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้นรวมและเฉพาะกจิการ และงบ
กระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและเฉพาะกจิการ
รวมถงึสรปุนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 
 
 
 
 ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงนิของบรษิทั เอส แอนด ์พ ี
ซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ยและของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
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2559 และผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสําหรบัปีสิ้นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 

 เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 
 ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้น
สว่นของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของ
ขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ําหนดโดย
สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ ในสว่นทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการและขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

 เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
 
 เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหลา่น้ี มาพจิารณาในบรบิท
ของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้น้ี ขา้พเจา้
ไมไ่ดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากสาํหรบัเรือ่งเหลา่น้ี 
 

เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 
มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและมูลค่าของสินทรพัย ์ถาวรและ
ส ิท ธ ิก า ร เช ่า ข อ งบ ร ิษ ทั ย ่อ ย ด งัก ล ่า ว ใ น งบ
การเงินรวม 

บรษิทัย่อยสองบรษิทัมผีลขาดทุนสะสมในจํานวนเงนิ
ทีม่สีาระสาํคญั ซึ่งเป็นเหตุใหม้ลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคนื
ของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยดงักล่าว และสนิทรพัย์ถาวร
และสทิธกิารเช่าของบรษิทัยอ่ยเหล่านัน้ อาจตํ่ากวา่มลูค่า
ตามบญัช ีซึง่มจีาํนวนเงนิ 50 ลา้นบาท และจาํนวนเงนิ 59 
ลา้นบาท และ 12 ล้านบาท ตามลําดบั ดงันัน้  เงนิลงทุน
และสินทรัพย์ถาวรและสิทธิการเช่าของบริษัทย่อย
เหล่านัน้อาจเกดิการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์การพจิารณา
เกี่ยวกบัการด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และ
สินทรัพย์ถาวรและสิทธิการเช่าของบริษัทย่อย
ดงักล่าวขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจและขอ้สมมตฐิานที่สาํคญั
ที่ผู้บรหิารของบรษิทันํามาใชใ้นการประมาณมูลค่าที่
คาดวา่จะไดร้บัคนื 

วธิกีารตรวจสอบทีส่าํคญัรวมถงึ 

 ทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานและการควบคุม
ภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรบัรูก้ารดอ้ยคา่ 

 สอบทานการออกแบบและการปฏบิตัติามการควบคุมภายใน
สาํหรบัเรือ่งดงักลา่ว 

 ใหผู้เ้ชีย่วชาญภายในมสีว่นรว่มเพือ่ชว่ย 
- ประเมนิแบบจาํลองทีผู่บ้รหิารใชเ้พื่อคาํนวณมลูค่าจากการ
ใช้ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่36 การดอ้ยค่าของ
สนิทรพัย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการคํานวณอตัราคดิลดและ
การทดสอบการคาํนวณอตัราเหลา่นัน้ 

 วเิคราะหก์ารประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีค่าดวา่
จะได้รบัจากสนิทรพัย์ที่ใช้ในสตูรการคํานวณเพื่อกําหนด
ว่าประมาณการนัน้ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปัจจุบนัและ
ผลประกอบการทีค่าดการณ์ในอนาคตอยา่งเหมาะสม 
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เร ื่องสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช้เพื่อตอบสนอง 

นโยบายการบัญ ชีสําห รับการด้อยค่ าของ
สินท รัพ ย์  การด้อยค่ าของเงิน ลงทุน  และ
รายละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและสนิทรพัย์
ถาวรและสทิธกิารเช่าของบรษิทัย่อยเหล่านัน้ ได้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 
3.10 ขอ้ 3.20 ขอ้ 10 ขอ้ 13 และขอ้ 14  
 

 พิจารณาข้อสมมติฐานที่สําคัญต่อการวิเคราะห ์  
คา่ความอ่อนไหว 

 เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดรวมถงึขอ้
สมมติฐานที่เกี่ยวกับอัตราการเติบโต และกําไร
จากการดําเนินงานกบัผลประกอบการในอดตีเพื่อ
ทดสอบความถูกต้องของประมาณการของ
ผูบ้รหิาร 

 
 ข้อมลูอื่น 
 
 ผู้บริหารเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ซึ่งคาดว่า 
จะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัช ี
 
 ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่นและขา้พเจา้ไม่ได ้
ใหค้วามเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 
 ความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ  
การอ่านและพจิารณาว่าขอ้มลูอื่นทีร่ะบุขา้งตน้เมื่อขา้พเจา้ไดร้บั มคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสาํคญักบังบการเงนิหรอืกบัความรู้
ทีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 
 
 เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งสือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลและฝ่ายบรหิารของกลุม่บรษิทั 
 
 ความรบัผิดชอบของผ ู้บริหารและผ ู้ม ีหน้าที่ในการกาํกบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 
 ผู้บริหารมีหน้าที่ร ับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาวา่
จํ าเป็ น เพื่ อ ให้ สามารถจัดทํ างบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการที่ ป ราศจากการแสดงข้ อมู ล 
ทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัไมว่า่จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 
 ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ ผู้บรหิารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของ 
กลุม่บรษิทัและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 
 ผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีน้าทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุม่บรษิทั  
 ความรบัผิดชอบของผ ูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค ์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิรวมและงบการเงนิ
เฉพาะกจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความ
เชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ ถื อ ว่ า มี ส า ร ะ สํ า คั ญ 
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนั จะมีผลต่อการ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจากการใชง้บการเงนิเหลา่น้ี 
 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยั
เยีย่ง    ผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบการปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ข ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั ้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ เพียงพอและเหมาะสม 
เพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่
เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ 
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่ เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่ เหมาะสมกับสถานการณ์  แต่ไม่ใช่ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของกลุม่บรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการ 
ทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและ 
จากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยัอยา่งมนีัยสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง
หรอืไม่                     ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนที่มสีาระสําคญั ขา้พเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืถา้การเปิดเผยดงักลา่วไมเ่พยีงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ไดร้บัจนถงึ
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหก้ลุม่บรษิทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการ
นําเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามทีค่วร 

• ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผิดชอบต่อการกําหนด
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แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผิดชอบแต่เพยีงผู้เดียวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
 ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้
ประเดน็ที่มนีัยสาํคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นีัยสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ่งขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
 
 ขา้พเจ้าได้ให้คาํรบัรองแก่ผู้มหีน้าที่ในการกํากบัดูแลว่าขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกํากบัดูแลเกี่ยวกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขา้พเจา้เชื่อวา่มเีหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้
ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
 จากเรื่องที่สื่อสารกบัผูม้หีน้าที่ในการกํากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยสาํคญัมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและกําหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ 
ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่าน้ีในรายงานของผู้สอบบญัชเีว้นแต่กฎหมายหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ
เกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาวา่ไม่ควรสือ่สารเรื่องดงักล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อสว่นไดเ้สยีสาธารณะจากการสือ่สารดงักลา่ว 
 
 

 
 ชพูงษ์  สรุชุตกิาล 
กรงุเทพมหานคร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4325 
วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์2560 บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัส  ุไชยยศ สอบบญัชี จาํกดั 
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
 

 งบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : พนับาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม   งบการเงินรวม 

     

  
2559 % 2558 % 2557 % 

สนิทรพัย ์
       

สนิทรพัยห์มนุเวยีน 
       

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  
 551,886  14.86  650,970  17.10  570,399  15.73  

เงนิลงทุนชัว่คราว  
 224,672  6.05  317,645  8.34  321,396  8.87  

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 
 317,508  8.55  333,503  8.76  312,985  8.63  

สนิคา้คงเหลอื  
 311,744  8.39  324,038  8.51  328,832  9.07  

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 
 41,590  1.12  9,224  0.24  11,115  0.31  

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 
 
1,447,400 38.97  1,635,380 42.96  1,544,728 42.61  

        
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 

       
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 

 1,053  0.03  1,053  0.03  4,318  0.12  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  
 27,722  0.75  84,941  2.23  68,375  1.89  

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 
 97,099  2.61  86,960  2.28  17,620  0.49  

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 
 10,000  0.27  10,000  0.26  10,000  0.28  

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 
    

แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
 5,000  0.13  6,000  0.16  7,500  0.21  

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   
 1,673,941  45.07  1,579,710  41.50  1,605,782  44.30  

สทิธกิารเชา่  
 87,563  2.36  79,442  2.09  70,380  1.94  

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน   
 40,295  1.09  15,339  0.40  13,633  0.38  

 สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 
 40,904  1.10  34,481  0.91  33,448  0.92  

เงนิมดัจาํระยะยาว 
 267,983  7.22  254,328  6.68  225,522  6.22  

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  
 14,751  0.40  19,070  0.50  23,795  0.66  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 
 
2,266,311 61.03  2,171,324 57.04  2,080,373 57.39  

รวมสนิทรพัย ์
 

3,713,711 100.00  3,806,704 100.00  3,625,100 100.00  
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 งบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : พนับาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)   งบการเงินรวม 

   
2559 % 2558 % 2557 % 

หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 
       

หน้ีสนิหมนุเวยีน 
       

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ 
       

จากสถาบนัการเงนิ 
 

7,905  0.21  - 0.00  906  0.02  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น  
 900,485  24.25  907,875  23.85  933,114  25.74  

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
    

ทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
 14,035  0.38  16,302  0.43  21,651  0.60  

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 
 47,924  1.29  112,187  2.95  96,083  2.65  

ประมาณการหน้ีสนิจากโปรแกรม 
   

สทิธพิเิศษแก่ลกูคา้ 
 

- 0.00  5,096  0.13  9,346  0.26  

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 
 73,605  1.98  62,166  1.63  62,670  1.73  

รวมหน้ีสนิหมนุเวยีน 
 
1,043,954 28.11  1,103,627 28.99  1,123,770 31.00  

        
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 

       
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

 30,083  0.81  18,066  0.47  33,513  0.92  
หน้ีสนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 

 1,900  0.05  2,167  0.06  2,130  0.06  
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 

 150,616  4.06  129,050  3.39  110,523  3.05  
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น 

 66,546  1.79  54,667  1.44  36,477  1.01  

รวมหน้ีสนิไมห่มนุเวยีน 
 249,145 6.71  203,950 5.36  182,643 5.04  

รวมหน้ีสนิ 
 1,293,099 34.82  1,307,577 34.35  1,306,413 36.04  
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 งบแสดงฐานะการเงิน  (หน่วย : พนับาท) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)   งบการเงินรวม 

     

  
2559 % 2558 % 2557 % 

        
หน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ  (ต่อ) 

       
สว่นของเจา้ของ  

       
ทุนเรอืนหุน้  

       
ทุนจดทะเบยีน 

       
หุน้สามญั 490,408,365 หุน้  

       
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 490,408   490,408   490,408   
ทุนทีอ่อกและชาํระแลว้  

       
หุน้สามญั 490,408,365 หุน้  

       
มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

 490,408  13.21  490,408  12.88  490,408  13.53  

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั  
 689,981  18.58  689,981  18.13  689,981  19.03  

กาํไรสะสม 
    

จดัสรรแลว้ 
    

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 52,343  1.41  52,343  1.38  52,343  1.44  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  
 1,146,842  30.88  1,200,583  31.54  1,035,818  28.57  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ 
 (48,231) (1.30) (23,682) (0.62) (33,832) (0.93) 

รวมสว่นของบรษิทัใหญ่ 
 
2,331,343 62.78  2,409,633 63.30  2,234,718 61.65  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 
 89,269  2.40  89,493  2.35  83,969  2.32  

รวมสว่นของเจา้ของ 
 
2,420,612 65.18  2,499,126 65.65  2,318,687 63.96  

รวมหน้ีสนิและสว่นของเจา้ของ 
 

3,713,711 100.00  3,806,704 100.00  3,625,099 100.00  

        

        

        

        
 
 
 
 

       

        



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  110 
 

 งบกาํไรขาดทุน เบด็เสรจ็ (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม   งบการเงินรวม 

     

  
2559 % 2558 % 2557 % 

        
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  

 7,774,932  100.00  7,551,992  100.00  7,256,855  100.00  

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร 
 (4,299,017) (55.29) (3,997,738) (52.94) (3,936,798) (54.25) 

กาํไรขัน้ตน้ 
 

3,475,915 44.71  3,554,254 47.06  3,320,057 45.75  

รายไดอ้ื่น  157,095  2.02  78,525  1.04  89,840  1.24  

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 
 (2,181,817) (28.06) (2,057,000) (27.24) (1,906,951) (26.28) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 
 (818,859) (10.53) (766,584) (10.15) (811,795) (11.19) 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 
 (53,337) (0.69) (53,069) (0.70) (59,192) (0.82) 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลีย่น-สทุธ ิ
 (8,808) (0.11) 4,502  0.06  (5,018) (0.07) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 
 (1,758) (0.02) (2,269) (0.03) (2,889) (0.04) 

สว่นแบง่กาํไร(ขาดทนุ)จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่มคา้ 
 

(13,225) (0.17) 4,215  0.06  5,746  0.08  

กาํไรก่อนคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้
 

555,206 7.14  762,575 10.10  629,798 8.68  

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได ้ 
 (117,048) (1.51) (154,507) (2.05) (132,862) (1.83) 

กาํไรสาํหรบัปี 
 

438,158 5.64  608,068 8.05  496,936 6.85  

        
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 

       
รายการทีไ่มต่อ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอื 

       

    ขาดทุนในภายหลงั 
       

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร ์
   

   ประกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน - สุทธจิาก
ภาษ ี (841) (0.01) - 0.00  13,830  0.19  

รายการทีอ่าจจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้นกาํไรหรอื 
   

    ขาดทุนในภายหลงั 
   

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงคา่งบการเงนิ (25,264) (0.32) 13,825  0.18  (15,307) (0.21) 

กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูคา่ของหลกัทรพัย ์
   

เผือ่ขาย(กลบัรายการ) (220) (0.00) (107) (0.00) (126) (0.00) 

ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรเบด็เสรจ็อื่น 60  0.00  21  0.00  25  0.00  
กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นรวมสาํหรบัปี - สทุธจิาก
ภาษ ี  

(26,265) (0.34) 13,740  0.18  (1,578) (0.02) 

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 
 

411,893 5.30  621,807 8.23  495,358 6.83  



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  111 
 

 งบกาํไรขาดทุน เบด็เสรจ็ (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)   งบการเงินรวม 

     

  
2559 % 2558 % 2557 % 

        
การแบง่ปันกาํไร 

       
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 437,508  5.63  606,132  8.03  497,738  6.86  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 650  0.01  1,935  0.03  (802) (0.01) 

  
438,158 5.64  608,068 8.05  496,935 6.85  

        
การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม 

       
สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 412,117  5.30  616,283  8.16  497,908  6.86  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม (224) (0.00) 5,524  0.07  (2,551) (0.04) 

 
411,893 5.30  621,807 8.23  495,357 6.83  

        

        

        

        

        

 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (หน่วย : พนับาท) 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  112 
 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม   งบการเงินรวม 

   
2559 % 2558 % 2557 % 

ทุนเรอืนหุน้       
   หุน้สามญั 

         ยอดตน้ปี 490,408  20.26  490,408  19.62  490,408  21.15  

         หุน้สามญัเพิม่ทุน  
- 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ยอดปลายปี 490,408  20.26  490,408  19.62  490,408  21.15  

   สว่นเกนิมลูค่าหุน้สามญั 

         ยอดตน้ปี 689,981  28.50  689,981  27.61  689,981  29.76  

         เพิม่ระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         คา่ใชจ้า่ยในการออกหุน้สามญัเพิม่ทุน - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ยอดปลายปี 689,981  28.50  689,981  27.61  689,981  29.76  

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้ 

      สาํรองตามกฎหมาย 

         ยอดตน้ปี 52,343  2.16  52,343  2.09  52,343  2.26  

         เพิม่ระหวา่งปี  
- 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ลดระหวา่งปี  
- 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ยอดปลายปี 52,343  2.16  52,343  2.09  52,343  2.26  

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

         ยอดตน้ปี 1,200,583  49.60  1,035,818  41.45  990,973  42.74  

         เพิม่ระหวา่งปี-กาํไรสทุธ ิ 436,667  18.04  606,132  24.25  510,734  22.03  

         ลดระหวา่งปี-เงนิปันผลและสาํรองหุน้ทุนซือ้คนื (490,408) (20.26) (441,368) (17.66) (465,888) (20.09) 

         ยอดปลายปี 1,146,842  47.38  1,200,583  48.04  1,035,818  44.67  

  
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

 
(หน่วย : พนับาท) 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  113 
 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)   งบการเงินรวม 

   
2559 % 2558 % 2557 % 

องคป์ระกอบอื่นสว่นของเจา้ของ 

  ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงนิ 

         ยอดตน้ปี (23,986) (0.99) (34,222) (1.37) (21,497) (0.93) 

         เพิม่ระหวา่งปี (24,389) (1.01) 10,236  0.41  -  0.00  

         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 (12,725) (0.55) 

         ยอดปลายปี (48,375) (2.00) (23,986) (0.96) (34,222) (1.48) 
   ผลกาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการปรบัมลูคา่ของ
หลกัทรยัพเ์ผื่อขาย 

         ยอดตน้ปี 380  0.02  486  0.02  613  0.03  

         เพิม่ระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ลดระหวา่งปี (220) (0.01) (107) (0.00) (126) (0.01) 

         ยอดปลายปี 160  0.01  380  0.02  486  0.02  
ภาษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไร(ขาดทุน)

เบด็เสรจ็อื่น 

         ยอดตน้ปี (76) (0.00) (97) (0.00) (123) (0.01) 
         ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
บญัช ี

         เพิม่ระหวา่งปี 60  0.00  21  0.00  25  0.00  

         ลดระหวา่งปี - 0.00 - 0.00 - 0.00 

         ยอดปลายปี (16) (0.00) (76) (0.00) (97) (0.00) 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีาํนาจควบคุม 

      ยอดตน้ปี 89,493  3.70  83,969  3.36  88,516  3.82  
     ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัช ี

      เพิม่ระหวา่งปี (224) (0.01) 5,524  0.22  7  0.00  

      ลดระหวา่งปี  - 0.00 - 0.00 (4,554) (0.20) 

      ยอดปลายปี 89,269  3.69  89,493  3.58  83,969  3.62  

รวมสว่นของเจา้ของ 2,420,612  100.00  2,499,127  100.00  2,318,687  100.00  



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  114 
 

 

 งบกระแสเงินสด  (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม   งบการเงินรวม 

       

 
2559 

 
2558 

 
2557 

 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

      
กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 555,206   762,575   629,797   
ปรบัปรงุดว้ย : 

   
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 392,254   367,855   359,489   
(กาํไร) ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลีย่น  782   116   (47)  
กาํไรทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิจากเงนิลงทุนชัว่คราว (4,792)  (3,238)  (6,148)  
หน้ีสงสยัจะสญู (โอนกลบั) 

   
หน้ีสงสยัจะสญู  2,110 

 
- 

 
- 

 
สว่นแบง่ขาดทุน (กาํไร) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและการรว่ม

คา้ 13,225   (4,215)  (5,746)  
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยถ์าวร(กลบั

รายการ) 2,396   (7,674)  8,946   
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยถ์าวรและสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 6,621   10,969   17,265   
กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนชัว่คราว (2,229)  (2,775)  (5,651)  
กาํไรจากการขายเงนิลงทุนของบรษิทัรว่ม 

 
(84,500) 

 
- 

 
- 

 
กาํไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร (3,101)  (1,624)  (1,539)  
คา่ใชจ้า่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,316   19,522   21,260   
คา่ใชจ้า่ยจากโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคา้(กลบั

รายการ) (5,096)  (4,249)  4,270   
รายไดด้อกเบีย้รบั (2,375)  (2,650)  (2,526)  
ดอกเบีย้จา่ย 1,758   2,269   2,889   

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิดาํเนินงาน 894,575 
 

1,136,880 
 
1,022,260 

 
      



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  115 
 

 งบกระแสเงินสด  (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)  งบการเงินรวม 

      
2559 

 
2558 

 
2557 

 

       
สนิทรพัยด์าํเนินงาน(เพิม่ขึน้)ลดลง 

      
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอื่น 12,943   (20,547)  (44,988)  
สนิคา้คงเหลอื  12,294   4,794   (10,881)  
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  (32,366)  1,891   4,445   
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัเพิม่ขึน้ - 

 
3,265 

 
- 

 
เงนิมดัจาํระยะยาว (13,655)  (28,806)  (11,857)  
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น  4,319   4,725   3,927   

หน้ีสนิดาํเนินงานเพิม่ขึน้(ลดลง) 
   

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 6,352   (18,132)  67,581   
หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 9,882   387   3,183   
จา่ยภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (2,444)  (995)  (7,325)  
หน้ีสนิไมห่มนุเวยีนอื่น (174)  (982)  (2,423)  

เงนิสดรบัจากการดาํเนินงาน 891,726 
 

1,082,481 
 
1,023,920 

 
ดอกเบีย้รบั 2,366   2,680   2,549   
จา่ยดอกเบีย้ (1,376)  (2,255)  (2,720)  
จา่ยภาษเีงนิได ้ (187,088)  (139,378)  (157,448)  

เงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 705,628 
 

943,528 
 

866,301 
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  116 
 

 งบกระแสเงินสด  (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)  งบการเงินรวม 

 
2559 

 
2558 

 
2557 

 

       
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 

      
เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,000   1,500    
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชัว่คราว (514,227)  (540,000)  (460,000)  
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนชัว่คราว 614,000   549,657   589,488   
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัรว่ม -  

 
- 

 
2,262  

 
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในการรว่มคา้ (38,371)  (83,190)  (20,000)  
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในการรว่มคา้ 156,727   -  -  
เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (564,821)  (340,862)  (482,577)  
เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 3,964   2,430   2,335   
เงนิสดรบัจากการขายสทิธกิารเชา่ 

 
- 

 
- 

 
3,549 

 
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (341,728) 

 
(410,466) 

 
(364,944) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  117 
 

 

 งบกระแสเงินสด  (หน่วย : พนับาท) 

 สาํหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม (ต่อ)  งบการเงินรวม 

 
2559 

 
2558 

 
2557 

 

       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

      
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

      
จากสถาบนัการเงิน - 

 
(906) 

 
(1,152) 

 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 7,905 

 
- 

 
- 

 
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (20,251) 

 
(20,796) 

 
(29,028) 

 
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 30,000  

 
-  

 
18,348  

 
เงินสดจ่ายหนีส้ินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน (990) 

 
(892) 

 
(1,808) 

 
เงินปันผลจ่ายให้สว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุ - 

 
- 

 
(2,004) 

 
เงินปันผลจ่าย (490,382) 

 
(441,351) 

 
(466,649) 

 
 เงินสดรับจากสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุเพิ่มขึน้ 

   
     จากเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้ - 

 
- 

 
7 

 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (473,718) 

 
(463,945) 

 
(482,286) 

 

       
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมไ่ด้เกิดขึน้จริง 

      
ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 170  

 
(116) 

 
(150) 

 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงิน 10,564  

 
11,570  

 
4,622  

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด (ลดลง) เพิ่มขึน้สทุธิ (99,084) 

 
80,571  

 
23,543  

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม  650,970  

 
570,399  

 
546,856  

 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 551,886 

 
650,970 

 
570,399 
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อตัราส่วนทางการเงินที่สาํคญั 

 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
สิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 

2559 2558 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง  เทา่           1.39            1.48           1.37  

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็  เทา่           1.09            1.19           1.08  

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย  ์(Activity Ratio) 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหน้ีการคา้ เทา่         29.15          28.13          29.53  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉลีย่  วนั         12.52          12.97          12.36  

อตัราการหมนุของสนิทรพัยถ์าวร  เทา่           4.56            4.54            4.47  

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หน้ีการคา้ เทา่           9.25            8.86            9.11  

ระยะเวลาชาํระหน้ีเฉลีย่  วนั         38.48          41.21          40.09  

วงจรเงนิสด  วนั           0.03            1.57            2.26  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื  เทา่         13.52          12.25          12.17  

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่  วนั         26.99         29.80          29.98  

อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์ เทา่          2.11           2.05           2.05  

อตัราส่วนที่แสดงถึงความสี่ยงจากการก ู้ยืม (Leverage Ratios) 

อตัราสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้  เทา่          0.53           0.52           0.52  

ความสามารถชาํระดอกเบีย้  เทา่       316.82        337.12        337.12  

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability ratio) 

อตัรากาํไรขัน้ตน้  รอ้ยละ         44.71          47.06          45.75  

อตัรากาํไรสทุธ ิ รอ้ยละ           5.52            7.94            6.77  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ         11.64          16.31         13.73  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ         18.46          26.10          22.43  

อตัราการจา่ยเงนิปันผล  รอ้ยละ         89.67          89.00          78.82  



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

  หน้า  119 
 

14. คาํอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

 การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“กล ุ่มบริษทั” ) 

สรปุผลการดาํเนินงานปี 2559 
 

 เศรษฐกจิไทยในปี 2559 มอีตัราการเตบิโตรอ้ยละ 3 สงูกว่าอตัราการเตบิโตในปีก่อนหน้าน้ีเลก็น้อย ซึง่เป็น
ผลมาจากปัจจยับวกที่ได้มาจากการเร่งลงทุนภาครฐัในส่วนของโครงสรา้งพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบคมนาคม 
และมาตรการด้านภาษีซึ่งออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเป็นครัง้คราว โดยมีปัจจยัด้านราคาสนิค้าเกษตรที่ขยบัสูงขึ้น
เลก็น้อยในชว่งครึง่ปีหลงั ไดแ้ก่ ยางพารา และ ขา้ว แต่กย็งัไมส่ามารถเตบิโตไปอยูใ่นระดบัทีเ่คยเป็นมาในอดตีได ้ 
 
 ปัจจยัดา้นราคาน้ํามนัในตลาดโลกในปี 2559 ซึ่งยงัคงอยู่ในระดบัตํ่า จากผลการผลติน้ํามนั Shale Oil เพิม่
ในตลาดและกลุม่โอเปคยงัไมต่ดัสนิใจทีจ่ะลดกาํลงัการผลติลงไปใหร้นุแรงพอทีจ่ะผลกัดนัราคาน้ํามนัใหส้งูขึน้ได ้
 
 ส่วนด้านปัจจยัลบที่มผีลกระทบทําให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเตบิโตไปได้สูงมากก็ได้แก่ ภาวะภยัแล้งที่
กระทบผลผลติการเกษตรในช่วงต้นปีแล้วกลบักลายมาเป็นภาวะน้ําท่วมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ต่อเน่ือง
มาถงึต้นปี 2560 จงึเป็นสว่นฉุดรัง้ไม่ให้เศรษฐกจิไทยเตบิโตไปไดม้ากนัก แมว้่าการผลติ การสง่ออก และภาวะการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตวัและสรา้งรายได้ให้ประเทศไทยสงูขึน้บ้างก็ตาม และราคาพชืผลการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยงัอยู่ใน
ระดบัตํ่าไมส่ามารถกระตุน้การเตบิโตทางเศรษฐกจิไดม้ากพอ 
 
 ปัจจยัทางธุรกจิอาหารในประเทศในด้านมาตรการของการดําเนินการด้านการตลาด เช่น การแข่งขนัของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขนัมากขึ้น ร้านอาหารและเบเกอรี ่
รวมทัง้การผลติในอุตสาหกรรมอาหารเพิม่สงูขึน้มากในปีที่ผ่านๆมา ทําให้ผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ ประกอบกบั
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมอืง และเหตุการณ์สําคญัต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ในปี 2559 ทัง้ในประเทศและ
ภูมภิาคอื่น ๆ ของโลก ทําใหก้ารดําเนินธุรกจิเป็นไปดว้ยความยากมากขึน้ การเขา้ถงึไดง้า่ยดา้นสื่อขอ้มูลการตลาด 
ทัง้ดา้น Mobile Marketing การสัง่ซื้อ Online ผ่าน web ผ่าน Application ต่างๆ ทําไดง้่ายขึน้ ผูป้ระกอบการจงึต้อง
ปรบัตวัมากขึ้นทัง้ในการแข่งขนัซึ่งหน้า ไม่ว่าโดยสถานที่ตัง้ การให้ส่วนลด ซึ่งมมีากขึ้น รวมทัง้การแข่งขนัผ่าน
เครื่องมอืการตลาด ที่มกีารสื่อสารตรงถึงผู้บรโิภค เกิดการปรบัตวัและเกิดวธิกีารใหม่ๆ ในการนําเสนอสนิค้าและ
บรกิารสูผู่บ้รโิภค กลยุทธทางการตลาดใหม่ๆ  ซึ่งในอดตีอาจจะพบเหน็ไดใ้นวงจํากดั ถูกนํามาใชม้ากขึน้ สาํหรบับาง
สินค้า เช่น Mass Customization กระบวนการสัง่ซื้อสินค้าและผลิตในแบบที่ลูกค้าต้องการ การใช้ Interactive 
Marketing เช่น จอภาพ Interactive ที่ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าได้จาก Touch Screen,  Crowdsourcing การหา
ขอ้มูลทางการตลาดของลูกค้าผ่าน Media ต่าง ๆ เพื่อปรบัปรุงสนิค้าและบรกิารที่จะนําเสนอ ก็เกดิมากขึ้น ผู้ผลติ
อาหารและผูป้ระกอบการดา้นอาหารในประเทศไทย จงึตอ้งปรบัตวัตามกลยุทธและเทคโนโลยใีหม ่ๆ เพื่อใหส้ามารถ
แขง่ขนัไดด้ขีึน้  
 
 
 
 
 
 ในส่วน เอส แอนด ์พ ีกม็กีารปรบัตวัเชงิกลยุทธการตลาดมากขึน้ มกีารวเิคราะห์ Segment ของการตลาด
เพื่อการคดัเลอืกทาํเลทีต่ ัง้สาขาทีเ่ขม้มากขึน้ โดยการวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน ประมาณการเตบิโตของตลาด จาํนวน
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และโอกาสทางธุรกจิ เพื่อเลอืกทําเลทีต่ ัง้สาขาทีเ่หมาะสม เช่น ลดการตัง้สาขาใน ไฮเปอรม์ารท์
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และ Community Mall ซึ่งมจีํานวนของลูกค้าที่ไปใช้บรกิารลดลง โดยบรษิทัได้ลงทุนอย่างระมดัระวงัขึน้ และเริม่ไป
ขยายใน Segment อื่น ๆ ที่มแีนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดกีว่า และมกีารแข่งขนัตํ่ากว่า นอกเหนือไปจากการ
ปรบัปรุงระบบการสัง่ซื้อ 1344 S&P Delivery ผ่านเวปไซท์ และ Application ที่เริม่ใช้งานในปี 2559 และการทํา
กิจกรรมทางการตลาดผ่านSocial Media และ Mobile Application มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นLine   Facebook การขาย
ผา่นสือ่สมยัใหม ่และผูใ้หบ้รกิารขอ้มลูและการขาย Online ต่าง ๆ เป็นตน้ เพือ่การเขา้ถงึลกูคา้และเพิม่ยอดขาย 
 
 เอส แอนด์ พมีกีารเติบโตอย่างต่อเน่ืองตลอดมา ณ สิน้ปี 2559 ในประเทศมสีาขารวม 491 สาขา ภายใต้
ตรา S&P, SNP/HQ และ SNP/yttlh hCAFÉ, BlueCup, VANILLA, Patio, Patara, Grand Seaside, Maisen และ 
Umenohanaในขณะที่มสีาขารา้นอาหารที่เปิดในประเทศอื่น ๆ จํานวน 25 สาขา  (ในยุโรป 9 สาขา  ในเอเชยี 16 
สาขา) 
 
 หากจําแนกตามช่องทางการจําหน่ายของบริษัท  ในส่วนรายได้จากช่องทางสาขาในประเทศ ได้แก่
รา้นอาหาร และเบเกอรี ่ในปี 2559 มยีอดขายเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.45 ธุรกจิขายส่งอาหารและเบเกอรี ่ผ่านรา้นค้าปลกี 
รา้นสดวกซื้อและซุปเปอรม์าเกต็ กม็กีารเตบิโตถงึรอ้ยละ 5.67 จากผลของการขยายสาขา การทํากจิกรรมการตลาด
และการสง่เสรมิการจําหน่ายอย่างต่อเน่ือง  ในขณะทีธุ่รกจิรา้นอาหารของบรษิทัยอ่ยในต่างประเทศ รายไดล้ดลงรอ้ย
ละ 7.53 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกจิที่เตบิโตตํ่าและผลของความไม่แน่นอนทางการเมอืงทัง้จากการเลอืกตัง้ในหลาย
ประเทศและการออกจากสหภาพยุโรปขององักฤษ จงึส่งผลต่อธุรกจิส่วนใหญ่ในประเทศที่บรษิทัย่อยไปตัง้อยู่ แมว้่า
รายไดใ้นสว่น AEC และจนีจะเพิม่ขึน้ แต่กย็งัเป็นสว่นน้อยของยอดรวมรายไดจ้ากสาขาต่างประเทศ 
 
 บรษิัทและบรษิัทย่อย มยีอดรายได้รวมของกลุ่ม 7,774.9 ล้านบาท เพิม่จากปีก่อน 222.9 ล้านบาท หรอื
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 ซึ่งนับว่ายงัอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ เมื่อเทยีบกบัเศรษฐกจิของประเทศไทยทีเ่ตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3 
ในปี 2559 
 
 ในปี 2560 เอส แอนด ์พ ีมแีผนเปิดสาขาเพิม่ในประเทศประมาณ 20 สาขา ภายใตต้รา S&P และตราอื่น ๆ 
โดยวางกลยทุธทีช่ดัเจนในการเลอืกทีต่ ัง้สาขาทีม่แีนวโน้มทางธุรกจิทีด่เีท่านัน้ จากการใชข้อ้มลูและประสพการณ์ของ
บรษิทัในอดตี และการสาํรวจขอ้มลูสาํคญัอื่น ๆ เพิม่เตมิ  โดยจะลดการขยายในไฮเปอรม์ารท์ และ Community Mall
ซึ่งธุรกจิเตบิโตลดลงและมภีาระค่าเช่าและค่าบรกิารที่สงูขึน้ตลอดเวลา จะมุ่งไปในจุดทีม่จีํานวนลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย
ในระดบัทีเ่หมาะสมมแีนวโน้มทางธุรกจิที่ดกีว่า และการแข่งขนัที่น้อยกว่า  นอกจากนัน้จะดําเนินการปรบัปรุงสาขา
เดมิอกีกวา่ 20 สาขาทัว่ประเทศ เพือ่ปรบัภาพลกัษณ์ใหท้นัสมยัขึน้ ดดูขีึน้ เพิม่ความสดวกในการเขา้มาใชบ้รกิารของ
ลกูคา้ สรา้งบรรยากาศใหเ้ป็นรา้นอาหารทีส่ดวก สบายสามารถดงึดดูลกูคา้ใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารและสรา้งรายไดท้ีส่งูขึน้ 
 
 ในส่วนของการขยายสาขาในต่างประเทศ จะยังมุ่งการขยายในกัมพูชา ซึ่งมีการเติบโตทางธุรกิจที่ด ี
พิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาในประทศอื่น ๆ ใน AEC  รวมทัง้พิจารณาขายสิทธิ (Franchise) ให้
ผูป้ระกอบการทอ้งถิน่ใน AEC ทีม่ศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิดว้ย 
 
 
 
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
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 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ย มรีายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิารจาํนวน 7,774.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวด
เดยีวกนัของปีก่อน 222.9 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 2.9 เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากธุรกจิรา้นอาหารใน
ประเทศ การขยายจุดขายเบเกอรีใ่นประเทศ และการขายสง่อาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู รวมทัง้การทาํกจิกรรม
การตลาดต่างๆอยา่งต่อเน่ือง โดยการออกผลติภณัฑใ์หม ่  การสง่เสรมิการขาย และการปรบัปรงุเมนูอาหาร เพือ่เพิม่
การขายของรา้นสาขาและจุดขายเดมิ แมว้า่เศรษฐกจิในประเทศจะเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 3 และการแขง่ขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ 
แต่ยอดรายไดข้องบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยกย็งัสามารถเตบิโตไดร้อ้ยละ 2.9  
 
 ขอ้มลูรายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร ปรากฏตามตารางดา้นลา่งน้ี 
 
 
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่องทางการจาํหน่าย 
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้(ลดลง 

) 
ร้อยละ 

จาํนวน
เงิน 

ร้อยละ จาํนวน
เงิน 

ร้อยละ 

ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ 6,009 77.29 5,753 76.18 4.45 
ธุรกจิขายสง่อาหารและเบเกอรีส่าํเรจ็รปู 820 10.55 776 10.28 5.67 
ธุรกจิรา้นอาหารในต่างประเทศ 945 12.15 1,022 13.53 -7.53 
อื่น ๆ *  1 0.01 1 0.01 0.00 
รวมทัง้สิ้น  7,775 100.00 7,552 100.00 2.95 

 

 * รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานทีแ่ก่บุคคลภายนอก 
 

 หากแยกตามช่องทางการจาํหน่ายของบรษิทั ธุรกจิรา้นอาหารและเบเกอรีภ่ายในประเทศ มยีอดขายเพิม่ขึน้
รอ้ยละ 4.4 ธุรกจิขายสง่อาหารและเบเกอรี ่ผ่านรา้นคา้ปลกี รา้นสะดวกซือ้และซุปเปอรม์ารเ์กต็ กม็กีารเตบิโตถงึรอ้ย
ละ 5.7 จากปีก่อน จากการเพิม่ฐานของลูกคา้ ผลติภณัฑ์ใหม่ และการเพิม่ปรมิาณการขายดว้ยกจิกรรมสง่เสรมิการ
ขายอย่างต่อเน่ือง   ธุรกิจร้านอาหารของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ มีอตัราการลดลงรอ้ยละ 7.5 เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกจิทีเ่ตบิโตตํ่าผลของความไม่แน่นอนทางการเมอืงทัง้จากการเลอืกตัง้ใหม่ในหลายประเทศ และการออกจาก
สหภาพยุโรปขององักฤษ ส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศที่บรษิัทย่อยตัง้อยู่ และการแข่งขนัของคู่แข่งที่สูงขึ้น 
สง่ผลต่อรายไดข้องบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทัฯขยายธุรกจิเขา้ไปในจนี และ AEC มากขึน้ มกีารเตบิโตของรายไดแ้ต่ยงั
อยูใ่นระยะเริม่ตน้ 
 

 

 

 

 

 รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์
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 ขอ้มลูรายไดแ้ยกตามรายผลติภณัฑป์รากฏตามตารางดา้นลา่งน้ี 
 

รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ ์
ปี 2559 ปี 2558 เพ่ิมขึน้(ลดลง ) 

ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวน
เงิน 

ร้อยละ 

เบเกอรี ่ 3,267 42.02 3,201 42.39           2.06 
อาหารและเครือ่งดื่มในประเทศ 2,529 32.53 2,328 30.83           8.63 
อาหารในต่างประเทศ 945 12.15 1,022 13.53         (7.53) 
ผลติภณัฑอ์าหาร ** 792 10.19 606 8.02         30.69 
ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ***  242 3.11 395 5.23        (38.73) 
รวมทัง้สิ้น  7,775 100.00 7,552 100.00 2.95 

 

**   ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทั ประกอบดว้ย อาหารสาํเรจ็รปูแชแ่ขง็ ไสก้รอก เยลลี ่กลิน่สผีสมอาหาร 
***  ประกอบดว้ยผลติภณัฑร์บัจา้งผลติภายใตต้รา S&P สนิคา้ฝากขาย ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็อื่น ๆ และรายไดจ้ากการใหเ้ชา่
สถานที ่

 

 
 ในปี 2559 รายไดจ้ากการขายเบเกอรี ่3,267 ลา้นบาท ยงัครองสดัสว่นรายไดส้ว่นใหญ่ของกลุ่มเอสแอนดพ์ ี
คอืรอ้ยละ 42.0 ซึ่งมอีตัราการเตบิโตเพยีงรอ้ยละ 2.1 ส่วนรายไดจ้ากอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมกีารขยายตวั
เพิม่ขึน้ถงึรอ้ยละ 8.6 ทาํใหย้อดรายไดส้งูขึน้เป็น 2,529 ลา้นบาท และยงัจะมกีารเตบิโตของรายไดต่้อเน่ืองในปี 2560 
จากผลของการขยายสาขามากขึน้ในทําเลทีม่กีารพจิารณาแนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีประกอบกบักจิกรรมการตลาดและ
สง่เสรมิการจาํหน่าย รวมทัง้สนิคา้ใหม ่ๆ ทีจ่ะออกมาอยา่งต่อเน่ือง 
 
 รายไดจ้ากธุรกจิอาหารในต่างประเทศในปี 2559 ลดลงรอ้ยละ 7.5 จากปีก่อน เป็นผลมาจากการแขง่ขนัและ
สภาพการเตบิโตทางเศรษฐกจิและความไมแ่น่นอนทางการเมอืงในประเทศทีส่าขาของบรษิทัยอ่ยตัง้อยู ่ทัง้น้ีบรษิทัได้
ดําเนินการปรบัปรุงทัง้ปัจจยัภายในดา้นอาหารและการให้บรกิาร รวมทัง้แผนการขยายสาขาเพิม่ใน AEC ซึ่งมกีาร
เตบิโตทีด่ ีเพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่รายไดจ้ากการขายและผลประกอบการในต่างประเทศจะดขีึน้ในปี 2560 น้ี 
 
 ในสว่นของผลติภณัฑ์อาหาร ซึ่งไดแ้ก่ อาหารสาํเรจ็รปูแช่แขง็ ไสก้รอก เยลลี ่และผลติภณัฑ์อาหารรบัจา้ง
ผลติ มกีารเตบิโตถงึ รอ้ยละ 30.7 จากการแนะนําผลติภณัฑใ์หมแ่ละปรบัปรงุภาชนะบรรจุและหบีห่อ เขา้ช่องทางการ
จําหน่ายค้าปลกี ไฮเปอร์มาร์ท รา้นสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกบักิจกรรมส่งเสรมิการจําหน่ายอื่น ๆ ที่
ไดผ้ล ทําใหร้ายไดเ้พิม่สงูขึน้มาก และยงัจะดําเนินการปรบัปรุงต่อไปในปี 2560 เพื่อเพิม่รายไดจ้ากช่องทางน้ีเพิม่ขึน้
ไปอกี ดว้ยคุณภาพของสนิคา้ การแนะนําสนิคา้ใหม่ ความสมํ่าเสมอในการจดัสง่ และการจดัรปูแบบสนิคา้ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของคูค่า้ 
 
 
 
 กาํไรข ัน้ต้น 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกําไรขัน้ต้น 3,475.9 ล้านบาทในปี 2559 ต่ํากว่าปีก่อนร้อยละ 2.2 จากผลของต้นทนุ
วตัถุดิบและต้นทนุค่าแรงท่ีปรับสงูขึน้ โดยเฉพาะวตัถดิุบซึ่งกระทบจากภยัแล้ง นํา้ท่วม และการแข่งขนัซือ้วตัถุดิบผู้ ซือ้
ต่างประเทศ ทําให้ราคาเพิ่มสงูขึน้มาก ส่งผลกระทบต่อต้นทนุของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีสงูขึน้และกําไรขัน้ต้นท่ีลดลง
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารบริษัทฯและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวม 3,000.7 ล้านบาท
ในปี 2559 เพิ่มขึน้กว่าปี 2558 ร้อยละ 6.3 จากกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือเพิ่มยอดขาย ค่าเช่าและค่าบริการของสาขา
ต่างๆท่ีเพิ่มสงูขึน้ ค่าเส่ือมราคาของสาขาท่ีขยาย การเพิ่มขึน้ของเงินเดือนพนกังาน การเพ่ิมของจํานวนพนกังานเพิ่มขึน้
สําหรับสาขาท่ีขยายเพิ่มขึน้ 
 

 กาํไรสทุธิประจาํปี 2559  
 

 จากผลรวมข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯและบริษัทย่อย มีกําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 437.5 ล้านบาท ต่ํากว่าปี
ก่อน 168.6 ล้านบาท 
 

 ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดปี 2559 
 

 บริษัทฯและบริษัทยอ่ย มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธนัวาคม 2559 จํานวน 3,713.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 93.0 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.4 สว่นด้านหนีส้นิรวมแสดงยอด 1,293.1 ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,420.6 ล้านบาท  ณ 
สิน้ปี 2559 ใกล้เคียงกบัปีก่อน และมีอตัราสว่นของหนีส้นิรวมต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมเพียง 0.53 เทา่ เทียบกบัปี 2558 ท่ี 
0.52 เทา่ ซึง่เป็นเคร่ืองชีฐ้านะทางการเงินของบริษัทท่ีมัน่คง หนีส้นิต่ํา มีสภาพคลอ่งทางการเงินและความพร้อมสําหรับ
การขยายงานในอนาคต 
 

 การดาํเนินงานในปี 2560 และปัจจยัที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานในอนาคต 
 

 คาดการณ์ว่าในปี 2560 การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย ด้วยมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนของรฐับาล โดยเฉพาะโครงสรา้งพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งได้แก่ ถนน ระบบรถไฟ  รถไฟฟ้าชาน
เมอืง และระดบัราคาน้ํามนัในตลาดโลกซึ่งยงัอยู่ในระดบัตํ่า  ในขณะทีร่าคาพชืผลหลกัทางการเกษตรมกีารกระเตื้อง
สงูขึน้บา้งเลก็น้อย 
 

 ในภาพการแขง่ขนัของธุรกจิอาหารจะยงัคงมกีารแขง่ขนัสงูต่อไป จากการแขง่ขนัของคู่แขง่มกีารขยายสาขา 
คู่แขง่รายใหม่ๆทีเ่ขา้มาในธุรกจิเพิม่ขึน้ เอส แอนด ์พ ีจงึตอ้งเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการแขง่ขนัโดยมกีารจดัทําแผนกล
ยุทธทุกหน่วยงานขององค์กร เพื่อเน้นวิสยัทศัน์ในการที่จะเป็น “To be the most Trusted Thai Restaurant and 
Bakery Chain”  โดยจะยงัมกีารขยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองในทีซ่ึ่งเป็น Strategic Area  การรกัษาคุณภาพ รสชาต ิและ
ความใหม่สดของสนิค้า  การปรบัปรุงด้านบรกิารให้เป็นที่ประทบัใจต่อลูกค้า  การออกผลิตภณัฑ์ใหม่ๆเพื่อเป็น
ทางเลอืกของลกูคา้  การจดัซือ้วตัถุดบิล่วงหน้าเพื่อลดความผนัผวนดา้นปรมิาณและราคาวตัถุดบิ การควบคุมและลด
ตน้ทุนการผลติ การจดัระบบการผลติและทดแทนดว้ยเครื่องจกัรที่ทนัสมยั รกัษาสิง่แวดลอ้ม การลดการใชพ้ลงังาน
และการใช้พลงังานทางเลอืกที่สามารถลดต้นทุนการผลติลงได้  การจดัส่งสนิค้าจากโรงงานไปยงัสาขาต่างๆอย่าง
สมํ่าเสมอโดยมตีน้ทุนทีเ่หมาะสม รวมทัง้การจดัทําโปรแกรมการสง่เสรมิการจาํหน่ายทีเ่หมาะสมกบัโอกาสต่างๆและ
ไดผ้ลต่อการเพิม่ของรายได ้  ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจว่า สนิคา้และบรกิารของเอส แอนด ์พ ีจะเป็นทีช่ื่นชอบของลกูคา้ ทัง้
ลกูคา้ประจาํและลกูคา้ใหมไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 
 
 บรษิทัไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง
ว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทําใหผู้้อื่นสําคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสาระสาํคญั 
นอกจากน้ี บรษิทัขอรบัรองวา่ 
 (1) งบการเงนิและข้อมูลทางการเงนิที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกตอ้ง  ครบถว้นในสาระสาํคญัเกี่ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย
แลว้  
 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสําคญั  ทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีารปฏิบตัิตามระบบ
ดงักลา่ว 
 (3) บรษิทัได้จดัให้มรีะบบการควบคุมภายในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และ
บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการ
ตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคุมภายใน 
รวมทัง้ การกระทาํทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 ในการน้ี เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารทีชุ่ดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัไดม้อบหมายให ้นายวทิรู  ศลิาอ่อน เป็นผูล้งลายมอืชื่อกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้าดว้ยหากเอกสารใดไมม่ลีายมอื
ชื่อของ นายวทิรู  ศลิาอ่อน กาํกบัไว ้บรษิทัจะถอืวา่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่า้พเจา้ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักลา่ว
ขา้งตน้ 
 
 
 ชื่อ     ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ 
 
 
1. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา ประธานกรรมการบรหิาร      
      
 
 
2. นางเกษสดุา  ไรวา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร                       
 
 

 ชื่อ   ตาํแหน่ง  ลายมือชื่อ 
 
 
ผูร้บัมอบอาํนาจ    นายวทิรู   ศลิาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายปฏบิตักิารและบุคคล     
     เลขานุการบรษิทั 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ ีอาํนาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ

คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) 
การถือ
หุ้น ทางครอบครวั 

 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 
นางภทัรา  ศลิาออ่น 75 ปรญิญาดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์ 8.19 พีส่าวคนโต ทัง้  5  ปี / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ประธานกรรมการ 
 

 สาขาการจดัการ คณะบรหิารธุรกจิ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

  ประธานกรรมการ ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 

  ปรญิญาเอกกติตมิศกัดิ ์     
       Doctor in Letters (Honorary)     
       Pine Manor College, Massachusetts, USA     
  ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ     
  มหาวทิยาลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิา     
รอ้ยโทวรากร  ไรวา 69 ปรญิญาโท M.A. (Economics) 2.24 น้องชายคนที ่1 ทัง้  5  ปี / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /  
รองประธานกรรมการ  มหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า สหรฐัอเมรกิา   รองประธานกรรมการ ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
(ลาออกเมือ่วนัที ่23 กุมภาพนัธ ์
2559) 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ  
    (เกยีรตนิิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  (ลาออก 23 กุมภาพนัธ ์2559)  

นายประเวศวฒุ ิ ไรวา 66 ปรญิญาตร ีPolitical Science 6.22 น้องชายคนที ่3 2559 – ปัจจุบนั / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /  
ประธานกรรมการบรหิาร   มหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า สหรฐัอเมรกิา   รองประธานกรรมการ ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
รองประธานกรรมการ  Modern Managers Program (MMP)   2558 – ปัจจุบนั /  
(เขา้รบัตาํแหน่งรองประธาน
กรรมการเมือ่วนัที ่23 
กุมภาพนัธ ์2559 แทน 
รอ้ยโทวรากร ไรวา) 
กรรมการบรหิาร 

 Modern Marketing Management (MMM) 
โครงการอบรม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
หลกัสตูรภมูพิลงัแผน่ดนิ รุน่ 2  
   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ประธานกรรมการบรหิาร 
2558 – 2559 /  
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2551 – 2558 / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
กรรมการ 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ

คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) 
การถือ
หุ้น ทางครอบครวั 

 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 
นายประเวศวฒุ ิ ไรวา (ต่อ)  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ

พาณิชย(์TEPCoT) รุน่ 8 
สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

  2557 – ปัจจุบนั / 
กรรมการอสิระและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
คา่ตอบแทน 
2536 –2556 / 
กรรมการ 

บรษิทั ชาญอสิสระ ดเีวลลอ็ปเมนท ์จาํกดั(มหาชน) 
/    ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

นายขจรเดช   ไรวา 67 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ 2.10 น้องชายคนที ่2 ทัง้  5  ปี / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ณ.)   กรรมการบรหิาร ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
กรรมการบรหิาร  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)     
  สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย     
นางเกษสดุา   ไรวา 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน   

63 ปรญิญาดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิส์าขาการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยันอรธ์อสิเทริน์ บอสตนั, สหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ การเงนิและการธนาคาร 
วทิยาลยัอสัสมัชญับรหิารธุรกจิ 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005 

ประกาศนียบตัร Role of The Chairman Program รุน่ 36 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ 10/2553 
สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.) 

7.74 ภรยิาของ 
นายประเวศวฒุ ิ ไร

วา 

2560 – ปัจจุบนั / 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2559 – 2560 / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2556 – ปัจจุบนั/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนด
คา่ตอบแทน 
2551 – 2558 / 
กรรมการรองผูจ้ดัการใหญ่ 
2537 – ปัจจุบนั/ 
กรรมการบรหิาร 
 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นางเกษสดุา   ไรวา (ต่อ) 
 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูของประเทศ “ภมูพิลงัแผน่ดนิ” รุ่น 
1  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณชิย ์รุน่ 6 
(TEPCoT) 

สถาบนัวทิยาการการคา้ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ 6 

    สถาบนัวทิยาการพลงังาน 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ 1 
    สถาบนัวทิยาการธุรกจิและอุตสาหกรรม 

  2533 – ปัจจุบนั/ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกดั / 
ธุรกจิรา้นอาหารในต่างประเทศ 

นายวทิรู   ศลิาออ่น 49 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 1.59 บุตรชายคนที ่1 ของ 2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายปฏบิตักิารและบุคคล 
2555 – ปัจจุบนั / 
ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 
2553 – ปัจจุบนั / 
กรรมการ 
2533 – ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
2551 – 2559/ 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ธุรกจิอาหารในประเทศ 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
กรรมการและเลขานุการบรษิทั /      มหาวทิยาลยั นอรท์ คารโ์รลายนา แชปเปิลฮลิ     

    ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีดา้นการบรหิารการโรงแรมและอาหาร 
    มหาวทิยาลยั บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 
 

 นางภทัรา  ศลิาออ่น ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายฏบิตักิาร
และบุคคล / 
กรรมการบรหิาร/ 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

นายกาํธร  ศลิาออ่น  
กรรมการ 
(เขา้เป็นกรรมการเมือ่วนัที ่23 
กุมภาพนัธ ์2559) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลติ
และการเงนิ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
 

47 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวศิวกรรม
การเงนิ 
MIT Sloan School, Massachusetts, USA 
ปรญิญาโท สาขาวศิวกรรมเคม ี
       Imperial College of Science Technology   
       and Medicine, London, England 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
หลกัสตูร TLCA Executive Development Program 
(EDP) รุน่ที ่2  
      สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู ดา้นการคา้และพาณิชย ์
 TEPCOT  
 
 
 

1.51 บุตรชายคนที ่2 ของ 
นางภทัรา ศลิาอ่อน 

 

2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมการผู้จ ัดการใหญ่ 
สายการผลติและการเงนิ 
2559 – ปัจจุบนั/กรรมการ 
2558 – ปัจจุบนั/ 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
2558 – 2560 / 
รองผู้ จ ัด ก ารให ญ่ อาวุ โส
สายการผลิตและซัพพลาย
เชน 
2557 – ปัจจุบนั  / 
กรรมการบรหิาร 
2557 – 2558  /               
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
สายการผลติและซพัพลาย
เชน 
2554 – ปัจจุบนั/ 
กรรมการอสิระ /  
กรรมการตรวจสอบและ
กาํกบัดแูลกจิการ 
2554 – ปัจจุบนั / 
ประธานกรรมการพจิารณา
คา่ตอบแทน / 
 กรรมการสรรหา 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั พรเีชยีส ชฟิปปิ้ง จาํกดั(มหาชน) / 
ธุรกจิขนสง่ทางเรอื 
 
 
 
 
 
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 
นายกาํธร  ศลิาออ่น (ต่อ) 
 
 

  
 
 

  2554 – 2557 / 
รองกรรมการผู้จ ัดการสาย
งาน บ ริห ารก อ งทุ น ส่ วน
บุคคล 
2554 – 2557 / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานบริหารกองทุ นส่ วน
บุคคล 
2547– 2554 / 
รองกรรมการผูจ้ดัการสาย
งานวาณิชธนกจิ 
 

บรษิทั หลกัทรพัย ์บวัหลวงจาํกดั(มหาชน) /  
ธุรกจิเงนิทนุและหลกัทรพัย ์
 
 
 
 
 
 

นางสาวคทัลยีา  แสงศาสตรา 69 ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยม) 0.01 ไมม่ ี ทัง้  5 ปี / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
บรษิทั ไดนาสตีเ้ซรามคิ จาํกดั (มหาชน) /  
ธุรกจิผลติและจาํหน่ายวสัดุก่อสรา้ง กระเบือ้ง     
เซรามคิ 

กรรมการอสิระ       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    กรรมการอสิระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ  โครงการอบรม - Controllership   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

Management Development Program 
  กรรมการ /  

กรรมการบรหิาร 
        JJ Kellogg Northwestern University    
 
 

 ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)   
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 
 

   

 
 

      



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 
 
นางสาวโสภาวด ี อุตตโมบล 
กรรมการอสิระ 

57 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ 
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ไมม่ ี ทัง้  5 ปี / 
กรรมการอสิระและ 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 

กรรมการตรวจสอบ  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตรบ์ณัฑติ   กรรมการตรวจสอบ  
บรษิทั โรงพยาบาลบาํรุงราษฎร ์จาํกดั (มหาชน) 
/ 
ธุรกจิโรงพยาบาล 
 
 

       มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์                        
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP), 
      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  ทัง้  5 ปี / 
กรรมการอสิระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 

      
นายอวริทุธ ์ วงศพ์ทุธพทิกัษ ์ 69 M.B.A. Accounting Information System  - ไมม่ ี 2553 - ปัจจบุนั / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 

 ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
 

กรรมการอสิระ       New York University, U.S.A.   กรรมการอสิระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด  ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ   ประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน       จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    และกาํหนดคา่ตอบแทน 
  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 

บทบ าทคณ ะก รรมก าร ใน ก ารกํ าห นดน โยบ าย
คา่ตอบแทน 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
 

  2549 – 2558 /   
กรรมการอสิระ / กรรมการ
กาํหนดคา่ตอบแทน /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
2546 – ปัจจุบนั / 
กรรมการ 

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 
/ 
ธุรกจิการสือ่สาร 
 
 
บรษิทั ไทยพลาสตกิและเคมภีณัฑ ์จาํกดั 
(มหาชน) 
ธุรกจิจาํหน่ายผลติภณัฑพ์ลาสตกิทุกชนิด 

     2538 – ปัจจุบนั / 
กรรมการ /  

บรษิทั เทเวศประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) / 
        ธุรกจิการประกนัภนัภยั 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

ประธานคณะกรรมการ
บรหิาร 

 

       
นางปัทมาวลยั  รตันพล 61 ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกจิ 0.01 ไมม่ ี 2553 – ปัจจุบนั / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการ 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการสรรหาและกาํหนด 
คา่ตอบแทน 
 
 
 
 
 
 

      Emporia State University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
     สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

  กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร / 
ก ร รม ก า ร ส ร รห าแ ล ะ
กาํหนดคา่ตอบแทน 
2542 – ปัจจุบนั / 
ประธาน เจ้าห น้ าที่ ฝ่ าย
ทรพัยากรบุคคล 
2542 – ปัจจุบนั / 
ประธาน เจ้าห น้ าที่ ฝ่ าย
ทรพัยากรบุคคล 
2542 – ปัจจุบนั / 
ประธาน เจ้าห น้ าที่ ฝ่ าย
ทรพัยากรบุคคล / 
ประธาน เจ้ าห น้ าที่ ฝ่ าย
ปฏบิตักิารไมเนอรฟ์ู้ด 
 

ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
    

 
 
บรษิทั ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
และ บรษิทัในเครอื 
ธุรกจิจดัจาํหน่ายสนิคา้แฟชัน่จากต่างประเทศ 
บรษิทั เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิเครอืขา่ยรา้นอาหารบรกิารดว่น 
 
บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั 
(มหาชน) และ บรษิทัในเครอื 
ธุรกจิเครอืขา่ยรา้นอาหารบรกิารดว่น 
 

 
 
 
 

      



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
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ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 

นายปิยะ  ซอโสตถกิุล 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํ า ห น ด
คา่ตอบแทน 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

46 ปรญิญาโท ดา้นบรหิารธุรกจิ (MBA) 
    Harvard University ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์ดา้นวศิวกรรมเคม ี
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์ดา้นวศิวกรรมเคม ี
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
      Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 
ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) 
 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

- ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 
2554 – ปัจจุบนั / 
กรรมการอสิระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ
กาํหนดคา่ตอบแทน 
2544 – ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
         - ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
         - ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
          - ปัจจุบนั / 
กรรมการ 
          - ปัจจุบนั / 
กรรมการ 
          - ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
          - ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
       ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
 
 
 
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
ธุรกจิสถาบนัการเงนิ 
บรษิทั ซคีอน จาํกดั / 
ธรุกจิรบัเหมาก่อสรา้งอาคารทุกชนิด 
บรษิทั ไทยชรูส จาํกดั / 
ธุรกจิผลติและ จาํหน่ายผงชรูส 
บรษิทั นนัยางมารเ์กต็ติง้ จาํกดั / 
ธุรกจิคา้สง่ คา้ปลกี รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยาง 
บรษิทั นนัยางอุตสาหกรรม จาํกดั / 
ธุรกจิคา้สง่ คา้ปลกี รองเทา้ผา้ใบ รองเทา้นนัยาง 
บรษิทั ซคีอน ดเีวลลอปเมนท ์จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิใหเ้ชา่พืน้ที ่
บรษิทั เอราวณันา จาํกดั / 
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน้า  9 
 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

       
นายปิยะ  ซอโสตถกิุล (ต่อ) 
 
 

              - ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
          - ปัจจุบนั / 
กรรมการ 

บรษิทั สยามเฮา้ซิง่ จาํกดั / 
ธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
บรษิทั เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จาํกดั/  
        ธุรกจิเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์
 

นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค 46 ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ สาขาธุรกจิระหวา่งประเทศ    - ไมม่ ี 2555 – ปัจจุบนั / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /  
กรรมการ  Washington State University, Pullman, WA,   กรรมการ / ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
กรรมการบรหิาร  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 สหรฐัอเมรกิา                                                 
ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ สาขาการตลาด 

  กรรมการบรหิารความ
เสีย่ง  2553 – ปัจจุบนั / 

 

       Washington State University, Pullman, WA,
สหรฐัอเมรกิา 

  กรรมการบรหิาร         
2552 – ปัจจุบนั / 

 
บรษิทั ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) / 

  ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบตัร Director Finance  Program (DFP)  

Australian Institute of Company Directors Association 

  กรรมการ 
2545 – ปัจจุบนั /      
ประธานเจา้หน้าทีฝ่่าย
ปฏบิตักิาร – กลุม่ธุรกจิฮอ
ทเชนไมเนอรฟ์ู้ด 
 

และบรษิทัในเครอื 
ธุ ร กิ จ จั ด จํ าห น่ าย สิ น ค้ าแ ฟ ชั ่น จ าก

ต่างประเทศ/        
บรษิทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) /

ธุรกจิเครอืขา่ยรา้นอาหารบรกิารดว่น  
 

       
       
       
       
       
       
นายสมจติร  กติธิรีะกุล 56 ปรญิญาโท ศลิปศาสตร ์  - ไมม่ ี ทัง้  5  ปี / บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน้า  10 
 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติเบเกอ
รี ่

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง   รองผูจ้ดัการใหญ่สายการ ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 

  ปรญิญาตร ีเทคโนโลยชีวีภาพ   ผลติเบเกอรี ่  
  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
    

นายจงชนะ  จนัทมาศ 
รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 

52 ปรญิญาตร ี  วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร      
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 - ไมม่ ี 2558 – ปัจจุบนั / 
รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลติ
อ าห า ร  แ ล ะ ฝ่ า ย วิ จั ย
พฒันาผลติภณัฑ ์
2556 – 2557 / 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) /
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 

    รองผูจ้ดัการใหญ่สายการขาย  
    2551 – 2557 /  
    ร อ ง ผู้ จ ั ด ก า ร ใ ห ญ่

สายการผลติอาหาร 
 

 

นายธวชั  ปานเสถยีรกุล 
รองผูจ้ดัการใหญ่สายปฏบิตักิาร
สาขา 

43 ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้า 
University of Southern California 

- ไมม่ ี 2559 – ปัจจุบนั / 
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
สายปฏบิตักิารสาขา 
2557 – ปัจจุบนั / 
หุน้สว่นผูจ้ดัการ 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
หา้นหุน้สว่นจาํกดั โอฮานะ บางกอก / 
ธุรกจิการคา้ดอกไมแ้ละตน้ไมแ้ละอุปกรณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

       
       
นายอาํพล  เรอืงธุระกจิ 
ผูอ้าํนวยการสายบญัชแีละการเงนิ 

60 ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ  
     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- ไมม่ ี  2559 – ปัจจุบนั / 
ผูอ้าํนวยการ สายบญัชี

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน้า  11 
 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 
 

ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 
     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Master of Business Administration  
     University of California at Berkeley, U.S.A. 

และการเงนิ  
2555 – 2558 / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จ ัดการ
ใหญ่ 
2552 – 2555 / 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บรษิทั ไทยฮัว้ยางพารา จาํกดั (มหาชน) /  
ธุรกจิยางพารา 
บรษิทั เอสซจี ีแอคเคาทต์ิง้ จาํกดั (เครอืซเิมนต์
ไทย  SCG) / 
ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นบญัซ ี
 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
นายวทิรู   ศลิาออ่น 
เลขานุการบรษิทั 
(21 เมษายน 2553) 
 

49 ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
     มหาวทิยาลยั นอรท์ คารโ์รลายนา แชปเปิลฮลิ 
     ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีดา้นการบรหิารการโรงแรมและอาหาร 

1.59 บุตรชายคนที ่1 ของ 
นางภทัรา ศลิาออ่น 

2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายปฏบิตักิารและบุคคล 
2555 – ปัจจุบนั / 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) / 
ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 
 
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน้า  12 
 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 
 

อาย ุ
คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) การถือหุ้น ทางครอบครวั 
 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มหาวทิยาลยั บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program(DAP) 

      สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 

ประธานกรรมการบรหิาร 
ความเสีย่ง 
2553 – ปัจจุบนั / 
กรรมการบรหิาร 
2550 – 2553/ 
2551 – ปัจจุบนั / 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ธุรกจิอาหารในประเทศ 
2549 – 2551 / 
รองผูจ้ดัการใหญ่สาย
พฒันา 
ธุรกจิการตลาดรา้นอาหาร  
2545- 2549 / 
ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั ในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม

บรษิทั รษิทัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
รายชือ่ อส แอนด ์พ เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี อส แอนด ์อส แอนด ์ ภทัราอส แอนด์ ภทัรา เอส เค ภทัรา สุดา ภทัรา ภทัราางกอกแจุเมะโนะฮานเอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พ ี เอ็ม เอส พี เซยีงไฮ้ เอ็มเอสซีฟู้ ดเฮา้ส ์ เอส.อาร.์

ซนิดเิคท เตอรเ์นช ัน่แนล ฟูต้อรเ์นช ัน่แนล ฟู้ ดส ์ (กมัพแอสเซท โกลเบลิ เจนวีารสทวัรองท ไฟน ์ ไทย คูซนี (พทีอี)ี เคเทอริง่ฟน ์ ไทย คูซนี ปักก ิง่วยีนนา(มาเลเซยี)อส แอนด์ พีดเวลลอปเมนทวลลอปเมนท์ (สงิคโปอ็มเอสพี พรอ้พเพอรงไฮ้ ย ัว่ะซือ่ เรสทวัรไทย คูซนีเคเทอรร์ ิง่ เอสเตท
1.  นางภทัรา  ศลิาอ่อน x x x  /  / / x

2. รอ้ยโทวรากร  ไรวา // / // // //  //

3. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา // // x // // / / / / / / / / / / / / //

4. นายขจรเดช  ไรวา // / // // / / //

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

6. นายวทิูร  ศลิาอ่อน // // / / // /

7. นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา /

8. นางสาวโสภาวด ี  อุตตโมบล /

9. นายอวริุทธ ์ วงศพ์ุทธพทิกัษ ์ /

10. นางปัทมาวลยั  รตันพล // / /

11. นายจอหน์ สกอ๊ต ไฮเน็ค //

12. นายปิยะ  ซอโสตถกิุล /
13. นายกําธร ศลิาออ่น // / / /
14. นางพรพไิล  ไรวา  // // //

15. นางพนัทิพา ไรวา  // // / //

16. นายสมจติร  กติธิรีะกุล
17. นายจงชนะ  จนัทมาศ
18. นายธวัช  ปานเสถยีรกลุ
19. นายอําพล เรอืงธรุกจิ

หมายเหต ุ:
X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบรหิาร
/     กรรมการ
เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน) สดุา บรษิัท สดุา จํากัด
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดบรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์จํากัด ภัทรา ปักกิง่ บรษิัท ภัทรา อนิเตอรเ์นชั่นแนล เรสทัวรองท ์แมเนจเมน้ท ์(ปักกิง่)จํากัด
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดบรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์จํากัด (กัมพชูา) ภัทรา เวยีนนา ภัทรา เรสทัวรองท,์ เวยีนนา จเีอ็มบเีอช
เอส แอนด ์พ ีแอสเซท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จํากัด บางกอกแจม (มาเลเซยี) บรษิัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซยี)
เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จํากัด อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พบีรษิัท อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจํากัด
ภัทรา (เจนีวา) บรษิัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากดั เอส แอนด์ พี ดเีวลลอปเมน บรษิัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดงิ จํากัด
เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท ์จํากัด เอส แอนด์ พี ดเีวลลอปเมน บรษิัท เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดงิ พทีอี ี จํากัด
ภัทรา ไฟน ์ไทย คซูนี (พทีอี)ี บรษิัท ภัทรา ไฟน ์ไทย คซูนี พทีอี ีจํากัด เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี จํากัด
เอส เค เคเทอริง่ บรษิัท เอส เค เคเทอริง่ พทีอี ีจํากัด (สงิคโปร)์ ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ บรษิัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ เซอรว์สิเซส จํากัด
ภัทรา ไฟน ์ไทย คซูนี เอส. อาร.์ เอสเตท บรษิัท เอส. อาร.์ เอสเตท จํากัด

เอ็มเอสพี บรษิัท เอส เอส พ ีพร็อพเพอรต์ี ้จํากัด
เซยีงไฮ ้ บรษิัท เซยีงไฮ ้ยั่วะซือ่ เรสทัวรองท ์แมเนจเมน้ท ์จํากัด

เอกสารแนบ 2  หนา้ 1

บรษิทัยอ่ย บรษิทัร่วม

บรษิัท ภัทรา ไฟน ์ไทย คซูนี จํากัด



 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หน้า  1 

 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบริษทั (Compliance) (ถ้ามี) 
 

ชื่อ - สกลุ / ตาํแหน่ง 

อาย ุ

คณุวฒุิการศึกษา 

สดัส่วน ความสมัพนัธ  ์

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 
(ปี) 

การถือ
หุ้น ทางครอบครวั 

 (ร้อยละ) ระหว่างผ ูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ตาํแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 

นางเชอรล์ี ่ สวา่งคง 
ผูจ้ดัการฝ่ายประจาํสาํนกั 

ตรวจสอบภายใน 

 

 

47 

 

 

ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 

 

- 

 

 

ไมม่ ี

 

 

2558 – ปัจจุบนั /  

ผูจ้ดัการฝ่ายประจาํสาํนกั
ตรวจสอบ 

2553 – 2558 /  

ผูช้ว่ยฝ่ายประจาํสาํนกังาน 

 

 

บรษิทั เอสแอนดพ์ซีนิดเิคท จาํกดั 

(มหาชน)/ 

ธุรกจิอาหารและเครือ่งดืม่ 

     ตรวจสอบ 

2551-2552 / 

ผูช้ว่ยฝ่ายประจาํศนูยด์ลิเิวอรี ่
 

 

 



 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หน้า  2 
 

  หน้าที่ความรบัผิดชอบของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

  สาํนกังานตรวจสอบกาํหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ใหส้อดคลอ้งตาม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยทุธ ์ รวมทัง้ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวชิาชพี
การตรวจสอบภายในทีเ่ป็นสากล เป็นการตรวจสอบเชงิป้องกนัอยา่งสรา้งสรรคท์นัเหตุการณ์ และยดึมัน่ในจรรยาบรรณ โดยกาํหนดกาํหนดความรบัผดิชอบของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

ไวด้งันี้ 

 ตรวจสอบใหม้กีารจดัทาํรายงานทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานบญัชไีทยและสากล มกีระบวนการจดัทาํ และหลกัฐานประกอบการบนัทกึบญัชทีีถ่กูตอ้งครบถว้น มคีวามโปรง่ใส
และเชื่อถอืได ้มกีารเปิดเผยขอ้มลู ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิอยา่งเพยีงพอ  

 พจิารณาผลกระทบจากมาตรฐานบญัชทีีม่กีาร เปลีย่นแปลงและการเลอืกใชน้โยบายบญัช ีใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบ 

 กาํหนดและพฒันาวธิกีารตรวจสอบเพือ่สง่เสรมิการดาํเนินงานของบรษิทั ในแนวทางเชงิป้องกนั และสรา้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ใหเ้กดิประโยชน์และเพิม่คุณคา่แก่องคก์ร
ยิง่ขึน้  

 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นตามกฎหมาย และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 ใหค้าํปรกึษาอยา่งเป็นอสิระและเทีย่งธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษทัภบิาล เพือ่ลดความ เสีย่งจากการปฏบิตัไิมต่รงตามหลกัการทีห่น่วยงานกาํหนดไว ้

 สนบัสนุนการพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อการบรหิารงานและพฒันาการตรวจสอบ  

 จดัใหม้รีะบบประเมนิผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกาํหนด KPIsวดัผลของผูต้รวจสอบและสาํนกังานตรวจสอบเพือ่พฒันาปรบัปรงุงานตรวจสอบใหด้ยีิง่ขึน้  

 จดัใหม้กีารตรวจสอบทีเ่ป็นแนวทาง Innovative Auditing 

 กาํหนดและพฒันาแนวทางตรวจสอบใหม้กีารปฏบิตังิานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน และจรยิธรรมการตรวจสอบทีก่าํหนดโดยองคก์รวชิาชพีสากล 

และสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภายในไดร้บัวฒุบิตัร  

 พฒันาองคค์วามรู ้ทกัษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเนื่อง ตามสภาพแวดลอ้มและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 

 ประสานงานกบัผูส้อบบญัชตีามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  

 กาํหนดผงับรหิารงาน กาํลงัพล แผนงาน และงบประมาณของสาํนกังานตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัการกาํกบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบรหิารงานบุคคลทีด่ ี 

 ปฏบิตัภิารกจิทีค่ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิม่เตมิ 

 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 4 :  รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 
 

 
- ไมม่ ี- 

 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกดั (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 5 : อื่น  ๆ   
 

 
- ไมม่ ี- 
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