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ส?วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 
  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครอื 
 บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ?มบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจร<านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ร<านจําหน?ายผลิตภัณฑ.เบเกอรี่ 
และอาหารสําเร็จรูปต?างๆ พร<อมทั้งเปXนผู<ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต<ชื่อ 
เอส แอนด. พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ.สินค<าและ
บริการ และโครงสร<างกลุ?ม บริษัท เอส แอนด. พี ดังต?อไปนี ้
 
1.1 วิสัยทัศน. พันธกิจ และกลยุทธ.ในการดําเนินงานของบริษัท 
 
 วิสัยทศัน. 
 เปXนผู<นําธุรกิจ ร<านอาหารไทย ผลิตภัณฑ.เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ.อาหาร ที่
ได<รับความชื่นชอบทั่วโลก 
 
   พันธกิจ 
 - สร<างความสุขแก?ลูกค<าอย?างสม่ําเสมอ 
 - เร?งการเจริญเติบโตผลกําไรในธุรกิจที่มีอยู?และที่เกี่ยวข<อง 
 - สร<างผลิตภัณฑ.ที่เปXนนวัตกรรมใหม?และการบริการ 
 - ดึงดูดและรักษาสมรรถนะการทํางานสูงสุดโดยการพัฒนาคนและการมี
พันธกิจร?วมกัน 
 - ลดความซับซ<อนของกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มผลผลิต 
 - มีส?วนร?วมในชุมชนของเรา 
 
  ค?านิยมหลัก 
 - Passion การทํางานด<วยใจรัก จริงจัง สร<างสรรค. 
 - Action การตัดสินใจที่ชาญฉลาด และทันต?อเวลา 
 - Teamplay การประสานงานกันอย?างคล?องแคล?วและคุ<นเคย 
 - Ambition ความทะเยอทะยานที่จะปรับมาตรฐานตนเองให<ดีขึ้นเรื่อยๆ 
 - Responsibility ความจริงใจที่จะทําในสิ่งที่ถูกที่ควร 
 - Achievement ความเพียรพยายามที่จะทําสิ่งที่ตั้งใจให<สําเร็จ 
 
 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)	
 

หน<า 12      หน<า 2	

1.2 สารจากประธานกรรมการบริษัท 

 
 นับตั้งแต?ก?อตั้ง S&P มาจนถึงปwที่ 45 ในปw พ.ศ. 2561 นี้ จากร<านไอศกรีม
คอนเนอร.เล็กๆในซอยประสานมิตร จนกลายเปXนร<านอาหารและเบเกอรี่ที่มีสาขา
ของร<านอาหารมากที่สุดในโลกคือ 137 ร<านในปw 2560 ที่ผ?านมา บริษัทฯ มีการ
เจริญเติบโตอย?างมั่นคงและเปXนที่รู<จักกันเปXนอย?างดีมาโดยตลอดในนามของ
ร<านอาหารที่มีรสชาติอร?อยฝwมือคนไทย และร<านเบเกอรี่ที่มีอยู?ทั่วทุกภูมิภาคใน
ประเทศไทย 
 
 ในช?วง 2-3 ปwที่ผ?านมา แม<จะมีสภาวะเศรษฐกิจและมีเหตุการณ.ต?างๆที่อาจ
ทําให<ธุรกิจระดับประเทศหลายๆแห?งชะลอตัวไปบ<าง S&Pยังคงใช<หลักธรรมาภิ
บาลในการดํารงไว<ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม มอบแด?ลูกค<า พนักงาน และผู<ถือหุ<น 
ทุกท?านเปXนอย?างดีที่สุด ได<แก? การมอบผลิตภัณฑ.ที่มีคุณภาพ สะอาด อร?อย 
ให<แก?ลูกค<า การดูแลรับผิดชอบต?อสังคมและชุมชน การสร<างคนโดยผ?านศูนย.การ
เรียนเอส แอนด. พี เพื่อฝ�กเยาวชนให<มีอาชีพไปพร<อมกับให<มีความชํานาญใน
อาชีพรองรับธุรกิจของS&P ที่ต<องเติบโตต?อไป การฝ�กอบรมพนักงานใน
หน?วยงานต?างๆให<มีทักษะความชํานาญเพื่อบริการที่ดีเยี่ยมแก?ลูกค<าทุกท?าน การ
ปรับเปลี่ยนระบบขั้นตอนของการทํางานโดยใช<ระบบ IT เข<ามาช?วยให<
กระบวนการทํางานง?ายขึ้น ตอบรับกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนอย?างรวดเร็วในแต?ละ
ยุคสมัยที่มีการแข?งขันในภาคธุรกิจสูง 
 
 บริษัทฯขอให<สัญญาต?อทุกๆท?านว?าจะยังคงตั้งใจและดําเนินการพัฒนาอย?าง
ยั่งยืน เพื่อนําไปสู?การดําเนินธุรกิจให<เจริญเติบโตอย?างมั่นคงสืบไป 
 
 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู<ถือหุ<น คู?ค<า ลูกค<า รวมทั้ง
ผู<บริหารและพนักงานทุกท?านที่ให<ความสนับสนุนและมอบความไว<วางใจให<
บริษัทฯด<วยดีเสมอมา ในปwที่ 45 นี้ เรายังคงมุ?งมั่นการรักษาและพัฒนาคุณภาพ
ของ S&P ในการมอบผลิตภัณฑ.ที่ดีและการบริการที่ประทับใจ พร<อมกันนี้
ผู<บริหารและพนักงาน S&P จะยังคงร?วมมือร?วมใจทุ?มเทในภารกิจเพื่อยกระดับใน
การดําเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ให<ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ปw 
  
 1.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  
 
 กลุ?มธุรกิจร<านอาหารและเบเกอรี่ภายใต<เครื่องหมายการค<า “เอส แอนด. พี” 
ก?อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มต<นจากการเปXนร<านขายไอศครีม 
อาหาร และของว?างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได<รับความนิยม
และการตอบรับจากลูกค<าจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจ
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เพิ่มขึ้นด<วยการทําธุรกิจร<านเบเกอรี่ และประสบความสําเร็จจากการเปXนผู<นําใน
การผลิตเค<กแต?งหน<าตามสั่งและเค<กลายการ.ตูนรายแรกในประเทศไทย รวมทั้ง
การออกแบบบรรจุภัณฑ.ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร<านได<รับความ
นิยมแพร?หลายในกลุ?มลูกค<า ส?งผลให<มีการขยายสาขาอย?างรวดเร็วในแหล?งทําเล
ที่สําคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต?างจังหวัด โดยในปw 2523 เอส แอนด. พี ได<
เป�ดตัวสาขาสยาม สแควร. ซึ่งถือได<ว?าเปXนผู<ประกอบธุรกิจอาหารรายแรก ๆ ที่นํา
กลยุทธ.ด<านการตลาดร<านอาหารมาใช< และการใช<สื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ 
เอส แอนด. พี ยังเปXนหนึ่งในผู<บุกเบิกร<านอาหารในห<างสรรพสินค<าอีกด<วย สําหรับ
ในต?างจังหวัดนั้น  จังหวัดเชียงใหม? ถือเปXนจังหวัดแรกที่ เอส แอนด. พี มีการ
ขยายสาขาออกไป  
 
 
 ในปw 2532 บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได<เข<าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย.แห?งประเทศไทย บริษัทมีการลงทุนและขยายงานทั้งทางด<าน
ธุรกิจร<านอาหารและการผลิตเบเกอรี่อย?างต?อเนื่อง ภายใต<ตรา “เอส แอนด. พี” 
ประกอบด<วย ธุรกิจร<านอาหาร เอส แอนด. พี และธุรกิจเอส แอนด. พี เบเกอรี่ช<อพ 
โดยมุ?งเน<นการขยายฐานลูกค<าให<มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสร<าง
เครื่องหมายการค<า “เอส แอนด. พี” ให<เปXนที่ยอมรับได<อย?างรวดเร็ว นอกจากนี้
บริษัทยังสามารถนําเสนอและสร<างตราใหม?ๆให<เปXนที่ยอมรับแก?กลุ?มลูกค<าใน
ระดับต?างๆอย?างแพร?หลาย ได<แก? ร<านอาหารไทย“Patara”  ร<านอาหารนานาชาติ 
“Patio”  กลุ?มร<านอาหารในบรรยากาศที่เปXนเอกลักษณ.ของตนเอง “Vanilla”  ร<าน
กาแฟ “BlueCup”  ผลิตภัณฑ.ขนมไทย  คุกกี้ “Delio”  วุ<นคาราจีแนน “Jelio 
Jelly” และที่สําคัญคือ เอส แอนด. พี ถือเปXนผู<ริเริ่มพัฒนาธุรกิจการจําหน?ายขนม
ไหว<พระจันทร.ตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ด<วยการบรรจุในซองสวยงามที่ช?วย
รักษาความอร?อย สด และคุณภาพขนมได<นานขึ้น พร<อมบรรจุภัณฑ.ที่ออก
แบบอย?างสวยงามและทันสมัย พร<อมกิจกรรมการตลาดเพื่อแนะนําสินค<าและสร<าง
ยอดขาย 
 
 ในปw 2533  บริษัทได<มีการขยายฐานลูกค<าไปยังต?างประเทศ  โดยได<เป�ด
ร<านอาหารไทยแห?งแรก   ภายใต<ชื่อร<าน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) 
ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด<วยต<องการให<ชาวต?างชาติได<ลิ้มรสชาติอาหาร
ไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็ได<รับการตอบรับเปXนอย?างดี ประกอบกับความนิยมของ
อาหารไทยในต?างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายร<านอาหารอย?างต?อเนื่อง โดย 
ณ สิ้นปw 2560 เอส แอนด. พี มีร<านอาหารไทยตั้งอยู?ใน 6 ประเทศทั่วโลก คือ 
อังกฤษ สวิสเซอร.แลนด. ออสเตรีย สิงคโปร. จีน และกัมพูชา รวมทั้งสิ้น 25   สาขา 
ภายใต<ตราที่หลากหลายทั้ง Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam, 
Vanilla  รวมไปถึงตรา S&P ด<วย  
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 บริษัทได<มีการวิจัยและพัฒนาด<านธุรกิจอาหารสําเร็จรูป รวมทั้งอาหารแช?
แข็งพร<อมรับประทาน และผลิตภัณฑ.     ไส<กรอก ภายใต<ตรา “Quick Meal” และ 
“Premo” เพื่อตอบสนองต?อความต<องการและพฤติกรรมในการบริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู<บริโภค บริษัทได<ลงทุนด<านการวิจัยและพัฒนาด<านธุรกิจ
อาหารสําเร็จรูปอย?างต?อเนื่องเพื่อให<สินค<าของบริษัทได<รับการยอมรับจากกลุ?ม
ผู<บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน<นจุดแข็งในด<านคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลาย
ของเมนู และเพื่อให<การทําธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ?มเอส แอนด. พี ได<มีการ
ขยายฐานการให<บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต<ตรา “S&P Catering” 
บริการจัดส?งอาหารถึงบ<านและบริการอาหารป��นโต (S&P Delivery 1344) 
นอกจากนี้ เพื่อให<การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ?มลูกค<าได<กว<างขวางมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ?มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ�น บริษัทก็ได<นําร<าน Maisen ซึ่งเปXน
ร<านหมูทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเป�ดบริการนอกประเทศญี่ปุ�นเปXน
ครั้งแรกในปw 2555 และในปw 2556 ได<นําร<านอาหารญี่ปุ�นแนวไคเซกิที่มีชื่อเสียง
มากของญี่ปุ�น คือ ร<าน Umenohana มาเป�ดให<บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ�น  
 
 ในปw 2560 ซึ่งเปXนปwที่บริษัทดําเนินกิจการมาครบ 44 ปw และก<าวขึ้นสู?ปwที่ 45 
อย?างมั่นคง บริษัทมีความมุ?งมั่นในการพัฒนาและสร<างผลิตภัณฑ.ใหม? ๆ อย?าง
ต?อเนื่อง เพื่อความเปXนผู<นําด<านธุรกิจร<านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมทั้ง
การบริการที่ครอบคลุมช?องทางการจําหน?ายต?าง ๆ ในตลาดทั้งในประเทศและ
ต?างประเทศ โดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา คือการนําเสนอสินค<าที่มีคุณภาพดี 
มีคุณค?า ตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต<องการของลูกค<าให<ดีที่สุด 
นับตั้งแต?วัตถุดิบและส?วนประกอบที่ใหม? สด ปลอดภัย   ผลิตสินค<า อาหาร เบเกอรี่ 
และเครื่องดื่ม ที่มีคุณภาพสูง สม่ําเสมอ รสชาติดี สด และสะอาด 
 
 
1.4 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครอื 
 
 บริษัทเอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ?มบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจร<านอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม ร<านจําหน?ายผลิตภัณฑ.เบเกอรี่ 
และอาหารสําเร็จรูปต?างๆ พร<อมทั้งเปXนผู<ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต<ชื่อ 
เอส แอนด. พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ.สินค<าและ
บริการ และโครงสร<างกลุ?ม บริษัท เอส แอนด. พี ดงัต?อไปนี้ 
 
1.4.1 กลุ?มธุรกิจภายในประเทศ 
 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)	
 

หน<า 12      หน<า 5	

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีร<านอาหารและร<านเบเกอรี่ที่ดําเนินการ
อยู?ภายในประเทศรวมทั้งสิ้น 494 สาขา และแฟรนไชส. 1 สาขา ถือเปXนช?องทาง
จัดจําหน?ายที่สําคัญและทํารายได<หลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได<วางตําแหน?ง
ผลิตภัณฑ.และบริการของร<านแยกตามกลุ?มลูกค<าเป�าหมายโดยแต?ละร<านมีความ
โดดเด?นเฉพาะตัวที่แตกต?างกัน ทั้งนี้เพื่อให<สามารถเข<าถึงและครอบคลุมกลุ?ม
ลูกค<าเป�าหมายอย?างทั่วถึง อาทิ ร<านอาหารและร<านเบเกอรี่ เอส แอนด. พี มุ?งเน<น
กลุ?มลูกค<าในวงกว<าง (Mass Customization) ในขณะที่ร<านอาหารแบรนด.อื่น
มุ?งเน<นกลุ?มลูกค<าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุป
รายละเอียดของร<านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัทได<ดังตาราง  
 
 นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินธุรกิจให<บริการจัดส?งอาหาร (Delivery 1344) 
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่  (S&P Catering) และขายส?งอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูปอีกด<วย 
 

ร<านอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

จํานวนสาขา 
กรุงเทพมหานคร ต?างจังหวัด รวม 

S&P Bakery Shop  108 217 325 
S&P Restaurant & 
Bakery 

70 71 141 

BlueCup (standalone) 2 1 3 
Go Go Box 1 - 1 
Grand Seaside - 1 1 
Vanilla 5 - 5 
Patio 1 - 1 
Patara 1 - 1 
Maisen 8 2 10 
Umenohana 1 1 2 
SNP 2 1 3 
S&P Franchise  1 - 1 
Nai Harng 1 - 1 

รวม 201 294 495 
 
หมายเหตุ :  บริษัทมีเคาน.เตอร.กาแฟ “BlueCup” อยู?ในร<านอาหารและเบเกอรี่ 
S&P รวมทั้งจุดสแตนด.อะโลนจํานวน 240แห?ง 
1.4.2 กลุ?มธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
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 (1) S&P Restaurant & Bakery 
   ร<านอาหารที่ให<การบริการเต็มรูปแบบด<วยอาหารไทยและนานาชาติ
หลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานที่มีให<เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม 
BlueCup ผลิตภัณฑ.เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินค<าพร<อมรับประทานมากมาย ใส?
ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม? ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจน
การเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย?างมีคุณภาพ สร<างสรรค.เมนูจากเชฟมืออาชีพ โดย
ให<บริการลูกค<าหลากหลายกลุ?มตั้งแต?วัยรุ?น คนทํางาน และครอบครัว มีบริการ
หลากหลายให<เลือกทั้งการรับประทานที่ร<าน (Eat in) การซื้อกลับบ<าน (Take 
away) และบริการจัดส?งให<ที่บ<าน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปXนร<านอาหารที่
ผู<บริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช?แข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนม
ไทย ซึ่งถือเปXนทางเลือกง?าย ๆ ที่อร?อยสําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน 
 
 (2) S&P Bakery & Coffee 

  ร<านเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเข<าหาลูกค<าในกลุ?มต?าง ๆ ในแหล?งชุมชนทั่วไป 
เช?น ซูเปอร.มาร.เก็ต ห<างสรรพสินค<า อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภัณฑ.เครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เค<กคุกกี้ แซนวิชและขนมป¦ง พร<อม
ทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเน<นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให<ครอบคลุมพื้นที่
สําคัญ ๆ ในแต?ละภาคของประเทศ 
 
 (3) ร<าน BlueCup Coffee 

  ร<าน BlueCup Coffee เปXนจุดจําหน?ายกาแฟสดคุณภาพในร<านเอส
แอนด.พี เริ่มต<นขึ้นเปXนครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่ ร.พ. ศิริราช  ซึ่งใน
ขณะนั้นเปXนช?วงที่ตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย  เมื่อหันกลับมา
เห็นถึงความพร<อมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรที่ต<องการให<ร<านเอสแอนด.
พี มีกาแฟสดคุณภาพไว<คอยให<บริการจึงถือเปXนจุดกําเนิดของชื่อ BlueCup 
Coffee  โดยมีเป�าหมายในการดําเนินธุรกิจคือ เปXนร<านกาแฟชั้นนําที่อยู?ในใจ
ของผู<บริโภคคนไทย  มีกาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่อร?อย ในบรรยากาศ
แบบสบายๆ  และบริษัทมีแผนที่จะขยายร<านกาแฟ BlueCup เพื่อให<ถึง
กลุ?มเป�าหมายทั้งประเทศ ทั้งนี้นอกจากจุดขายในร<านเอสแอนด.พีแล<ว ยังมีการ
ริเริ่มเป�ดร<านกาแฟ BlueCup ที่เปXนแบบ ‘standalone store’ ให<บริการอีกด<วย 
โดยขณะนี้มีอยู? 2 สาขาคือ สาขาห<างเซ็นทรัลเวิร.ล และสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ  
 
 (4) บริการจัดส?งอาหาร: S&P Delivery 1344 

  เอส แอนด. พี Delivery เพียงแค?กดเบอร.โทร 1344 หรือสั่งจาก website 
http://www.1344delivery.com หรือจาก Mobile Application “S&P Delivery”  
บริการจัดส?งอาหาร เครื่องดื่ม เค<ก เบเกอรี่ที่หลากหลาย และผลิตภัณฑ.อาหาร
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พร<อมรับประทาน ก็จะถูกจัดส?งถึงบ<าน เพื่อตอบสนองความต<องการทุกไลฟªสไตล.
ด<วยความสะดวกและความรวดเร็ว รวมถึงการบริการป��นโตที่จัดส?งอาหารถึงบ<าน
ในแต?ละมื้อทุกวัน โดยเน<นให<ความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสะอาด รสชาติ 
ความสดใหม?และความรวดเร็วในการบริการถึงบ<านหรือสถานที่ทํางานของลูกค<า
ทุกวัน  
 

 (5) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: S&P Catering 

  บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญด<วยเมนูหลากหลาย ใส?ใจทุก
รายละเอียด สามารถนํา เสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน 
ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด. 
 (6) ธุรกิจขายส?งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป 

  เพื่ออํานวยความสะดวกให<ลูกค<าได<เข<าถึงสินค<าของบริษัทในช?องทาง
อื่น ๆ นอกเหนือจากหน<าร<านอาหารและร<านเบเกอรี่ในเครือเอส แอนด. พี ทาง
บริษัทจึงได<จัดตั้งหน?วยงานด<านการขายและการตลาด (Trading Business) เพื่อ
ดูแลช?องทางนี้เปXนการเฉพาะ โดยมีทั้งการผลิตสินค<าภายใต<แบรนด.เอส แอนด. พี 
เช?น ไส<กรอกแบรนด. S&P Premo ขนมคุกกี้และกลุ?มขนมขบเคี้ยวแบรนด. S&P 
Delio อาหารแช?แข็งแบรนด. S&P Quick Meal วุ<นคาราจีแนนแบรนด. S&P 
Jelio และ ขนมไหว<พระจันทร.แบรนด.มังกรทอง เปXนต<น ซึ่งจัดจําหน?ายผ?าน
ช?องทางโมเดิร.นเทรดภายในประเทศ ทั้งไฮเปอร.มาร.เก็ต ดีพาร.ทเมนต.สโตว. 
ซุปเปอร.มาเก็ต และร<านสะดวกซื้อ อีกทั้งยังมีการนําเสนอบริการรับจ<างผลิตตาม
ความต<องการของลูกค<า (OEM) ให<กับลูกค<า Food Chain ต?าง ๆ และยังมีการ
ส?งออกไปจําหน?ายยังตลาดต?างประเทศ (Exporting) อีกด<วย 
 

 (7) ร<านอาหาร Vanilla Group  

  Vanilla Group เปXนกลุ?มร<านอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเข<าถึงลูกค<ากลุ?ม
วัยรุ?นและวัยทํางานที่ทันสมัย มีรสนิยมและความเปXนตัวของตัวเองร<านอาหารใน 
Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณ.ของ
ตัวเอง 
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§ ร<าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the 
Creperie/ Chocolatier/ Confiserieมีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ 
French Café นํามาประยุกต.เพื่อให<เข<ากับ Lifestyle ที่ทันสมัยของ
กลุ?มลูกค<าของสถานที่ตั้ง (สยามพารากอน ช็อปป�¯งมอลล.) นําเสนอ
ความพิถีพิถันของการสร<างสรรค.เมนู อาทิ พาสต<า สลัด-แซนวิช และ
ขนมหวานสไตล.ฝรั่งเศส พร<อมทั้งสินค<าที่ระลึก 

§ ร<าน Vanilla Café: Japanese Style Café 
ร<านอาหารสไตล.อิตาเลียน-ญี่ปุ�นบรรยากาศการตกแต?ง Retro สไตล.
ญี่ปุ�นที่เน<นความเรียบง?ายให<แต?ละมุมในร<านมีความเปXนส?วนตัว จูง
ใจด<วยการคิดค<น เค<กและขนมญี่ ปุ�นที่หลากหลายเหมือนมา
รับประทานอาหารที่บ<านเพื่อน ทางเลือกใหม?ที่ประสบความสําเร็จ
อย?างมากในการสร<างความพึงพอใจให<กลุ?มลูกค<าระดับบน  

§ ร<าน Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food 
ร<านสไตล.วานิลลาภายใต<คอนเซปต. “อาหารไทยพื้นบ<านทานง?าย” 
ใส?ใจคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม?มีคุณภาพและนํามาปรุงอย?างพิถีพิถัน
พร<อมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนมหวานที่ผสมผสานวัตถุแบบ
ไทย 

§ ร<าน Vanilla Bake Shop 
ร<านอบขนมแบบโฮมเมดคาเฟ� ในบรรยากาศแบบ Industrial Look 
ออกแบบตกแต?งด<วยด<วยวัสดุที่เปXนเหล็ก ไม< กระเบื้อง และมีการเป�ด
ผิวของวัสดุตกแต?งให<เห็นความเปXนธรรมชาติ รูปแบบการจัดเสิร.ฟ
ของเมนูร<านจะเน<นแบบ sharing นอกจากนี้ในร<านยังมีมุมสําหรับ
บริการอาหารแบบ chef’s table และ cooking workshop อีกด<วย  

§ ร<าน Vanilla Cafeteria  
ร<านใหม?ล?าสุดของกลุ?มวานิลลา ตั้งอยู?ในห<างเอ็มควอเทียร.ซึ่งเปXน
ห<างสรรพสินค<าแห?งใหม?ล?าสุดของกรุงเทพฯ เหมาะเปXนร<านที่ใช<
สําหรับการนัดพบปะสังสรรค.กับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนรัก มีการ
ตกแต?งอย?างสวยงามด<วยสไตล.อาร.ทเดโค นําเสนอเมนูอาหารที่
หลากหลายโดยคัดเลือกจากเมนูที่มีชื่อของวานิลลาทั้งอาหารจาก
หลัก พาสต<า และอาหารทานเล?น นอกจากนี้ยังให<บริการเครื่องดื่ม
กาแฟ ชา รวมทั้งเบเกอรี่ที่คัดสรรมาแล<วเปXนอย?างดี 

 (8) Patio: Delicatessen 

  ร<านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกค<าเฉพาะกลุ?มที่ชื่นชอบ
อาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง?าย และ
สบาย ๆ 
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 (9) Patara: Fine Thai Cuisine 
  บริการอาหารไทยร?วมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรค.เชิงธุรกิจ และ
โอกาสพิเศษต?าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประชุมและงานพิธีมงคล ในบรรยากาศ
วัฒนธรรมไทยอันอบอุ?นสบายแต?มีระดับ และได<รับรางวัล Thailand Best 
Restaurant ติดต?อกัน 9 ปw 
 
 (10) Grand Seaside: Seafood 

ร<านอาหารทะเล และอาหารไทยร?วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเล
บริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
          (11) SNP/HQ และ SNP CAFE 
 ร<านอาหารสไตล.ทันสมัย ตกแต?งด<วยบรรยากาศโปร?งสบายในอารมณ.
มู<ดแอนด.โทนสุดเท? เน<นความโปร?งโล?งสบายเปXนหลัก  ที่รวมความพิเศษแห?ง
รสชาติอาหาร ขนมอบ เค<กพรีเมี่ยม จาก Cake Studio ที่ทันสมัย และเครื่องดื่ม
นานาชนิดที่มี เอกลักษณะเฉพาะตัวของร<าน SNP    ให<บริการสาขาแรก 
SNP/HQ ในเดือน ก.ค.2559 ที่อาคารอิตัลไทยทาวเวอร. ถนนเพชรบุรีตัดใหม?  
และสาขาที่สอง SNP CAFÉ ที่  FYI ถนนพระราม 4 เป�ดดําเนินการในเดือน
ตุลาคม 2559 และได<เริ่มให<บริการสาขา 3 ในวันที่  12 ธันวาคม 2560 ที่ห<างเม
กะบางนา 
 
          (12) S&P Go Go Box 

ร<านรูปแบบใหม?ที่เปXน Grab&Go Concept โดยเน<นการเจาะตลาดกลุ?ม
ของรถไฟฟ�า BTS, MRT และ Airport Link เนื่องด<วยพฤติกรรมผู<บริโภคที่
ต<องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว และต<องการสินค<าที่อร?อยและมีคุณภาพ S&P 
GOGOBOX จึงตอบโจทย.คนกลุ?มนี้ซึ่งส?วนใหญ?เปXนคนวัยทํางานอายุฉลี่ย 25-
45 สินค<าก็จะมีทั้งอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ซึ่งจะอยู?ในรูปแบบ package 
ของ Grab&Go เพื่อความสะดวกของผู<ที่มาเลือกซื้อสินค<า โดยป¦จจุบัน สาขาแรก
ตั้งอยู?ที่ Airport Rail link Phayathai บริเวณทางเชื่อมต?อกับ BTS Phayathai 
 
          (13) นายห<าง 

ร<านอาหารสตรีทฟู�ดระดับพรีเมี่ยมที่ตกแต?งร<านด<วยสไตล.เยาวราชในยุค 
พ.ศ.2500 ซึ่งทําให<ร<านมีเสน?ห.จากความเก?าผสมผสานกับความร?วมสมัยที่
สอดแทรกกลิ่นอายของวัฒนธรรมจีนมาเปXนแรงบันดาลใจในการตกแต?ง ซึ่งได<
เป�ดให<บริการเมื่อวันที่  2 พฤศจิกายน 2560 ณ  โครงการ ล<ง 1919 แหล?ง
ท?องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนริมแม?น้ําเจ<าพระยา 
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1.4.3  กลุ?มธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทย?อย 

 
 (1) บริษัท เอส แอนด. พี แอสเซท จํากัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล<ว 1 ล<านบาท โดยบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิ
เคท  จํ ากั ด  (มห าช น ) ถื อหุ< น ร<อยละ 99.93 ดํ า เนิ น ธุ รกิ จใน การพั ฒ น า
อสังหาริมทรัพย. แต?ขณะนี้หยุดดําเนินการแล<ว โดยโอนอสังหาริมทรัพย.และสิทธิ
การเช?าอาคารในซอยสุขุมวิท 26 ให<กับบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินการต?อไป  
 
  (2) บริษัท เอส แอนด. พี อินเตอร.เนชั่นแนล ฟู�ดส. จํากัด 
                ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล<ว 10 ล<านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2555 โดยบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุ<นร<อยละ 
99.99 ดําเนินธุรกิจร<านอาหารในประเทศไทย ป¦จจุบันมีร<านอาหารญี่ปุ�นแบบแฟ
รนไชส. ภายใต<ตรา MAISEN  ณ ต<นปw 2560 มี 10 สาขา 
 

§ Maisen 
ทงคัตสึไมเซน คือ ร<านอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแป�งทอด 
ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต?                   ปw ค.ศ. 1965 และได<รับ
ความนิยมจากคนญี่ปุ�นทั่วประเทศ โดยได<รับการขนานนามว?าเปXน 
“ทงคัตสึที่อร?อย..นุ?ม จนใช<ตะเกียบตัดได<” ในปw 2554 ทงคัตสึไมเซน
ได<ฉลองการเข<าสู?ปwที่  48 ด<วยการร?วมมือทางธุรกิจกับ S&P เป�ด
ร<านทงคัตสึไมเซนร<านแรกในประเทศไทย ที่ชั้น B สีลมคอมเพล็กซ. 
เพื่อให<คนไทยได<ลิ้มลองทงคัตสึที่ปรุงด<วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ชุบ
เกล็ดขนมป¦งกรอบเบา ราวกับกลีบดอกไม<ที่ผลิบาน และซอสสูตร
เฉพาะทงคัตสึ จนได<ทงคัตสึในฝ¦นที่อร?อยนุ?ม ไม?เหมือนใคร  

 
  (3) บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด. พี จํากัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล<ว 25 ล<านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 
มิถุนายน 2556 โดยบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุ<นร<อยละ 
60 และ Umenohana Co.,Ltd ถือหุ<นร<อยละ 40 ดําเนินธุรกิจภัตตาคารอาหาร
ญี่ปุ�นและจําหน?ายผลิตภัณฑ.อาหารภายใต<แบรนด. Umenohana ในประเทศไทย 
ณ ต<นปw 2560 มี 1 สาขา 
 

§ Umenohana 
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ร<านอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) เปXนร<านอาหารญี่ปุ�นที่มี
แนวคิดหลักสามประการได<แก?                (1) การเปXนร<านอาหาร
ญี่ปุ�นแบบไคเซกิดั้งเดิม ที่ถือว?าการรับประทานอาหารไม?ใช?เปXนเพียง
แค?การดับความหิวกระหาย แต?เปXนสิ่งที่ช?วยเติมเต็มคุณค?าทางจิตใจ 
(2) การนําเสนอความอร?อยที่เหนือความคาดหมาย เพราะเน<นให<
อาหารทุกจานที่บริการให<แก?ลูกค<าจะเปXนอาหารจานพิเศษสุดเสมอ 
โดยเฉพาะอย?างยิ่งเมนูที่ เปXนเอกลักษณ.คือ เมนูปู และเมนูเต<าหู<
หลากหลายรายการ และ (3) การมอบความประทับใจที่ไม?มีวันลืม 
ด<วยบริการจากพนักงานที่ได<รับการฝ�กฝนมาอย?างเข<มงวด และ
ต?อเนื่องเปXนเวลานาน เพื่อมุ?งมั่นในการให< บริการด<วยหัวใจอย?าง
เต็มที่ในทุกๆวัน 
 
 
 
 

§ Umeno Café  
ร<านคาแฟ�ลูกครึ่งญี่ปุ�น-ตะวันตก ที่เพิ่งเป�ดให<บริการในวันที่ 12 
ธันวาคม 2560 ตกแต?งสไตล. Zen-Modern โดยใช<เฟอร.นิเจอร.ไม<
เปXนหลักแสดงถึงเอกลักษณ.ของประเทศญี่ปุ�น ตัดด<วยการตกแต?ง
ของเฟอร.นิเจอร.สีขาวและโซฟาสีเขียวที่ให<ความรู<สึกสบาย ผ?อน
คลายกับบรรยากาศที่เปXนกันเอง 
 
โดยได<รับแรงบันดาลใจด<านอาหารและการบริการจาก ร<านอุเมะโน
ฮานะ (Umenohana) ร<านอาหารที่เชี่ยวชาญเรื่องการเสิร.ฟอาหาร
สไตล.ไคเซกิ และนําเมนูซิกเนอร.เจอร.ของร<านอุเมะโนะฮานะรสชาติ
และหน<าตาอาหารเสริฟสไตล.ตะวันตก แต?ยังคงเอกลักษณ.ด<วย
วัตถุดิบหลักที่นําเข<าจากประเทศญี่ปุ�น เพื่อให<ดูโมเดิร.นและเข<ากลุ?ม
ลูกค<าคนไทยมากขึ้น การใส?ใจการคัดสรรวัตถุดิบหลักในทุก
รายละเอียดส?งตรงจากประเทศญี่ปุ�น ดังนั้นอาหารจากอุเมะโน คาเฟ�
ทุกจาน ไม?ได<มีเพียงรสชาติที่อร?อย แต?เน<นสุขภาพที่ดีด<วย 

 
1.4.4 กลุ?มธุรกิจที่ดําเนินการโดยบริษัทร?วม  
 
 (1) บริษัท ฟู�ดเฮ<าส. เคเทอร.ริ่ง เซอร.วิสเซส จํากัด 
   ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล<ว 10 ล<านบาท โดยบริษัท เอส แอนด. พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุ<นร<อยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจให<บริการด<าน
โภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรับจ<างเหมาการทําอาหารให<กับ
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กลุ?มสถาบันต?างๆ เช?น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต?างๆ 
โดยเปXนการร?วมทุนกับบริษัทพรอพเพอร.ตี้ แคร. เซอร.วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด           
ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต<แบรนด. “ฟู�ดเฮ<าส.” (Foodhouse) 
 
 (2) บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จํากัด 
        ทุนจดทะเบียน 50 ล<านบาท โดยบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด 
(มหาชน) ถือหุ<นร<อยละ 40 ร?วมกับบริษัทไมเนอร. ฟู�ด กรุµป จํากัด(มหาชน) และ
บริษัทวิสดอม ลิงค. จํากดั ดําเนินธุรกิจโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี 
 

§ M.S.C. Thai Culinary School  
โรงเรียนสอนทําอาหารไทย เอ็ม เอส ซี มีแนวคิดหลักในเรื่องการ
พัฒนาบุคลากรในการประกอบอาหาร หรือเชฟให<มีมาตรฐานเปXนที่
ยอมรับโดยจัดทําหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ เพื่อผลิตเช
ฟป�อนเข<าสู?ธุรกิจบริการอาหาร ทั้งในส?วนของร<านอาหาร ภัตตาคาร 
และโรงแรมทั้งในและต?างประเทศ 

 
1.5 กลุ?มธุรกิจต?างประเทศ 
         กลุ?ม เอส แอนด. พี เปXนตัวอย?างหนึ่งของการทําธุรกิจร<านอาหารที่ประสบ
ความสําเร็จทั้งตลาดในประเทศ และต?างประเทศ และบริษัทถือได<ว?าเปXนหนึ่งของ
ตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทยด<านอาหารในต?างแดน โดยมีการขยายสาขาใน
ต?างประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร?วมทุนกับนักลงทุนท<องถิ่นใน
ต?างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีร<านอาหารในต?างประเทศ รวม 
25 สาขา ใน 6 ประเทศ ดังนี้ 
 
 
 
 
ร<านอาหาร 

ใน
ต?างประเทศ 

อังกฤษ สวิสเซอร.แลนด. ออสเตรีย สิงคโปร. จีน กัมพูชา รวม 

Patara 6 1 1 1 1 - 10 
SUDA 1 - - - - - 1 
Siam 
Kitchen 

- - - 3 - - 3 

Bangkok 
Jam 

- - - 7 - - 7 

Vanilla     2  2 
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S&P - - - - - 2 2 
รวม 7 1 1 11 3 2 25 

 
 (1) บริษัท เอส แอนด. พี โกลเบิล จํากัด 
   ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล<ว 50 ล<านบาท โดยบริษัท เอส แอนด. พี 
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุ<นร<อยละ 80 ดําเนินธุรกิจร<านอาหารใน
ต?างประเทศ ภายใต<ตราต?าง ๆ ดังนี้  
 

§ Patara: Fine Thai Cuisine 
ร<านอาหารไทยให<บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท<แต?ก<าว
ทันยุคสมัยสไตล.ตะวันตก รวมทั้งสิ้น 10 สาขา โดยมี 6 สาขา ใน
ประเทศอังกฤษ โดยสาขาล?าสุดที่เป�ดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ปw 2560 
คือ Patara สาขา Wimbledon    ส?วนในประเทศ สวิสเซอร.แลนด. 
ออสเตรีย สิงคโปร. และจีน มีอยู?ประเทศละ 1 สาขา ซึ่ง ณ วันที่ 22 
พฤศจิกายน ได<โอนร<าน  Patara จํานวน 4 สาขาในประเทศอังกฤษ
ให<อยู?ภายใต<การบริหารงานของบริษัท Patara Fine Thai Cuisine 
Limited (PFTC) ซึ่ ง เปXนบริษั ทร?วมทุนกับกลุ? มบริษั ทไมเนอร. 
อินเตอร.เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT 

§ SUDA: Thai Cafe Restaurant 
ร<านอาหารไทยแบบสบายๆ เป�ดบริการทั้ งวัน  นําเสนอความ
หลากหลายของอาหารไทยที่ถูกใจผู<บริโภครุ?นใหม?ของศตวรรษที่ 
21 

§ Siam Kitchen: Delicious Home-Styled Thai Cuisine 
ร<านอาหารไทยที่เปXนที่นิยมและยอมรับของคนสิงคโปร. ร<าน Siam 
Kitchen ได<รับสัญลักษณ. Halal จึงเปXนร<านอาหารไทยที่สามารถ
เข<าถึงกลุ?มผู<บริโภคชาวมุสลิมในประเทศสิงคโปร. 

§ Bangkok Jam (Singapore): Thai and Pan-Asian Cuisine 
อาหารไทยสมัยใหม? ที่ได<อิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปXน
ร<านสําหรับหนุ?มสาววัยทํางานที่ต<องการความทันสมัย ทันใจทุก
ความต<องการ 

§ VANILLA Restaurant 
ร<านล?าสุดที่เป�ดตัวในต?างประเทศภายใต<ตรา VANILLA เปXนครั้งแรก
ที่เมืองเซี่ยงไฮ< ประเทศจีน โดยมีแนวการตกแต?งสวยงามสไตล.อาร.ท
เดโค  นําเสนอเมนูอาหารหลากหลาย โดยคัดเลือกจากเมนูที่มี
ชื่อเสียงของวานิลลา เพื่อจับกลุ?มลูกค<าที่มีไลฟªสไตล.ทันสมัย โดยใน
ป¦จจุบันมี 2 สาขา 
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 (2) บริษัท เอส แอนด. พี อินเตอร.เนชันแนลฟู�ดส. (กัมพูชา) จํากัด 
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล<ว 1,830 ล<านเรียล (ประมาณ 15 ล<านบาท) 

จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 โดยบริษัทถือหุ<นร<อยละ 99.96  
ดําเนินธุรกิจร<านอาหารในประเทศกัมพูชา ป¦จจุบันมีร<านอาหาร เอส แอนด. พี อยู? 
2 สาขา คือ ที่สาขาห<างอิออน มอลล. , สาขาสมเด็จ ปาน อเวนิว ในกรุงพนมเปญ 
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ส=วนที่ 2 
 

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
 
7. ข<อมูลหลักทรัพย.และผู<ถือหุ<นโครงสร<างเงินทุน 
 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล<ว 

 หลักทรัพย.ของบริษัทประกอบด<วยหุ<นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365 บาท แบ=งเป[นหุ<นสามัญจํานวน 
490,408,365 หุ<น มูลค=าที่ตราไว<หุ<นละ 1 บาท เป[นทุนเรียกชําระแล<วจํานวน 
490,408,365 บาท แบ=งเป[นหุ<นสามัญจํานวน 490,408,365 หุ<น มูลค=าที่ตราไว<
หุ<นละ 1 บาท โดยที่ประชุมผู<ถือหุ<นสามัญประจําป^ 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 
2557 ให<มีการเปลี่ยนแปลงมูลค=าหุ<นที่ตราไว< จากเดิมหุ<นละ 5 บาท เป[นมูลค=าหุ<น
ละ 1 บาท โดยทําทําการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค=าหุ<นที่ตราไว< ต=อนาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด กระทรวงพาณิชย.เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 
 
7.2 ผู<ถือหุ<น  
 สําหรับรายชื่อผู<ถือหุ<นรายใหญ= 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู<ถือ

หุ<น ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561  มีดังนี้ 
 

กลุ=มผู<ถือหุ<น จํานวนหุ<น ร<อยละ 
1 กลุ=มศิลาอ=อน และกลุ=มไรวา     

214,898,100 
 43.82  

2 บริษัท ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่น
แนล จํากัด (มหาชน) 

 175,275,220   35.74  

3 นางสุภาพรรณ  พิชัยรณรงค.สงคราม  17,345,000   3.54  
4 นายอยุทธ.  ชาญเศรษฐิกุล  7,600,000   1.55  
5 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  6,956,000   1.42  
6 นายชาลี วลัยเสถียร  5,595,400   1.14  
7 นางปริญญา ขันเจริญสุข  5,212,310   1.06  
8 นายนิติ โอสถานุเคราะห.  4,800,500   0.98  
9 นายพิทักษ.  พิเศษสิทธิ ์  4,150,000   0.85  

10 บริษัท พรอสเพคท. อินเตอร.เนชั่นแนล จํากัด  4,093,500   0.83  
 รวม   

445,926,030 
 90.93  
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7.3 การออกหลักทรัพย.อื่น  
  
 -ไม=มี- 
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7.4 นโยบายการจ=ายเงินปhนผล  

 บริษัทจะจ=ายเงินปhนผลทุกป^ในอัตราประมาณร<อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได<ตามงบการเงินรวม แต=การจ=ายเงินปhนผลดังกล=าวจะต<องไม=เกินกว=า
กําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยู=จะไม=พิจารณาจ=ายเงินปhนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการให<
เป[นไปตามที่กฎหมายว=าด<วยบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดไว<และคํานึงถึงสภาพ
คล=องของบริษัทที่จะสามารถจ=ายเงินปhนผลได<โดยไม=มีผลกระทบต=อกิจการอย=างมี
นัยสําคัญ             ส=วนนโยบายการจ=ายเงินปhนผลของบริษัทย=อยจะพิจารณาจาก
ภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเช=นกัน 

 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ. 
2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให<ที่ประชุมผู<ถือหุ<นสามัญประจําป^ 
2561  ซึ่งจะประชุมในวันที่ 20 เมษายน 2561 พิจารณารับรองการจ=าย เงินปhน
ผลระหว=างกาล ในอัตราหุ<นละ 0.07 บาท เมื่อวันที่  13 กันยายน 2560 และ
พิจารณาอนุมัติการจ=ายเงินปhนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป^ 2560  ใน
อัตราหุ<นละ 0.87 บาท หรือคงเหลือเงินปhนผลที่จะจ=ายเพิ่มในอัตราหุ<นละ 0.80 
บาท            ซึ่งเมื่อได<รับอนุมัติจากที่ประชุมผู<ถือหุ<นตามที่เสนอแล<ว จะคิดเป[น
อัตราการจ=ายปhนผลร<อยละ 88.2 ของกําไรสุทธิ 

 
รายละเอียดการจ=ายเงินปhนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป^ 2560 เทียบกับป^ที่

ผ=านมา 
  
รายละเอียดการจ=ายเงินปhนผล 2560 2559 
1.  กําไรสุทธิ  (ล<านบาท) 483.79 437.51 
2.  จํานวนหุ<น  (หุ<น) 490,408,

365 
490,408,

365 
3.  เงินปhนผลจ=ายต=อหุ<น (บาท/หุ<น) 
     3.1  เงินปhนผลระหว=างกาล  (บาท/หุ<น) 
     3.2  เงินปhนผลที่จะจ=ายเพิ่ม  (บาท/หุ<น) 

0.87 
0.07 
0.80 

0.80 
0.10 
0.70 

4.  เงินปhนผลจ=ายรวมเป[นจํานวนเงิน (ล<านบาท) 
     4.1  เงินปhนผลระหว=างกาล  (ล<านบาท) 
     4.2  เงินปhนผลที่จะจ=ายเพิ่ม  (ล<านบาท)    

426.66 
34.33  

392.33 

392.33 
49.04  

343.29 
5  อัตราการจ=ายเงินปhนผลร<อยละ  (ร<อยละ) 88.19 89.67 
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* จะเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู<ถือหุ<นสามัญประจําป^ 2561 ในวันที่ 20 
เมษายน 2561  
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ส=วนที่ 3 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
13. ข<อมูลทางการเงินที่สําคัญ 
 
13.1 งบการเงิน 

(1) สรุปรายงานของผู<สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

งบการเงิน
สําหรับ ผู<สอบบัญชี สํานักงาน 

ปี $%%& 
 

นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตน.
บด ี

(ผู<สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 3440) 

 

บริษัท ดีลอยท. ทู<ช โธมัทสุ 
ไชยยศ 

สอบบัญชี จํากัด 
ปี $%%' – 2%60 นายชูพงษ. สุรชุติกาล 

(ผู<สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน
เลขที่ 4325) 

 

 บริษัท ดีลอยท. ทู<ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบงบการเงินรวม
ของบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย=อย และงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด<วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนและ งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส=วนของผู<ถือหุ<น
รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับป^สิ้นสุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ 
 
 รายงานของผู<สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 ความเห็น 
 
 ข<าพเจ<าได<ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทย=อย (“กลุ=มบริษัท”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประกอบด<วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกําไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส=วน
ของผู<ถือหุ<นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ 
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สําหรับป^สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 
 ข<าพเจ<าเห็นว=า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข<างต<นนี้แสดง
ฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย=อย
และของบริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 และผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป^สิ้นสุดวันเดียวกัน โดย
ถูกต<องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 เกณฑ.ในการแสดงความเห็น  
 
 ข<าพเจ<าได<ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความ
รับผิดชอบของข<าพเจ<าได<กล=าวไว<ในส=วนของความรับผิดชอบของผู<สอบบัญชี
ต=อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข<าพเจ<า ข<าพเจ<ามีความเปfนอิสระจากกลุ=มบริษัทตามข<อกําหนดจรรยาบรรณของผู<
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ. ใน
ส=วนที่เกี่ยวข<องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและ
ข<าพเจ<าได<ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด<านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปfนไปตาม
ข<อกําหนดเหล=านี้ ข<าพเจ<าเชื่อว=าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข<าพเจ<าได<รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช<เปfนเกณฑ.ในการแสดงความเห็นของข<าพเจ<า 
 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต=างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจ
เยี่ยงผู<ประกอบวิชาชีพของข<าพเจ<าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับงวดปhจจุบัน ข<าพเจ<าได<นําเรื่องเหล=านี้ มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของข<าพเจ<า ทั้งนี้ ข<าพเจ<าไม=ได<แสดงความเห็นแยกต=างหากสําหรับ
เรื่องเหล=านี ้
 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช<เพื่อตอบสนอง 
มูลค=าของเงินลงทุนในบริษัทย=อยใน
งบการเงินเฉพาะกิจการและมูลค=า
ของสินทรัพย.ถาวรและสิทธิการเช=า
ข อ ง บ ร ิษ ัท ย =อ ย ด ัง ก ล =า ว ใ น ง บ
การเงินรวม 
บริษัทย=อยสองบริษัทมีผลขาดทุน
สะสมในจํานวนเงินที่มีสาระสําคัญ 
ซึ่งเปfนเหตุให<มูลค=าที่คาดว=าจะได<รับ

วิธีการตรวจสอบที่สําคัญรวมถึง 
• ทํ าความเข< าใจเกี่ ยวกับขั้ นตอนการ

ปฏิ บั ติ งานและการควบคุ มภายในที่
เกี่ยวข<องกับการรับรู<การด<อยค=า 

• สอบทานการออกแบบและการปฏิบัติตาม
การควบคุมภายในสําหรับเรื่องดังกล=าว 

• ให<ผู< เชี่ยวชาญภายในมีส=วนร=วมเพื่อ
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คื น ข องเงิ น ลงทุ น ใน บริ ษั ท ย= อย
ดังกล=าว และสินทรัพย.ถาวรและสิทธิ
การเช=าของบริษัทย=อยเหล=านั้น อาจต่ํา
กว=ามูลค=าตามบัญชี ซึ่งมีจํานวนเงิน 
50 ล<านบาท และจํานวนเงิน 50 ล<าน
บาท และ 11 ล< านบาท ตามลํ าดั บ 
ดังนั้น  เงินลงทุนและสินทรัพย.ถาวร
และสิ ทธิ การเช= าของบริษั ทย= อย
เหล= านั้ นอาจเกิ ดการด< อยค= าของ
สินทรัพย. การพิจารณาเกี่ยวกับการ
ด<อยค=าของเงินลงทุนในบริษัทย=อย 
และสินทรัพย.ถาวรและสิทธิการเช=า
ของบริษัทย=อยดังกล=าวขึ้นอยู=กับดุลย
พินิจและข<อสมมติฐานที่ สําคัญ ที่
ผู<บริหารของบริษัทนํามาใช<ในการ
ประมาณมูลค=าที่คาดว=าจะได<รับคืน 

ช=วย 
- ประเมินแบบจําลองที่ผู<บริหารใช<เพื่อ

คํานวณมูลค=าจากการใช<ของหน=วยของ
สินทรัพย.ที่ก=อให< เกิดเงินสด เพื่ อให<
เปfนไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 
36 การด<อยค=าของสินทรัพย. 

- ตรวจสอบข<อสมมติฐานที่ใช<ในการ
คํานวณอัตราคิดลดและการทดสอบการ
คํานวณอัตราเหล=านั้น 

• วิเคราะห.การประมาณการกระแสเงินสด
ใ น อ น า ค ต ที่ ค า ด ว= า จ ะไ ด< รั บ จ า ก
สินทรัพย.ที่ใช<ในสูตรการคํานวณเพื่อ
กําหนดว=าประมาณการนั้นได<สะท<อนถึง
สภาพตลาดปhจจุบันและผลประกอบการ
ที่คาดการณ.ในอนาคตอย=างเหมาะสม 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบที่ใช<เพื่อตอบสนอง 

นโยบายการบัญชีสําหรับการด<อย
ค=าของสินทรัพย. การด<อยค=าของ
เงินลงทุน และรายละเอียดเงิน
ลงทุนในบริษัทย=อยและสินทรัพย.
ถาวรและสิทธิการเช=าของบริษัท
ย=อยเหล=านั้น  ได< เปjดเผยไว<ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข<อ 
3.10 ข<อ 3.21 ข<อ 10 ข<อ 13 และ
ข<อ 14  
 

• พิจารณาข<อสมมติฐานที่สําคัญต=อ
ก าร วิ เค ร าะห.          ค= าค ว าม
อ=อนไหว 

• เปรียบเทียบประมาณการกระแส
เงิน ส ด รวม ถึ งข< อ ส ม ม ติ ฐ าน ที่
เกี่ยวกับอัตราการเติบโต และกําไร
จ า ก ก า ร ดํ า เนิ น ง า น กั บ ผ ล
ประกอบการในอดีตเพื่อทดสอบ
ความถูกต<องของประมาณการของ
ผู<บริหาร 

 
 ข<อมูลอื่น 
 
 ผู<บริหารเปfนผู<รับผิดชอบต=อข<อมูลอื่น ข<อมูลอื่นประกอบด<วยข<อมูลซึ่งรวมอยู=
ใ น ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป^  ซึ่ ง ค า ด ว= า 
จะถูกจัดเตรียมให<ข<าพเจ<าภายหลังวันที่ในรายงานของผู<สอบบัญชี 
 
 ความเห็นของข<าพเจ<าต=องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม=
ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง ข< อ มู ล อื่ น แ ล ะ ข< า พ เ จ< า ไ ม= ไ ด< 
ให<ความเชื่อมั่นต=อข<อมูลอื่น  
 
 ความรับผิดชอบของข<าพเจ<าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร คื อ  
การอ=านและพิจารณาว=าข<อมูลอื่นที่ระบุข<างต<นเมื่อข<าพเจ<าได<รับ มีความขัดแย<งที่มี
สาระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู<ที่ได<รับจากการตรวจสอบของข<าพเจ<า หรือ
ปรากฏว=าข<อมูลอื่นมีการแสดงข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfนสาระสําคัญหรือไม=  
 
 เมื่อข<าพเจ<าได<อ=านรายงานประจําป^ หากข<าพเจ<าสรุปได<ว=ามีการแสดงข<อมูลที่
ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfนสาระสําคัญ ข<าพเจ<าต<องสื่อสารเรื่องดังกล=าวกับผู<มีหน<าที่
ในการกํากับดูแลและฝlายบริหารของกลุ=มบริษัท 
 
 ความรับผิดชอบของผู<บริหารและผู<มีหน<าที่ในการกํากับดูแลต=องบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 ผู<บริหารมีหน<าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบ
ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า ร เ ห ล= า นี้ 
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โดยถูกต<องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู<บริหารพิจารณาว=าจําเปfนเพื่อให<สามารถจัดทํางบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfน
สาระสําคัญไม=ว=าจะเกิดจากการทุจริตหรือข<อผิดพลาด 
 
 ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู<บริหารรับผิดชอบ
ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง 
กลุ=มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต=อเนื่อง เปjดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต=อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช<เกณฑ.การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต=อเนื่องเว<นแต=ผู<บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ=มบริษัทหรือหยุด
ดําเนินงานหรือไม=สามารถดําเนินงานต=อเนื่องต=อไปได<  
 
 
 ผู<มีหน<าที่ในการกํากับดูแลมีหน<าที่ในการสอดส=องดูแลกระบวนการในการ
จัดทํารายงานทางการเงินของกลุ=มบริษัท 
  ความรับผิดชอบของผู<สอบบัญชีต=อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 
 
 การตรวจสอบของข<าพเจ<ามีวัตถุประสงค. เพื่อให<ได<ความเชื่อมั่นอย=าง
สมเหตุสมผลว=างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการ
แสดงข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfนสาระสําคัญหรือไม= ไม=ว=าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข<อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู<สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข<าพเจ<าอยู=
ด<วย ความเชื่อมั่นอย=างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต=ไม=ได<เปfนการ
รับประกันว=าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfนสาระสําคัญ ที่มีอยู=ได<เสมอไป ข<อมูลที่ขัดต=อ
ข<อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข<อผิดพลาดและถือว=ามีสาระสําคัญ 
เมื่อคาดการณ.ได<อย=างสมเหตุสมผลว=ารายการที่ขัดต=อข<อเท็จจริงแต=ละรายการหรือ
ทุกรายการรวมกัน จะมีผลต=อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู<ใช<งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช<งบการเงินเหล=านี ้
 
 ในการตรวจสอบของข<าพเจ<าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข<าพเจ<าได<ใช<
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง    ผู<ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของข<าพเจ<ารวมถึง 

 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอันเปfน

ส า ร ะ สํ า คั ญ ใ น ง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม 
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม=ว=าจะเกิดจากการทุจริตหรือข<อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต=อความเสี่ยง
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เหล=านั้น และได<หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเปfนเกณฑ.
ใ น ก า ร 
แสดงความเห็นของข<าพเจ<า ความเสี่ยงที่ไม=พบข<อมูลที่ขัดต=อข<อเท็จจริงอัน
เปfนสาระสําคัญซึ่งเปfนผลมาจากการทุจริตจะสูงกว=าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข<อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู<ร=วมคิดการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว<นการแสดงข<อมูล การแสดงข<อมูลที่ไม=ตรงตาม
ข<อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทําความเข<าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข<องกับการตรวจสอบ เพื่อ
อ อ ก แ บ บ วิ ธี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ 
สถานการณ.  แต=ไม=ใช=เพื่อวัตถุประสงค.ในการแสดงความเห็นต=อความมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง ก ลุ= ม 
บริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู<บริหารใช<และความ
ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล ข อ ง ป ร ะ ม า ณ ก า ร ท า ง บั ญ ชี แ ล ะ 
การเปjดเผยข<อมูลที่เกี่ยวข<องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู<บริหาร 

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช<เกณฑ.การบัญชีสําหรับการดําเนินงาน
ต= อ เ นื่ อ ง ข อ ง ผู< บ ริ ห า ร แ ล ะ จ า ก ห ลั ก ฐ า น 
การสอบบัญชีที่ได<รับ สรุปว=ามีความไม=แน=นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ.หรือสถานการณ.ที่อาจเปfนเหตุให<เกิดข<อสงสัยอย=างมีนัยสําคัญต=อ
ความสามารถของกลุ=มบริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต=อเนื่องหรือไม= ถ<า
ข<าพเจ<าได<ข<อสรุปว=ามีความไม=แน=นอนที่มีสาระสําคัญ ข<าพเจ<าต<องกล=าวไว<
ในรายงานของผู<สอบบัญชีของข<าพเจ<าถึงการเปjดเผยที่ เกี่ยวข<องในงบ
การเงิน หรือถ<าการเปjดเผยดังกล=าวไม=เพียงพอ ความเห็นของข<าพเจ<าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข<อสรุปของข<าพเจ<าขึ้นอยู=กับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได<รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู<สอบบัญชีของข<าพเจ<า อย=างไรก็ตาม 
เหตุการณ.หรือสถานการณ.ในอนาคตอาจเปfนเหตุให<กลุ=มบริษัทต<องหยุด
การดําเนินงานต=อเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอ โครงสร<างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปjดเผยว=างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ.ในรูปแบบที่ทําให<มีการนําเสนอ
ข<อมูลโดยถูกต<องตามที่ควรหรือไม= 

• ได<รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย=างเพียงพอเกี่ยวกับข<อมูลทาง
การเงินของกิจการภายในกลุ=มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ=มบริษัทเพื่อ
แสดงความเห็นต=องบการเงินรวม ข<าพเจ<ารับผิดชอบต=อการกําหนดแนวทาง 
การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ=มบริษัท ข<าพเจ<าเปfน
ผู<รับผิดชอบแต=เพียงผู<เดียวต=อความเห็นของข<าพเจ<า 
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 ข<าพเจ<าได<สื่อสารกับผู<มีหน<าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช=วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได<วางแผนไว< ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงข<อบกพร=องที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข<าพเจ<าได<พบใน
ระหว=างการตรวจสอบของข<าพเจ<า  
 
 ข<าพเจ<าได<ให<คํารับรองแก=ผู <ม ีหน<าที ่ในการกํากับดูแลว=าข<าพเจ<าได<
ปฏิบัติตามข<อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข<องกับความเปfนอิสระและได<สื่อสารกับ
ผู<มีหน<าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ.ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข<าพเจ<าเชื่อว=ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว=ากระทบต=อความเปfนอิสระ
ของข<าพเจ<าและมาตรการที่ข<าพเจ<าใช<เพื่อปmองกันไม=ให<ข<าพเจ<าขาดความเปfน
อิสระ 
 
 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู<มีหน<าที่ในการกํากับดูแล ข<าพเจ<าได<พิจารณาเรื่อง
ต=าง ๆ ที ่มีนัยสําคัญมากที ่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปhจจุบ ันและกําหนดเปfนเรื ่องสําค ัญในการตรวจสอบ 
ข<าพเจ<าได<อธิบายเรื่องเหล=านี้ในรายงานของผู<สอบบัญชีเว<นแต=กฎหมายหรือ
ข<อบังคับไม=ให<เปjดเผยต=อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล=าว หรือในสถานการณ.ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข<าพเจ<าพิจารณาว=าไม=ควรสื่อสารเรื่องดังกล=าวในรายงานของ
ข<าพเจ<าเพราะการกระทําดังกล=าวสามารถคาดการณ.ได<อย=างสมเหตุสมผลว=าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว=าผลประโยชน.ต=อส=วนได<เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล=าว 
 
 

 
 ชูพงษ.  สุรชุติกาล 
กรุงเทพมหานคร ผู<สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4325 
วันที่ 23 กุมภาพันธ. 2561บริษัท ดีลอยท.  ทู<ช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี 

จํากัด 
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 
งบแสดงฐานะการเงิน   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
     

งบการเงินรวม 
          

  2560 % 2559 % 2558 % 
 สินทรัพย.        
 สินทรัพย.หมุนเวียน        
 เงินสดและรายการเทียบเท=า

เงินสด   796,421  20.06  551,886  14.86  650,970  17.10  

 เงินลงทุนชั่วคราว   176,086  4.44  224,672  6.05  317,645  8.34  
 ลูกหนี้การค<าและลูกหนี้อื่น  362,943  9.14  317,508  8.55  333,503  8.76  
 สินค<าคงเหลือ   317,527  8.00  311,744  8.39  324,038  8.51  
 สินทรัพย.หมุนเวียนอื่น  16,805  0.42  41,590  1.12  9,224  0.24  
 รวมสินทรัพย.หมุนเวียน  1,669,783  42.06  1,447,400  38.97  1,635,380  42.96  
 

        
 สินทรัพย.ไม=หมุนเวียน        
 เงินฝากธนาคารที่ใช<เปfน

หลักประกัน  16,053  0.40  1,053  0.03  1,053  0.03  

 เงินลงทุนในบริษัทร=วม   43,412  1.09  27,722  0.75  84,941  2.23  
 เงินลงทุนในการร=วมค<า  260,979  6.57  97,099  2.61  86,960  2.28  
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น               -    0.00  10,000  0.27  10,000  0.26  
 เงินให<กู<ยืมระยะยาว  

 
 

 
 

 
 

 แก=กิจการที่เกี่ยวข<องกัน - 
สุทธ ิ               -    0.00  5,000  0.13  6,000  0.16  

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ. - 
สุทธ ิ  1,529,248  38.52  1,673,941  45.07  1,579,710  41.50  

 สิทธิการเช=า - สุทธ ิ  69,877  1.76  87,563  2.36  79,442  2.09  
 สินทรัพย.ไม=มีตัวตน - สุทธ ิ  38,530  0.97  40,295  1.09  15,339  0.40  
 สินทรัพย.ภาษีเงินได<รอการตัด

บัญชี - สุทธ ิ  49,202  1.24  40,904  1.10  34,481  0.91  

 เงินมัดจําระยะยาว  280,108  7.06  267,983  7.22  254,328  6.68  
 สินทรัพย.ไม=หมุนเวียนอื่น   13,129  0.33  14,751  0.40  19,070  0.50  
 รวมสินทรัพย.ไม=

หมุนเวียน  2,300,538  57.94  2,266,311  61.03  2,171,324  57.04  
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รวมสินทรัพย.  3,970,321  100.00  3,713,711  100.00  3,806,704  100.00  
 

         
         งบแสดงฐานะการเงิน   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต=อ) 
     

งบการเงินรวม 
          

  
2560 % 2559 % 2558 % 

 
 

       
 หนี้สินและส=วนของเจ<าของ        
 หนี้สินหมุนเวียน        
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู<ยืม

ระยะสั้น        
 จากสถาบันการเงิน      -    0.00  7,905  0.21               -    0.00  
 เจ<าหนี้การค<าและเจ<าหนี้อื่น   935,066  23.55  900,485  24.25  907,875  23.85  
 เงินกู<ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน  
 

 
 

 
 

 
 ที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งป^  18,340  0.46  14,035  0.38  16,302  0.43  

 ภาษีเงินได<ค<างจ=าย  44,360  1.12  47,924  1.29  112,187  2.95  
 ประมาณการหนี้สินจาก

โปรแกรม  
 

 
 

 
 

 
 สิทธิพิเศษแก=ลูกค<า               -    0.00                  -    0.00  5,096  0.13  
 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน

สําหรับ  
 

 
 

 
 

 
 ผลประโยชน.พนักงาน        1,994  0.05  

 
 

 
 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  61,031  1.54  73,605  1.98  62,166  1.63  
 รวมหนี้สินหมุนเวียน  1,060,791  26.72  1,043,954  28.11  1,103,627  28.99  
 

        
 หนี้สินไม=หมุนเวียน        
 กําไรจากการขายสินทรัพย.ให<แก=

บริษัท-การร=วมค<ารอการรับรู<  28,084  0.71  -    0.00  -    0.00  
 เงินกู<ยืมระยะยาวจากสถาบัน

การเงิน  16,127  0.41  30,083  0.81  18,066  0.47  
 หนี้สินภาษีเงินได<รอตัดบัญชี   1,722  0.04  1,900  0.05  2,167  0.06  
 ประมาณการหนี้สินไม=  
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หมุนเวียนสําหรับ 

ผลประโยชน.พนักงาน  
        

171,296  4.31  150,616  4.06  129,050  3.39  
 หนี้สินไม=หมุนเวียนอื่น  67,611  1.70  66,546  1.79  54,667  1.44  
 รวมหนี้สินไม=

หมุนเวียน  284,840  7.17  249,145  6.71  203,950  5.36  
 รวมหนี้สิน  1,345,631  33.89  1,293,099  34.82  1,307,577  34.35  
 

        
 

        
          

งบแสดงฐานะการเงิน   
     

(หน=วย : พันบาท) 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม (ต=อ) 

     
งบการเงินรวม 

          

  2560 % 2559 % 2558 % 
 หนี้สินและส=วนของเจ<าของ  (ต=อ)        
 ส=วนของเจ<าของ         
 ทุนเรือนหุ<น         
 ทุนจดทะเบียน        
 หุ<นสามัญ 490,408,365 

หุ<น         
 มูลค=าหุ<นละ 1 บาท  490,408   490,408   490,408   
 ทุนที่ออกและชําระแล<ว         
 หุ<นสามัญ 490,408,365 

หุ<น         
 มูลค=าหุ<นละ 1 บาท  490,408  12.35  490,408  13.21  490,408  12.88  
 

  
 

 
 

 
 

 
 ส=วนเกินมูลค=าหุ<นสามัญ   689,981  17.38  689,981  18.58  689,981  18.13  
 ส=วนเกินจากกําไรจากการโอนธุรกิจ

ให<แก=บริษัท-การร=วมค<า  79,905  2.01  

 
 

 
 

 กําไรสะสม  
 

 
 

 
 

 
 จัดสรรแล<ว  

 
 

 
 

 
 

 ทุนสํารองตามกฎหมาย  52,343  1.32  52,343  1.41  52,343  1.38  
 ยังไม=ได<จัดสรร   1,253,021  31.56  1,146,842  30.88  1,200,583  31.54  
 องค.ประกอบอื่นของส=วนของ

เจ<าของ  (48,800) (1.23) (48,231) (1.30) (23,682) (0.62) 
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รวมส=วนของบริษัทใหญ=  2,516,858  63.39  2,331,343  62.78  2,409,633  63.30  
 ส=วนได<เสียที่ไม=มีอํานาจควบคุม  107,832  2.72  89,269  2.40  89,493  2.35  
 รวมส=วนของเจ<าของ  2,624,690  66.11  2,420,612  65.18  2,499,126  65.65  
 รวมหนี้สินและส=วนของเจ<าของ  3,970,321  100.00  3,713,711  100.00  3,806,704  100.00  
 

        
 

        
 

        
 

        
          

        
 

        
 งบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
     

งบการเงินรวม 
          

  2560 % 2559 % 2558 % 
          รายได<จากการขายและการ

ให<บริการ   7,785,599  100.00  7,774,932  100.00  7,551,992  100.00  

 ต<นทุนขายและต<นทุนการ
ให<บริการ  (4,258,134) (54.69) (4,299,017) (55.29) (3,997,738) (52.94) 

 กําไรขั้นต<น  3,527,465  45.31  3,475,915  44.71  3,554,254  47.06  
 รายได<อื่น   200,675  2.58  157,095  2.02  78,525  1.04  
 ค=าใช<จ=ายในการขาย  (2,296,857) (29.50) (2,181,817) (28.06) (2,057,000) (27.24) 
 ค=าใช<จ=ายในการบริหาร  (791,673) (10.17) (818,859) (10.53) (766,584) (10.15) 
 ค=าตอบแทนผู<บริหาร  (52,578) (0.68) (53,337) (0.69) (53,069) (0.70) 
 กําไร(ขาดทุน)จากอัตรา

แลกเปลี่ยน-สุทธ ิ  (2,516) (0.03) (8,808) (0.11) 4,502  0.06  

 ต<นทุนทางการเงิน  (2,448) (0.03) (1,758) (0.02) (2,269) (0.03) 
 ส=วนแบ=งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน

บริษัทร=วมและการร=วมค<า  (6,773) (0.09) (13,225) (0.17) 4,215  0.06  
 กําไรก=อนค=าใช<จ=ายภาษีเงินได<  575,295  7.39  555,206  7.14  762,575  10.10  
 ค=าใช<จ=ายภาษีเงินได<   (78,839) (1.01) (117,048) (1.51) (154,507) (2.05) 
 กําไรสําหรับป^  496,456  6.38  438,158  5.64  608,068  8.05  
 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น        
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รายการที่อาจจัดประเภทรายการใหม=
เข<าไปไว<ในกําไรหรือ  

 
 

 
 

 
 

     ขาดทุนในภายหลัง  
 

 
 

 
 

 
 ผลต=างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค=างบการเงิน  5,476  0.07  (25,264) (0.32) 13,825  0.18  

 กําไรที่ยังไม=เกิดขึ้นจากการปรับ
มูลค=าของหลักทรัพย.  

 
 

 
 

 
 

 เผื่อขาย(กลับรายการ)  (160) (0.00) (220) (0.00) (107) (0.00) 
 ภาษีเงินได<เกี่ยวกับองค.ประกอบของ

กําไรเบ็ดเสร็จอื่น  16  0.00  60  0.00  21  0.00  

 รายการที่ไม=ต<องจัดประเภทรายการใหม=
เข<าไปไว<ในกําไรหรือ        

     ขาดทุนในภายหลัง        
 ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร.  
 

 
 

 
 

 
    ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน.พนักงาน  
          - สุทธิจากภาษี       -    0.00  (841) (0.01)               -    0.00  

 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับป^ - 
สุทธิจากภาษ ี  5,332  0.07  (25,424) (0.33) 13,740  0.18  

 กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป^  501,788  6.45  412,734  5.31  621,807  8.23  
 งบกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
(ต=อ)  

     
งบการเงินรวม 

 
         
  2560 % 2559 % 2558 % 

 
        

 การแบ=งปhนกําไร        
 ส=วนที่เปfนของบริษัทใหญ=  483,794  6.21  437,508  5.63  606,132  8.03  
 ส=วนที่เปfนของส=วนได<เสียที่ไม=

มีอํานาจควบคุม  12,662  0.16  650  0.01  1,935  0.03  

 
  496,456  6.38  438,158  5.64  608,068  8.05  

 
        

 การแบ=งปhนกําไร (ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จรวม        

 ส=วนที่เปfนของบริษัทใหญ=  483,225  6.21  412,117  5.30  616,283  8.16  
 ส=วนที่เปfนของส=วนได<เสียที่ไม=

มีอํานาจควบคุม  18,563  0.24  (224) (0.00) 5,524  0.07  

 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  116 
 

  501,788  6.45  411,893  5.30  621,807  8.23  
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

         
         
         
         
         
         
         
                  
         
         
         
         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส=วน
ของเจ<าของ   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
     

งบการเงินรวม 
 

  
2560 % 2559 % 2558 % 

 ทุนเรือนหุ<น 
 

      
    หุ<นสามัญ 

                 ยอดต<นป^ 
 

490,408  18.68  490,408  20.26  490,408  19.62  
          หุ<นสามัญเพิ่มทุน 

 
             -    0.00                  -    0.00             -    0.00  

          ลดระหว=างป^ 
 

        -    0.00           -    0.00                 -    0.00  
          ยอดปลายป ̂

 
490,408  18.68  490,408  20.26  490,408  19.62  

    ส=วนเกนิมูลค=าหุ<นสามัญ 
                 ยอดต<นป^ 
 

689,981  26.29  689,981  28.50  689,981  27.61  
          เพิ่มระหว=างป^ 

 
      -    0.00              -    0.00                 -    0.00  

 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  117 
 

         ค=าใช<จ=ายในการออกหุ<น
สามัญเพิ่มทุน 

 
-    0.00                 -    0.00                 -    0.00  

          ยอดปลายป ̂
 

689,981  26.29  689,981  28.50  689,981  27.61  
    ส=วนเกินจากกําไรจากการโอนธุรกิจแก=

บริษัท-การร=วมค<า 
                 ยอดต<นป^ 
 

0  0.00  0  0.00  0  0.00  
          เพิ่มระหว=างป^ 

 
     79,905  3.04              -    0.00             -    0.00  

          ค=าใช<จ=ายในการออกหุ<น
สามัญเพิ่มทุน 

 
            -    0.00                  -    0.00                 -    0.00  

          ยอดปลายป ̂
 

79,905  3.04  689,981  28.50  689,981  27.61  
 กําไรสะสม 

           จัดสรรแล<ว 
              สํารองตามกฎหมาย 
                 ยอดต<นป^ 
 

52,343  1.99  52,343  2.16  52,343  2.09  
          เพิ่มระหว=างป^ 

 
             -    0.00              -    0.00               -    0.00  

          ลดระหว=างป^ 
 

          -    0.00               -    0.00                -    0.00  
          ยอดปลายป ̂

 
52,343  1.99  52,343  2.16  52,343  2.09  

    ยังไม=ได<จัดสรร 
                 ยอดต<นป^ 
 

1,146,842  43.69  1,200,583  49.60  1,035,818  41.45  
          เพิ่มระหว=างป^-กําไรสุทธิ  

 
483,794  18.43  436,667  18.04  606,132  24.25  

          ลดระหว=างป-̂เงินปhนผลและ
สํารองหุ<นทุนซื้อคืน 

 
(377,615) (14.39) (490,408) (20.26) (441,368) (17.66) 

          ยอดปลายป ̂
 

1,253,021  47.74  1,146,842  47.38  1,200,583  48.04  
         

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส=วน
ของเจ<าของ   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
(ต=อ) 

     
งบการเงินรวม 

 
         
  

2560 % 2559 % 2558 % 
          

องค.ประกอบอื่นส=วนของเจ<าของ 
          ผลต=างจากการแปลงค=างบ

การเงิน 
                 ยอดต<นป^ 
 

(48,375) (1.84) (23,986) (0.99) (34,222) (1.37) 
 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  118 
 

         เพิ่มระหว=างป^ 
 

(425) (0.02) (24,389) (1.01) 10,236  0.41  
          ลดระหว=างป^ 

 
             -    0.00                 -    0.00             -    0.00  

          ยอดปลายป ̂
 

(48,800) (1.86) (48,375) (2.00) (23,986) (0.96) 
    ผลกําไรที่ยังไม=เกิดขึ้นจากการปรับมูลค=า

ของหลักทรัยพ.เผื่อขาย 
                ยอดต<นป^ 

 
160  0.01  380  0.02  486  0.02  

          เพิ่มระหว=างป^ 
 

            -    0.00              -    0.00             -    0.00  
          ลดระหว=างป^ 

 
(160) (0.01) (220) (0.01) (107) (0.00) 

          ยอดปลายป ̂
 

0  0.00  160  0.01  380  0.02  
 ภาษีเงินได<เกี่ยวกับองค.ประกอบของกําไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น 
                ยอดต<นป^ 

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

          ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญช ี

                 เพิ่มระหว=างป^ 
 

0  0.00  60  0.00  21  0.00  
          ลดระหว=างป^ 

 
           16  0.00             -    0.00                -    0.00  

          ยอดปลายป ̂
 

0  0.00  (16) (0.00) (76) (0.00) 
 ส=วนได<เสียที่ไม=มีอํานาจควบคุม 

              ยอดต<นป^ 
 

89,269  3.40  89,493  3.70  83,969  3.36  
      ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชี 
              เพิ่มระหว=างป^ 
 

18,563  0.71  (224) (0.01) 5,524  0.22  
       ลดระหว=างป^  

 
             -    0.00                 -    0.00        -    0.00  

       ยอดปลายป ̂
 

107,832  4.11  89,269  3.69  89,493  3.58  
 รวมส=วนของเจ<าของ 

 
2,624,690  100.00  2,420,612  100.00  2,499,127  100.00  

          
         

         งบกระแสเงินสด   
     

(หน=วย : พันบาท) 
 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

     
งบการเงินรวม 

 
         
 

 
2560  2559  2558  

 
 

 
      

 กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

 
      

 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  119 
 

กําไรก=อนภาษีเงินได< 
 

575,295   555,206   762,575   
 ปรับปรุงด<วย : 

  
 

 
 

 
 

 ค=าเสื่อมราคาและค=าตัด
จําหน=าย 

 
417,442   392,254   367,855   

 (กําไร) ขาดทุนที่ยังไม=เกิดขึ้นจริง
จากอัตราแลกเปลี่ยน  

 
(1,236)  782   116   

 กําไรที่ยังไม=เกิดขึ้นจริงจาก
เงินลงทุนชั่วคราว 

 
(1,396)  (4,792)  (3,238)  

 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 
  

 
 

 
 

 
 หนี้สงสัยจะสูญ  

 
-     2,110   -     

 ส=วนแบ=งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนใน
บริษัทร=วมและการร=วมค<า 6,773   13,225   (4,215)  

 ขาดทุนจากการด<อยค=าของสินทรัพย.
ถาวร(กลับรายการ) 

 
2,522   2,396   (7,674)  

 ขาดทุนจากการตัดจําหน=ายสินทรัพย.ถาวร
และสินทรัพย.ไม=มีตัวตน 6,183   6,621   10,969   

 กําไรจากการจําหน=ายเงิน
ลงทุนชั่วคราว 

 
(891)  (2,229)  (2,775)  

 กําไรจากการขายเงินลงทุน
ของบริษัทร=วม 

 
             -     (84,500)                 -     

 กําไรจากการขายสินทรัพย.
ถาวร 

 
(17,076)  (3,101)  (1,624)  

 กําไรจากการขายสินทรัพย.ถาวร
ให<แก=บริษัท-การร=วมค<า 

 
(28,084)                  -                   -     

 กําไรจากการโอนธุรกิจให<แก=
บริษัท-การร=วมค<า 

 
(79,905)               -                   -     

 ค=าใช<จ=ายภาระผูกพัน
ผลประโยชน.พนักงาน 

 
25,909   22,316   19,522   

 ค=าใช<จ=ายจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก=
ลูกค<า(กลับรายการ) 

 
            -     (5,096)  (4,249)  

 รายได<ดอกเบี้ยรับ 
 

(2,538)  (2,375)  (2,650)  
 ดอกเบี้ยจ=าย 

 
2,448   1,758   2,269   

 กําไรจากการดําเนินงานก=อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพย.และหนี้สินดําเนินงาน 

 
905,446   894,575   1,136,880   

       
        

         
         
                  

         



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  120 
 

งบกระแสเงินสด   
     

(หน=วย : พันบาท) 
 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

(ต=อ) 
     

งบการเงินรวม 
 

         
  

2560  2559  2558  
 

 
 

      
 สินทรัพย.ดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

 
      

 ลูกหนี้การค<าและลูกหนี้อื่น 
 
(45,221)  12,943   (20,547)  

 สินค<าคงเหลือ  
 

(5,783)  12,294   4,794   
 สินทรัพย.หมุนเวียนอื่น  

 
24,785   (32,366)  1,891   

 เงินฝากธนาคารที่ใช<เปfน
หลักประกันเพิ่มขึ้น 

 
             -                    -     3,265   

 เงินฝากธนาคารที่ใช<เปfน
หลักประกัน 

 
(15,000)              -                   -     

 เงินมัดจําระยะยาว 
 
(12,125)  (13,655)  (28,806)  

 สินทรัพย.ไม=หมุนเวียนอื่น  
 

1,622   4,319   4,725   
 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

  
 

 
 

 
 

 เจ<าหนี้การค<าและเจ<าหนี้อื่น 
 

32,917   6,352   (18,132)  
 หนี้สนิหมุนเวียนอื่น 

 
(13,166)  9,882   387   

 จ=ายภาระผูกพันผลประโยชน.
พนักงาน 

 
(3,235)  (2,444)  (995)  

 หนี้สินไม=หมุนเวียนอื่น 
 

2,020   (174)  (982)  
 เงินสดรับจากการ

ดําเนินงาน 
 

872,260   891,726   1,082,481   
 ดอกเบี้ยรับ 

 
2,575   2,366   2,680   

 จ=ายดอกเบี้ย 
 

(2,266)  (1,376)  (2,255)  
 จ=ายภาษีเงินได< 

 
(90,864)  (187,088)  (139,378)  

 เงินสดสุทธิได<มาจากกิจกรรม
ดําเนินงาน 

 

781,705   705,628   943,528   
 

         
         
         
         
         
         



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  121 
 

         

         
         งบกระแสเงนิสด   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
(ต=อ) 

     
งบการเงินรวม 

 
         
 

 
2560  2559  2558  

 
 

 
      

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 

      
 เงินสดรับเงินให<กู<ยืมแก=

กิจการที่เกี่ยวข<องกัน 
 

5,000   1,000   1,500   
 เงินสดจ=ายเพื่อซื้อเงินลงทุน

ชั่วคราว 
 
(250,000)  (514,227)  (540,000)  

 เงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนชั่วคราว 

 
300,714   614,000   549,657   

 เงินสดจ=ายเพื่อซื้อเงินลงทุน
ในการร=วมค<า 

 
(186,343)  (38,371)  (83,190)  

 เงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนในการร=วมค<า 

 
             -     156,727   

 
 

 เงินสดรับจากการขายเงิน
ลงทุนระยะยาวอื่น 

 
     10,000          -           -     

 เงินสดจ=ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ. 

 
(370,321)  (564,821)  (340,862)  

 เงินสดรับจากการขาย
สินทรัพย.ถาวร 

 
22,106   3,964   2,430   

 เงินสดรับจากการขายสินทรัพย.ถาวร
ให<แก=บริษัท-การร=วมค<า 

 
126,507        -            -     

 เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให<แก=
บริษัท-การร=วมค<า 

 
   179,199               -                -     

 เงินสดสุทธิใช<ไปใน
กิจกรรมลงทุน 

 

(163,138)  (341,728)  (410,466)  
 

         
         
         
         
         



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  122 
 

         
         
         
         
                  

         
         
         
         งบกระแสเงินสด   

     
(หน=วย : พันบาท) 

 สําหรับป^สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
(ต=อ) 

     
งบการเงินรวม 

 
         
 

 
2560  2559  2558  

 
 

 
      

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา
เงิน 

 
      

 เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู<ยืมระยะสั้น 

 
      

 จากสถาบันการเงิน 
 
          -          -     (906)  

 เงินสดรับจากเงินกู<ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน 

 
(7,905)  7,905                 -     

 เงินสดจ=ายคืนเงินกู<ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

 
(24,650)  (20,251)  (20,796)  

 เงินสดรับจากเงินกู<ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน 

 
15,000   30,000   0   

 เงินสดจ=ายหนี้สินระยะยาวตาม
สัญญาเช=าการเงิน 

 
(2,256)  (990)  (892)  

 เงินปhนผลจ=าย 
 
(377,595)  (490,382)  (441,351)  

 เงินสดสุทธิใช<ไปใน
กิจกรรมจัดหาเงิน 

 

(397,406)  (473,718)  (463,945)  
 

 
 

      
 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง

ไม=ได<เกิดขึ้นจริง 
 

      
 ของเงินสดและรายการเทียบเท=า

เงินสด 
 

984   170   (116)  
 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  123 
 

ผลต=างจากการแปลงค=างบการเงิน 
 

22,390   10,564   11,570   
 เงินสดและรายการเทียบเท=าเงินสด 

(ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธ ิ
 

244,535   (99,084)  80,571   
 เงินสดและรายการเทียบเท=าเงินสด ณ 

วันที่ 1 มกราคม  
 

551,886   650,970   570,399   
 เงินสดและรายการเทียบเท=าเงินสด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 
 

796,421   551,886   650,970   
 

         



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  124 
 

อัตราส=วนทางการเงินที่สําคัญ 

 
 

อัตราส=วนทางการเงิน หน=วย 
สิ้นสุด 31 ธันวาคม 

 2560 2559 2558 
 อัตราส=วนสภาพคล=อง (Liquidity ratio) 
 อัตราส=วนสภาพคล=อง  เท=า           1.57            1.39            1.48  
 อัตราส=วนสภาพคล=องหมุนเร็ว  เท=า           1.27            1.09            1.19  
 อัตราส=วนแสดงประสิทธิภาพในการใช<สินทรัพย. (Activity Ratio) 
 อัตราส=วนหมุนเวียนลูกหนี้การค<า เท=า         29.39          29.15          28.13  
 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย  วัน         12.42          12.52          12.97  
 อัตราการหมุนของสินทรัพย.ถาวร  เท=า           4.53            4.56            4.54  
 อัตราส=วนหมุนเวียนเจ<าหนี้การค<า เท=า           8.88            9.25            8.86  
 ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย  วัน         41.12          38.48          41.21  
 วงจรเงินสด  วัน         (1.73)            0.03            1.57  
 อัตราส=วนหมุนเวียนสินค<าคงเหลือ  เท=า         13.53          13.52          12.25  
 ระยะเวลาขายสินค<าเฉลี่ย  วัน         26.97         26.99         29.80  
 อัตราการหมุนของสินทรัพย.  เท=า          2.03           2.11           2.05  
 อัตราส=วนที่แสดงถึงความสี่ยงจากการกู<ยืม (Leverage Ratios) 
 อัตราส=วนหนี้สินต=อส=วนของผู<ถือหุ<น  เท=า          0.51           0.53           0.54  
 ความสามารถชําระดอกเบี้ย  เท=า       236.01        316.82        337.12  
 อัตราส=วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability ratio) 
 

อัตรากําไรขั้นต<น  
ร<อย
ละ         45.31          44.71          47.06  

 
อัตรากําไรสุทธิ  

ร<อย
ละ           6.06            5.52            7.94  

 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย.  

ร<อย
ละ         12.59          11.64          16.31 

 
อัตราผลตอบแทนผู<ถือหุ<น  

ร<อย
ละ         19.18          18.46          26.10  
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อัตราการจ=ายเงินปhนผล  
ร<อย
ละ         87.88          89.67          89.00  

 

      14. คําอธิบายและการวิเคราะห.ของฝlายจัดการ 
 
 การวิเคราะห.ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย=อย 
(“กลุ=มบริษัท”) 

 

 รายได<จากการขายและการให<บริการ 
 
 บริษัทฯ และบริษัทย=อย มีรายได<จากการขายและการให<บริการ จํานวน  
7,786 ล<านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป^ก=อนจํานวน 11  ล<านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร<อยละ 0.1 สืบเนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคในประเทศ ถึงแม<ว=า
เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึ้นร<อยละ 3.9 จากป^ก=อน แต=โดยรวมการบริโภค
ภาคเอกชนก็ยังคงไม=แข็งแกร=ง เนื่องจากหนี้ครัวเรือนยังอยู=ในระดับที่สูง รวมถึง
ผลกระทบจากการจ<างงานที่ลดลงและภาวะราคาสินค<าเกษตรที่หดตัวในช=วง
ปลายป ̂
 

รายได<แยกตามประเภทช=องทางการจัดจําหน=าย 
 
       (หน=วย: ล<านบาท) 

ช=องทางการจําหน=าย 
ป^ 2560 ป^ 2559 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
ร<อยละ 

จํานวน
เงิน 

ร<อย
ละ 

จํานวน
เงิน 

ร<อย
ละ 

ธุรกิจร<านอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ 

6,151 76.2 6,009 77.2
9 

24 

ธุรกิจขายส=งอาหารและเบเกอ
รี่สําเร็จรูป 

762 10.3 820 10.5
5 

(7.1) 

ธุรกิจร<านอาหารใน
ต=างประเทศ 

873 13.5 945 12.1
5 

(7.6) 

อื่น ๆ *  - 0.0 1 0.01 (100.00) 
รวมทั้งสิ้น  7,786 100.

00 
7,775 100.

00 
0.1 

 

 * รายได<จากการให<เช=าสถานที่แก=บุคคลภายนอก 
 



บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

  หน<า  126 
 

 หากพิจารณายอดขายตามช=องทางการจําหน=าย พบ ว=าธุรกิจร<านอาหาร
และเบเกอรี่ในประเทศมีอัตราการเติบโตร<อยละ 2.2 โดยยอดขายต=อร<านเดิมของ
ร<านอาหาร สูงขึ้นในอัตราร<อยละ 0.4 ในขณะที่ยอดขายต=อร<านเดิมของร<านเบ
เกอรี่ในประเทศ  ลดลงร<อยละ 1.9 สืบเนื่องจากการชะลอตัวของการบริโภคใน
ประเทศ จากผลกระทบทางเศรษฐกิจในประเทศตามที่ได<กล=าวไปแล<วข<างต<น 
 
 รายได<จากธุรกิจร<านอาหารในต=างประเทศ ลดลงร<อยละ 7.5 โดยอัตรา
การเติบโตของยอดขายต=อร<านเดิมของธุรกิจร<านอาหารในต=างประเทศลดลงร<อย
ละ 11.7  เนื่องจากการแข=งขันที่สูงขึ้นของธุรกิจร<านอาหารและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ยังคงชะลอตัวต=อเนื่องในประเทศสิงคโปร.และอังกฤษ ในขณะที่ธุรกิจ
ร<านอาหารในประเทศกัมพูชามีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว=าป^ก=อน ในขณะที่รายได<
จากช=องทางขายส=งอาหารและเบเกอรี่ลดลง 55 ล<านบาท หรือร<อยละ 6.7 
เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในซุปเปอร.มาร.เก็ตและห<างค<าปลีกจากผลิตภัณฑ.
อาหารแช=แข็ง , ผลิตภัณฑ.ไส<กรอก และ ผลิตภัณฑ.ขนมไหว<พระจันทร.  
 
 
 
 

รายได<แยกตามรายผลิตภัณฑ. 
 

         (หน=วย: ล<านบาท) 

ผลิตภัณฑ. 
ป^ 2560 ป^ 2559 เพิ่มขึ้น

(ลดลง ) 
ร<อยละ 

จํานวน
เงิน 

ร<อย
ละ 

จํานวน
เงิน 

ร<อย
ละ 

เบเกอรี่  3,274 42.1 3,267 42.02           
0.2 

อาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศ 

2,643 33.9 2,529 32.53           
4.5 

อาหารในต=างประเทศ 874 11.2 945 12.15         
(7.5) 

ผลิตภัณฑ.อาหาร ** 738 9.5 792 10.19         (6.8) 
ผลิตภัณฑ.อื่น ๆ ***  257 3.3 242 3.11          6.2 
รวมทั้งสิ้น  7,786 100.0

0 
7,775 100.0

0 
0.1 

 

**   ผลิตภัณฑ.อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบด<วย อาหารสําเร็จรูปแช=
แข็ง ไส<กรอก เยลลี่ กลิ่นสีผสมอาหาร 
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***  ประกอบด<วยผลิตภัณฑ.รับจ<างผลิตภายใต<ตรา S&P สินค<าฝากขาย ผลิตภัณฑ.
เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และรายได<จากการให<เช=าสถานที่ 

ในป^ 2560 มีรายได<จากการขายผลิตภัณฑ.เบเกอรี่ จํานวน 3,274 ล<าน
บาท เพิ่มขึ้นจากป^ก=อนเล็กน<อย  ในขณะที่รายได<จากอาหารและเครื่องดื่มใน
ประเทศมีจํานสน 2,643 ล<านบาท หรือเพิ่มขึ้นร<อยละ 4.5 จากการขยายสาขา
เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได<ทํากิจกรรมส=งเสริมการขายออกมาอย=างต=อเนื่องและเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข=งขันให<ดียิ่งขึ้น  

 
กําไรสุทธิ 
ในป^ 2560 บริษัทฯและบริษัทย=อยมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 484 ล<าน

บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป^ก=อน 46 ล<านบาท คิดเปfนร<อยละ 10.6 จาก
การรับรู<กําไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการโอนสินทรัพย. ตามที่ได<กล=าวไปแล<ว
ข<างต<น  

ซึ่งหากพิจารณาถึงกําไรสุทธิจากการดําเนินงานในป^ 2560 พบว=า บริษัทมี
อัตราการทํากําไรสุทธิฯต=อรายได<รวม ร<อยละ 4.8 ซึ่งเปfนอัตราเดียวกันกับป^ก=อน  
 
 งบดุลและงบกระแสเงินสด 

   ณ สิ้นป^ 2560 บริษัทและบริษัทย=อยมีสินทรัพย.รวม 3,970 ล<านบาท 
เพิ่มขึ้น 257 ล<านบาท จากมูลค=าสินทรัพย.รวม ณ สิ้นป^ 2559 ที่  3,714 ล<านบาท 
ในขณะที่สินทรัพย.ระยะยาวยังเพิ่มขึ้นเล็กน<อย ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก : 

1. การเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท=าเงินสด จํานวน 245 ล<าน
บาท ซึ่งมาจากการเงินสดที่ได<จากการขายสินทรัพย.ของบริษัท เอส 
แอนด. พี เรสทัวรองท. จํากัด รวมถึงเปfนผลจากการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนที่ดีขึ้น  

2. การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในการร=วมค<า จํานวน 164  ล<านบาท 
3. การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ. จํานวน 145 ล<านบาท 

 
 
 
 
 
 
 การดําเนินงานในป^ 2561 และปhจจัยที่อาจจะมีผลกระทบต=อการดําเนินงาน
ในอนาคต 
 
 บริษัทยังคงมีนโยบายการเพิ่มรายได<โดยขยายสาขาทั้งในและต=างประเทศ 
เฉพาะในทําเลที่ตั้งที่มีความสามารถในการแข=งขันสูง เพื่อยกระดับการเติบโต
ของธุรกิจ  ด<วยความมุ=งมั่นและใส=ใจพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความ
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ต<องการที่หลากหลายของลูกค<า โดยได<จัดทํากลยุทธ.ทางการตลาดแบบใหม= โดย
แบ=งกลุ=มลูกค<าตามไลฟ�สไตล.ของผู<บริโภค รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ.ใหม=ๆออกสู=
ตลาด เพิ่มเพิ่มทางเลือกให<กับลูกค<ามากขึ้น  
 
 ในด<านการผลิตและจัดจําหน=าย บริษัทมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิต
และกระจายสินค<าอย=างต=อเนื่อง โดยได<มีการลงทุนสร<างคลังสินค<าและศูนย.
กระจายสินค<าแห=งใหม= ที่คาดว=าจะพร<อมเริ่มดําเนินงานในป^ 2562 เพื่อให<มั่นใจ
ว=าสินค<าไปถึงมือผู<บริโภคในระยะเวลาที่เร็วขึ้น ทําให<ได<คุณภาพสินค<าที่สดใหม=
ยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการและควบคุมต<นทุนค=า
ขนส=งสินค<า การบริหารจัดการบุคลากรที่ดี ทําให<เพิ่มประสิทธิภาพในการทํา
กําไรให<มากขึ้น อีกทั้งการนําเอาระบบคอมพิวเตอร.ด<านคลังสินค<า หรือ WMS 
(Warehouse Management System) และเทคโนโลยีใหม=  ๆ มาใช<ในการ
บริหารสินค<าคงคลัง การกระจายสินค<า รวมถึงการจัดทํารายงานสินค<าที่ทันเวลา 
ทําให<สามารถวิ เคราะห.สถานการณ. และบริหารจัดการให<สอดคล<องกับ
สถานการณ.ปhจจุบันได<อย=างทันท=วงที เพื่อให<สินค<าถูกจัดส=งไปยังผู<บริโภคได<โดย
ยังคงรักษาคุณภาพสูงสุด  
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การรับรองความถูกต<องของข<อมูล 
 
 บริษัทได<สอบทานข<อมูลในแบบแสดงรายการข<อมูลประจําปLฉบับนี้แล<ว 
ด<วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวOาข<อมูลดังกลOาวถูกต<องครบถ<วน ไมOเปPนเท็จ 
ไมOทําให<ผู<อื่นสําคัญผิด หรือไมOขาดข<อมูลที่ควรต<องแจ<งในสาระสําคัญ นอกจากนี้ 
บริษัทขอรบัรองวOา 
 (1) งบการเงินและข<อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข<อมูล
ประจําปLได<แสดงข<อมูลอยOางถูกต<อง  ครบถ<วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน 
ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยOอยแล<ว  
 (2) บริษัทได<จัดให<มีระบบการเปXดเผยข<อมูลที่ดีเพื่อให<แนOใจวOาบริษัทได<
เปXดเผยข<อมูลในสOวนที่เปPนสาระสําคัญ  ทั้งของบริษัทและบริษัทยOอยอยOางถูกต<อง
ครบถ<วนแล<ว รวมทั้งควบคุมดูแลให<มีการปฏิบัติตามระบบดังกลOาว 
 (3) บริษัทได<จัดให<มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให<มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลOาว และบริษัทได<แจ<งข<อมูลการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ. 2561 ตOอผู<สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแล<ว ซึ่งครอบคลุมถึงข<อบกพรOองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตOอการจัดทํา
รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยOอย 
 ในการนี้ เพื่อเปPนหลักฐานวOาเอกสารทั้งหมดเปPนเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่
บริษัทได<รับรองความถูกต<องแล<ว บริษัทได<มอบหมายให< นายวิทูร  ศิลาอOอน เปPน
ผู<ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว<ทุกหน<าด<วยหากเอกสารใดไมOมีลายมือชื่อของ 
นายวิทูร  ศิลาอOอน กํากับไว< บริษัทจะถือวOาไมOใชOข<อมูลที่ข<าพเจ<าได<รับรองความ
ถูกต<องของข<อมูลแล<วดังกลOาวข<างต<น 
 
 
 ชื่อ     ตําแหนOง ลายมือชื่อ 
 
 
1. นายประเวศวุฒิ  ไรวา ประธานกรรมการบริหาร      
      
 
 
2. นางเกษสุดา  ไรวา ประธานเจ<าหน<าที่บริหาร                       
 
 



 

บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 
 

 
หน<า  125 

 

 ชื่อ   ตําแหนOง  ลายมือชื่อ 
 
 
ผู<รับมอบอํานาจ    นายวิทูร   ศิลาอOอน  กรรมการผู<จัดการใหญO สายปฏิบัติการ
และบุคคล     
     เลขานุการบริษัท 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  1 
 

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู=บริหาร ผู=มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางภัทรา  ศิลา
อKอน 
ประธานกรรมการ 
 

76 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการจัดการ  
คณะบริหารธุรกิจ 
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน 
ปริญ ญ าดุษฎีบัณ ฑิ ตกิตติมศักดิ์ 
(Doctor in Letters  
(Honorary)) 

40,148,
145(คิด

เปiน
8.19%) 

1,200,
000
(คิด
เปiน

0.24%
) 

41,348,
145(คิด

เปiน
8.43%) 

พี่สาวคน
โต 

ทั้ง  5  ปp / 
ประธานกรรมการ 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
       ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

        Pine Manor College, 
Massachusetts, USA 

              

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ       
       มหาวิทยาลัยบอสตัน 

สหรัฐอเมริกา 
 

      

นายประเวศวุฒิ  
ไรวา 

67 ปริญญาตรี Political Science 30,524,
310 

-- 30,524,
310 

น=องชาย
คนที่ 3 

2559 – ป�จจุบัน / บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/  

ประธาน
กรรมการบริหาร 
รองประธาน
กรรมการ 

      มหาวิทยาลัยอินเดียนKา 
สหรัฐอเมริกา 
Modern Managers Program 
(MMP) 

(คิดเปiน 
6.22%) 

 (คิดเปiน 
6.22%) 

 รองประธาน
กรรมการ 
2558 – ป�จจุบัน / 
ประธาน

        ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  2 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
  
 
 

Modern Marketing Management 
(MMM) 
    โครงการอบรม จุฬาลงกรณ.
มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program( DCP)        
ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD)     
 
 
 

กรรมการบริหาร 
2558 – 2559 / 
ประธานเจ=าหน=าที่
บริหาร  
2537 – 2558 / 
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK / กรรมการ 
 
 

นายประเวศวุฒิ  
ไรวา (ตKอ) 

 หลักสูตรภูมิพลังแผKนดิน รุKน 2  
   จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
ห ลั กสู ต รผู= บ ริห ารระดั บ สู งด= าน
การค=าและการพาณิชย. (TEPCoT) 
รุKน 8 
    ส ถ า บั น วิ ท ย า ก า ร ก า ร ค= า 
มหาวิทยาลัยหอการค=าไทย 

    2557 – ป�จจุบัน / 
กรรมการอิสระและ
ประธาน
คณะกรรมการสรร
หาและ 
พิจารณาคKาตอบแทน 
2536 – 2556 / 
กรรมการ 

บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวลล็อป
เมนท. / 

        ธุรกิจอสังหาริมทรัพย. 

นายขจรเดช   ไร 68 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต 10,275, -- 10,275, น=องชาย ทั้ง  5  ปp / บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  3 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วา 705 705 คนที่ 2 / 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 

      จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย (พ.ณ.) 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 

(คิดเปiน 
2.10%) 

 (คิดเปiน 
2.10%) 

 กรรมการบริหาร         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

       สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

       

นางเกษสุดา   ไร
วา 
ประธานเจ=าหน=าที่
บริหาร 
กรรมการบริหาร  
กรรมการสรรหา
และ 
กําหนด
คKาตอบแทน 

64 ปริญ ญ าดุษฏีบัณ ฑิ ตกิตติมศักดิ์ 
สาขาการจัดการ     

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ  

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร. 
     มห าวิท ย าลั ย น อร.ธอิ ส เทิ ร.น 
บอสตัน,สหรัฐอเมริกา,           
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงิน
และการธนาคาร 
      วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Accreditation Program (DAP) 
45/2005 
       สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

37,938,
550 

(คิดเปiน 
7.74%) 

-- 37,938,
550 

(คิดเปiน 
7.74%) 

ภริยา 
ของ 
นาย

ประเวศวุฒิ  
ไรวา 

2560 – ป�จจุบัน / 
ประธานเจ=าหน=าที่
บริหาร 
2559 – 2560 /  
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK 
2556 – ป�จจุบัน / 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/ 

        ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

     กรรมการสรรหาและ
กําหนด 
คKาตอบแทน 

        

     2551 – 2558 /  
     กรรมการรอง

ผู=จัดการใหญK 
 

 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  4 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
         
         
นางเกษสุดา   ไร
วา (ตKอ) 
 

 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Role of The 
Chairman Program 
รุKน 36 
       สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
ห ลั ก สู ต รผู= บ ริ ห ารระดั บ สู ง  รุK น 
10/2553 
       สถาบัน วิท ยาการตลาดทุ น 
(วตท.)  
หลักสูตรผู=บริหารระดับสูงของประเทศ 
“ภูมิพลังแผKนดิน”  
รุKน 1  
       จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
ห ลั กสู ต รผู= บ ริห ารระดั บ สู งด= าน
การค=าและการพาณิชย.  
รุKน 6 (TEPCoT) 
    ส ถ า บั น วิ ท ย า ก า ร ก า ร ค= า 
มหาวิทยาลัยหอการค=าไทย        
ห ลั กสู ต รผู= บ ริห ารระดั บ สู งด= าน

    2537 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2533 – ป�จจุบัน / 
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/ 

        ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
บจ. เอส แอนด. พี โกลเบิล  /  
        ธุรกิจร=านอาหารใน
ตKางประเทศ        
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  5 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วิทยาการพลังงาน 
(วพน.) รุKน 6  
      สถาบนัวิทยาการพลังงาน 
หลักสูตรผู=บริหารระดับสูงด=านการ
พัฒนาธุรกิจ 
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 
รุKน 1  
      สถาบัน วิท ยาการธุ รกิ จและ
อุตสาหกรรม 
 
 

 
 
 
 

        

นายวิทูร   ศิลา
อKอน 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 7,815,0
00 

-- 7,815,0
00 

บุตรชาย
คนที่ 1  

2560 – ป�จจุบัน / 
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK สายปฏิบัติการ
และบุคคล 
2555 – ป�จจุบัน / 
ประธาน
กรรมการบริหาร 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 

กรรมการและ
เลขานุการบริษัท / 
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK 

      มหาวิทยาลัย นอร.ทแคโรไลนา 
แชปเป�ลฮิลล. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญ ญ าตรี  ด=านการบริหารการ
โรงแรมและอาหาร 
     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ

(คิดเปiน 
1.59%) 

 (คิดเปiน 
1.59%) 

ของ 
นางภัทรา 
ศิลาอKอน 

         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

สายฏิบัติการและ       



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  6 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

บุคคล / 
กรรมการบริหาร / 
ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

สหรัฐอเมริกา 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Certification Program  (DCP) 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุKนที่ 
23  (วตท. 23) 
     สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 

ความเสี่ยง 
2553 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
2533 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2551 –  2559 / 
รองผู=จัดการใหญK
อาวุโส 
ธุ ร กิ จ อ า ห า ร ใ น
ประเทศ 
 

นายกําธร  ศิลา
อKอน  
กรรมการ  
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK 
สายการผลิตและ
การเงิน  
กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  
 

48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิศวกรรมการเงิน 
       MIT Sloan School of 
Management Massachusetts, USA,  
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี 
       Imperial College of Science 
Technology and Medicine, 
London, England 
 

7,385,0
00 

(คิดเปiน 
1.51%) 

-- 7,385,0
00 

(คิดเปiน 
1.51%) 

บุตรชาย
คนที่ 2 
ของ 

นางภัทรา 
ศิลาอKอน 

 

2560 – ป�จจุบัน / 
กรรมการผู= จัดการ
ใหญK  
ส า ย ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ
การเงิน 
2559 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  7 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 

        

นายกําธร  ศิลา
อKอน (ตKอ) 

 ประกาศนียบัตร Audit Committee 
Program (ACP) 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 
       สมาคมสKงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย IOD) 
หลักสูตร TLCA Executive 
Development Program (EDP) 
รุKนที่ 2  
      สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลักสูตรผู=บริหารระดับสูง ด=าน
การค=าและพาณิชย. 
 TEPCOT 
    สถาบันวิทยาการการค=า 
มหาวิทยาลัยหอการค=าไทย 

    2558 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
2558 – 2559 / 
รองผู= จั ด ก ารให ญK
อาวุโส 
สายการผลิตและซัพ
พลายเชน 
2557 – ป�จจุบัน  / 
กรรมการบริหาร 
2557 – 2558  /               
รองผู=จัดการใหญK  
สายการผลิตและซัพ
พลายเชน 
2554 – ป�จจุบัน /  
ประธาน กรรมการ
กําหนด 
คKาตอบแทน / 
ประธาน กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. พีเชียส ชิฟปป��ง / 
         ธุรกิจขนสKงทางเรือ 
 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  8 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

และดูแลกํากับกิจการ 
/ 
กรรมการสรรหา / 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ
และ 
กํากับดูแลกิจการ  
 

 
 

 
 
 

        

นายกําธร  ศิลา
อKอน (ตKอ) 

      2554 – 2557 / 
ร อ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู=จัดการ  
หัวหน=ากลุKมจัดการ
การลงทุน 
ลูกค=าสKวนบุคคล 
2554 – 2557 / 
ร อ ง ก ร ร ม ก า ร
ผู=จัดการ / 
หัวหน=ากลุKมรKวมสาย
งาน 

บมจ. หลักทรัพย. บัวหลวง /  
         ธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพย. 
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  9 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

วาณิชธนกิจ 
 

นางสาวคัทลียา  
แสงศาสตรา 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ
รวจสอบ 

70 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรติ
นิยม) 
      จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย  
โครงการอบรม – Controllership 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
Management Development 
Program 
     JJ Kellogg Northwestern 
University 
ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
     สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 
 

60,055 
(คิดเปiน 
0.012%

) 

-- 60,055 
(คิดเปiน 
0.012%

) 

ไมKมี  ทั้ง  5 ปp / 
กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
ทั้ง  5 ปp / 
กรรมการ / 
 กรรมการบริหาร 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
        ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค /  
       ธุรกิจผลิตและจําหนKาย
วัสดกุKอสร=าง 
       กระเบื้อง เซรามิค 
 
 

        
        
 
 

        

         
นางสาวโสภาวดี   58 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ -- -- -- ไมKม ี ทั้ง  5 ปp / บมจ.เอส แอนด. พี ซินดิเคท /                  



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  10 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

อุตตโมบล     จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย กรรมการอิสระและ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี นิติศาสตร.บัณฑิต            กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการ
ตรวจสอบ 

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.       
 
บมจ.โรงพยาบาลบํารุง
ราษฎร. / 
       ธุรกิจโรงพยาบาล 
 

  ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Accreditation Program (DAP) 
ประกาศนียบัตร Audit Committee 
Program (ACP) 
   สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

    ทั้ง  5 ปp / 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 

นายอวิรุทธ.   
วงศ.พุทธพิทักษ. 

70 M.B.A.  
     New York University, U.S.A. 

-- -- -- ไมKมี  2553 - ป�จจุบัน / 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
       ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
บมจ. แอดวานซ. อินโฟร. 
เซอร.วิส/ 
        ธุรกิจการสื่อสาร 
 
 
บมจ. ไทยพลาสติกและ

กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต     ประธานกรรมการ
สรรหา 

ประธานกรรมการ
สรรหาและ
กําหนด
คKาตอบแทน 

      จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย 
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 
     สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD 
บ ท บ าท ค ณ ะก รรม ก ารใน ก าร
กําหนดนโยบาย 
คKาตอบแทน 

    และกําหนด
คKาตอบแทน  
2549 – 2558 / 
กรรมการอิสระ /  
กรรมการกําหนด
คKาตอบแทน /  
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  11 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

2546 – ป�จจุบัน / เคมีภัณฑ. / 
    ธุรกิจจําหนKายผลิตภัณฑ. 
พลาสติกทุกชนิด 
บมจ. เทเวศประกันภัย / 
       ธุรกิจการประกันภันภัย 

 
 
 
 
 

      กรรมการ 
2538 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ /  
ป ร ะ ธ า น
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บริหาร 

         
นางป�ทมาวลัย  
รัตนพล 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหา
และ 
กําหนด
คKาตอบแทน 
 
 
 
 
 

62 ปริญญาโท ด=านบริหารธุรกิจ      
     Emporia State University  
     ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร.
และการบัญชี 
     จุฬาลงกรณ.มหาวิทยาลัย  
ประกาศนียบัตร Director 
Certification Program (DCP) 
   สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

42,500 
(คิดเปiน 
0.01%) 

-- 42,500 
(คิดเปiน 
0.01%) 

 
 
 

ไมKม ี
 
 
 
 
 

2553 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคKาตอบแทน 
2542 – ป�จจบุัน / 
ประธาน เจ= าหน= าที่
ฝ¡าย 
ทรัพยากรบุคคล / 
 
2542 – ป�จจุบัน / 
ประธาน เจ= าหน= าที่
ฝ¡าย 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
       ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
 
บมจ. ไมเนอร. อินเตอร.เนชั่น
แนล และ 
บริษัทในเครือ / 
     ธุ รกิ จ เพื่ อการพั กผK อน  
ร=านอาหาร และ 
     สินค=าไลฟ¢สไตล. 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  12 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
  
 

ทรัพยากรบุคคล / 
ประธานเจ=าหน=าที่ฝ¡าย 
ปฏิบัติการไมเนอร.ฟู£ด 
2542 – 2560 / 
ประธาน เจ= าหน= าที่
ฝ¡าย 
ทรัพยากรบุคคล 
2560 – ป�จจุบัน 
รั ก ษ า ก า ร แ ท น
ประธาน 
เจ=าหน=าที่บริหาร 
 
 

บมจ. เดอะ ไมเนอร. ฟู£ด กรุ¤ป / 
        ธุรกิจร=านอาหาร 
 
 
 
บมจ. ไมเนอร. คอร.ปอเรชั่น 
และบริษัท 
ในเครือ / 
        ธุรกิจจัดจําหนKายสินค=า
ไลฟสไตล. 
 

นายป�ยะ  ซอ
โสตถิกุล 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการสรรหา
และกําหนด 
คKาตอบแทน 
กรรมการบริหาร

47 ปริญญาโท ด=านบริหารธุรกิจ 
(MBA) 
     Harvard University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร. ด=าน
วิศวกรรมเคมี 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

-- -- -- ไมKม ี 2554 – ป�จจุบัน / 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคKาตอบแทน 
2556 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
2550 – ป�จจบุัน / 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 
       ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  13 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

ความเสี่ยง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร. ด=าน
วิศวกรรมเคมี 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร. 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director 
Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

กรรมการบริหาร 
2547 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
 
2553 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2554 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2554 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
 
 

บริษัทหลักทรัพย. บัวหลวง 
จํากัด (มหาชน) / 
       ธุรกิจหลักทรัพย. 
บริษัท ซีคอน จํากัด / 
      ธุรกิจรับเหมากKอสร=าง
บ=านและอาคาร 
       ทุกชนิด  
บริษัท เอราวัณนา จํากัด / 
        ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย. 
บริษัท ไทยชูรส จํากัด / 
        ธุรกิจผลิตและ จําหนKาย
ผงชูรส 
บริษัท นันยางมาร.เก็ตติ้ง 
จํากัด / 
        ธุรกิจจําหนKาย รองเท=า
ผ=าใบ รองเท=า 
        ฟองน้ํา 
 

         
         



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  14 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายป�ยะ  ซอ
โสตถิกุล (ตKอ) 

      2554 – ป�จจุบัน  
กรรมการ 
 
2554 – ป�จจุบัน  
กรรมการ 
2554 – ป�จจุบัน  
ที่ปรึกษา ฝ¡าย
ผู=จัดการใหญK 
2555 – ป�จจุบัน  
กรรมการบริหาร 
2558 – ป�จจุบัน  
กรรมการบริหาร 
2559 – ป�จจุบัน  
กรรมการบริหาร 

บริษัท นันยางอุตสาหกรรม 
จํากัด / 
        ธุรกิจผลิต รองเท=า
ผ=าใบ รองเท=า 
        ฟองน้ํา 
บริษัท ซีคอนดีเวลลอปเมนท. 
จํากัด / 
        ธุรกิจให=เชKาพื้นที่, 
ศูนย.การค=า 
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน)  
        สถาบันการเงิน 
บริษัท สยามเฮ=าซิ่ง จํากัด / 
        ธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย. 
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร.
ไพรส. จํากัด / 
        ธุรกิจเอ็นเตอร.เทน
เม=นต. 
บริษัท กริสที จํากัด / 
        ธุรกิจเครื่องสําอางค. 
 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  15 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายจอห.น สก¤อต 
ไฮเน็ค 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

47 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจ
ระหวKาง 
ประเทศ   
     Washington State University, 
Pullman, WA,      สหรัฐอเมริกา 
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การตลาด 
     Washington State University, 
Pullman,   
     WA, สหรัฐอเมริกา                                                          

-- -- -- ไมKม ี 2555 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
2553 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/ 
         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 
บมจ. ไมเนอร. คอร.ปอเรชั่น 
และบริษัท 
ในเครือ / 
       ธุรกิจจัดจําหนKายสินค=า
แฟชั่น จากตKางประเทศ/ 

         

นายจอห.น สก¤อต 
ไฮเน็ค(ตKอ) 

 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบัตร Director Finance  
Program (DFP) 
        Australian Institute of 
Company Directors Association 

    2552 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
2545 – ป�จจุบัน / 
ประธานเจ=าหน=าที่
ฝ¡ายปฏิบัติการ – 
กลุKมธุรกิจฮอทเชน
ไมเนอร.ฟู£ด 

บมจ. เดอะ ไมเนอร. ฟู£ด กรุ¤ป / 
       ธุรกิจเครือขKาย
ร=านอาหารบริการดKวน 

นายสมจิตร  กิติธี
ระกุล 
รองผู=จัดการใหญK

56 ปริญญาโท ศิลปศาสตร. 
      มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปรญิญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ 

-- -- -- ไมKม ี ทั้ง  5  ปp / 
รองผู=จัดการใหญK 
สายการผลิตเบเกอรี่  

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/ 
          ธุรกิจอาหารและ



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  16 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

สายการผลิตเบ
เกอรี่ 

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. เครื่องดื่ม 

นายจงชนะ  จัน
ทมาศ 
รองผู=จัดการใหญK
สายการผลิต
อาหาร 
 

53 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตร.บัณฑิต 
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีการ
อาหาร         
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

-- -- -- ไมKม ี 2558 – ป�จจุบัน / 
รองผู=จัดการใหญK 
สายการผลิตอาหาร 
และฝ¡ายวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ. 
2556 – 2557 / 
รองผู=จัดการใหญKสาย
การขาย 
2551 – 2557 / 
รองผู=จัดการใหญK 
สายการผลิตอาหาร 
 

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท  
/     
         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 

          
         
นายวิทูร   ศิลา
อKอน 

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 7,815,0
00 

-- 7,815,0
00 

บุตรชาย
คนที่ 1  

2560 – ป�จจุบัน / 
กรรมการผู=จัดการ
ใหญK สายปฏิบัติการ
และบุคคล 
2555 – ป�จจุบัน / 
ประธาน

บมจ. เอส แอนด. พี ซินดิเคท 
/ 

เลขานุการบริษัท 
(21 เมษายน 
2553) 

      มหาวิทยาลัย นอร.ทแคโรไลนา 
แชปเป�ลฮิลล. ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ปริญ ญ าตรี  ด=านการบริหารการ
โรงแรมและอาหาร 

(คิดเปiน 
1.59%) 

 (คิดเปiน 
1.59%) 

ของ 
นางภัทรา 
ศิลาอKอน 

         ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม 



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากดั (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  1   หน=า  17 
 

ชื$ อ - สกุล / ตําแหน่ง 
 

อายุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ้นที$ ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ์ 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2560 เปลี$ ยน สิSนปี 2560 ทางครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่าง
ผู้บริหาร ช่วงเวลา / ตําแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

     มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Certification Program  (DCP) 
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร  Director 
Accreditation Program  
(DAP) 
    สมาคมสKงเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิัทไทย (IOD) 
หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุKนที่ 
23  (วตท. 23) 
     สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
 

กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 
2553 – ป�จจุบัน / 
กรรมการ 
2533 – ป�จจุบัน / 
กรรมการบริหาร 
2551 –  2559 / 
รองผู=จัดการใหญK
อาวุโส 
ธุ ร กิ จ อ า ห า ร ใ น
ประเทศ 
 

         
         

 
       

 



      บรษัิท เอส แอนด ์พี ซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคมุของบรษัิท ในบรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม

บรษัิท
เอส แอนด์ พีเอส แอนด์ พีเอส แอนด์ พีเอส แอนด์ พีเอส แอนด์ พี ภัทรา เอส แอนด์ พี ภัทรา

รายช ืIอ ซินดิเคทอินเตอร์เนชัIนแนลอินเตอร์เนชัIนแนลแอสเซท โกลเบลิ (เจนีวา) เรสทัวรองท์   ไฟน์ ไทย 
 ฟู้ดส์  ฟู้ดส์ 

(กัมพูชา)
คูซีน (พีทีอี)

1.  นางภทัรา  ศลิาอ่อน x x x  /
2. รอ้ยโทวรากร  ไรวา // / // //
3. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา // // x // // /
4. นายขจรเดช  ไรวา // / // // /
5. นางเกษสดุา  ไรวา // // / // // / / /
6. นายวทิรู  ศลิาอ่อน // // /
7. นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา/
8. นางสาวโสภาวด ี  อุตตโมบล/
9. นายอวริุทธ ์ วงศพ์ทุธพทิกัษ์/
10. นางปัทมาวลยั  รัตนพล//
11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค//
12. นายปิยะ  ซอโสตถกิุล/
13. นายกําธร ศลิาอ่อน //
14. นางพรพไิล  ไรวา  // //
15. นางพนัทพิา ไรวา  // // /
16. นายสมจติร  กติธิรีะกุล
17. นายจงชนะ  จนัทมาศ

หมายเหตุ :
X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบรหิาร
/     กรรมการ  
เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท บรษัิท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จาํกัด (มหาชน) ภทัรา เวยีนนา
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัIนแนล ฟู้ดส ์บรษัิท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัIนแนล ฟู้ดส ์จาํกัด บางกอกแจม (มาเลเซยี)
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัIนแนล ฟู้ดส ์(กัมพชูา)บรษัิท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัIนแนล ฟู้ดส ์จาํกัด (กัมพชูา)บางกอกแจม (ไตห้วนั)
เอส แอนด ์พ ีแอสเซท บรษัิท เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จาํกัด อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ี
เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ บรษัิท เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จาํกัด เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์
ภทัรา (เจนวีา) บรษัิท ภทัรา (เจนวีา) เอสเอ จาํกัด เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์(สงิคโปร)์
เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์ บรษัิท เอส แอนด ์พ ีเรสทวัรองท ์จาํกัด เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ ีU 
ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูนี (พทีอี)ี บรษัิท ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูนี พทีอี ีจาํกัด เซยีงไฮ ้ยัIวะซ ืIอ เรสทวัรองท ์
เอส เค เคเทอร ิIง บรษัิท เอส เค เคเทอร ิIง พทีอี ีจาํกัด (สงิคโปร)์ เอส แอนด ์พ ีเทรนนิIง

บรษัิทย่อย



ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูนี
บรษัิท 
ภทัรา เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี

สดุา บรษัิท สดุา จาํกัด ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ ิIง
ภทัรา ปักก ิIง บรษัิท ภทัรา อนิเตอรเ์นชัIนแนล เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท ์(ปักก ิIง)จาํกัดเอส. อาร.์ เอสเตท



เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้ีอํานาจควบคมุของบรษัิท ในบรษัิทย่อย และบรษัิทร่วม

เอส เค ภัทรา สุดา ภัทรา ภัทราบางกอกแจมบางกอกแจมอุเมะโนะฮานะเอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี เอ็ม เอส พีเซียงไฮ ้ยัIวะซืIอเอส แอนด์ พี

เคเทอริIงไฟน์ ไทย คูซีน ปักกิIง เวียนนา(มาเลเซีย)(ไตห้วัน)เอส แอนด์ พีดีเวลลอปเมนท์ดีเวลลอปเมนท์พรอ้พเพอร์ตีUเรสทัวรองท์ เทรนนิIง
 (สิงคโปร์)  

 / /
//

/ / / / / / / / / /
/

/ / / / // / / / / /
/ // /

/

/ / / /

ภทัรา เวยีนนา ภทัรา เรสทวัรองท,์ เวยีนนา จเีอ็มบเีอช
บางกอกแจม (มาเลเซยี) บรษัิท บางกอกแจม จาํกัด (มาเลเซยี)
บางกอกแจม (ไตห้วนั) บรษัิท บางกอกแจม จาํกัด (ไตห้วนั)
อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ี บรษัิท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจาํกัด
เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์ บรษัิท เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลด ิUง จาํกัด
เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์(สงิคโปร)์บรษัิท เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลด ิUง พทีอี ีจาํกัด
เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ ีU บรษัิท เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ ีU จาํกัด
เซยีงไฮ ้ยัIวะซ ืIอ เรสทวัรองท ์ บรษัิท เซยีงไฮ ้ยัIวะซ ืIอ เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท ์จาํกัด
เอส แอนด ์พ ีเทรนนิIง บรษัิท เอส แอนด ์พ ีเทรนนิIง จาํกัด

บรษัิทย่อย



เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี บรษัิท เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี จาํกัด
ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ ิIง บรษัิท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ ิIง เซอรว์สิเซส จาํกัด
เอส. อาร.์ เอสเตท บรษัิท เอส. อาร.์ เอสเตท จาํกัด



บรษัิททีIเกีIยวขอ้ง
เอ็มเอสซี ฟู้ดเฮา้ส์ เอส.อาร์.

ไทย คูซีน เคเทอร์ริIง เอสเตท

x
 //

/ / //
//

/ //
/

/

//
//

บรษัิทร่วม



เอกสารแนบ 2  หนา้ 1



 
บริษัท เอส แอนด. พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสารแนบ  3  หน=า  1 
 

เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน=างานตรวจสอบภายในและหัวหน=างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(Compliance) (ถ=ามี) 
 

ชื่อ - สกุล / ตําแหน[ง 

อา
ยุ 

คุณวุฒิการศึกษา 

จํานวนหุ=นที่ถือ (หุ=น) ความสัมพั
นธ. ประสบการณ.ทํางานในระยะ 5 ปbย=อนหลัง 

(ปb) 
ต=นปb 
2560 

เปลี่ย
น 

สิ้นปb 
2560 

ทาง
ครอบครัว 

 
 แปลง 

 
ระหว[าง
ผู=บริหาร ช[วงเวลา / ตําแหน[ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
หัวหน=างาน
ตรวจสอบภายใน 
นางเชอร.ลี่  สว[างคง 
ผู=จัดการฝiายประจํา
สํานัก 
ตรวจสอบภายใน 

 
 

48 

 
 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร.
บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

ไม[มี 

 
 
2558 – ปpจจุบัน /  
ผู=จัดการฝiายประจํา
สํานักตรวจสอบ 
2553 – 2558 /  
ผู=ช[วยฝiายประจํา
สํานักงาน 

 
 
บมจ. เอสแอนด.พีซินดิเคท / 
  ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

       ตรวจสอบ 
2551-2552 / 
ผู=ช[วยฝiายประจําศูนย.ดิ
ลิเวอรี่ 
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  หน=าที่ความรับผิดชอบของหัวหน=างานตรวจสอบภายใน 

  สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให=สอดคล=องตาม วิสัยทัศน. พันธกิจ และกลยุทธ. รวมทั้งข=อบังคับของ
คณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่เปuนสากล เปuนการตรวจสอบเชิงปvองกันอย[างสร=างสรรค.ทัน
เหตุการณ. และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหน=างานตรวจสอบภายใน ไว=ดังนี้ 

• ตรวจสอบให=มีการจัดทํารายงานทางการเงินให=เปuนไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทํา และหลักฐาน
ประกอบการบันทึกบัญชีที่ถูกต=องครบถ=วน มีความโปร[งใสและเชื่อถือได= มีการเปwดเผยข=อมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย[าง
เพียงพอ  

• พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มีการ เปลี่ยนแปลงและการเลือกใช=นโยบายบัญชี ให=แก[คณะกรรมการตรวจสอบ 
• กําหนดและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อส[งเสริมการดําเนินงานของบริษัท ในแนวทางเชิงปvองกัน และสร=างสรรค.ด=วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย ให=เกิดประโยชน.และเพิ่มคุณค[าแก[องค.กรยิ่งขึ้น  
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย=งทางผลประโยชน.ให=เปuนตามกฎหมาย และข=อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย.แห[งประเทศไทย 
• ให=คําปรึกษาอย[างเปuนอิสระและเที่ยงธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม[ตรงตาม

หลักการที่หน[วยงานกําหนดไว= 
• สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร. เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ  
• จัดให=มีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกําหนด KPIsวัดผลของผู=ตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบเพื่อ

พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให=ดียิ่งขึ้น  
• จัดให=มีการตรวจสอบที่เปuนแนวทาง Innovative Auditing 
• กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให=มีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรม

การตรวจสอบที่กําหนดโดยองค.กรวิชาชีพสากล และส[งเสริมให=ผู=ตรวจสอบภายในได=รับวุฒิบัตร  
• พัฒนาองค.ความรู= ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย[างต[อเนื่อง ตามสภาพแวดล=อมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 
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• ประสานงานกับผู=สอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน  
• กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบให=สอดคล=องกับการกํากับดูแลของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี  
• ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบ 4 :  รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย.สิน 
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