
   บมจ. เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท

ประชุมผู้ถอืหุ้นสามญั
ประจ าปี 2558

วนัที่ 22 เมษายน 2558





วธีิการลงคะแนนเสียง
1. ในการประชุมจะพิจารณาเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดส่้ง

รายละเอียดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ และในทุกวาระจะมีการเสนอเพ่ือพิจารณา  
รับหรืออนุมติั หรือเพ่ือการใด ๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พิจารณาลงมติทุกวาระ 

และเพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาของผูถื้อหุน้มากเกินไป  ในการลง
มติในแต่ละวาระภายหลงัจากท่ีมีการเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมแลว้ 
ท่านประธานท่ีประชุมจะใชว้ธีิสอบถามวา่จะมีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ผูถื้อหุน้ทุกท่านไม่แสดงความประสงคว์า่ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงจะถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ยกบั
คณะกรรมการตามเสนอ โดยจะไม่มีการใชบ้ตัรลงคะแนน



วธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
2. ถา้ผูถื้อหุ้นมีความประสงค์จะลงมติ โดยไม่เห็นดว้ยหรืองด

ออกเสียงในวาระเร่ืองใด ๆ ขอใหผู้ถื้อหุน้แสดง โดยวิธีการยกมือ
ข้ึน ท่านประธานในท่ีประชุมจะพิจารณาให้มีการตรวจนับคะแนน
อย่างถูกตอ้ง ในการลงมติของวาระนั้นก็จะใชบ้ตัรลงคะแนน ซ่ึงฝ่าย
รับลงทะเบียนไดแ้จกบตัรลงคะแนนท่ีมีบาร์โคด้ ส าหรับผูถื้อหุ้นทุก
ท่านให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ห้องประชุม ซ่ึงทั้งหมดเจา้หน้าท่ีไดก้รอก
ช่ือและจ านวนหุ้นไวใ้ห้แลว้ ขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านโปรดตรวจสอบ
บตัรลงคะแนน วา่ไดรั้บครบถว้นถูกตอ้งหรือไม่



วธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
3. การใชบ้ตัรลงคะแนนผูถื้อหุน้จะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวน

หุน้ท่ีมีอยู่ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง ซ่ึงผู ้
ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใด
อยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง และไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้

เวน้แต่ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นซ่ึง
จะตอ้งมีการมอบอ านาจโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  เท่านั้น             



วธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
4. ในการลงคะแนนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะต้องท า

เคร่ืองหมายลงในช่องเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพียง
ช่องใดช่องหน่ึงเท่านั้น พร้อมกบัเซ็นช่ือในบตัรเพ่ือเป็นการยืนยนั
ความถูกตอ้ง และเพ่ือความรวดเร็วในการนบัคะแนนเจา้หนา้ท่ีจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก่อนเท่านั้น    

ส่วนผูท่ี้ไม่ยกมือจะถือและนับเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยกบั
คณะกรรมการตามท่ีเสนอทั้งหมด

 



วธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)

5. ส าหรับวาระท่ี 2 เป็นการเสนอรายงานเพื่อให้ท่ีประชุม
รับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการลงคะแนนแต่อยา่งใด 

6. ส าหรับวาระท่ี 6 เร่ืองเลือกตั้งกรรมการเท่านั้น ท่ีจะขอให้ผู ้
ถือหุ้นทุกท่านลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียง ซ่ึงท่านผูถื้อหุ้น
สามารถเลือกท่ีจะลงคะแนนเสียงในช่องการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
หรือช่องการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคลอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได ้ และ
เม่ือรวบรวมคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะไดมี้การแจง้ผลการ
ตรวจนับคะแนนเสียงท่ีกรรมการแต่ละท่านได้รับเลือกตั้ งเป็น
รายบุคคล



วธีิการลงคะแนนเสียง (ต่อ)
7. เม่ือประชุมเสร็จ ผูถื้อหุน้ท่ียงัไม่ส่งบตัรหรือมีบตัรลงคะแนน

เหลืออยู่ กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทั้งหมดคืนแก่เจ้าหน้าท่ีหน้าห้อง
ประชุม

8. ส าหรับผูรั้บมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุ้นไดร้ะบุความประสงค์การ
ลงคะแนนไวช้ดัเจนแลว้ในใบมอบฉนัทะ แบบ ข. และ  แบบ ค. ท่าน
จะตอ้งลงคะแนนเสียงตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุมาและบริษทัจะนบัคะแนน
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุมาเท่านั้น 



คณะกรรมการ
และ

ผู้บริหาร



คุณภัทรา  ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ร้อยโทวรากร  ไรวา
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



   คุณคทัลยีา แสงศาสตรา
กรรมการอสิระ

คุณโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอสิระ

คณะกรรมการบริษัท



คุณปิยะ ซอโสตถิกลุ
กรรมการอสิระ

คุณอวรุิทธ์  วงศ์พุทธพทิกัษ์
กรรมการอสิระ

คณะกรรมการบริษัท



คุณปัทมาวลยั  รัตนพล
กรรมการ

คุณขจรเดช  ไรวา
กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท



คุณจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ

คุณประเวศวุฒิ  ไรวา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

คณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัท

คุณวทูิร ศิลาอ่อน
กรรมการและเลขานุการบริษัท

คุณเกษสุดา  ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่



คณะกรรมการตรวจสอบ     
ประกอบดว้ย

1. คุณคทัลยีา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. คุณโสภาวด ี อุตตโมบล กรรมการตรวจสอบ

3. คุณปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการชุดย่อย



คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
ประกอบดว้ย
1. คุณอวรุิทธ์ วงศ์พุทธพทิกัษ์ ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน

2. คุณปัทมาวลยั รัตนพล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

3. คุณปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

4. คุณเกษสุดา      ไรวา                     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



คณะกรรมการบริหารความเส่ียง       
ประกอบดว้ย

1. คุณวทูิร    ศิลาอ่อน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

2. คุณปิยะ    ซอโสตถกิลุ กรรมการบริหารความเส่ียง

3. คุณจอห์น  สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการบริหารความเส่ียง

4. คุณก าธร ศิลาอ่อน กรรมการบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)



ผู้สอบบัญชีปี 2557

• คุณชูพงษ์ สุรชุตกิาล

(ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4325)
บริษัท ดีลอยด์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั

ผู้สอบบัญชี



คณะผู้บริหารของบริษทั



1. คุณประเวศวุฒิ ไรวา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

3. คุณวทูิร ศิลาอ่อน กรรมการ/ เลขานุการบริษทั/ 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส-ธุรกิจอาหารในประเทศ 

4. คุณก าธร ศิลาอ่อน รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและซพัพลายเชน

5. คุณสมจิตร กติิธีระกลุ รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตเบเกอร่ี

6. คุณจงชนะ      จันทมาศ รองผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตอาหาร
และฝ่ายวิจยัพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป

คณะผู้บริหารของบริษทั



7. คุณภากรณ์ ทิวเจริญ รองผูจ้ดัการใหญ่สายการขาย

8. คุณกานต์ ฐิติจ าเริญพร รองผูจ้ดัการใหญ่สายบญัชีและการเงิน

9. คุณสมเจตน์ วธันเวคิน ผูอ้  านวยการสายงานธุรกิจ 1344

10. คุณสุภาวดี หุตะสิงห ผูอ้  านวยการสายบริหาร & พฒันาทรัพยากร-
บุคคล และผูอ้  านวยการส านกักรรมการ-

 ผูจ้ดัการใหญ่

11. คุณมารยาท เหล่านิพนธ์ ผูอ้  านวยการสายงานจดัซ้ือและคลงัสินคา้

12. คุณมนตรี ลทีวกีลุสมบูรณ์ ผูอ้  านวยการสายงานเทคโนโลยสีารสนเทศ

คณะผู้บริหารของบริษทั (ต่อ) 



ประธานกรรมการบริษทั

คุณภัทรา ศิลาอ่อน



ประธานกรรมการบริษัท
คุณภัทรา ศิลาอ่อน
Chairperson
Mrs. Patara Sila-on

   “…เราจะก้าวเข้าสู่
 การด าเนินธุรกิจใน
 ปีท่ี 42โดยยงัคงยึดหลกั
 การก ากับดแูลกิจการ
 ท่ีดีตลอดไป”

http://www.sandp.co.th/


http://www.sandp.co.th/


สารจากประธานกรรมการ



ประธานกรรมการบริษัท
คุณภัทรา ศิลาอ่อน
Chairperson
Mrs. Patara Sila-on

   “…เราจะก้าวเข้าสู่
 การด าเนินธุรกิจใน
 ปีท่ี 42โดยยงัคงยึดหลกั
 การก ากับดแูลกิจการ
 ท่ีดีตลอดไป”

http://www.sandp.co.th/


วาระที่ 1
__________________

รับรองรายงานการประชุม
ผู้ถอืหุ้นสามญัประจ าปี 2557



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

การบนัทึกรายงานการประชุมมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรใหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้มีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี  2557



วาระที่ 2
__________________

รับทราบผลการด าเนินงานของ
บริษัทในรอบปี 2557



“...เราจะมุ่งมัน่ ด าเนินธุรกิจต่อไปโดย
ให้ความส าคัญกับการเติบโตด้านผล
ประกอบการไปพร้อมๆกับการปลกูฝัง
คุณธรรมจริยธรรมในองค์กรอย่างไม่
หยดุยัง้เพ่ือให้องค์กรมีการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืนตลอดไป “

กรรมการผู้จัดการใหญ่
คุณเกษสุดา ไรวา
President
Mrs. Kessuda Raiva

http://www.sandp.co.th/


ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 2557

ความท้าทาย
 สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมือง
 ปัจจัยด้านการชะลอตัวของเศรษฐกจิของประเทศ และ
    หนีสิ้นภาคครัวเรือนและภาวะค่าครองชีพที่เพิม่ขึน้ ท าให้
    การจับจ่ายสินค้าลดลง
การแข่งขันในธุรกจิอาหารเพิม่สูงขึน้ ทั้งในธุรกจิเดิม 
    และแบรนด์ใหม่ๆ  
 การเพิม่ขึน้ของต้นทุนวตัถุดิบ ค่าเช่าพืน้ที ่ค่าขนส่ง
    และค่าจ้างแรงงาน 
 ในด้านพนักงาน มีการขาดแคลนแรงงานอย่างมาก 



การขยายธุรกจิและการลงทุน 

มีการขยายสาขาอยา่งต่อเน่ือง โดยปีน้ีไดเ้ปิดสาขาใหม่จ านวน 31 ร้าน แยก
เป็นร้านอาหาร 11 ร้าน และเบเกอร่ีชอพ 19  ร้าน และร้านวานิลลา 1 ร้าน 
รวมทั้งการลงทุนปรับปรุงตกแต่งร้านใหม่เพื่อกระตุน้ยอดขายของสาขาเดิม 
นอกจากนั้นกมี็การปิดจุดขายเบเกอร่ีท่ีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย   

ธุรกิจอาหารญ่ีปุ่น นบัตั้งแต่เปิดสาขาแรกในปี 2555 ในปีน้ีมีการเปิด
ร้านไมเซนเพิ่มอีก 2 สาขา ท าใหมี้จ านวนร้าน ณ ธนัวาคม 2557  รวม
ทั้งส้ิน 6 ร้าน 

การเปิดร้านเอส แอนด์ พ ีในประเทศ AEC ณ กรุงพนมเปญ 
ประเทศกมัพชูา ซ่ึงนบัเป็นร้านเอส แอนด ์พี สาขาแรกท่ีเปิด
ด าเนินการนอกประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 



บริษทัไดล้งทุนสร้างโรงงานผลติเบเกอร่ีในพืน้ที่โครงการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวดัล าพูน ดว้ยเงินลงทุน
จ านวน 185 ลา้นบาท ซ่ึงคาดวา่จะสร้างรายไดเ้พิ่มข้ึนภายใน
ปี 2558 

เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม S&P ไดร่้วมมือกบับริษทั ไมเนอร์ อนิเตอร์
เนช่ันแนล และเชฟชุมพล แจ้งไพร เปิด "โรงเรียนการอาหารไทย เอม็ 
เอส ซี" (MSC Thai Culinary School) โดยมีหลกัสูตรสอน
ท าอาหารไทย เพื่อรองรับการขยายตวัของธุรกิจร้านอาหารไทย

การขยายธุรกจิและการลงทุน 



การพฒันาผลติภัณฑ์

S&P น าเสนอพายใหม่สไตล์อติาเลีย่น 2 รสชาติคอื พายคาโบนาร่า 
และ พายโบโลเนส ซ่ึงช่วยเพิ่มยอดขายเบเกอร่ีกลุ่มเพสทร่ีใหสู้งข้ึน

ในคร่ึงปีหลงั บริษทัไดน้ าเสนอคุกกีล้าวา (Lava Cookie) ซ่ึงเป็นคุกก้ี
พรีเมียมสอดไส้ช็อกโกแลตเขม้ขน้ และไดรั้บการตอ้นรับจากลูกคา้เป็น
อยา่งดี

ผลิตภณัฑ ์BlueCup มีการพฒันา
อยา่งไม่หยดุย ั้ง มีความ
หลากหลายของชา กาแฟ และมี
การท าโปรโมชัน่อยา่งเต่อเน่ือง



การเพิม่ประสิทธิภาพการตลาดและ
ความเข้มแขง็ของแบรนด์ S&P  

บริษทัใหค้วามส าคญักบัการท ากลยทุธ์ทาง
การตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
และสร้างความแขง็แกร่งใหก้บัแบรนด ์ S&P 
อยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 

บริษทัไดมี้การพฒันาแนวทางการออกแบบร้าน 
และบรรจุภณัฑใ์หม่ๆ และมีการส่งเสริมการ
ขายอยา่งต่อเน่ือง



มีการควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย
อยา่งรัดกมุโดยเฉพาะการจดัซ้ือ
วตัถุดิบ ท าใหต้น้ทุนไม่เพิ่มข้ึน
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  

มีการจดัประชุม Supplier 
Conference เพื่อพบปะพดูคุย
กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่ง 
Supplier กบับริษทัใหดี้ยิง่ข้ึน เม่ือ
วนัท่ี13 มิถุนายน 

การมุ่งเน้นเร่ืองซัพพลายเชนและโลจสิติกส์

“One Price Policy”



การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

บริษัทให้ความส าคญัในการคดัเลอืกระบบไอที
• การเพิ่มประสิทธิภาพของพนกังาน
• ดา้นการผลิต และระบบบญัชี เพื่อความถูกตอ้งและรวดเร็ว 
• ดา้นการสนบัสนุนการบริการในร้าน และระบบ Delivery (Call 

Center) เพื่อใหลู้กคา้ไดรั้บความสะดวกรวดเร็ว และมีความพึงพอใจ
มากข้ึน 



การเพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากร



การสร้างคน จากศูนย์การเรียน S&P โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ระดบั ปวช. สาขาอาหารและโภชนาการ และสาขาธุรกจิค้าปลกี



กจิกรรมเพือ่สังคม 2557



รางวลัและความส าเร็จ

Thailand Top Company Awards 2014

World Class Food Safety Standard Mass Catering Award

สถานประกอบการดีเด่นด้านมาตรฐานการท่องเทีย่วไทย

ร้าน Patara ได้รับเลอืกให้เป็น "Best Restaurants" ประจ าปี 2014 



รางวลัและความส าเร็จ
บริษทัเอส แอนด์ พ ีซินดเิคท  (มหาชน) ได้รับมอบ 
ESG 100 Certificate จากสถาบันไทยพฒัน์
S&P ถือเป็น 1 ใน 100 บริษทัจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการ
ด าเนินธุรกจิด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภบิาล



2014 Company Update

Umenohana Patara

Vanilla



ธุรกจิร้านอาหารและเบเกอร่ีชอพ S&P 

ในปี 2557 บริษัทมีการขยายธุรกจิหลกัโดยด าเนินการเปิดจุดขายใหม่ของร้าน
เอส แอนด์ พ ี รวมทั้งส้ินจ านวน 30 แห่งนอกจากนีย้งัได้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงและตกแต่งจุดขายเดิมอกี 3 แห่งเพือ่ความทนัสมัยและเพิม่ประสิทธิ- 
ภาพในการบริหารจัดการร้าน สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภค
ของลูกค้าได้ดยีิง่ขึน้



ธุรกจิกลุ่มร้านอาหาร Specialty
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27 มนีาคม 2557 ได้มกีารเปิดร้านวานิลลาสาขา
ใหม่ Vanilla Bakeshop ทีว่านิลลา การ์เด้น เอก
มยั 12 สาขานีม้คีอนเซ็ปต์เป็นร้านขนมอบสด
ใหม่ โดยมกีารจัดบรรยากาศในร้านเป็นครัวเปิด
สามารถมองเห็นการอบขนมให้ความรู้สึก
เหมอืนมาน่ังทานอยู่ในห้องอบขนมและได้กลิน่
หอมของขนมอบอวลอยู่ในร้าน

ธุรกจิกลุ่มร้านอาหาร Specialty



ธุรกจิอาหารญ่ีปุ่น

S&P จับมอืกับบริษทั อทิชึสึ ไมเซน จ ากดั 
ร้านอาหารประเภทหมูชุบแป้งทอดช่ือดงัจาก
ประเทศญีปุ่่นภายใต้ช่ือ “Maisen” ปัจจุบนั
เปิดให้บริการแล้ว 6 สาขา ให้คนไทยได้ลิม้รส 
“ทงคตัซึ ทีอ่ร่อย... นุ่ม จนใช้ตะเกยีบตัดได้”

S&P ร่วมมอืกบับริษทั อุเมะโนะฮานะ 
จ ากดั จากประเทศญีปุ่่น ด าเนินธุรกจิ
ร้านอาหารญีปุ่่นที่มกีารให้บริการแบบ 
“ไคเซก”ิ ดั้งเดมิในช่ือ “Umenohana” 
สาขาแรกในประเทศไทย ทีอ่าคาร
นิฮอนมูระมอลล์ ซอยทองหล่อ 13



แบรนด์ ธ.ค. ‘57 ธ.ค. ‘56

S&P Restaurant 119 109

S&P Shop 317 336

BlueCup 3 3

Vanilla 4 4

Patio 1 1

Bangkok Shokudo       1* 1

Patara 1 1

Grand Seaside 1 1

Maisen 6 4

Umenohana 1 1

รวม 453 461

สาขาในประเทศ

* ปรับรูปแบบไปเปิดขายอาหารในพ้ืนท่ีเดียวกบัร้าน S&P สาขาสีลม

http://www.snpfood.com/
http://www.vanillaindustry.com/
http://www.patiofood.com/
http://www.patarathailand.com/


 ธุรกจิจดัจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป

โรงงานหลกัของเอส แอนด ์พี ตอนน้ีมีอยูท่ ั้งหมด 4 แห่ง คือ สุขมุวทิ 62, บางนา, 
ลาดกระบงั และเชียงใหม่ 



ธุรกจิร้านอาหารในต่างประเทศ



แบรนด์ ยุโรป เอเชีย รวม
6 2 8
1 1

10 10
5 5
1 1
1 1

รวม 7 19 26

จ านวนสาขาของร้านในต่างประเทศ



Financial Review

http://www.sandp.co.th/


7,257

Domestic Restaurant & 

Bakery Shop
5,528

Overseas Restaurant 1,017

Packaged Food & Bakery 

Trading Business
711

Others 1

Total 7,257

Unit: MB
2014

Revenue Breakdown 

by Distribution Channel

10%

14%

76%



Bakery 3,145

Domestic Food & 

Beverage
2,247

Overseas Restaurant 1,017

Food Products 605

Other Products & Other 

Revenue
243

Total 7,257

7,257

Unit: MB

Revenue Breakdown 

by Product Type

2014

43.34%

30.96%

14.02%

8.33%

3.35%



Financial Highlights



Balance Sheet



Financial Ratio



วาระที่ 3
_______________________________

พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ
 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองของผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปแลว้

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557



วาระที่ 4
_______________________________

พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2557



รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2556
ก าไรสุทธิ (บาท) 497,737,783 626,018,218
จ านวนหุน้ (หุน้) 490,408,365 98,081,673

490,408,365

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.80 5.50
1.10

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 0.10 1.25
0.25

- เงินปันผลจ่ายในคราวน้ี (บาท/หุน้) 0.70 4.25
0.85

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 392,326,692 539,449,202
สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 78.82 86.17

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

เห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 
ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 392.33 ล้านบาท
โดยจะท าการจ่ายเงินปันผลคงเหลือในคราวน้ี ในอตัราหุน้ละ 0.70 บาท 
จ านวน 490,408,365 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 343.29 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงิน
ปันผลวนัท่ี 20 มีนาคม 2558 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ภายในวนัที่ 15 พฤษภาคม 2558

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2557



วาระที่ 5
_______________________________

พจิารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ



เพือ่ให้สอดคล้องกบัผลด าเนินงานประจ าปีและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการเสนอขออนุมัติบ าเหน็จกรรมการปี 2558 ดังนี้

ต าแหน่ง
ปี 2558

(ปีที่เสนอ)

ปี 2557

ประธานกรรมการบริษทั 270,000 380,000

กรรมการบริษทั รวม 11 ท่าน 180,000 255,000

รวมทั้งส้ิน 2,250,000 3,185,000

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

หน่วย: บาท



ค่าตอบแทนประจ าเดือน

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ (ต่อ) 

ค่าตอบแทน
ประจ า 

ปี 2558 
(ปีทีเ่สนอ)

ปี 2557

ประธาน กรรมการ
ท่ีเป็น 

ผูบ้ริหาร

กรรมการ
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร

ประธาน กรรมการท่ี
เป็น 

ผูบ้ริหาร

กรรมการท่ี
ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร

คณะกรรมการ
บริษัท

30,000 20,000 20,000 30,000 20,000 20,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

15,000 - 10,000 15,000 - 10,000

หน่วย: บาท/คน/เดือน



เบีย้ประชุม

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ (ต่อ) 

ค่าเบีย้ประชุม 

ปี 2558 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2557

ประธาน
(ท่ีมิไดเ้ป็น 
ผูบ้ริหาร)

กรรมการ
ท่ีเป็น 

ผูบ้ริหาร

กรรมการ
ท่ีมิไดเ้ป็น 
ผูบ้ริหาร

ประธาน
กรรมการ
ท่ีเป็น 

ผูบ้ริหาร

กรรมการ
ท่ีมิไดเ้ป็น
ผูบ้ริหาร

 คณะกรรมการบริษทั 30,000 - 20,000 30,000 - 20,000

 คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 - 20,000 30,000 - 20,000

 คณะกรรมการสรรหา  
    และก าหนค่าตอบแทน

15,000 - 10,000 15,000 - 10,000

 คณะกรรมการบริหาร 
    ความเส่ียง

15,000 - 10,000 15,000 - 10,000

 คณะกรรมการบริหาร 30,000 - 20,000 30,000 - 20,000

หน่วย: บาท/คน/คร้ัง



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้มี
มติอนุมติัค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาอยา่งเหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว้ ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของกรรมการและผลการ
ด าเนินงานประจ าปีของบริษทั ตลอดจนความเจริญเติบโตทางธุรกิจของ
บริษทัดว้ย

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ (ต่อ) 



วาระที่ 6
_______________________________

พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบก าหนด

ออกตามวาระ



กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน :   

1. นางภทัรา      ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ

2. ร้อยโทวรากร  ไรวา               รองประธานกรรมการ

3. นายวทูิร         ศิลาอ่อน กรรมการและเลขานุการบริษทั
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

4. นางปัทมาวลยั   รัตนพล กรรมการ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ                    
ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ



นางภัทรา   ศิลาอ่อน

สัดส่วนการถือหุ้น 7.60 %  อายุ 73 ปี

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) /ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
•  ประธานกรรมการ

ประวตัิการศึกษา
•  ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน
•  ปริญญาเอกกิตติมศกัด์ิ

Doctor in Letters (Honorary) Pine Manor College,    
Massachusetts, USA    

•  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา

              

            นางภัทรา  ศิลาอ่อน

ต าแหน่งปัจจุบนั
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั มหาชน
ประธานกรรมการ



ร้อยโทวรากร   ไรวา

           ร้อยโทวรากร  ไรวา

ต าแหน่งปัจจุบนั
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั มหาชน
รองประธานกรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้น 2.24 %  อายุ 67 ปี

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) /ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
•  รองประธานกรรมการ

ประวตัิการศึกษา
•  ปริญญาโท M.A. (Economics) มหาวิทยาลยัอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

(เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั



นายวทูิร  ศิลาอ่อน

สัดส่วนการถือหุ้น 1.14 %  อายุ 47 ปี

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) /ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 

2551 – ปัจจุบนั :  รองผูจ้ดัการอาวโุสธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551   :   รองผูจ้ดัการใหญ่สายพฒันาธุรกิจตลาด
2550 – 2553   :   ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ

ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั นอร์ท คาร์โรลายนา
    แชปเปิลฮิล  ประเทศสหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี ดา้นการบริหารการโรงแรมและอาหาร  มหาวิทยาลยั บอสตนั 
    ประเทศสหรัฐอเมริกา
• สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย

- ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)

 นายวทูิร   ศิลาอ่อน

ต าแหน่งปัจจุบัน
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั มหาชน
1.กรรมการและเลขานุการบริษทั
2.ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง
3.รองผูจ้ดัการอาวโุสธุรกิจอาหารในประเทศ



นางปัทมาวลยั  รัตนพล

 นางปัทมาวลยั  รัตนพล

ต าแหน่งปัจจุบัน
บริษทั เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ากดั มหาชน
1. กรรมการบริหาร
2. กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.01%  อายุ 59 ปี

ประสบการณ์ (ย้อนหลงั 5 ปี)
• บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) /ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม

2553 – ปัจจุบนั :  กรรมการ/ กรรการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
•  บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) /และบริษทัในเครือ /
   ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้แฟชัน่จากต่างประเทศ

2542 – ปัจจุบนั :  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ประธาน
•  บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) /และบริษทัในเครือ / ธุรกิจ
    เครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

2542 – ปัจจุบนั :  ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ

ประวัติการศึกษา
•  ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ Emporia State University ประเทศ  
    สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
•  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย
     - ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP)



ความเห็นของคณะกรรมการ :   

คณะกรรมการบริษทัโดยกรรมการท่ีมิไดมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณา
แลว้เห็นควรมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว ตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาอยา่ง
เหมาะสมและละเอียดรอบคอบดีแลว้ ซ่ึงบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอ
ทั้ง  4 ท่าน เป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัและความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมกบัการเขา้เป็นกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ                    
ทีค่รบก าหนดออกตามวาระ



วาระที่ 7
_______________________________

พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   
และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีปี 2558



เสนอส านักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีปี 2558 ประกอบด้วย

ทั้งนี ้ในกรณีทีผู้่สอบบัญชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัตหิน้าทีไ่ด้ ให้ส านักงานสอบบัญชี ดีลอยท์ 
ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จัดหาผู้สอบบัญชีอืน่ของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน
ผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558

ช่ือ - สกลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

1.  นายชูพงษ์ สุรชุติกาล 4325

2.  นายมนูญ มนูสุข 4292

3.  นายเพิม่ศักดิ์ วงศ์พชัรปกรณ์ 3427

4.  นางสาวธนาวรรณ  อนุรัตน์บดี 3440



  ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ปี 2558

(ปีที่เสนอ)

ปี 2557

ค่าสอบบญัชีของบริษทั  (บาท) 2,420,000 2,330,000

ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  (บาท) 1,390,000 1,295,000

ค่าบริการอ่ืน  (บาท) 63,000 63,000

รวมทั้งส้ิน  (บาท) 3,873,000 3,688,000

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (ต่อ)



ความเห็นของคณะกรรมการ : 

เห็นควรมีมติแต่งตั้งบริษทั ดีลอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
เป็นผูต้รวจสอบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2558 และก าหนด
ค่าตอบแทนจ านวน 2,420,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้
ความเห็นชอบแลว้

ทั้งน้ีไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 3 บริษทั จ านวน 1,390,000 บาท 
และค่าบริการการอ่ืน 63,000 บาท ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับทราบ

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 (ต่อ)



วาระที่ 8
_______________________________

เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี)



http://www.sandp.co.th/


Thank you.

http://www.sandp.co.th/

