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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 
  ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 
 
 บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และกลุ่มบรษิทัในเครอืประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร กำแฟ และ
เครื่องดื่ม ร้ำนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอำหำรส ำเร็จรูปต่ำง ๆ พร้อมทัง้เป็นผู้ผลิตในอุตสำหกรรมอำหำร 
ภำยใต้ชื่อ เอส แอนด์ พ ีซึ่งมรีำยละเอยีดกำรด ำเนินธุรกจิ ประเภทผลติภณัฑ์สนิค้ำและบรกิำร และโครงสรำ้งกลุ่ม 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดงัต่อไปนี้ 
 
1.1 วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และกลยทุธใ์นการด าเนินงานของบริษทั 
 
 วิสยัทศัน์ 
 เป็นรำ้นอำหำรไทย และ ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ทีไ่ดร้บัควำมชืน่ชอบสงูสดุ 
 
   พนัธกิจ 
 - สรำ้งควำมสุขแก่ลกูคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ 
 - เรง่กำรเจรญิเตบิโตผลก ำไรในธุรกจิทีม่อียูแ่ละทีเ่กีย่วขอ้ง 
 - สรำ้งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นนวตักรรมใหมแ่ละกำรบรกิำร 
 - ดงึดดูและรกัษำสมรรถนะกำรท ำงำนสงูสุดโดยกำรพฒันำคนและกำรมพีนัธกจิรว่มกนั 
 - ลดควำมซบัซอ้นของกระบวนกำรทำงธุรกจิและเพิม่ผลผลติ 
 - มสี่วนร่วมในชุมชนของเรำ 
 
  ค่านิยมหลกั 
 - Passion กำรท ำงำนดว้ยใจรกั จรงิจงั สรำ้งสรรค ์
 - Action กำรตดัสนิใจทีช่ำญฉลำด และทนัต่อเวลำ 
 - Teamplay กำรประสำนงำนกนัอยำ่งคล่องแคล่วและคุน้เคย 
 - Ambition ควำมทะเยอทะยำนทีจ่ะปรบัมำตรฐำนตนเองใหด้ขีึน้เรือ่ยๆ 
 - Responsibility ควำมจรงิใจทีจ่ะท ำในสิง่ทีถู่กทีค่วร 
 - Achievement ควำมเพยีรพยำยำมทีจ่ะท ำสิง่ทีต่ ัง้ใจใหส้ ำเรจ็ 
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1.2 สารจากประธานกรรมการบริษทั 

 
 สวสัดีค่ะ ท่านผูถ้ือหุ้นทุกท่าน 
  กำรด ำเนินธุรกจิของรำ้นอำหำรและเบเกอรี ่ S&P เพือ่มอบควำมอรอ่ยและบรกิำรทีด่แีก่ลกูคำ้ทุกท่ำน ด ำเนิน
มำกวำ่ 46 ปีอยำ่งต่อเนื่องและมัน่คง แมว้ำ่ในบำงปีจะประสบกบัสภำวะทำงเศรษฐกจิ และภยัธรรมชำตติ่ำง ๆ เรำกย็งั
พยำยำมและตัง้ใจในกำรสรรหำสิง่ด ีๆ เพือ่สนองตอบควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ โดยยงัคงเน้นที ่
“เอกลกัษณ์ 4” บรกิำรเรยีบรอ้ย มแีต่ของอรอ่ย สถำนทีส่ะอำด และบรรยำกำศด ี เพือ่สรำ้งควำมประทบัใจใหลู้กคำ้ผู้
เขำ้มำใชบ้รกิำรในรำ้นใหม้ำกขึน้ และใหลู้กคำ้ทุกท่ำนไดร้บัควำมสขุจำกกำรไดร้บัประทำนอำหำรอรอ่ย สะอำด ถูก
สุขลกัษณะ และไดร้บักำรยนิดบีรกิำรจำกพนกังำนของเรำทุกคน  
 

 ปี 2562 ในขณะทีท่ัว่โลกมุง่เน้นเรือ่งกำรพฒันำทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development) S&P กย็งัคงควำมใส่ใจ
ในเรือ่งควำมยัง่ยนืของหลำยๆดำ้นเชน่กนั ทัง้เรือ่งสิง่แวดลอ้ม ผลติภณัฑ์คุณภำพ และกำรพฒันำบุคคลำกร 
โดยเฉพำะเรื่องบุคคลำกรซึง่เสมอืนเป็นหวัใจส ำคญั และเป็นแรงขบัเคลื่อนธุรกจิ จงึตอ้งมกีำรสรำ้งคนและพฒันำไป
พรอ้มๆกนั เพื่อใหบุ้คคลำกรไดร้บักำรพฒันำศกัยภำพ มปีระสทิธภิำพ ใหเ้ป็นตน้ทุนทีท่รงคุณคำ่ขององคก์รตลอดไป 
เรำมกีำรสรำ้งคนดว้ยกำรส่งเสรมิและสนบัสนุนดำ้นกำรศกึษำในรปูแบบศูนยก์ำรเรยีน S&P ระดบัประกำศนียบตัร 
(ปวช.) เรยีนฟร ีมงีำนท ำ และเตบิโตเป็นพนักงำนในองคก์รอยำ่งมัน่คง กำรเพิม่ศกัยภำพควำมสำมำรถของพนกังำน
ในองคก์รใหส้ำมำรถท ำงำนไดห้ลำกหลำย กำรพฒันำบุคคลำกรระดบับรหิำรใหเ้ป็นผูน้ ำในกำรดแูลพนกังำนและมพีลงั
ในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิ เพือ่ให ้S&P เป็นธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอรีท่ีใ่หบ้รกิำรแก่ลกูคำ้ไดอ้ยำ่งถูกใจ ถูกสุขลกัษณะ 
อยำ่งสม ่ำเสมอ  
 

 ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทั ขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ คูค่ำ้ ลูกคำ้ รวมทัง้ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกท่ำนทีใ่ห้
ควำมสนับสนุนและมอบควำมไวว้ำงใจใหบ้รษิทัฯดว้ยดเีสมอมำ ในปีที ่ 47 นี้ เรำขอสญัญำวำ่ผูบ้รหิำรและพนกังำน 
S&P จะยงัคงรว่มมอืรว่มใจทุ่มเทในภำรกจิเพือ่ยกระดบักำรด ำเนินธุรกจิบรกิำรอำหำรและเบเกอรีใ่หเ้ป็นทีป่ระทบัใจ
และมัน่คงยัง่ยนืต่อไป 
 
 (ภทัรำ  ศลิำอ่อน) 
 ประธำนกรรมกำร 
 
1.3 สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
  
 เรียน ท่านผูถ้ือหุ้นทกุท่าน 
  ปีนี้เป็นปีแรกของผมทีไ่ดม้ำรบัต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ซึง่ถอืไดว้ำ่เป็นกำรรบัน้องใหมท่ีดุ่ดนัพอสมควร 
ถงึแมว้ำ่ในปี 2562 จะเป็นปีีทำ้ทำยอยำ่งยิง่ แตเ่รำยงัคงน ำเสนอสนิคำ้ทีม่ ี “คณุคำ่” และ “คุณภำพ” ทีด่เียีย่มกบัลกูคำ้ โดย
ด ำเนินตำมหลกั “คุณธรรม” ทีถู่กตอ้งในสงัคมของเรำและสงัคมโลก  
 
  ในปีทีผ่ำ่นมำเรำมกีำรเตบิโตอยำ่งกำ้วกระโดดในธรุกจิกลุ่มผูป้ระกอบกำรอำหำร (B2B) ส ำหรบัธุรกจิหลกัรำ้นอำหำร
และ    เบเกอรีข่องเรำนัน้ ยงัคงรกัษำผลกำรท ำก ำไรโดยใชก้ลยุทธใ์นกำรลดคำ่ใชจ้่ำยและปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำร
ปฏบิตังิำนในสว่นงำนต่ำง ๆ อกีทัง้ยงัยกระดบัประสบกำรณ์ของลกูคำ้ โดยกำรปรบัปรุงรปูแบบของรำ้นและกำรบรกิำรของ
พนกังำน เชน่ กำรช ำระเงนิทีร่วดเรว็ผำ่นบตัรสมำชกิ Joy Card และกำรใชแ้อพพลเิคชัน่บนมอืถอื อกีทัง้ยงัลดปรมิำณกำรใช้
พลำสตกิไปมำกกวำ่ 80 ตนั โดยกำรปรบัรปูแบบบรรจุภณัฑ ์ กำรเปลีย่นมำใชห้ลอดกระดำษ และไดร้ว่มมอืกบัโครงกำร สำม
พรำนโมเดล ในกำรจดัหำผลไมแ้ละผกัเกษตรอนิทรยีม์ำเป็นวตัถุดบิ เป็นตน้  
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  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะเน้นพฒันำจุดแขง็ดำ้นต่ำง ๆ และพรอ้มทีจ่ะรบัมอืกบักำรเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ 
โดยเรำไดส้รรหำผูบ้รหิำรระดบัมอือำชพีมำชว่ยขบัเคลื่อนองคก์ร ซึง่จะพรอ้มน ำเรำกำ้วไปสูเ่สน้ชยัในโลกธุรกจิยคุใหมน่ี้ได้ 
 
  “มุ่งมัน่เติบโตธรุกิจหลกั สร้างสรรผลกัดนัธรุกิจใหม่ ในปี 2020 และปีต่อ ๆ ไป” 
 
  โดยกำรมุง่เน้นในดำ้นต่ำง ๆ ดงันี้ 
  1.  มุง่มัน่เตบิโตใหเ้ป็นรำ้นเคก้อนัดบัแรกในใจลกูคำ้ โดยกำรเน้นสูต่ลำดอคีอมเมริซ์ และโซเชยีลคอมเมริซ์  
 2.  ท ำใหร้ำ้นอำหำรเอส แอนด ์ พ ี กลบัมำเป็นตวัเลอืกในใจของลกูคำ้ดว้ยเมนูใหม ่ อนัน่ำลิม้ลอง เพิม่ศกัยภำพ
ใหก้บัสถำบนัฝึกสอนเชฟและศนูยว์จิยัและพฒันำอำหำร เพือ่ใหย้งัคงรสชำตคิวำมเป็นไทยอยำ่งครบถว้น  
  3.  น ำเสนอผลติภณัฑข์นมไทยคณุภำพสงู สตูรท ำมอืดัง้เดมิ เพือ่อนุรกัษ์ศลิปะและวฒันธรรมไทย ทัง้ยงัเพิม่ควำม
หลำกหลำยในผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคำ้มำกยิง่ขึน้ 
  4.  ขยำยและผลกัดนัธุรกจิจดัส่งอำหำร ใหเ้ตบิโตมำกยิง่ขึน้ โดยรว่มมอืกบัผูใ้หบ้รกิำรจดัส่งอำหำรชือ่ดงั
หลำกหลำยแบรนด ์อกีทัง้ยงัปรบัปรุงและพฒันำระบบ 1344 S&P Delivery ใหล้กูคำ้สำมำรถใชง้ำนไดส้ะดวกมำกขึน้ 
  5.  ปรบัโครงสรำ้งองคก์ร พฒันำทมีงำนและบุคลำกร ใหส้ำมำรถปรบัตวัไดอ้ยำ่งรวดเรว็ เพือ่สอดคลอ้งกบั
เป้ำหมำยขององคก์รทีจ่ะมุง่หน้ำไป อกีทัง้ยงัปรบัปรุงระบบงำนและขัน้ตอนกำรท ำงำน ใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำก
ยิง่ขึน้  
 
  ทำ้ยสดุนี้ ผมขอขอบคุณทุกทำ่นทีม่อบควำมไวว้ำงใจและใหก้ำรสนบัสนุนบรษิทัดว้ยดเีสมอมำ ทำงผูบ้รหิำรและ
พนกังำนทุกท่ำนจะยงัคงมุง่มัน่สรำ้งสรรคเ์พือ่ใหบ้รษิทัฯ ไดเ้ตบิโตอยำ่งยัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
 
         (วทิรู ศลิำอ่อน) 
    ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 
1.4 คณุธรรมเพื่อความยัง่ยืน 
 
  มุ่งมัน่ เติบโตธรุกิจหลกั สร้างสรรค ์ผลกัดนัธรุกิจใหม่ 
 ตลอด 46 ปี ทีเ่อส แอนด ์พ ี “มุ่งมัน่” ในกำรบรหิำรและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรและเบเกอรี ่ดว้ยควำมทุ่มเท และใสใ่จ 
จำกกำ้วแรกทีเ่ริม่ตน้ธุรกจิจนไดเ้ตบิโตกำ้วสูก่ำรเป็นธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอรีท่ีม่สีำขำทัง้ในและตำ่งประเทศมำกกวำ่ 540 
สำขำ ไมเ่พยีงเทำ่นัน้ เรำยงัคง “สร้างสรรค”์ ผลกัดนัธุรกจิใหม ่ เพือ่สรำ้งอนำคตทีด่ ี ใหท้นักบักำรเปลีย่นแปลง ในภำคธุรกจิ
และเทคโนโลย ี ในยคุ Disruption ในปัจจุบนันี้ เรำจะไมห่ยุดยัง้ในกำรพฒันำผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของเรำโดยกำรสรำ้งสรร
นวตักรรมใหม่ ๆ เพือ่ตอบสนองใหท้นัต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ทีเ่ปลีย่นไป เรำจะไมย่อมหยุดนิ่ง แต่เรำจะมุง่ไปขำ้งหน้ำ เพือ่
สง่มอบสนิคำ้และบรกิำรทีด่ทีีส่ดุใหก้บัลกูคำ้ของเรำ ภำยใต ้คุณลกัษณะ 3 ประกำร ทีใ่ชใ้นกำรด ำเนนิธุรกจิตลอดมำ  
 

คณุภาพ : หลกักำรทีไ่ดร้บักำรถ่ำยทอดมำนัน้ไมเ่คยเปลีย่นแปลง คอื เรือ่ง คณุภำพมำตรำฐำนของผลติภณัฑท์ี ่เอส 
แอนด ์พ ี ใหค้วำมใสใ่จควบคมุดแูลสนิคำ้และบรกิำร ใหม้คีุณภำพในทุก ๆ ขัน้ตอน ตัง้แต่กระบวนกำรผลติไปจนถงึ
กำรสง่สนิคำ้ไปสูล่กูคำ้ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่สนิคำ้ประเภทอำหำรตอ้งมคีวำม อรอ่ย สด สะอำด ปลอดภยั อยูเ่สมอ 
นอกจำกนี้ ยงัมุง่พฒันำสนิคำ้และบริกำรทีเ่ป่ียมดว้ยนวตักรรม รวมถงึกำรออกแบบบรรจุภณัฑท์ีท่นัสมยั และ
สรำ้งสรรคอ์ยำ่งไมห่ยุดนิ่ง ทัง้หมดลว้นเกดิขึน้ดว้ยควำมพถิพีถินั ควำมตัง้ใจอยำ่งทีส่ดุ เพือ่สรำ้งควำมผกูพนัทีย่ ัง่ยนื
ใหก้บัลกูคำ้ ดว้ยสนิคำ้และบรกิำรทีด่ ี
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คณุค่า : เพรำะเรำไมไ่ดมุ้ง่เน้นเพยีงแคเ่รือ่งคุณภำพ แต่เรำยงัเลง็เหน็ถงึคณุคำ่ของผลติภณัฑท์ีม่ตีอ่จติใจของ
ผูบ้รโิภคเป็นส ำคญั ดงันัน้ คุณคำ่ จงึเป็นสิง่ทีเ่รำใสใ่จ ใหค้วำมหมำย และเป็นเสมอืนแรงผลกัดนัใหเ้รำสรำ้งสรรค์
นวตักรรมสนิคำ้และบรกิำรใหม ่ ๆ ทีเ่พิม่คณุคำ่ใหก้บัลกูคำ้และสงัคม เพือ่ใหเ้กดิควำมพงึพอใจสงูสดุ และเกดิควำม
ยัง่ยนืในอนำคต อกีทัง้ ยงัค ำนึงถงึคุณคำ่และควำมปลอดภยัในดำ้นโภชนำกำร เปรยีบเสมอืนกำรสง่มอบสิง่ด ีๆ แทน
ควำมรูส้กึจำกใจเรำถงึลกูคำ้ เพือ่ผลสดุทำ้ยทีล่กูคำ้จะไดร้บัคอืควำมสขุ และสง่ตอ่ควำมรูส้กึด ีๆ ทีไ่ดร้บัมำนัน้ใหก้บั
คนใกลช้ดิต่อไป 
 
คณุธรรม : เป็นปัจจยัส ำคญัทีท่ ำใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล มคีวำมโปรง่ใส เรำจงึปลกูฝังวฒันธรรมที่
ดภีำยในองคก์ร ในทุกคน ทุกระดบัใหม้จีติใจทีป่ระปฏบิตัดิ ีมคีุณธรรม ตัง้อยูบ่นควำมถูกตอ้ง ทัง้ต่อตนเอง ลกูคำ้ คู่
คำ้ ผูร้ว่มคำ้ ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เป็นกำรสรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัลกูคำ้และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัวำ่ กำร
ด ำเนินธุรกจิของเรำเป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ เป่ียมไปดว้ยควำมรบัผดิชอบ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้มคีวำม
เท่ำเทยีมและเป็นธรรม ต่อ ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มเป็นควำมรบัผดิชอบของเรำเพือ่ควำมยัง่ยนืขององคก์ร สงัคม 
ประเทศชำต ิและโลกของเรำ 

 
 เอส แอนด ์พ ียงัคงยนืหยดัในหลกั “คุณธรรม” ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัในกำรผลกัดนัธุรกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
อยำ่งต่อเนื่อง โดยมุง่มัน่ในกำรพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรและเบเกอรี ่ ทีร่สชำตดิ ี ใส่ใจในสขุภำพมำกยิง่ขึน้ จำกกำรคดั
สรรวตัถุดบิทีม่คีุณภำพจำกแหล่งวตัถุดบิชัน้เลศิ โดยรว่มพฒันำอยำ่งยัง่ยนืกบัเกษตรกร เพื่อใหท้ัง้องคก์รและชุมชน
สำมำรถเตบิโตไปในทศิทำงเดยีวกนั อกีทัง้ยงัคงมุง่มัน่พฒันำบุคลำกร พนกังำนใหม้คีวำมรูคู้คุ่ณธรรมในกำรท ำงำน 
และในกำรใชช้วีติควบคูก่นัไป 
 

 คุณธรรม เพือ่ควำมยัง่ยนื จงึเป็นกลยทุธแ์ละรำกฐำนทีส่ ำคญัของ เอส แอนด ์ พ ี  ทีท่ ำใหลู้กคำ้ พนกังำน มี
ควำมสุข สุขภำพด ีทัง้จติและใจ ชว่ยเหลอื สนับสนุนสงัคมและสิง่แวดลอ้มไปพรอ้ม ๆ กนัอยำ่งมัน่คงและยนืนำน 
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 1.5 ความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั  
 

 2516 – เริม่ก่อตัง้รำ้นไอศกรมีเลก็ ๆ ในซอยประสำนมติร จนเตบิโตกลำยเป็นรำ้นอำหำรและเบเกอรี ่ทีม่สีำขำ
ทัง้ใน  
   และนอกประเทศกวำ่ 547  สำขำ 
 2532 – จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 2533 – รำ้น “Patara” : อำหำรไทยรสไทยแท ้Fine Thai Cuisine สำขำแรกทีก่รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 
 2540 – S&P Delivery 1344 :  เริม่ใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร เครื่องดื่ม เบเกอรี ่พรอ้มเสีิรฟ์ถงึมอืคุณ 
 2544 – รำ้น “PATIO” : รำ้นอำหำรแนว Home Style Cooking ดว้ยบรรยำกำศเรยีบงำ่ย และสบำย 
 2546 – รำ้น “BlueCup Coffee” : กำแฟสดคุณภำพ และหลำกหลำยเมนูเครือ่งดื่มน่ำลิม้ลอง 
 2548 – รำ้น “VANILLA” : กลุ่มรำ้นอำหำรทีเ่หมำะกบักลุ่มลูกคำ้วยัรุน่และวยัท ำงำน ดว้ยเมนูทีม่เีอกลกัษณ์ 
   เฉพำะตวั 
 2555 – รำ้น “MAISEN” : รำ้นอำหำรประเภททงคตัสทึีด่งัทีสุ่ดในโตเกยีว น ำมำเปิดใหบ้รกิำรในประเทศไทย 
 2556 – รำ้น “UMENOHANA” รำ้นอำหำรญีปุ่่ นแบบไคเซกดิัง้เดมิ มเีมนูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ ไดแ้ก่ เตำ้หู ้และ 
    ปหูลำกหลำยเมนู  
 2559 – รำ้น “SNP / HQ” และ “SNP / CAFÉ” : รำ้นอำหำรแนวใหม ่ตกแต่งดว้ยสไตล ์Industrial บรรยำกำศ 
    โล่งโปรง่สบำย 
 2560 – รำ้น “นำยหำ้ง” : รำ้นอำหำรสตรทีฟู้ดระดบัพรเีมีย่มทีต่กแต่งรำ้นดว้ยสไตลเ์ยำวรำช ในยคุ พ.ศ. 2500  
   ผสมผสำนกบัควำมรว่มสมยัทีส่อดแทรกกลิน่อำยของวฒันธรรมจนี 
         - รำ้น “Umeno Café” : รำ้นคำแฟ่ลูกครึง่ญีปุ่่ น-ตะวนัตก ตกแต่งสไตล ์Zen-Modern 
 2563 - กำ้วสูปี่ที ่47 อยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 
 
1.6 ภาพรวมการประกอบธรุกิจของบริษทัและบริษทัในเครือ 
 
 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และกลุม่บรษิทัในเครอืประกอบธุรกจิรำ้นอำหำร กำแฟ และ
เครือ่งดื่ม รำ้นจ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และอำหำรส ำเรจ็รปูต่ำงๆ พรอ้มทัง้เป็นผูผ้ลติในอุตสำหกรรมอำหำร ภำยใต้
ชือ่ เอส แอนด ์ พ ี ซึง่มรีำยละเอยีดกำรด ำเนินธุรกจิ ประเภทผลติภณัฑส์นิคำ้และบรกิำร และโครงสรำ้งกลุ่ม บรษิัท 
เอส แอนด ์พ ีดงัต่อไปนี้ 
 
1.6.1 กลุ่มธรุกิจภายในประเทศ 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัมรีำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีท่ีด่ ำเนินกำรอยู่ภำยในประเทศรวมทัง้สิน้ 529 
สำขำ โดยเป็นแฟรนไชส ์2 สำขำ ถอืเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทีส่ ำคญัและท ำรำยได้หลกัของบรษิทั ซึ่งบรษิทัไดว้ำง
ต ำแหน่งผลติภณัฑแ์ละบรกิำรของรำ้นแยกตำมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยโดยแต่ละรำ้นมคีวำมโดดเด่นเฉพำะตวัทีแ่ตกต่ำง
กนั ทัง้นี้เพื่อให้สำมำรถเขำ้ถงึและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยอย่ำงทัว่ถงึ อำท ิรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรี ่เอส 
แอนด์ พ ีมุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้ครอบครวั ในวงกวำ้ง (Mass Customization) ในขณะทีร่ำ้นอำหำรแบรนด์อื่นมุ่งเน้นกลุ่ม
ลูกค้ำที่มลีกัษณะเฉพำะเจำะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรำยละเอยีดของรำ้นอำหำรและเบเกอรีใ่นประเทศ
ของบรษิทัไดด้งัตำรำง  
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ร้านอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

จ านวนสาขา 
กรงุเทพฯและปริมณฑล ต่างจงัหวดั รวม 

S&P Bakery Shop  202 154 356 

S&P Restaurant & Bakery 99 45 144 

BlueCup (standalone) 2 1 3 

Grand Seaside - 1 1 

Vanilla 3 - 3 

Patio 1 - 1 

Patara 1 - 1 

Maisen 13 - 13 

Umenohana 2 - 2 

SNP 1 - 1 

S&P Franchise  2 - 2 

Nai Harng 2 - 2 

รวม 328 201 529 

 
 นอกจำกนี้บรษิทัยงัด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร เบเกอรี ่และเครื่องคื่ม (S&P Delivery 1344) บรกิำรจดั
เลีย้งนอกสถำนที ่(S&P Catering) และขำยสง่อำหำรและเบเกอรีส่ ำเรจ็รปูอกีดว้ย 
 
 กลุ่มธรุกิจท่ีด าเนินการโดยบริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
 
 (1) S&P Restaurant & Bakery 
 
   ภำยใตก้ำรด ำเนินกำรของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท  จ ำกดั (มหำชน)  จำกธุรกจิเบเกอรี ่ไปยงัธุรกจิ
กจิรำ้นอำหำร เพือ่เป็นกำรต่อยอดและสรำ้งศกัยภำพในกำรขยำยกำรเตบิโตของบรษิทัฯ ต่อเนื่องไปสูร่ำ้นอำหำรแบ
รนดใ์หม ่ๆ เอส แอนด ์พ ีใหบ้รกิำรแบบเตม็รปูแบบ ทัง้อำหำร  เบเกอรี ่ เครือ่งดื่ม กำแฟ Bluecup และสนิคำ้พรอ้ม
รบัประทำนทีห่ลำกหลำย ดว้ยควำมใส่ใจในทุกรำยละเอยีด ตลอดจนกำรเลอืกคดัสรรวตัถุดบิอย่ำงมคีุณภำพ 
สรำ้งสรรคเ์มนูจำกเชฟมอือำชพี ปรุงสดใหม่ โดยใหบ้รกิำรลกูคำ้หลำกหลำยกลุ่มตัง้แต่วยัรุน่ คนท ำงำน และส ำหรบั
สมำชกิทุกคนในครอบครวั มบีรกิำรหลำกหลำยใหเ้ลอืกทัง้กำรรบัประทำนทีร่ำ้น (Eat in) กำรซือ้กลบับำ้น (Take 
away) และบรกิำรจดัส่งใหท้ีบ่ำ้น (Delivery) นอกจำกนี้ยงัเป็นรำ้นอำหำรทีผู่บ้รโิภคสำมำรถเลอืกซื้ออำหำรส ำเรจ็รปู
แชแ่ขง็ คุกกี ้ เบเกอรีท่ีห่ลำกหลำย และขนมไทย ซึง่ถอืเป็นทำงเลอืกงำ่ย ๆ ทีอ่รอ่ยส ำหรบัทุก ๆ คน ตลอดวนั 
ส ำหรบัทุก ๆ โอกำส อกีทำงเลอืกทีเ่ป็นอำวุธใหมท่ีส่ ำคญัส ำหรบัยุคนี้   
 
 

 

 (2) S&P Bakery & Coffee 
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  รำ้นเบเกอรีท่ีเ่ลอืกท ำเลเขำ้หำลูกคำ้ในกลุ่มต่ำง ๆ ในแหล่งชุมชนทัว่ไป เชน่ ซูเปอรม์ำรเ์กต็ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ อำคำรส ำนกังำน สถำนศกึษำ โรงพยำบำล และสถำนีบรกิำรน ้ำนมั เพือ่ควำมสะดวก รวดเรว็ ในกำร
ซือ้ผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่ม กำแฟ BlueCup เบเกอรี ่เคก้ คุกกี ้แซนวชิ และขนมปัง ทีอ่บใหมิส่ด ทุกวนั  
  และในปีทีผ่ำ่นมำ S&P ไดน้ ำเสนอรำ้นรปูแบบใหม่ทีเ่น้นอำหำรมำกยิง่ขึน้ภำยใต ้ concept “S&P Food 
and Bakery” ทีจ่ะเน้นเจำะกลุ่มลูกคำ้ในโรงพยำบำล ปัม้น ้ำมนั ออฟฟิศ และมหำวทิยำลยั ทีต่อ้งกำรอำหำรพรอ้ม
รบัประทำนทีป่รุงสด รสชำตอิร่อยและมคีุณภำพ รวมถงึรำคำทีย่อ่มเยำ โดยเน้นท ำเลในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล และ
ครอบคลุมพืน้ทีส่ ำคญั ๆ ในแต่ละภำคของประเทศ 
 
 (3) BlueCup Coffee 
 
  BlueCup Coffee เป็นจุดจ ำหน่ำยกำแฟสดคุณภำพ และเครื่องดื่มอื่น ๆ เริม่ตน้ขึน้เป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่
21 มกรำคม 2545 ในรำ้นเอส แอนด ์ พ ี ที ่ ร.พ. ศริริำช ซึง่ในขณะนัน้เป็นชว่งทีต่ลำดกำแฟสดก ำลงัเริม่พฒันำใน
ประเทศไทย  เมือ่พจิำรณำถงึควำมพรอ้มของบรษิทั ศกัยภำพและทรพัยำกรทีต่อ้งกำรใหร้ำ้นเอส แอนด ์พ ีมกีำแฟสด
คุณภำพไวค้อยใหบ้รกิำร จงึถอืเป็นจุดก ำเนิดของชือ่ BlueCup Coffee บรษิทัมแีผนทีจ่ะขยำยรำ้นกำแฟ BlueCup 
เพือ่ใหถ้งึกลุ่มเป้ำหมำยทัง้ประเทศ นอกจำกจุดขำยในรำ้นเอส แอนด ์พ ีแลว้ ยงัมกีำรรเิริม่เปิดรำ้นกำแฟ BlueCup ที่
เป็นแบบทีเ่ป็นจุดขำยเฉพำะ(standalone) เพือ่ใหบ้รกิำรลูกคำ้เฉพำะกำแฟ BlueCup และเครือ่งดื่มอื่น ๆ อกีดว้ย 
โดยในปัจจุบนัมจี ำนวน 3 สำขำ คอื สำขำสยำมพำรำกอน สำขำหำ้งเซน็ทรลัเวริล์ และสำขำสนำมบนิสุวรรณภูม ิ 
 
 (4) บริการจดัส่งอาหาร: S&P Delivery 1344 
 
  ดว้ยควำมเร่งรบีในชวีติประจ ำวนั และไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคยุคใหม่ ทีเ่น้นควำมสะดวกสบำย และควำม
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรดงักล่ำว เอส แอนด์ พี จึงให้บรกิำรจดัส่ง อำหำร เครื่องดื่ม เค้ก เบเกอรี่ที่
หลำกหลำย และผลติภณัฑ์อำหำรพรอ้มรบัประทำน จดัส่งถงึบำ้นและทีท่ ำงำน เพื่อประหยดัเวลำในกำรเดนิทำง และ
ยงัคงไดร้สชำตคิวำมอรอ่ยเหมอืนทำนหรอืดื่มทีร่ำ้น โดยสำมำรถส่งผำ่นชอ่งทำงด่ำง ๆ ดงันี้  

- ทางโทรศพัท ์ :   โดยใชห้มำยเลขพเิศษ “1344” 
- ทางเวบ็ไซต์  :   เขำ้ไปยงัเวบ็ไซต ์ www.snp1344.com  
- ทาง แอปพลิเคชัน่  :   ดำวน์โหลดแอปพลเิคชัน่บนมอืถอื ชือ่วำ่ “S&P Delivery”   

 
 (5) บริการจดัเลี้ยงนอกสถานท่ี: S&P Catering 
 
  บรกิำรจดัเลี้ยง และกำรจดั Snack Box พเิศษ ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ส ำหรบัทุกโอกำสส ำคญั ทัง้
งำนเลก็และงำนใหญ่ ด้วยเมนูหลำกหลำย ใส่ใจทุกรำยละเอยีด สำมำรถน ำเสนอรูปแบบกำรจดัเลี้ยงครบวงจร ทัง้
อำหำรไทย จนี  และอำหำรนำนำชำต ิ
 

http://www.snp1344.com/
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 (6) ธรุกิจขายส่งอาหารและขนมส าเรจ็รปู และธรุกิจรบัจ้างผลิต 
 
  ธรุกิจขายส่งอาหารและขนมส าเรจ็รปู (ในประเทศและต่างประเทศ) 
 
  เอส แอนด์ พ ีไดเ้ลง็เหน็ถงึช่องทำงในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนธุรกจิขำยส่ง ซึ่งสำมำรถกระจำยสนิคำ้
ไปยงัผูบ้รโิภคไดใ้นวงกวำ้งมำกยิง่ขึน้ จงึไดผ้ลติผลติภณัฑอ์ำหำรและขนมส ำเรจ็รปูต่ำง ๆ ในแบรนด ์S&P หรอืสนิคำ้
ทีร่่วมมอืกบัคู่คำ้เป็นพเิศษ ประเภท Exclusive หรอื Only @  จดัจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงโมเดริน์เทรด ทัง้ไฮเปอรม์ำร์
เกต็ ดพีำร์ทเมนต์สโตว ์ซุปเปอรม์ำเกต็ และ รำ้นสะดวกซื้อชัน้น ำต่ำง ๆ อำท ิไสก้รอกตรำ S&P Premo  ขนมคุกกี้
และกลุ่มขนมขบเคีย้วตรำ S&P Delio อำหำรแช่แขง็ตรำ S&P Quick Meal วุน้คำรำจแีนนตรำ S&P Jelio และ ขนม
ไหวพ้ระจนัทรต์รำมงักรทอง  เป็นตน้  
 
  โดยในปี 2562  ได้มผีลติภณัฑ์กลุ่มอำหำรใหม่เขำ้สู่ตลำด  อำท ิ อำหำรแช่แขง็ Quick Meal (พำสต้ำ
ไวทซ์อสไข่เคม็ พำสต้ำผดัไก่สไปซี่) อำหำรแช่แขง็ Easy Meal  (ขำ้วกะเพรำไก่ไข่เจยีว และ ขำ้วแกงเขยีวหวำนไข่
เจยีว) และมสีนิคำ้กลุ่มไสก้รอกวำงขำย Only @7-11 คอื ไสก้รอกคอ็กเทลปำรต์ี้ โบโลญญ่ำหมูพรกิ ทีม่คีุณลกัษณะ
พเิศษของส่วนผสมจำกหมลูว้นและไมใ่ส่ผงชรูส เหมำะกบักลุ่มลูกคำ้วยัท ำงำนและวยัรุน่รุน่ใหม ่และ  
 
  ทัง้นี้บรษิัทยงัได้ขยำยช่องทำงกำรขำยไปยงั “ต่ำงประเทศ” ในหลำกหลำยประเทศทั ว่โลก อำทิ จีน 
อนิเดยี สหรฐัอเมรกิำ ยุโรป ออสเตรเลยี โดยปีทีผ่่ำนมำยงัไดเ้น้นเจำะตลำดประเทศเกำหล ีและฮ่องกง เพื่อเปิดตลำด
ใหม่ใหก้บัลูกคำ้ชำวต่ำงชำตไิดล้ิ้มรสอำหำรและขนมจำกประเทศไทยมำกขึน้ ในปี 2562 S&P ไดร้บักำรพจิำรณำให้
ได้รบัรำงวลัผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2562  Prime Minister's Export Award 2019 (PM Export Award) 
ประเภทแบรนดไ์ทยยอดเยีย่ม Best Thai Brand  ซึ่งเป็นรำงวลัสงูสุดของรฐับำลทีม่อบใหแ้ก่ผูป้ระกอบธุรกจิส่งออก
ดเีด่น เพื่อเป็นเครื่องหมำยแห่งควำมภำคภูมใิจของประเทศและเป็นกำรประกำศเกยีรตคิุณถงึควำมส ำเรจ็และควำม
ทุ่มเทของผูป้ระกอบกำรไทย 
 
  ธรุกิจรบัจ้างผลิต 
 
  อกีทัง้บรษิัทยงัมกีำรน ำเสนอบรกิำรผลติสนิค้ำให้กบั Chain Restaurant และบรษิัทชัน้น ำของประเทศ 
โดยรบัจ้ำงผลติตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ (OEM) อำท ิผลติภณัฑ์ขำ้วเหนียว ไสก้รอก คุ้กกี้ ขนมไหวพ้ระจนัทร์ 
ตลอดจนชุดอำหำรและขนมต่ำง ๆ ตำมควำมตอ้งกำรทีเ่ฉพำะเจำะจงของ Business Partner 
 
 (7) VANILLA  
 
  กลุ่มรำ้นอำหำรทีอ่อกแบบมำเพื่อเขำ้ถงึลูกคำ้กลุ่มวยัรุ่นและวยัท ำงำนทีท่นัสมยั มรีสนิยมและควำมเป็น
ตวัของตวัเอง รำ้นอำหำรใน Vanilla Group จะน ำเสนออำหำรที่มคีุณภำพ ในบรรยำกำศที่มเีอกลกัษณ์ของตวัเองที่
ลูกคำ้จะรูส้กึได้ถงึควำมอร่อยแบบมรีะดบั พรอ้มกนันี้ในปี 2562 ได้เปิดสำขำใหม่ คอื Vanilla Mitrtown ที่ สำมย่ำน 
มติรทำวน์  
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  Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de creperie/ Chocolatier/ Confiserie  
 
  แรงบนัดำลใจจำกรูปแบบของ French Café น ำมำประยุกต์เพื่อให้เขำ้กบัไลฟสไตล์ที่ทนัสมยัของกลุ่ม
ลูกค้ำของสถำนที่ตัง้ (สยำมพำรำกอน ช็อปป้ิงมอลล์) น ำเสนอควำมพิถีพถินัของกำรสร้ำงสรรค์เมนู อำทิ พำสต้ำ 
สลดั-แซนวชิ และขนมหวำนสไตลฝ์รัง่เศส พรอ้มทัง้สนิคำ้ทีร่ะลกึ 
 
  Vanilla Caféteria: 
 
  ร้ำนวำนิลลำ คำเฟ่ทีเรยี ตัง้อยู่ในห้ำงเอ็มควอเทียร์ซึ่งเป็นห้ำงสรรพสนิค้ำชัน้น ำ เหมำะเป็นร้ำนที่ใช้
ส ำหรบักำรนัดพบปะสงัสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครวั หรอืคนรกั มีกำรตกแต่งอย่ำงสวยงำมด้วยสไตล์อำร์ทเดโค 
น ำเสนอเมนูอำหำรทีห่ลำกหลำยโดยคดัเลอืกจำกเมนูทีม่ชีื่อของวำนิลลำ ทัง้อำหำรจำนหลกั พำสตำ้ และอำหำรทำน
เล่น นอกจำกนี้ ยงัใหบ้รกิำรเครือ่งดื่มกำแฟ ชำ รวมทัง้เบเกอรีท่ีค่ดัสรรมำแลว้เป็นอยำ่งด ี
 
  Vanilla Every day 
 
  รำ้นคำเฟ่เรยีบหร ูตกแต่งสไตลโ์มเดริน์ลอฟท ์เฟอรน์ิเจอรผ์สมผสำนระหว่ำงสแกนดเินเวยีน และวนิเทจ 
ให้ควำมรู้สกึย้อนยุคแต่เก๋ไก๋ด้วยโทนสขีำวด ำ โดดเด่นเรื่องเครปโฮมเมดแป้งบำงกรอบ มใีห้เลือกทัง้เครปคำว – 
พำสตำ้ซกิเนเจอรข์องวำนิลลำยกใหค้ำโบนำรำ่ รสเขม้ขน้ดว้ยครมีและชสี หรอื สปำเกต็ตีเ้สน้ด ำกุง้แมน่ ้ำเนยกระเทยีม 
เขม้ขน้กลมกล่อมดว้ยรสของซอสเนยกระเทยีมสตูรเฉพำะ ทีเ่มกำ บำงนำ (MEGA Bangna) 
 
 (8) Patio: Delicatessen 
 
  ร้ำนอำหำรนำนำชำติ บริกำรลูกค้ำเฉพำะกลุ่มที่ชื่นชอบอำหำรนำนำชำติในลักษณะ Home Style 
Cooking ในบรรยำกำศเรยีบงำ่ย และสบำย 
 
 (9) Patara: Fine Thai Cuisine 
 
  บรกิำรอำหำรไทยรว่มสมยั ส ำหรบังำนเลีย้งสงัสรรค์เชงิธุรกจิ และโอกำสพเิศษต่ำง ๆ รวมทัง้กำรจดังำน
ประชุมและงำนพธิมีงคล ในบรรยำกำศวฒันธรรมไทยอนัอบอุ่นสบำยแต่มรีะดบั และได้รบัรำงวลั Thailand Best 
Restaurant ตดิต่อกนั 9 ปี 
 
 (10) Grand Seaside: Seafood 
 
  ร้ำนอำหำรทะเล และอำหำรไทยร่วมสมยัในบรรยำกำศสบำย  ณ ชำยทะเลบรเิวณปลำยแหลมฟำน 
อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุรี ทำงเลอืกของลูกค้ำที่ต้องกำรรบัประทำนอำหำรไทย อำหำรทะเล รสชำติอร่อยแบบ
ดัง้เดมิ ในบรรยำกำศทีส่ดชืน่ของทะเลภำคตะวนัออก 
 
          (11) SNP/HQ และ SNP CAFE 
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 รำ้นคำเฟ่ทีม่รีปูแบบทนัสมยั ตกแต่งดว้ยโทนสดี ำ เรยีบง่ำย สไตลโ์มเดริน์ เพื่อเพิม่ประสบกำรณ์ทำงกำร
ทำนอำหำรทีห่ลำกหลำย รำ้น SNP แบ่งออกเป็น 3 โซน คอื Baking Lab ส ำหรบัท ำเบเกอรีแ่บบฉบบั homemade, 
Cake Studio ห้องเค้กที่สำมำถเห็นกระบวนกำรผลติเค้ก และ Espresso bar เป็นเคำน์เตอร์บำร์เปิดโล่งโชว์กำรชง
เครื่องดื่ม และมอีำหำรหลำกหลำยเมนูให้ได้เลอืกทำน ในแบบเอกลกัษณ์เฉพำะตวัของรำ้น  SNP  เปิดให้บรกิำรที ่ 
SNP/HQ อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่และสำขำ  SNP CAFÉ  ที ่FYI ถนนพระรำมสี ่
 
 (12) Nai Harng 
 
  รำ้นนำยหำ้ง แรงบนัดำลใจของรำ้นนี้มำจำกคุณสุรยิน ไรวำ หรอื  "คุณพ่อ" ของตระกูลไรวำ ทีทุ่กคนใน
สมยัก่อนเรยีกท่ำนวำ่ นำยหำ้ง แปลวำ่เจำ้ของกจิกำร บรรยำกำศรำ้นเป็นแบบย่ำนเยำวรำชในยคุ พ.ศ. 2510 รวบรวม
อำหำรไทย เชื้อสำยจนี มตีัง้แต่เมนูรถเขน็จนถงึเมนูดงัในภตัตำคำรจนี โดยใชว้ตัถุดบิที่มคีุณภำพ และหลำกหลำย 
โดยเพิม่เอกลกัษณ์เฉพำะของนำยหำ้งใหเ้ขำ้กบักำรตกแต่งรำ้น 
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  กลุ่มธรุกิจท่ีด าเนินการโดยบริษทัย่อย 
 
 (1) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์จ ากดั 
 
  ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 50 ลำ้นบำท จดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที ่27 กรกฎำคม 2555 โดยบรษิทั เอส 
แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ยละ 99.99 ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศไทย ปัจจุบนัมรีำ้นอำหำร
ญีปุ่่ นแบบแฟรนไชส ์ภำยใตต้รำ MAISEN  ณ ปี 2562 มรีวมทัง้สิน้ 13 สำขำ ซึง่ในปี 2562 ไดเ้ปิดเพิม่ 2 สำขำ ที ่
Central Eastville และ Central Ladprao 
 
  Maisen 
 
  ทงคตัสไึมเซน คอื รำ้นอำหำรประเภททงคตัส ึหรอืหมชูุบแป้งทอด ทีม่ปีระวตัอินัยำวนำนมำตัง้แต่ปี ค.ศ. 
1965 และไดร้บัควำมนิยมจำกคนญีปุ่่ นทัว่ประเทศ โดยไดร้บักำรขนำนนำมวำ่เป็น “ทงคตัสึท่ีอร่อย..นุ่ม จนใช้
ตะเกียบตดัได้” ในปี 2554 ทงคตัสไึมเซนไดฉ้ลองกำรเขำ้สูปี่ที ่ 48 ดว้ยกำรรว่มมอืทำงธุรกจิกบั S&P เปิด
รำ้นทงคตัส ึ ไมเซนรำ้นแรกในประเทศไทย ทีช่ ัน้ B สลีมคอมเพลก็ซ์ เพือ่ใหค้นไทยไดล้ิม้ลองทงคตัสทึีป่รุงดว้ย
กรรมวธิทีีพ่ถิพีถินั ชุบเกลด็ขนมปังกรอบเบำ รำวกบักลบีดอกไมท้ีผ่ลบิำน และซอสสตูรเฉพำะทงคตัส ึ จนไดท้งคตัสึ
ในฝันทีอ่รอ่ยนุ่ม ไมเ่หมอืนใคร  
 
  (2) บริษทั อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี จ ากดั 
 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 25 ล้ำนบำท จดัตัง้บรษิทัขึน้เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน 2556 โดยบรษิทั เอส 
แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นร้อยละ 60 และ Umenohana Co.,Ltd ถือหุ้นร้อยละ 40 ด ำเนินธุรกิจ
ภตัตำคำรอำหำรญีปุ่่ นและจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ำหำรภำยใตแ้บรนด ์Umenohana ในประเทศไทย มรีวมทัง้สิน้ 2 สำขำ 
 
  Umenohana 
 
  รำ้นอำหำรอุเมะโนะฮำนะ (Umenohana) เป็นรำ้นอำหำรญีปุ่่ นทีม่แีนวคดิหลกัสำมประกำร ไดแ้ก่   
 
  (1) กำรเป็นรำ้นอำหำรญี่ปุ่ นแบบไคเซกดิัง้เดมิ ทีถ่อืว่ำกำรรบัประทำนอำหำรไม่ใช่เป็นเพยีงแค่กำรดบั
ควำมหวิกระหำย แต่เป็นสิง่ทีช่ว่ยเตมิเตม็คุณคำ่ทำงจติใจ 
 
   (2) กำรน ำเสนอควำมอร่อยที่เหนือควำมคำดหมำย เพรำะเน้นให้อำหำรทุกจำนที่บรกิำรใหแ้ก่ลูกค้ำจะ
เป็นอำหำรจำนพเิศษสดุเสมอ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เมนูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์คอื เมนูป ูและเมนูเตำ้หูห้ลำกหลำยรำยกำร  
 
  (3) กำรมอบควำมประทบัใจทีไ่ม่มวีนัลมื ดว้ยบรกิำรจำกพนักงำนทีไ่ดร้บักำรฝึกฝนมำอย่ำงเขม้งวด และ
ต่อเนื่องเป็นเวลำนำน เพือ่มุง่มัน่ในกำรใหบ้รกิำรดว้ยหวัใจอยำ่งเตม็ทีใ่นทุก ๆ วนั 
 
 
  Umeno Café  
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  รำ้นคำแฟ่ลูกครึง่ญี่ปุ่ น-ตะวนัตก เปิดใหบ้รกิำรสำขำแรกทีเ่มกำ บำงนำ ตกแต่งสไตล์ Zen-Modern โดย
ใชเ้ฟอรน์ิเจอรไ์มเ้ป็นหลกัแสดงถงึเอกลกัษณ์ของประเทศญี่ปุ่ น ตดัดว้ยกำรตกแต่งของเฟอรน์ิเจอรส์ขีำวและโซฟำสี
เขยีวทีใ่หค้วำมรูส้กึสบำย ผอ่นคลำยกบับรรยำกำศทีเ่ป็นกนัเอง 
 
  โดยได้รบัแรงบนัดำลใจด้ำนอำหำรและกำรบรกิำรจำกร้ำนอุเมะโนฮำนะ (Umenohana) ร้ำนอำหำรที่
เชี่ยวชำญเรื่องกำรเสริ์ฟอำหำรสไตล์ไคเซก ิและน ำเมนูซกิเนเจอร์ของรำ้นอุเมะโนะฮำนะรสชำตแิละหน้ำตำอำหำร
เสริฟ์สไตลต์ะวนัตก แต่ยงัคงเอกลกัษณ์ดว้ยวตัถุดบิหลกัทีน่ ำเขำ้จำกประเทศญีปุ่่ น เพือ่ใหด้โูมเดริ์นและเขำ้กลุ่มลูกคำ้
คนไทยมำกขึน้ กำรใส่ใจกำรคดัสรรวตัถุดบิหลกัในทุกรำยละเอยีดส่งตรงจำกประเทศญี่ปุ่ น ดงันัน้อำหำรจำกอุเมะโน 
คำเฟ่ทุกจำน ไมไ่ดม้เีพยีงรสชำตทิีอ่รอ่ย แต่เน้นสุขภำพทีด่ดีว้ย 
 
 (3) บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ากดั  
 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 1 ลำ้นบำท จดัตัง้เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิำยน 2561 โดยไดม้กีำรจดทะเบยีน
แกไ้ขเปลีย่นแปลงชือ่บรษิทัและวตัถุประสงค ์จำกเดมิ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีแอสเซท จ ำกดั เป็น บรษิทั เอส แอนด ์พ ี
ดลิเิวอรี ่ จ ำกดั โดยวตัถุประสงคเ์พือ่ประกอบกจิกำรรบัออเดอรอ์ำหำรจำกลกูคำ้รำ้นอำหำรเอสแอนดพ์ ี รวมถงึขนส่ง
อำหำรไปถงึมอืลูกคำ้    
 
 กลุ่มธรุกิจท่ีด าเนินการโดยบริษทัร่วม  
 
 (1) บริษทั ฟู้ดเฮ้าส ์เคเทอรร่ิ์ง เซอรวิ์สเซส จ ากดั 
 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแล้ว 10 ล้ำนบำท โดยบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุ้น
รอ้ยละ 49.97 ด ำเนินธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโภชนำกำรทีห่ลำกหลำยในลกัษณะแคนทนี หรอืรบัจำ้งเหมำกำรท ำอำหำร
ให้กบักลุ่มสถำบนัต่ำง ๆ เช่น โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรม และสถำนศึกษำต่ำง ๆ โดยเป็นกำรร่วมทุน กบั 
บรษิทั พรอพเพอรต์ี้ แคร ์เซอรว์สิเซส (ประเทศไทย) จ ำกดั ในเครอืบรษิทั โอซเีอส ประเทศองักฤษ ภำยใต้แบรนด ์
“ฟู้ดเฮำ้ส”์ (Foodhouse) 
 
 (2) บริษทั เอม็เอสซี ไทย คซีูน จ ากดั 
 
        ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 80 ลำ้นบำท โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้รอ้ย
ละ 40.00 ร่วมกบับรษิทั ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) และ บรษิทั วสิดอม ลงิค ์จ ำกดั ด ำเนินธุรกจิโรงเรยีนกำร
อำหำรไทย เอม็ เอส ซี โรงเรยีนกำรอำหำรไทย เอม็ เอส ซ ีมแีนวคดิหลกัในเรื่องกำรพฒันำบุคลำกรในกำรประกอบ
อำหำร หรอืเชฟใหม้มีำตรฐำนเป็นทีย่อมรบั โดยจดัท ำหลกัสตูรเชฟอำหำรไทยมอือำชพีเพื่อผลติเชฟ ป้อนเขำ้สู่ธุรกจิ
บรกิำรอำหำร  ทัง้ในส่วนของรำ้นอำหำร ภตัตำคำรและ โรงแรมทัง้ในและต่ำงประเทศ 
 
 
1.6.2 กลุ่มธรุกิจต่างประเทศ 
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         กลุ่ม เอส แอนด ์พ ีเป็นตวัอย่ำงหนึ่งของกำรท ำธุรกจิรำ้นอำหำรทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ทัง้ตลำดในประเทศ และ
ต่ำงประเทศ และบรษิทัถอืไดว้่ำเป็นหนึ่งของตวัแทนทูตวฒันธรรมไทยดำ้นอำหำรในต่ำงแดน โดยมกีำรขยำยสำขำใน
ต่ำงประเทศ ในลกัษณะลงทุนทำงตรงและกำรร่วมทุนกบันักลงทุนทอ้งถิน่ในต่ำงประเทศ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 
บรษิทัมรีำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ รวม 17 สำขำ ใน 5 ประเทศ ดงันี้ 
 

ร้านอาหารใน 
ต่างประเทศ 

องักฤษ สวิสเซอรแ์ลนด ์ ออสเตรีย จีน กมัพชูา รวม 

Patara 7 1 1 - - 9 
Vanilla - - - 2 - 2 
S&P - - - - 6 6 

รวม 7 1 1 2 6 17 
 
 (1) บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั 
 
   ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 50 ลำ้นบำท โดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ถอืหุน้
รอ้ยละ 80 ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ ภำยใตต้รำต่ำง ๆ ดงันี้  
 
  Patara: Fine Thai Cuisine 
 
  รำ้นอำหำรไทยใหบ้รกิำรในบรรยำกำศหร ู อำหำรไทยรสแทแ้ต่กำ้วทนัยคุสมยัสไตลต์ะวนัตก รวมทัง้สิน้ 
10 สำขำ โดยม ี7 สำขำ ในประเทศองักฤษ   ส่วนในประเทศ สวสิเซอรแ์ลนด ์ออสเตรยี ประเทศละ 1 สำขำ  
 
  VANILLA Restaurant 
 
  รำ้นล่ำสุดทีเ่ปิดตวัในต่ำงประเทศภำยใตต้รำ VANILLA เป็นครัง้แรกทีเ่มอืงเซีย่งไฮ ้ ประเทศจนี โดยมี
แนวกำรตกแต่งสวยงำมสไตลอ์ำรท์เดโค น ำเสนอเมนูอำหำรหลำกหลำย โดยคดัเลอืกจำกเมนูทีม่ชีือ่เสยีงของวำนิลลำ 
เพือ่จบักลุ่มลูกคำ้ทีม่ไีลฟ์สไตลท์นัสมยั โดยในปัจจุบนัม ี2 สำขำ 
 
 (2) บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส ์(กมัพชูา) จ ากดั 
 
  ทุนจดทะเบยีนเรยีกช ำระแลว้ 1,457,500 USD (ประมำณ 48 ลำ้นบำท) จดัตัง้บรษิทัขึน้เมือ่วนัที ่ 30 
เมษำยน 2557 ในปี 2561 บรษิทัถอืหุน้เพิม่เป็นรอ้ยละ 99.99  ด ำเนินธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศกมัพชูำ ปัจจุบนัมี
รำ้นอำหำร เอส แอนด ์พ ี รวมทัง้สิน้  6  สำขำ ในกรุงพนมเปญ  คอื ทีส่ำขำหำ้งออิอน มอลล ์, สำขำสมเดจ็ ปำน อเว
นิว , สำขำอเีดน กำรเ์ดน, สำขำออิอน มอลล ์แสนสขุ สำขำเดอะพำรค์ คอมมนูิตี ้มอลล์ และสำขำโนโร มอลล ์ 
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน้ำ 14      

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (2562)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 
 
 
                     
 
                 
 
     
 
 

  

 

บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดเิคท 

บจ. สุดา 
(สหราชอาณาจักร) 

บจ. ภัทรา เรสทัวรองท ์
เวียนนา จเีอ็มบเีอช  

(ออสเตรีย) 

บจ. ภัทรา ไฟน ์ไทย  
คูซีน 

(สหราชอาณาจักร) 

 99.93%  

บจ. 
เอส แอนด ์พี  

ดลิิเวอร่ี 

บจ. 
เอส แอนด ์พี 

อินเตอรเ์นช่ันแนล
ฟู้ดส ์

 99.99%  

บจ. 
เอส แอนด ์พี  

โกลเบลิ 

80.00%  

บจ. 
อุเมะโนะฮานะ 
เอส แอนด ์พี 

 

 59.99%  

บจ.เอส แอนด ์พี 
อินเตอรเ์นช่ันแนล

ฟู้ดส ์(กัมพูชา)  

 

 99.99%  

บจ.ฟู้ดเฮ้าส ์ 
เคเทอรร่ิ์ง   

เซอรว์ิสเซส 

 

49.97 % 

บจ. 
เอส แอนด ์พี 

ดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
 

   99.99%  

บจ. 
เอ็มเอสซี  
ไทย คูซีน 

 43.75%  

 50.00%  

 52.25%  

บจ.เอส แอนด ์พี 
ดเีวลลอปเมนท ์โฮ

ลดิง้ 
(พทีอีี) (สิงคโปร)์ 

 100.00%  

บจ. ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอรแ์ลนด)์ 

 62.00%  

บจ. เอส แอนด ์พ ี 
เรสทัวรองท ์ 

(สหราชอาณาจักร) 

 96.00%  

 42.50%  
  
100.00
%  

บจ. เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ี ้
(สหราชอาณาจักร) 

บจ.เซียงไฮ้ ยั่วะช่ือ เรสทัวรองท ์
แมนเนจเม้นท ์

(จนี) 

 59.17%  

 100.00%   100.00%  

 บจ. 
เอส แอนด ์พี 

เทรนน่ิง 
 

 99.98%  

บจ.ภัทรา อินเตอรเ์นช่ันแนล  
เรสทัว 

รองท ์แมเนจเมนท ์(ปักกิ่ง) 
(จนี) 

 

 96.82% 
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ  
                                           

  จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ช่ือ / ท่ีตัง้ ธรุกิจหลกั จ านวน จ านวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ)  
         
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรและเบเกอรี ่ผูผ้ลติเคก้      
เลขที ่2034/100-107 ชัน้ 23 – 24 อำคำรอติลัไทย ขนมปัง ขนมไทย ผลติภณัฑอ์ำหำรและเบเกอรี ่        
ทำวเวอร ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบำงกะปิ อำหำรส ำเรจ็รปูแช่แขง็ บรกิำรสง่อำหำรถงึบำ้น        
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ บรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที ่ บรหิำรและลงทุน         
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000  เปิดรำ้นอำหำรไทยในต่ำงประเทศ        
โทรสำร : +66 (0) 2785-4040  

 
       

      
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง พีทีอี  ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทยในประเทศ และ  1 1 100  
จ ากดั ต่ำงประเทศ / ประกอบกจิกำรถอืหุน้ในบรษิทัอื่น     
80 Robinson Road # 02-00      
Singapore(068898)      
โทรศพัท ์: -      
โทรสำร : -      
      
บริษทั เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลด้ิง จ ากดั ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทยในต่ำงประเทศ และ  2,000,000 1,999,997 99.99  
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์ ประกอบกจิกำรใหบ้รกิำรสนับสนุนวสิำหกจิในเครอื     
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ หรอืสำขำ ไม่ว่ำจะตัง้อยูใ่นประเทศไทยหรอื

ต่ำงประเทศ 
    

เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      
โทรสำร: -      
      
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์
จ ากดั 

ด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำรญีปุ่่ น  ภำยใตช้ื่อ 
"MAISEN”  

500,000 499,970 99.99  

เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์      
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ          
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000           
โทรสำร : +66 (0) 2785-4506       
      
บริษทั เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์ ด ำเนินกจิกำรรำ้นอำหำร ภำยใตช้ื่อ  “S&P 200,000 199,980 99.99  
(กมัพชูา) จ ากดั Restaurant” และ “BlueCup” ในประเทศกมัพชูำ     
Villa No. 21, Street  214, Village 2, Sangkat          

Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh,      

Cambodia          

Tell : +85 639-988          
โทรสำร : - 
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  จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ช่ือ / ท่ีตัง้ ธรุกิจหลกั จ านวน จ านวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ)  
 
บริษทั เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ากดั 

 
ประกอบกิจกำรสถำนฝึกอบรมเพื่อพัฒนำฝีมือ
แรงงำน 

 
10,000 

 
9,998 

 
99.98 

 

เลขที ่1/2 ซอยอรรถกระว ี1 ถนนสขุมุวทิ 26  ใหก้บัพนักงำนของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท         
แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัในเครอื     
โทรศพัท ์: +66 (0) 2664-6260       
โทรสำร : -      
      
บริษทั เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ากดั            
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์

ด ำเนินกจิกำรขนส่งสนิคำ้อำหำร 10,000 9,993 99.93  

ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ         
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      
โทรสำร : - 
 
บริษทั เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั 
เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ 
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 

 
 
ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทยในต่ำงประเทศ 
 

 
 

500,000 

 
 

400,000 

 
 

80.00 
 
 
 

 

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      
โทรสำร : +66 (0) 2785-4507      
 
บริษทั  อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์ พี จ ากดั 

 
ด ำเนินกจิกำรภตัตำคำรอำหำรญีปุ่่ น  และ 

 
  250,000 

 
149,997 

 
59.99 

 

เลขที ่2034/100 ชัน้ 23 อำคำรอติลัไทย ทำวเวอร ์ ผลติภณัฑอ์ำหำร ภำยใตช้ื่อ “UMENOHANA”       
ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบำงกะปิ      
เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ      
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      
โทรสำร : +66 (0) 2785-4506      
      
บริษทั ฟู้ดเฮ้าส ์เคเทอรร่ิ์ง เซอรวิ์สเซส  จ ากดั 
เลขที ่234 ซอยสขุมุวทิ 101 (ปุณณวถิ)ี ถนนสุขมุวทิ  
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2741-8800 
โทรสำร : +66 (0) 2741-8260 

ใหบ้รกิำรดำ้นโภชนำกำรทีห่ลำกหลำยในลกัษณะ 
แคนทนีหรอืรบัท ำอำหำรใหก้บักลุ่มสถำบนัต่ำง ๆ 
เช่น โรงพยำบำล โรงงำนอุตสำหกรรม และ 
สถำนศกึษำต่ำง ๆ 
 

10,000 
 
 

 

4,997 
 
 

 

49.97 
 

 

 

      
บริษทั เอม็เอสซี ไทย  คซีูน จ ากดั 
เลขที ่99 อำคำรเบอลียุ่คเกอร ์ชัน้ 16 ซอยรเูบยี  
ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2636-6901 
โทรสำร :  +66 (0) 2636-7660 
 

ด ำเนินกจิกำรโรงเรยีนสอนท ำอำหำร ภำยใตช้ื่อ 
“โรงเรยีนกำรอำหำรไทย เอม็ เอส ซ”ี 

800,000 
 

350,000  43.75  
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  จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ช่ือ / ท่ีตัง้ ธรุกิจหลกั จ านวน จ านวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ)  
บริษทั เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์จ ากดั * 
Sutherland House, 1759 London Road, 
Leigh on Sea , Essex SS9 2RZ , UK  
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสำร: -  

ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทย ภำยใตช้ื่อ "ภทัรำ" 
และภำยใตช้ื่อ “สุดำ” ทีป่ระเทศองักฤษ 

1,000,000 960,000 96.00 

      
ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ * ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำร ภำยใตช้ือ่ "ภทัรำ"    200 124 62.00  
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  
Geneva Switzerland 
โทรศพัท ์: (4122) 735-0517 
โทรสำร : (4122) 735-0538 
 

ทีก่รุงเจนีวำ  ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์     

บริษทั ภทัรา อินเตอรเ์นชัน่แนล  เรสทวัรองท ์ ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำร ภำยใตช้ือ่ "ภทัรำ"  11,000,000 10,650,200 96.82  
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ากดั * ทีก่รุงปักกิง่ ประเทศจนี     
Room 238, Floor 2, Building 2, No. 100 Yanle      
Hutong, Dongcheng District, Beijing, China                    
โทรศพัท ์:  (8610) 852-21678      
โทรสำร : -      
      
บริษทั ภทัรา เรสทวัรองท ์เวียนนา จีเอม็บีเอช ** 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgass 9 / Graben 
27-28/ Top-No.7 1010 Vienna, Austria 
โทรศพัท ์: +43 199 719 38 
โทรสำร :   - 

ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำร ภำยใตช้ือ่  "ภทัรำ"  
ทีก่รุงเวยีนนำ ประเทศออสเตรยี 
 

1,200,000 
 

1,137,000 
 

94.75 
 
 

      
บริษทั เซียงไฮ้ ยัว่ะช่ือ เรสทวัรองท ์ แมนเนจ
เม้นท ์ 
จ ากดั *** 
407-409 Shops, No. 5001 Dushi Road, Minghang  
Shanghai, the People’s Republic of China 
โทรศพัท:์  (8610) 021-3468-7591 
โทรสำร  :   

ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำร ภำยใตช้ือ่ "Vanilla"    
ทีเ่ซยีงไฮ ้ประเทศจนี 

9,600,000 5,680,000 59.17  

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

ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทย ภำยใตช้ื่อ "ภทัรำ" 
และ ชื่อ “สุดำ” ทีป่ระเทศองักฤษ 

13,700,000 
 

6,850,000 
 

50.00 
 
 

 
 

     

      
      
บริษทั สดุา จ ากดั ***** ประกอบกจิกำรรำ้นอำหำรไทย ภำยใตช้ื่อ "ภทัรำ"  4,100,000 2,050,000 50.00  
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  จ านวนหุ้นสามญั (หุ้น) อตัรา  
ช่ือ / ท่ีตัง้ ธรุกิจหลกั จ านวน จ านวนหุ้น การถือหุ้น  

   หุ้นรวม ท่ีถือ (ร้อยละ)  
Sutherland House , 1795 London Road, 
Leigh on Sea ,  Essex 
SS9 2RZ , UK  
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสำร: - 

และ ชื่อ “สุดำ” ทีป่ระเทศองักฤษ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

ประกอบกจิกำรใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์
 

2,900,000 1,450,000 50.00  

     
 
หมายเหต ุ * เป็นบรษัิทที่ถือหุน้โดยบรษัิท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ในประเทศไทย 
 ** เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากัด และ ถือหุน้โดยผ่านบริษัท เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์

จ ากดั ในประเทศองักฤษ  
*** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ถือหุน้โดยผ่าน บริษัท ภัทรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทวัรองท ์

แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ากดั ในประเทศจีน  
**** เป็นบรษัิทที่ถือหุน้โดยบรษัิท เอส แอนด ์พี ดิเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากดั ในประเทศไทย 

 ***** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด ์พี ดิเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้โดยผ่าน บริษัท ภัทรา ไฟน ์ไทย คูซีน 
จ ากดั ในประเทศองักฤษ  
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2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
  
2.1 โครงสร้างรายได้ 
 
2.1.1 รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจ าหน่าย 
 
 ในรอบปี 2562 ทีผ่ำ่นมำบรษิทั และบรษิทัย่อย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 7,312  ลำ้น
บำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 296 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 จำกผลประกอบกำรรำ้นจ ำหำรและรำ้นเบเกอรีใ่น
ประเทศและต่ำงประเทศ ทีบ่รษิทัเปิดเปิดด ำเนินกำรอยู ่รวมทัง้สิน้ 547 สำขำ  
  ดำ้นรำยไดธุ้รกจิรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีภ่ำยในประเทศ ลดลงรอ้ยละ 2.1 หรอื 128 ลำ้นบำท โดยยอดขำย
ต่อรำ้นเดมิ (Same Store Sales) ของรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีใ่นประเทศภำยใตแ้บรนด ์S&P จ ำนวน 447  สำขำ 
จำกทัง้สิน้ 500  สำขำ ลดลงรอ้ยละ 3.8 แต่ ยงัคงมกีำรเพิม่สำขำใหมใ่นท ำเลทีม่ศีกัยภำพ จ ำนวน 24 สำขำ ในปี 
2562 มำสนับสนุนยอดขำย 
 ดำ้นรำยไดจ้ำกธุรกจิขำยสง่อำหำรและเบเกอรี ่มรีำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน 768  ลำ้นบำท ลดลง 5 ลำ้นบำท 
หรอืรอ้ยละ 0.7 เนื่องจำกยอดขำยทีล่ดลงในซุปเปอรม์ำรเ์กต็และหำ้งคำ้ปลกีจำกผลติภณัฑอ์ำหำรพรอ้มรบัประทำน  
แต่ยงัมกีำรเตบิโตเพิม่ในสว่นของ กำรรบัจำ้งผลติ มำชดเชยส่วนธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรบรกิำร ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ ำนวน 165 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 26.6  โดยสำเหตุหลกัมำ
จำกจ ำหน่ำยหุน้ของบรษิทัทัง้หมดทีถ่อืใน บรษิทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คซูนี พทีอี ีจ ำกดั (“Patara”) และบรษิทั เอส เค 
เคเทอริง่ พทีอี ีจ ำกดั  (“SKC”) เป็นจ ำนวนรำ้นอำหำร 11 สำขำ ในประเทศสงิคโปร ์ณ ไตรมำส 4 ปี 2561 ส่วนกำร
เตบิโตของยอดขำยรำ้นอำหำรในประเทศกมัพชูำ ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 31.0 จำกจ ำนวนสำขำทัง้หมด 6 สำขำ 
ซึง่รวม 1 สำขำใหมท่ีเ่ปิดใน พ.ย. 2562  
 
 ขอ้มลูรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร ปรำกฏตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 

ช่องทางการจ าหน่าย 
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง 

) 
ร้อยละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

ธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอรีภ่ำยในประเทศ 6,056 82.8 6,184 81.3 (2.1) 
ธุรกจิขำยสง่อำหำรและเบเกอรีส่ ำเรจ็รปู 768 10.5 773 10.2 (0.7) 
ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 455 6.2 620 8.1 (26.6) 
อื่น ๆ * 33 0.5 31 0.4 6.1 
รวมทัง้ส้ิน  7,312 100.0 7,608 100.0 (3.9) 

* รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานทีแ่กบุ่คคลภายนอก 
 

2.1.2 รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์  
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 ขอ้มลูรำยไดแ้ยกตำมรำยผลติภณัฑ ์ปรำกฏตำมตำรำงดำ้นล่ำงนี้ 
 

รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์
 

         (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลิตภณัฑ ์
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง 

) 
ร้อยละ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

เบเกอรี ่ 3,400 46.50 3,521 46.28           (3.44) 
อำหำรและเครือ่งดื่มในประเทศ 2,469 33.77 2,482 33.94           (0.52) 
อำหำรในต่ำงประเทศ 455 6.22 620 8.48       (26.61) 
ผลติภณัฑอ์ำหำร ** 716 9.79 724 9.90         (1.10) 
ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ***  272 3.72 261 3.57         4.21 
รวมทัง้ส้ิน  7,312 100.00 7,608 100.00 (3.89) 

 
**   ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทั ประกอบดว้ย อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ ไสก้รอก และเยลลี ่
*** ประกอบดว้ยผลติภณัฑร์บัจา้งผลติภายใตต้รา S&P สนิคา้ซื้อมาขาย ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็อืน่ ๆ และรายไดจ้ากการใหเ้ชา่
สถานที ่
 
 ในปี 2562 มรีำยไดจ้ำกกำรขำยผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ จ ำนวน 3,400 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกอำหำรและ
เครือ่งดื่มในประเทศมจี ำนวน 2,469 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อนเลก็น้อย แต่อยำ่งไรกด็บีรษิทัไดท้ ำกจิกรรมส่งเสรมิ
กำรขำยออกมำอยำ่งต่อเนื่องและเพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
2.2 ลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
 
2.2.1 ผลิตภณัฑเ์บเกอร่ี 
 
 กำ้วยำ่งสูปี่ที ่ 46 เอส แอนด ์พ ียงัคงควำมเป็นผูน้ ำและยนืหยดัอยูใ่นตลำดธุรกจิเคก้และเบเกอรีข่องไทย สบื
เนื่องมำจำกกำรพฒันำธุรกจิมำอยำ่งต่อเนื่องและไมห่ยดุยัง้  ทัง้เรือ่งกำรพฒันำสนิคำ้เพือ่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลผ์ูบ้รโิภค
ทุกกลุ่ม ตัง้แต่กลุ่มครอบครวั กลุ่มวยัรุน่ไปจนถงึวยัท ำงำน กำรพฒันำกลุ่มสนิคำ้เคก้และเบเกอรีท่ีด่ตี่อสุขภำพ เพิม่
ควำมสะดวกสบำยใหแ้ก่ลกูคำ้ดว้ยชอ่งทำงกำรสัง่อำหำรจำกเอสแอนดพ์ ี และผำ่นผูใ้หบ้รกิำรรำยอื่น ๆ กำรพฒันำ
บรรจุภณัฑท์ีต่อบโจทยค์วำมยัง่ยนืและกำรใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งต่อเนื่อง กำรขยำยสำขำเพือ่ใหส้ำมำรถเขำ้ถงึกลุ่ม
ลูกคำ้ และทีส่ ำคญัเหนือสิง่อื่นใด เอสแอนดพ์ยีงัยดึหลกักำรใส่ใจต่อคุณภำพของวตัถุดบิ ควำมสด ควำมสะอำดและ
ควำมอรอ่ยมำอยำ่งยำวนำน ซึง่ถอืเป็นหวัใจหลกัของธุรกจิเอสแอนดพ์มีำจนถงึปัจจุบนั 
 
 
 

(1) เค้ก (Cake) 
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  บรษิทัมคีวำมเชีย่วชำญศลิปะกำรท ำเคก้มำกกวำ่ 46 ปี ยงัคงรกัษำควำมประณีตทุกขัน้ตอน อกีทัง้
มุง่เน้นกำรพฒันำบุคลำกรใหเ้ป็นผูเ้ชีย่วชำญในกำรท ำเคก้ ทีส่ ำคญักำรคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีุณภำพ และ กรรมวธิใีนกำร
ผลติทีไ่ดม้ำทัง้ควำมสวยงำม และ รสชำตเิคก้กลมกล่อม บรษิทัไมห่ยดุพฒันำ เคก้รปูแบบใหม ่ ๆ และ สรำ้งสรรค์
รสชำตใิหมเ่พิม่เตมิ ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรผูบ้รโิภคทุกกลุ่ม หลำกหลำยรปูแบบ อำท ิ เคก้ลขิสทิธิ ์  ดสินีย ์  โดรำเอ
มอน อกีทัง้ม ีลขิสทิธิใ์หม ่คอื We Bare Bear  สำมหมจีอมป่วน เสรมิทพัควำมน่ำรกั บรษิทัมคีวำมตัง้ใจทีจ่ะใหเ้คก้
แสนอรอ่ย เป็นตวัแทนส่งมอบควำมสุขทุกโอกำสใหก้บัคนพเิศษ โดยเฉพำะในชว่งเทศกำลแหง่ควำมสขุของทุก ๆ ปี 
โดยผลติภณัฑใ์นกลุ่มนี้ครอบคลุมทัง้เคก้ปอนด ์(Pound Cake) เคก้ชิน้ (Individual Cake) คพัเคก้ (Cupcake) เคก้แช่
แขง็ (Frozen Cake) และ“Naked cake” หรอื เคก้ครมีน้อย นอกจำกนัน้ทำงเอสแอนดพ์ ียงัม ีเคก้ Less Sugar  เคก้
ลดควำมหวำนน้อยลง 25%  ส ำหรบัผูบ้รโิภคทีเ่น้นสุขภำพ เป็นพเิศษ 
  เพือ่ฉลองในทุกชว่งโอกำสส ำคญั ไมว่ำ่จะเป็น โอกำสวนัเกดิ วนัครบรอบแต่งงำน หรอืน ำเคก้เอส แอนด ์
พ ีไปรว่มแสดงควำมยนิดใีนโอกำสต่ำง ๆ ซึง่ทุกปี เอส แอนด ์พ ีจะน ำเสนอแบบเคก้ในทุกเทศกำลส ำคญั ๆ อำท ิวนั
เดก็ เทศกำลวนัวำเลนไทน์ วนัแม ่วนัฮำโลวนี หรอื เคก้วนัพอ่ เพือ่เป็นทำงเลอืกส ำหรบัทุกเพศทุกวยั และโดยเฉพำะ
ในชว่งเทศกำลฉลองปีใหม ่แน่นอนในปีนี้ เคก้คอลเลค็ชัน่ใหม ่นอกจำกไดถู้กรงัสรรคผ์ำ่นรปูแบบเคก้คลำสสคิ ซึง่เป็น
เคก้ยอดนิยม ของ เอส แอนด ์พ ีแลว้ ยงัม ีเคก้ดอกไม ้เคก้กำรต์นูลขิสทิธิ ์ทัง้ มคิกี ้มนินี่ หมพี ูและเจำ้หญงิโฟรเซ่น 
พำเหรดกนัมำเตมิควำมสขุใหก้บัคุณหนูๆ แลว้ เอส แอนด ์พ ียงัน ำเสนอเคก้คอลเลค็ชัน่ ควำมสขุแบบไทย ๆ กบัเคก้
ดอกไมไ้ทย ทีม่คีวำมประณีตสวยงำม อำท ิ เคก้ควนีแคทลยีำ และฟรุตเคก้ผลไมไ้ทย ใหท้กุคนไดร้ว่มฉลองเทศกำล
แหง่ควำมสขุ ไปพรอ้มกนั 

 
(2) ขนมอบ (Puff and Pastry) 

 
  ผลติภณัฑข์นมอบจำก เอส แอนด ์พ ีเน้น “สด” “อรอ่ย” “สะดวก” “สะอำด” และเป็น “อำหำรเชำ้” ทีช่ว่ย
ประหยดัเวลำ “กลุ่มสนิคำ้พฟั / พำย” ใชก้รรมวธิกีำรผลติดว้ยสตูรเฉพำะตวัเพือ่ใหไ้ดส้ตูรแป้งทีส่ลบักบัเนยถงึ 144 
ชัน้   “กลุ่มสนิคำ้ครวัซองค”์ ทัง้ครวัซองคร์สเนยตน้ต ำรบั เนื้อแป้งนุ่มชุม่เนยสดในสไตลฝ์รัง่เศส  และครวัซองคฮ์อทด
อกโรล ทีอ่ดัแน่นดว้ยไสก้รอกเนื้อนุ่มทำนเขำ้กนักบัแป้งครวัซองคท์ีห่อมกรุน่ “กลุ่มสนิคำ้เดนิช” ทัง้ เดนิชอลัมอนด ์เด
นิชผกัโขม เดนิช บลเูบอรี ่และ เดนิชสบัปะรด ทีต่อบโจทยค์วำมชอบของลกูคำ้ในแต่ละรสชำต ินอกจำกนี้ เอสแอนดพ์ี
ยงัมผีลติภณัฑ ์ “กลุ่มสนิคำ้พซิซ่ำ” ทัง้พซิซ่ำหน้ำปอูดั พซิซ่ำฮำวำย พซิซ่ำแฮมไสก้รอกและพซิซ่ำคำโบนำรำ่ รส
ชำตพิซิซ่ำยอดนิยมของครอบครวัไทย 
  ปี 2562 เอสแอนดพ์ ีไดม้กีำรพฒันำสนิคำ้กลุ่มขนมอบทีช่ว่ยเตมิเตม็ควำมชอบของลกูคำ้ และควำมนิยม
ของไขเ่คม็  น ำไปสูก่ำรจ ำหน่ำย  “พำยหมสูบัไขเ่คม็” ออกสูต่ลำดเมือ่เดอืนสงิหำคม  ดว้ยรสชำตพิำยทีห่อมหมสูบั
และควำมเขม้ขน้ของไขเ่คม็ทีเ่ขำ้กนัไดด้ ี  นอกจำกนี้เอสแอนดพ์ยีงัไดป้รบัผลติภณัฑก์ลุ่มพำยรสชำตยิอดนิยมใหเ้ป็น 
“พำยใหญ่ ไสแ้น่น” เพือ่จ ำหน่ำยผำ่นชอ่งทำงในกลุ่มสนำมบนิในปีนี้   
 
 
 
 
 

(3) ขนมปังและแซนดวิ์ช (Fresh Bread and Sandwich) 
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  ขนมปังแบ่งเป็น “กลุ่มขนมปังมไีส”้ เป็นขนมเนื้อนุ่มมรีปูมไีสต้่ำง ๆ ทัง้ไสเ้คม็และไสห้วำน และขนมปัง
แซนดว์ชิ เป็นขนมปังแผน่ทีม่หีลำกหลำยรสชำต ิ นอกจำกนี้ เอส แอนด ์ พ ี ยงัใหค้วำมส ำคญักบัผลติภณัฑท์ดีีต่่อ
สุขภำพ อำท ิ ขนมปังขำ้วกลอ้งงอก ขนมปังนมไฮแคลเซยีม และในปี 2562 เอส แอนด ์ พ ี ไดแ้นะน ำ อกีหนึ่ง
ผลติภณัฑค์อื “กลุ่มสนิคำ้ปังนุ่ม” ทีไ่ดร้บัควำมนิยมและกำรตอบรบัเป็นอยำ่งดจีำกลกูคำ้ โดยเฉพำะกลุ่มวยัรุน่และวยั
ท ำงำน ภำยใตร้สชำตทิีโ่ดนใจและคอนเซป็ตข์องปังนุ่ม  “นุ่มนอก นวลใน ไสฟิ้น”  ท ำใหปั้งนุ่มสงัขยำและคสัตำรด์ไข่
เคม็ไดร้บัควำมนิยม 
 

(4) คกุก้ี (Cookies) 
 
  คุกกีเ้อสแอนดพ์เีน้นส่วนผสมจำกเนยสดแทห้อมกรอบอรอ่ย อยูใ่นบรรจุภณัฑท์ีส่วยงำมเป็นทีพ่ดูถงึและ
คอลเลคชัน่ต่ำง ๆ ทีถู่กตดิตำมจำกลกูคำ้เอสแอนดพ์มีำยำวนำน หลำกหลำยรสชำตคิุก้กี ้ “กลุ่มคลำสสคิ” รสนม เนย 
ใบเตย กำแฟ “กลุ่มพรเีมีย่ม” รสไวทช์อ็กโกแลตผสมมตัฉะชำเขยีว อลัมอนด ์ชอ็กโกแลตชพิ แครนเบอรี ่“กลุ่มแฟนซ”ี 
รสชอ็กโกแลต คำปชูโิน่ มอลต ์ คำรำเมล  “กลุ่มลำวำ”  รสชอ็กโกแลตลำวำ ชอ็กโกแลตชพิลำวำ  “กลุ่มครสิป้ีไลท”์  
รสชำตกิรอบเบำ  ทัง้อลัมอนดแ์ละชอกโกแลตชพิ “กลุ่มเดนิช” รสเนย และทีข่ำดไมไ่ด ้ “กลุ่มคุกกีค้ดิส”์ รสนม เนย 
โกโก ้สปรงิเคลิ  เอสแอนดพ์ ีใหค้วำมส ำคญักบักลุ่มเดก็ ๆ ในกลุ่มคดิสเ์อสแอนดพ์ถีอืเป็นผูผ้ลติคุกกีล้ขิสทิธิร์ำยใหญ่
ของประเทศทีช่ว่ยสรำ้งควำมสุขใหก้บัเดก็และครอบครวั  ทัง้คุก้กีล้ำยโดรำเอมอน โฟรเซ่น  มกิกีแ้ละมนินี่เมำส ์ ลำย
เจำ้หญงิดสินีย ์หมพีหู ์และทอยสตอรี ่ 
  ปี 2562 เอสแอนดพ์ไีดร้บัสทิธิก์ำรผลติคุกกีล้ำยลขิสทิธ ์  We Bare Bears สำมหมจีอมป่วน ซึง่เป็นคำ
แรกเตอรย์อดนิยมของกลุ่มวยัรุ่นคนไทย จงึน ำไปสูก่ำรผลติคุกกีค้ดิสร์สนมหมแีพนดำ้  รสเนยกรซิลีแ่บรแ์ละมนิิคุกกี้
มกิซส์ปรงิเคลิไอซแ์บร ์ 
  ส ำหรบัชว่งเทศกำลปีใหม ่ ปีนี้เอสแอนดพ์ ี ไดร้งัสรรคด์ไีซน์แพคเกจจิง้คุก้กี ้ เพือ่ใหลู้กคำ้ไดซ้ือ้เป็น
ของขวญั และของฝำก ปีนี้เอสแอนดพ์ ีน ำเสนอ “S&P New Year Collection 2019” ภำยใตค้อนเซป็ต ์ “ควำมสุขแบบ
ไทย ๆ”  ทีส่ะทอ้นควำมเป็นไทยรว่มสมยัผำ่นไปยงับรรจุภณัฑใ์นรปูแบบต่ำง ๆ  
  นอกจำกนี้  บรษิทัยงัมแีบรนดค์ุกกีเ้ดลโิอ (Delio)  เพือ่ขยำยฐำนของกลุ่มลูกคำ้ไปยงัชอ่งทำงภำยนอก
รำ้น  คอืไฮเปอรม์ำรเ์กต็ ซุปเปอรม์ำรเ์กต็  และรำ้นสะดวกซือ้ทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั 
 

(5) ขนมไหว้พระจนัทร ์(Mooncake) 
 
  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัเทศกำลไหวพ้ระจนัทรม์ำตลอดเป็นระยะเวลำนำน และครองควำมเป็นผูน้ ำใน
ตลำดขนมไหวพ้ระจนัทรภ์ำยใตแ้บรนดเ์อสแอนดพ์แีละมงักรทอง  ทุก ๆ ปี จะมขีนมไหวพ้ระจนัทรอ์อกจ ำหน่ำยทัง้
รสชำตใินสไตลค์ลำสสคิและรสชำตแิละรปูแบบทีต่อกย ้ำนวตักรรมขนมไหวพ้ระจนัทรเ์ปลอืกสทีีม่ำพรอ้มกบัควำมสวย
อรอ่ยและมเีอกลกัษณ์ เฉพำะตวั ปีนี้บรษิทัฯ ออกจ ำหน่ำยขนมไหวพ้ระจนัทรร์สชำตใิหมท่ีโ่ดนใจวยัรุน่คอืไสส้ม้ชอก
โกแลต และไสใ้หมท่ีถู่กใจผูบ้รโิภคคอืไสอ้ำซำอเิบอรี ่พุทรำชำมะล ิและอนิทผำลมัธญัพชื   
  บรรจุภณัฑใ์นปีนี้ นอกจำกควำมสวยงำมของกล่องไหวพ้ระจนัทรท์ีน่ ำไปไหวข้อพรและเป็นของขวญั  ยงั
มบีรรจุภณัฑช์ุดพรเีมีย่ม 4 ชิน้และ 8 ชิน้รปูโคมไฟ  ซึง่เป็นควำมรว่มมอืในกำรพฒันำบรรจุภณัฑร์ะหวำ่งเอสแอนดพ์ี
กบักลุ่มบรษิทัเอสซจี ีเพือ่พฒันำบรรจุภณัฑท์ีไ่มก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม 

(6) ขนมไทย (Thai Sweet Delicacies)  
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  จำกผลตอบรบัทีด่ขีองผลติภณัฑข์นมไทยหลำกหลำยรสชำตแิละรปูแบบ ทัง้ขนมไทยต ำรบัโบรำณและ
ขนมไทยประยกุต ์  ดว้ยกรรมวธิกีำรผลติทีส่ะอำดและปลอดภยั  จงึมัน่ใจไดใ้นคุณภำพและรสชำตขิองขนมไทยจำก
เอสแอนดพ์ ี  
  ปี 2562 บรษิทัฯไดเ้พิม่ก ำลงักำรผลติกลุ่มสนิคำ้ขนมไทยประเภทกลุ่มทอง ไดแ้ก่ ทองหยบิ ทองหยอด 
เมด็ขนุน ฝอยทอง และขนมไทยสำคไูสห้ม ู  เพือ่รองรบัควำมตอ้งกำรและกำรเตบิโตของผลติภณัฑด์งักล่ำว 
  ขนมไทยหลำกหลำยรปูแบบและรสชำต ิ ทัง้ขนมต ำรบัโบรำณหำรบัประทำนยำกและขนมไทยประยกุตท์ี่
ผสม ผสำนขนมแบบตะวนัตกกบัรสชำตแิบบไทย ๆ ในบรรจุภณัฑส์วยงำมรว่มสมยั และไดร้บัควำมนิยมจำกลกูคำ้
อยำ่งต่อเนื่อง เชน่ ฝอยทอง ขนมปุยฝ้ำย สำค ูขำ้วตม้จิม้ เป็นตน้  
 
2.2.2 ผลิตภณัฑอ์าหาร 
 
   (1)  ผลิตภณัฑอ์าหาร 
 
 เอส แอนด ์พ ีใหบ้รกิำรอำหำรในรำ้นดว้ยนบัตัง้แต่ตอนเปิดรำ้นแรก โดยเริม่จำกเมนูอำหำรหำรจำนเดยีว
งำ่ย ๆและอรอ่ยถูกใจลกูคำ้ ซึง่หลำยเมนูยงัคงไดร้บัควำมนิยมมำถงึทุกวนันี้ เชน่ ขำ้วไก่อบ วุน้เสน้ผดัไทย ขำ้วหน้ำ
กุง้พรกิขีห้นู ขำ้วผดัอเมรกินั เสน้หมีไ่ก่ผดัน ้ำพรกิเผำ ต่อมำกไ็ดม้กีำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของเมนูอำหำรทัง้อำหำร
ทำนเล่น สลดั แซนดว์ชิ พำสตำ้ อำหำรญีปุ่่ น อำหำรมงัสวริตั ิ รวมถงึเมนูกบัขำ้วและของหวำนเพือ่ตอบสนองควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ใหค้รอบคลุมมำกยิง่ขึน้ นอกจำกนี้ ในบำงเทศกำลกไ็ดม้กีำรจดัโปรโมชัน่อำหำรพเิศษเพือ่สรำ้ง
ควำมแปลกใหม ่ซึง่บำงเมนู เช่น เมนูขำ้วแชใ่นชว่งหน้ำรอ้นของทุกปี กไ็ดก้ลำยมำเป็นเมนูโปรดของรำ้นทีลู่กคำ้มกัจะ
นึกถงึเสมอ และ แบรนด ์เอส แอนด ์พ ีไดน้ ำเสนอ เมนูสุขภำพนำนำชนิด เพือ่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคทีใ่ห้
ควำมใส่ใจในเรือ่งสขุภำพและแหล่งทีม่ำของวตัถุดบิมำกขึน้ และทำงดำ้นกำรพฒันำสนิคำ้ 
 
 (2) อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ Quick Meal 
 
  ในฐำนะผูบุ้กเบกิธุรกจิอำหำรแชแ่ขง็พรอ้มรบัประทำน บรษิทัไดล้งทุนดำ้นกำรวจิยัและพฒันำอยำ่ง
ต่อเนื่อง จุดเด่นของอำหำรส ำเรจ็รปูแชแ่ขง็ของบรษิทัทีแ่ตกต่ำงจำกคูแ่ขง่อื่น คอื อำหำรส ำเรจ็รปูแชแ่ขง็ เอส แอนด ์
พ ีทุกเมนูไดร้บักำรปรุงอย่ำงพถิพีถินั เพือ่ใหอ้รอ่ยถูกใจผูบ้รโิภค ทัง้ใหคุ้ณคำ่และควำมปลอดภยัในดำ้นโภชนำกำร มี
กำรออกแบบบรรจุภณัฑท์ัง้ภำยในและภำยนอกทีท่นัสมยัเพือ่ใหเ้หมำะกบัชวีติแบบเร่งรบีของผูบ้รโิภคมำกขึน้ สะดวก
และชว่ยในเรือ่งเวลำกำรอุ่นอำหำรน้อยลง รวมถงึเมนูอำหำรแชแ่ขง็ทีม่หีลำกหลำย มกีำรพฒันำสนิคำ้ใหมอ่ยำ่ง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
  
 (3) ไส้กรอกแบรนด ์Premo  
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  ผลติภณัฑไ์สก้รอกประเภทต่ำง ๆ แฮม และเบคอนดว้ยตรำ “พรโีม” ส ำหรบัลกูคำ้ระดบักลำงขึน้ไป ซึง่
ผลติภณัฑใ์ชส้ตูรเฉพำะของ เอส แอนด ์ พ ี คดัสรรเฉพำะเนื้อหมเูกรด A คุณภำพด ี เนื้อแน่น อรอ่ย ในแบบฉบบั
รสชำตทิีค่นไทยคุน้เคย สะอำดปลอดภยัไดม้ำตรฐำน โดยผลติภณัฑใ์ชเ้ป็นวตัถุดบิของรำ้นอำหำร เอส แอนด ์พ ีและ
จ ำหน่ำยใหแ้ก่ลกูคำ้ในแบบบรรจุซองในชอ่งทำงคำ้ปลกีและโมเดริน์เทรด รวมทัง้กำรรบัจำ้งผลติใหก้บักลุ่มธุรกจิ
อำหำรอื่น ๆ  
 
 (4) วุ้นคาราจีแนนแบรนด ์Jelio  
 
  เป็นกำรคดิคน้ขนมเจลลี ่ ซึง่สำมำรถน ำลงในสำยกำรผลติ เพื่อเพิม่ควำมหลำกหลำยของสนิคำ้ เจลลี ่ คำ
รำจแีนนส ำเรจ็รปูทัง้ในรปูแบบเจลลีผ่สมเนื้อผลไมแ้ละเจลลีพ่รอ้มดื่มผสมน ้ำผลไมใ้หว้ติำมนิซสีงู  
 
 (5) ผลิตภณัฑอ์าหารนานาชาติ (Delicatessen) 
 
  เอส แอนด ์พ ีเป็นผูผ้ลติอำหำรนำนำชำต ิ(PATIO) ภำยใตเ้ครือ่งหมำยกำรคำ้ PATIO ไดแ้ก่ น ้ำสลดั ซุป
แชแ่ขง็ และผลติภณัฑส์ ำเรจ็รปูอื่นๆทีม่รีสชำตทิีอ่รอ่ยและใส่ใจต่อสขุภำพของผูบ้รโิภค ซึง่มจี ำหน่ำยทีร่ำ้นอำหำรเอส 
แอนด ์พ ีและในหำ้งสรรพสนิคำ้ชัน้น ำทัว่ไป  
 
2.2.3 ผลิตภณัฑเ์คร่ืองด่ืม  

 
กลุ่มเครือ่งดื่มบำรจ์ำก เอส แอนด ์พ ีประกอบดว้ย เครือ่งดื่มน ้ำผลไมท้ีท่ ำจำกน ้ำผลไมส้ด 100% และน ้ำผลไม้

ปัน่ ทีใ่หคุ้ณประโยชน์และควำมสดชืน่แก่รำ่งกำย อำท ิ น ้ำแตงโมปัน่ น ้ำสม้คัน้สด น ้ำสบัปะรด น ้ำล ำไย และ น ้ำ
มะพรำ้ว  รวมทัง้ น ้ำผลไมส้ดทีเ่ริม่กำรน ำวตัถุดบิประเภท Chia Seed เขำ้มำใช ้เพือ่เพิม่คุณคำ่ทำงโภชนำกำรใหม้ำก
ขึน้ นอกจำกนี้ เอส แอนด ์พ ียงัมเีครือ่งดื่มสุขภำพในกลุ่มน ้ำนมถัว่เหลอืงทีผ่ำ่นกรรมวธิกีำรผลติแบบญีปุ่่ นจำกรำ้นอุ
เมะโนะฮำนะ เรยีกวำ่เครือ่งดื่มโทนิย ุ จ ำหน่ำยในรปูแบบรอ้นและเยน็ และส ำหรบัผูช้ืน่ชอบกำรดื่มกำแฟ ภำยในรำ้น 
เอส แอนด ์ พ ี กม็จีุดจ ำหน่ำยกำแฟบลูคพั ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนโดย เอส แอนด ์ พ ี ไดเ้ตบิโตไปพรอ้มกบักำรขยำย
สำขำของรำ้น เอส แอนด ์ พ ี ดว้ยรสชำตขิองกำแฟชัน้ดทีีผ่สมผสำนกำแฟอำรำบกิำ้จำกประเทศไทยและกำแฟจำก
แหล่งกำแฟ ทีใ่ส่ใจตัง้แต่กำรเกบ็เกีย่วเมลด็กำแฟ กำรคัว่กำแฟเพื่อใหไ้ดม้ำตรฐำนและรสชำตทิีห่อมกลมกล่อม 
รวมถงึควำมใส่ใจของบำรสิตำ้บลูคพัทีต่ัง้ใจท ำกำแฟสด และเครื่องดื่มแต่ละแกว้ใหแ้ก่คอกำแฟทีห่ลงใหลในรสชำตแิละ
กลิน่หอมเฉพำะของกำแฟบลคูพั ปีนี้บลคูพัไดร้บัรตรำสญัลกัษณ์รบัรอง  “ทำงเลอืกสุขภำพ” จำกโครงกำรพฒันำและ
ส่งเสรมิกำรใชส้ญัลกัษณ์โภชนำกำรอยำ่งงำ่ย  โดยสนิคำ้ของบลคูพัทีไ่ดร้บักำรรบัรอง ไดแ้ก่  อเมรกิำโน่รอ้น  กำแฟ
โคลดบ์รวู ์ ชำโคลดบ์รวูอ์ู่หลง (ออรแ์กนิก)   ชำโคลดบ์รวูแ์ครนเบอรีแ่ละกลุ่มชำใบรอ้นอื่น ๆ  เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึสขุภำพ
ทีด่ขีองผูด้ื่มกำแฟและชำจำกบลูคพั นอกจำกนี้ บลคูพัยงัน ำผลติภณัฑอ์อรแ์กนิกมตัฉะชำเขยีวทีป่ลกูตำมกรรมวธิแีละ
วถิกีำรปลกูในรปูแบบออรแ์กนิกมำทดแทนชำเขยีวมตัฉะเดมิ เพือ่เป็นทำงเลอืกทีด่แีละปลอดภยัต่อสุขภำพใหแ้ก่
ลูกคำ้ 
 
 
 
2.3. การตลาดและภาวการณ์แข่งขนั 
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 นโยบำยกำรตลำดที่บรษิัท ยดึถอืเป็นปรชัญำหลกัในกำรด ำเนินงำนเสมอมำตลอดระยะเวลำ 46 ปี คอื กำร
สรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลูกคำ้ และใหลู้กคำ้ตระหนักถงึชื่อของ เอส แอนด ์พ ี“ชื่อนี้มแีต่ของอร่อย” เมื่อนึกถงึอำหำร
และเบเกอรีท่ีม่รีสชำตอิรอ่ย มคีุณภำพและบรกิำรอนัอบอุ่นน่ำประทบัใจ 
  
2.3.1 กลยทุธท์างการตลาดของบริษทั 

 
กำรมองกลยุทธท์ำงกำรตลำดของบรษิทัแยกเป็นแต่ละแบรนดซ์ึ่งจะเน้นใหค้วำมส ำคญัทำงดำ้นผลติภณัฑ ์และ

ดำ้นกำรบรกิำรใหเ้หมำะสมกบัลูกคำ้หลกัในแต่ละแบรนด์นัน้ๆ ปัจจุบนัธุรกจิ เอส แอนด์ พ ีเป็นแบรนด์หลกัซึ่งเป็น
ธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอรีท่ีใ่หบ้รกิำรแก่กลุ่มลูกคำ้หลำกหลำยและทุกคนในครอบครวั นอกเหนือจำกนี้  เอส แอนด ์
พ ียงัมบีรกิำรจดัส่งอำหำรถึงบ้ำน บรกิำรอำหำรป่ินโต บรกิำรจดัเลี้ยงในนำม “Caterman” มรี้ำนอำหำรทัง้ในและ
ต่ำงประเทศ รวมไปถงึผลติภณัฑท์ีม่กีำรแขง่ขนัในตลำด เช่น BlueCup Coffee  ขนมไหวพ้ระจนัทร์  อำหำรส ำเรจ็รปู
แช่แข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ์ Delio ที่แพร่หลำยในซูเปอร์มำร์เก็ตทัว่ไป กลยุทธ์ทำงกำรตลำดของบรษิัท
แบ่งเป็น 6 ดำ้น ดงันี้ 
 

(1) ด้านผลิตภณัฑ ์
ควำมอรอ่ย คุณภำพ และควำมคุม้คำ่ของผูบ้รโิภค  เป็นนโยบำยทีบ่รษิทัยดึถอืในกำรด ำเนินธุรกจิมำโดย
ตลอด 

คุณภำพของผลิตภัณฑ์ เริ่มตัง้แต่กำรคัดสรรเลือกใช้แต่วตัถุดิบที่มีคุณภำพ วตัถุดิบที่สด  ซึ่งเป็นสิ่งที่บรษิัทให้
ควำมส ำคญัมำโดยตลอด ท ำใหผู้บ้รโิภคมคีวำมเชือ่มัน่ในกำรมำใชบ้รกิำรที ่เอส แอนด ์พ ีอยำ่งต่อเนื่อง นอกจำกนี้กล
ยุทธ์ทีส่ ำคญัอกีอย่ำงหนึ่ง คอืดำ้นควำมหลำกหลำยของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร บรษิทัมผีลติภณัฑอ์ำหำรส ำหรบัทุกคน
ในครอบครวั รวมทัง้เบเกอรี่ อำหำรส ำเรจ็รูปแช่แขง็และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บรโิภค ทำงด้ำน
อำหำร เอส แอนด ์พ ีใหค้วำมส ำคญักบัไลฟ์สไตล์ของผูบ้รโิภคทีเ่น้นในเรื่องควำมอร่อยหลำกหลำย และประโยชน์ต่อ
สุขภำพ โดยกำรสรำ้งสรรค์เมนูใหม่ออกมำในรูปแบบนำนำชำต ิและกำรผสมผสำน ระหว่ำงอำหำรไทย กบั อำหำร
ชำตอิื่น ๆ แต่ยงัคงไวซ้ึ่งควำมอร่อยแบบคุณภำพดว้ยวตัถุดบิชัน้ด ีในดำ้นบรรจุภณัฑบ์รษิทัเน้นดำ้นกำรพฒันำบรรจุ
ภณัฑม์ำโดยตลอดและเป็นผูน้ ำดำ้นกำรพฒันำบรรจุภณัฑใ์หม้รีปูแบบสวยงำมโดยเฉพำะผลติภณัฑเ์บเกอรี ่และคุก้กี ้
ซึ่งเป็นจุดเด่นที่กระตุ้นให้ผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจ และเลอืกซื้อผลิตภณัฑ์ของเอส แอนด์ พ ีเพื่อมอบเป็นของขวญัใน
โอกำสต่ำง ๆ 
 

(2) ด้านโฆษณาและส่งเสริมการขาย 
  บรษิทัไดต้อกย ้ำควำมเป็นผูน้ ำดำ้นรำ้นอำหำรและเบเกอรี่อย่ำงต่อเนื่อง ดว้ยกำรออกโฆษณำเพื่อกระตุน้
กำรขำยในช่วงเทศกำลขนมไหวพ้ระจนัทร์โดยมแีนวคดิที่จะให้คนไทยเชื้อสำยจนีได้เพิม่กำรซื้อขนมไหวพ้ระจนัทร ์
จำกทีเ่คยซื้อเพื่อกำรไหว ้ใหเ้พิม่กำรซื้อเพื่อกำรใหแ้ก่กนัและกันมำกขึน้ นอกจำกนี้ในช่วงเทศกำลเคก้และคุกกีปี้ใหม ่
ไดอ้อกโฆษณำทีต่อ้งกำรสื่อสำรกบัผูบ้รโิภคใหม้องเหน็ถงึคุณค่ำทีแ่ทจ้รงิของของขวญั สรำ้งภำพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บักลุ่ม
คนรุ่นใหม่และลูกค้ำประจ ำ จนได้รบักำรตอบรบัอย่ำงดเียีย่มในโลกออนไลน์ นอกจำกนี้ยงัได้มขียำยกำรสื่อสำรกบั
ลูกค้ำผ่ำนช่องทำงดจิติอลทัง้เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ และกลุ่มผู้น ำทำงควำมคดิต่ำงๆ ในโลกออนไลน์ จนได้รบักำร
ยอมรบัอย่ำงกวำ้งขวำง นอกจำกนี้บรษิทัยงัจดัใหม้รีำยกำรส่งเสรมิกำรขำยในรปูแบบต่ำงๆ ในแต่ละเดอืนโดยเฉพำะ
ในเทศกำลส ำคญัต่ำง ๆ เพือ่ใหแ้บรนดส์ำมำรถสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดกีบัคนไทยในทุกเทศกำล 
 

(3) การก าหนดราคา 
บรษิทัมนีโยบำยในกำรก ำหนดรำคำขำยผลติภณัฑโ์ดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำง ๆ ดงันี้ 
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▪ ตน้ทุนของวตัถุดบิหลกั และตน้ทุนในกำรผลติ 

 
▪ ต ำแหน่งทำงด้ำนกำรตลำด รำคำขำยผลติภณัฑ์ของคู่แข่งหรอืเกณฑ์รำคำขำยโดยทัว่ไปเพื่อให้

ลูกคำ้ของ 
เอส แอนด ์พ ีรูส้กึถงึควำมคุม้คำ่เงนิ 
 

▪ อตัรำผลก ำไรขัน้ตน้ทีต่อ้งกำรสรำ้งจำกผลติภณัฑก์ลุ่มนัน้ ๆ 
 

(4) ด้านการพฒันาบคุลากรเพื่อการส่งเสริมการขาย 
บรษิทัเลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของพนักงำนว่ำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ จงึไดม้กีำรจดัโปรแกรม

กำรพฒันำศกัยภำพของพนักงำนหน้ำรำ้น เพื่อใหท้ ำงำนดว้ยควำมสุขและควำมสนุกโดยจดัอบรมใหค้วำมรูใ้น
ด้ำนผลิตภัณฑ์ รวมทัง้เทคนิคกำรขำย และควำมเข้ำใจในเรื่องกิจกรรมส่งเสรมิกำรขำยและโป รแกรมกำร
แขง่ขนักำรแนะน ำผลติภณัฑใ์นเทศกำลต่ำง ๆ 

  
(5) ด้านการเลือกท าเลเปิดสาขา 

ในปี 2562 บรษิทัมกีำรขยำยสำขำรำ้นอำหำรและเบเกอรีภ่ำยใตแ้บรนดต์่ำง ๆ รวมจุดขำยของบรษิทั ณ 
วนัสิน้ปี 2562 ที ่529 สำขำ โดยวธิกีำรทีจ่ะเลอืกนัน้บรษิทัตอ้งท ำกำรส ำรวจควำมตอ้งกำรของตลำดก่อนเพือ่ใชใ้นกำร
ตดัสนิใจในเรื่องรูปแบบของสำขำรูปแบบของอำหำร และขนำดพืน้ทีเ่พื่อใหต้อบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดใหม้ ำก
ทีสุ่ด 

 
2.3.2 สภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนัทางธรุกิจ 
 
 เศรษฐกจิไทยในปี 2562 ยงัคงเผชญิแรงกดดนัทีม่ำกขึน้จำกสภำวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัของเศรษฐกจิโลกที่
ส่วนหนึ่งไดร้บัผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ ประเดน็คำ่เงนิบำททีล่ดทอนขดีควำมสำมำรถทำงกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ
ของผูส้่งออก ท่ำมกลำงกำรลงทุนทัง้ภำครฐัและเอกชนทีย่งัโตในกรอบจ ำกดั ท ำใหเ้ศรษฐกจิไทยในไตรมำสทีส่ำม 
ขยำยตวัจำกไตรมำสทีส่องของปี 2562 รอ้ยละ 0.1 รวม 9 เดอืนแรกของปี 2562 เศรษฐกจิไทยขยำยตวัรอ้ยละ 2.5 
ตำมทีส่ภำพฒันำกำรเศรษฐกจิ และสงัคมแหง่ชำตปิระเมนิไว ้ ดำ้นกำรใชจ้่ำยยงัมปัีจจยับวกเพิม่เตมิจำกผลของ
มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของภำครฐัทีเ่ป็นตวัหนุนใหภ้ำพรวมกำรใชจ้่ำยครวัเรอืนเพิม่ขึน้ ตลอดจนควำมต่อเนื่องของ
กำรฟ้ืนตวัของภำพรวมนกัท่องเทีย่วต่ำงชำตทิีช่ว่ยประคอง ถงึแมเ้ศรษฐกจิในภำพรวมจะขยำยตวัต ่ำกว่ำทีป่ระมำณ
กำรไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 ธรุกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี 
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 ในปี 2562 ธรุกจิรำ้นอำหำรยงัมโีอกำสเตบิโตท่ำมกลำงภำวะเศรษฐกจิทีผ่นัผวน อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มเตบิโต
ต่อเนื่อง โดยมปัีจจยัสนับสนุนจำกกำรเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรำ้งทัง้จำกครวัเรอืนทีม่ขีนำดเลก็ลง และกำรปรบัเปลีย่น
ไลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภค ทัง้นี้ แมว้ำ่ในชว่ง 2-3 ปีทีผ่ำ่นมำจะเหน็กำรชะลอตวัของกำรบรโิภคจำกรำยไดค้รวัเรอืนทีย่งั
ไมฟ้ื่นตวัมำกนกั แต่จำกขอ้มลูของ Euromonitor พบว่ำยอดขำยธุรกจิบรกิำรอำหำร (Food service) ของไทยยงั
เตบิโตไดต้่อเนื่องที ่ 4% ต่อปีในชว่งปี 2013-2018 ซึง่สงูกว่ำกำรเตบิโตของกำรบรโิภคภำคเอกชนทีเ่ตบิโตเฉลีย่รำว 
2.4% ต่อปีในชว่งเวลำเดยีวกนั ส่งผลใหม้ลูคำ่ตลำดเพิม่ขึน้มำอยูท่ีร่ำว 8.8 แสนลำ้นบำท ส่วนกลุ่มรำ้นอำหำรประเภท 
เชี่น ของไทยขยำยตวัต่อเนื่องทีร่ำว 9% ต่อปี ขณะทีก่ำรขยำยสำขำเตบิโตรำว 8% โดยส่วนใหญ่เป็นกำรขยำยสำขำ
ไปตำมพืน้ทีค่ำ้ปลกีทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เตบิโตสงูกว่ำรำ้นอำหำรทีไ่มม่สีำขำ (non-chained restaurant) ซึง่ยอดขำยและ
จ ำนวนรำ้นคำ้ขยำยตวัเพยีงรำว 4% และ 2% ต่อปีตำมล ำดบั ทัง้นี้ พบวำ่แนวโน้มรำ้นทีจ่ ำกดักำรใหบ้รกิำร (limited 
service) อยำ่งเชน่ รปูแบบทีไ่ปสัง่อำหำรทีเ่คำน์เตอร ์ และลูกคำ้บรกิำรตวัเอง หรอืบำงแห่งอำจมพีนกังำนมำเสริฟ์ที่
โต๊ะ เป็นรปูแบบทีข่ยำยตวัด ีเนื่องจำกตอบโจทยท์ัง้ควำมรวดเรว็ ลดจ ำนวนพนกังำน และท ำใหจ้ ำนวนรอบหมนุเวยีน
โต๊ะอำหำรเพิม่ขึน้ ส่งผลใหผู้ป้ระกอบกำรหนัมำพฒันำรำ้นอำหำรในรปูแบบนี้มำกขึน้ ซึง่แต่เดมิส่วนใหญ่จะเป็น
รำ้นอำหำร fast food แต่ในปัจจุบนัรำ้นอำหำรประเภทอื่น ๆ ไดม้กีำรพฒันำรปูแบบรำ้นในลกัษณะนี้มำกขึน้อำท ิ
รำ้นอำหำรญีปุ่่ น รำ้นขนมเบเกอรี ่ ซึง่แนวโน้มกำรแขง่ขนัจะยิง่รุนแรงขึน้จำกกำรทีม่ผีูเ้ล่นรำยใหม ่ ๆ เขำ้มำแขง่ขนั
มำกขึน้ 
 
 จำกแนวโน้มดงักล่ำว เอส แอนด ์ พ ี เองกไ็ด้ปรบัตวัรบัเทรนดก์ำรเตบิโตของรำ้นอำหำรรปูแบบต่ำง ๆ อำท ิ
ควำมนิยมรำ้นประเภท Fast Casual ซึง่เป็นรปูแบบทีผ่สมผสำนระหวำ่ง fast food ซึง่เน้นควำมรวดเรว็กบั casual 
dining ซึง่เน้นคุณภำพ บรรยำกำศรำ้นและเมนูมคีวำมหลำกหลำยเป็นรปูแบบทีม่แีนวโน้มไดร้บัควำมนิยมมำกขึน้ทัว่
โลก รวมถงึกำรใหค้วำมส ำคญักบั Foodie influencer และแพลตฟอรม์คน้หำรำ้นอำหำร ตลอดจนเพิม่ชอ่งทำง 
delivery ทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกขึน้ แมว้ำ่ธุรกจิรำ้นอำหำรยงัเตบิโตไดต้่อเนื่อง แต่เอส แอนด ์ พ ี ยงัคงระมดัระวงั
พจิำรณำเลอืกท ำเลทีเ่หมำะสม กำรเน้นคุณภำพและบรกิำร สรำ้งประสบกำรณ์ทีด่ใีหก้บัลกูคำ้ และทีส่ ำคญัคอืกำร
บรหิำรจดักำรตน้ทุน ตลอดจนสรำ้งควำมผกูพนักบัลกูคำ้ซึง่เป็นหวัใจส ำคญัทีจ่ะท ำใหธุ้รกจิสำมำรถอยูไ่ดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
 
 แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
 
 ในชว่งทีผ่ำ่นมำธุรกจิอำหำรมกีำรปรบัเปลีย่นอยำ่งต่อเนื่อง จนถงึยุคนี้ทีด่จิทิลัเขำ้มำมบีทบำทส ำคญัใน
ชวีติประจ ำวนั ประกอบกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่คีวำมรบีเรง่ และตอ้งกำรควำมสะดวกรวดเรว็ ตำมกระแสโลกที่
เปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ ปีทีผ่่ำนมำเอส แอนด ์พ ีจงึไดน้ ำเทคโนโลยเีขำ้มำเพิม่ขดีกำรแขง่ขนั  ทัง้ในดำ้นกำรบรหิำร
กำรจดักำรภำยในรำ้น และกจิกรรมต่ำง ๆ เพื่อสรำ้งควำมพงึพอใจของลูกคำ้จำกกำรเขำ้ใชบ้รกิำรภำยในรำ้น  รวมถงึ
กำรเพิม่ชอ่งทำงในกำรเขำ้ถงึทีห่ลำกหลำยของลูกคำ้ผำ่นทำง  1344,  website และ application  
 
 ตลอดจนกำรกำรสรำ้งกำรรบัรูผ้ำ่นสือ่ Social media และกำรท ำโฆษณำในรปูแบบใหมใ่หม้คีวำมน่ำสนมำก
ยิง่ขึน้อยำ่งกำรท ำ Ad network ในรปูแบบ mobile spin และกำรเพิม่ชอ่งทำงกำรจดัส่งในรปูแบบของ Food Delivery 
ดงัเชน่ Line Man, Food Panda และ Grab เป็นตน้  
 
 นอกจำกนี้ เอส แอนด ์พ ียงัคงมุง่มัน่ในแนวคดิ Digital Transformation ทีจ่ะท ำใหเ้กดิชึน้จรงิในเชงิปฎบิตั ิอกี
ทัง้ยงัไดใ้หค้วำมส ำคญักบัประสบกำรณ์ของลูกคำ้ ควำมปลอดภยัระบบออนไลน์ ขอ้มลูดจิทิลั และเทคโนโลยตี่ำงๆ ใน
อนำคต 
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2.4  เหตกุารณ์ท่ีส าคญัในปี พ.ศ. 2562 
 
 ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนในปี 2562 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในกำรผลกัดนัใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัเป็นไป
ตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไวไ้มว่ำ่จะเป็นกำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ กำรพฒันำผลติภณัฑ ์ ตลอดจนกำรจดั
กจิกรรมดำ้นกำรตลำด และกำรจดักจิกรรมทีช่ว่ยสรำ้งสรรคส์งัคมและสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
 
 สรปุเหตุการณ์ในปี 2562 
 
  S&P จดักิจกรรมเวิรก์ชอป “ข้าวแช่ เอสแอนดพี์  มีดีท่ีเครื่องเคียง”  
 บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท่ จ ำกดั (มหำชน) จดักจิกรรมเวริก์ชอป “ข้าวแช่ เอสแอนดพี์ มีดีท่ีเครื่อง
เคียง” ใหแ้ก่สือ่มวลชน เพือ่สบืสำนและอนุรกัษ์ขำ้วแช ่ เมนูคลำยรอ้นต ำรบัไทยโบรำณใหเ้ป็นทีรู่จ้กัแก่สำธำรณชน 
ดว้ยขำ้วแช ่ เอส แอนด ์ พ ี มดีทีีเ่ครือ่งเคยีง ทัง้ควำมพถิพีถินัและคุณประโยชน์ทีห่ลำกหลำยของลูกกะปิทอด พรกิ
หยวกสอดไสป้จู๋ำ ไชโป้วหวำน หมฝูอยหวำน และ ผกัผลไมแ้กะสลกั โดยมแีขกรบัเชญิพเิศษคุณฐสิำ-วรฏิฐสิำ ลิม้
ธรรมมหศิร นกัแสดงชือ่ดงัรว่มพดูคุยและโชวเ์สน่หป์ลำยจวกั นอกจำกนี้ ยงัม ีคุณอนิ-อนิทชั ฤกษ์เยน็ โชวร์อ้งเพลง
เสยีงหวำน ณ ศูนยท์ดสอบมำตรฐำนฝีมอืแรงงำน  ศูนยก์ำรเรยีน บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เมือ่
วนัที ่10 เมษำยน 2562 
 
 รณรงคง์ดให้บริการถงุพลาสติกหห้ิูว 
 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เริม่รณรงคง์ดใหบ้รกิำรถุงหหูิว้ เมือ่วนัที ่5 มถิุนำยน ซึง่ตรง
กบัวนัสิง่แวดลอ้มโลก จำกนัน้ทุกวนัที ่ 4 ของเดอืนมกีำรประกำศงดใหบ้รกิำรถุงพลำสตกิหหูิว้ และเพื่อตอบรบั
นโยบำยของรฐับำล เอส แอนด ์ พ ี จงึงดใหบ้รกิำรถุงพลำสตกิหหูิว้ ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ซึง่เป็น
หนึ่งเป้ำหมำยของบรษิทัในกำรด ำเนินธุรกจิเพื่อควำมยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึผลกระทบทำงดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 
 
 เอส แอนด ์พี เข้าร่วมพิธีลงนามโครงการ เฟสทใ์ส่ใจ คืนก าไรสู่ส่ิงแวดล้อม 
   บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เขำ้รว่มโครงกำรเฟสทใ์ส่ใจคนืก ำไรสู่สิง่แวดลอ้ม เพือ่ส่งเสรมิ
กำรปรบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคใหห้นัมำใชบ้รรจุภณัฑอ์ำหำรปลอดภยัและรว่มดแูลสิง่แวดลอ้ม พรอ้มน ำรำยไดจ้ำกกำร
สัง่ซือ้บรรจุภณัฑอ์ำหำรปลอดภยัเฟสท ์ มอบใหม้ลูนิธอิุทยำนสิง่แวดลอ้มนำนำชำตสิรินิธรในพระรำชปูถมัภ ์ สมเดจ็
พระเทพรตันรำชสดุำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี เพือ่สนับสนุนโครงกำรดแูลและฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มอยำ่งยัง่ยนื เมือ่วนัที ่ 20 
มถิุนำยน 2562 ณ อำคำรอเนกประสงค ์เอสซจี ีบำงซื่อ 
 
 S&P จดังานแถลงข่าวขนมไหว้พระจนัทร ์ 
 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท่ จ ำกดั (มหำชน) จดังำนแถลงขำ่วเปิดตวั “S&P Mooncake 2019” ภำยใตค้อน
เซป็ต ์ “ปิดตาชมจนัทร ์ เปิดสมัผสัรสละมุน” น ำเสนอขนมไหวพ้ระจนัทร ์ 4 ไสใ้หม ่ ไดแ้ก่ ไสส้ม้ชอ็กโกแลตลำวำ 
ไสเ้บอรีผ่สมอำซำอเิบอรี ่ ไสอ้นิทผำลมัธญัพชื ไสพุ้ทรำและชำมะล ิ ตอกย ้ำควำมเป็นผูน้ ำตลำดขนมไหวพ้ระจนัทร์ 
พรอ้มคอนเซป็ตก์ำรสง่ต่อบรรจุภณัฑท์ีม่คีุณคำ่ ดว้ยกำรเปิดตวัเซตโคมไฟใตแ้สงจนัทร ์ ซึง่เป็นควำมรว่มมอืระหวำ่ง
เอส แอนด ์พ ีและ เอสซจี ีแพคเกจจิง้ ในกำรผลติบรรจุภณัฑร์กัษ์โลก ณ รำ้น เอส แอนด ์พ ีเฮดควอเตอร ์เมือ่เดอืน
สงิหำคม 2562 
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 S&P ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจนัทรเ์ขตสมัพนัธวงศ ์
  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) น ำขนมไหวพ้ระจนัทรย์กัษ์ไสทุ้เรยีนหมอนทอง ขนำดเสน้ผำ่ 
ศูนยก์ลำง 125 กโิลกรมั ลวดลำยหงษ์คู่มงักร ซึง่สือ่ถงึพลงัอ ำนำจ และควำมสุขในชวีติครอบครวัทีเ่ตม็ไปดว้ย
ควำมส ำเรจ็และควำมเจรญิรุง่เรอืง ไปรว่มงำนกจิกรรมประเพณีสบืสำนวฒันธรรมวนัไหวพ้ระจนัทร์ ณ บรเิวณซุม้
ประตเูฉลมิพระเกยีรต ิ6 รอบพระชนมพรรษำ โดยม ีคุณขจรีตัน์  เจนำคม ผูอ้ ำนวยกำรเขตสมัพนัธวงศ ์เป็นประธำน
ในพธิ ีพรอ้มตดัขนมไหวพ้ระจนัทรแ์จกผูท้ีม่ำรว่มงำนเพือ่ควำมเป็นสริมิงคล 
 
 S&P รงัสรรคเ์มนูเจ สุขภาพดีให้กบัสายการบินไทยสมายล ์ 

 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) รว่มกบั สำยกำรบนิไทยสมำยล ์รงัสรรคเ์มนูอำหำรเจสุดพเิศษ
ดว้ยกำรคดัสรรวตัถุดบิคุณภำพเยีย่ม สด สะอำด ปลอดสำรพษิ อุดมดว้ยคุณประโยชน์ ส่งตรงจำกฟำรม์ พรอ้มบรกิำร
ใหแ้ก่ผูโ้ดยสำรไทยสมำยลใ์นทุกทีน่ัง่ ทุกเทีย่วบนิภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ ตลอดชว่งเทศกำลเจนี้ เมือ่วนัที ่
29 กนัยำยน – 7 ตุลำคม 2562  
 
 พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง S&P และพาณิชยจ์งัหวดัน่าน เพื่อการสนับสนุนส้มอินทรียสี์ทอง 
จังัหวดัน่าน 
 บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซดิเิคท จ ำกดั (มหำชน) ลงนำมควำมรว่มมอืกบัพำณิชย ์จงัหวดัน่ำน และวสิำหกจิชุมชน
อนิทรยีเ์กษตรจงัหวดัน่ำน รว่มลงนำมสนับสนุนสม้อนิทรยีส์ทีอง จีงัหวดัน่ำน เพือ่ส่งต่อสนิคำ้ปลอดภยัสูผู่บ้รโิภค 
และสรำ้งรำยไดท้ีย่ ัง่ยนืสูเ่กษตรกร ณ ศำลำกลำงจงัหวดัน่ำน เมือ่วนัที ่6 ธนัวำคม 2562 
 
 เอส แอนด ์พี ฉลองครบรอบ 46 ปี ส่งความสขุแบบไทย ๆ 
 บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)  จดังำนฉลองครบรอบ 46 ปี ส่งควำมสุขแบบไทย ๆ ใน
เทศกำลปีใหม ่ 2563 ทีจ่ะมำถงึ ดว้ยกำรจดัสนิคำ้คอลเลค็ชัน่ ปี 2020 มำจ ำหน่ำยในรำคำพเิศษ ทัง้เคก้ คุกกี ้ แฮม
เปอร ์ เครือ่งดื่มบลคูพั ขนมอบ แซนวชิ อบสดใหมทุ่กวนั กจิกรรมแต่งหน้ำเค้ก D.I.Y ภำยในงำนจดัท ำเคก้ "S&P 
Cake Story มหศัจรรยข์องดี 4 ภาค" สะทอ้นเอกลกัษณ์ควำมเป็นไทยในแต่ละภำค ในรปูแบบงำนแอนนิเมชัน่ 2 
มติ ิขนำด 1,500 ปอนด ์สงู 1.50 เมตร งำนจดัตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่28 พฤศจกิำยน - 1 ธนัวำคม 2562 ณ ลำนเวริก์
แอนดเ์พลย ์ชัน้ 1 เซน็ทรลั พลำซ่ำ แกรนด ์พระรำม 9 
 

(1) การขยายธรุกิจ  
 
  ทุก ๆ ปี บรษิทัจะขยำยสำขำทัง้ในรปูแบบของรำ้นอำหำร และรำ้นเบเกอรีช่อ้พทัง้ในกรุงเทพฯ และ
ต่ำงจงัหวดั เพือ่ใหก้ลุ่มเป้ำหมำยเขำ้ถงึบรกิำร และผลติภณัฑไ์ดอ้ยำ่งสะดวก ในปี 2562 เอส แอนด ์พ ีเปิดรำ้นอำหำร
ใหมจ่ ำนวน 7 สำขำ ที ่วสิซ์ดอม 101 ปตท. บำงนำตรำด กม. 34 รพ. ศคิรนิทร ์หำดใหญ่ อำคำรเอฟวำยไอ วพิลำซ่ำ 
รพ. วภิำวด ีเมกะ บำงนำ ฟู้ดวอลค์ และ โรบนิสนั ลำดกระบงั และเบเกอรีช่อ้พจ ำนวน 17 จุดขำย   
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(2) การพฒันาผลิตภณัฑ ์และการส่งเสริมการขาย 
 

  เปิดตวัเคก้ลขิสทิธิใ์หม ่คอื We Bare Bear, Frozen 2, แกงค ์Marvel เพือ่ขยำยกำรขำยไปยงักลุ่มลูกคำ้
ใหม ่ ทีต่อ้งกำรควำมแปลกใหมท่ีช่ืน่ชอบ Cartoon Character หรอืภำพยนต ์ เหล่ำนี้ อกีทัง้ยงัม ี เคก้คลำสสคิ 1.5 
ปอนด ์ เพือ่เป็นอกีหนึ่งทำงเลอืกใหก้บัลกูคำ้ อกีทัง้ยงัมเีคก้ DIY ทีลู่กคำ้สำมำรถสงัสรรคเ์ตมิแต่งหน้ำเคก้ไดต้ำม
จนิตนำกำรของตนเอง 
  กลยุทธท์ีข่บัเคลื่อนใหธุ้รกจิรำ้นอำหำรใหเ้ตบิโตในปีทีผ่ำ่นมำ โดยกำรสรำ้งกำรรบัรูใ้นตรำสนิคำ้รว่มมอื
กบัพนัธมติรฟู้ดดลีเิวอรี ่ อำทเิชน่ GRABFOOD, FOODPANDA, LINEMAN เพิม่ชอ่งทำงกำรสัง่อำหำรผำ่น
แอพพลเิคชัน่ เพือ่ใหเ้ขำ้ถงึกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไดอ้ยำ่งรวดเรว็ 
  กำรพฒันำสรำ้งสรรคผ์ลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มเพื่อสุขภำพ กลุ่มสนิคำ้ออรแ์กนิค โดยเลอืกใช้วตัถุดบิจำกกลุ่ม
ชุมชนเกษตรอินทรยี์ อำทเิชน่ เครือ่งดื่มทีท่ ำจำกมะพรำ้ว ฝรัง่ ออรแ์กนิค เพือ่ตอบโจทยเ์ทรนดก์ำรบรโิภคของคนรุน่
ในยคุปัจจุบนั 
  ในปี 2562 เอส แอนด ์พ ีมกีำรพฒันำเมนูอำหำร Low Sodium อยำ่งต่อเนื่องเพือ่ตอบโจทยล์ูกคำ้ทีใ่ส่ใจ
ในเรือ่งสขุภำพ  เน้นกลุ่มเป้ำหมำยลกูคำ้กลุ่มโรงพยำบำล 
  ขยำยชอ่งทำงกำรจดัจ ำหน่ำยอำหำรและเครือ่งดื่ม โดยพฒันำรปูแบบสนิคำ้กลุ่ม Grab & Go และ 
Ready to Eat เพือ่ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องลูกคำ้ใหม้คีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัโดยเน้นเจำะกลุ่มเป้ำหมำยกลุ่ม
ลูกคำ้ BTS และ MRT  โดยใหค้รอบคลุมพืน้ทีก่ำรใหบ้รกิำรใหไ้ดม้ำกทีสุ่ด 
  พฒันำกลุ่มสนิคำ้สแน๊กบอ็กซ์สุขภำพ พลงังำนต ่ำกวำ่ 300 แคลลอรี ่ สแน๊กบอ็กซข์นมไทย  ของวำ่ง
กล่อง ผลติสดใหมทุ่กวนั ตอบโจทยส์ ำหรบักลุ่มลูกคำ้องคก์ร ส ำหรบักำรประชุมอบรม สมัมนำ งำนมงคล งำนพเิศษ 
หรอืส ำหรบัใชใ้นกจิกรรมต่ำง ๆ บรรจุภณัฑค์ ำนึงถงึผลกระทบดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยเลอืกใชบ้รรจุภณัฑบ์รรจุภณัฑร์ี
ไซเคลิทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
 
  พฒันาสินค้าร่วมกบั Business Partner : ในชว่ง ฉลองครบรอบวนัเกดิสำยกำรบนิไทยสมำยลปี์ 2562  
ไดจ้ดัท ำเมนูพเิศษจำก S&P เสริฟ์บนเทีย่วบนิภำยในประเทศและระหวำ่งประเทศ ไดแ้ก่ เมนู Berry Fairy Cake กบั 
Strawberry Cocoa Mousse เสริฟ์คูช่ำเอริล์เกรย ์  (Earl Grey Tea) และ Banoffee Fairy Cake กบั Yuzu Mango 
Mousse เสริฟ์คูก่บัชำองิลชิ เบรกฟำสต ์ (English Breakfast Tea) นอกจำกนี้ยงัไดร้บัคดัเลอืกเมนูอำหำร (Frozen 
Hot Snack) ส ำหรบัผูโ้ดยสำยในเดอืนตุลำคม 2562 – เดอืนกนัยำยน 2563 อำทเิชน่ ขำ้วเหนียวควนิวัไก่ยำ่ง 
(Quinoa and Sticky Rice with Savory Grilled Chicken) สปำเกต็ตีซ้อสไขเ่คม็ (Salted Egg Sauce Spaghetti) ขำ้ว
ไก่อบ (Rice with Roasted Chicken S&P) เสน้จนัทรผ์ดัไทยกุง้ (Fried Brown Rice Noodles Thai Style With 
Shrimp)  ขำ้วหมกไก่ (Chicken Biryani) 
 
  เทศกาลไหว้พระจนัทร ์  บรษิทัใหค้วำมส ำคญักบัเทศกำลไหวพ้ระจนัทรม์ำตลอดเป็นระยะเวลำนำน 
และครองควำมเป็นผูน้ ำในตลำดขนมไหวพ้ระจนัทรภ์ำยใตแ้บรนดเ์อสแอนดพ์แีละมงักรทอง ทุก ๆ ปี จะมขีนมไหว้
พระจนัทรอ์อก จ ำหน่ำยทัง้รสชำตใินสไตลค์ลำสสคิและรสชำตแิละรปูแบบทีต่อกย ้ำนวตักรรมขนมไหวพ้ระจนัทร์
เปลอืกสทีีม่ำพรอ้มกบัควำมสวย อร่อยและมเีอกลกัษณ์เฉพำะตวั  ปีนี้บรษิทัฯ เอสแอนดพ์เีปิดตวั “S&P Mooncake 
2019” ภำยใตค้อนเซป็ต ์   “ปิดตาชมจนัทร”์  สือ่ใหเ้หน็ถงึควำมสขุจำกกำรไดส้มัผสัและทำนขนมไหวพ้ระจนัทร ์   
ออกจ ำหน่ำยขนมไหวพ้ระจนัทรร์สชำตใิหมท่ีโ่ดนใจวยัรุน่คอืไสส้ม้ชอกโกแลต  และไสใ้หมท่ี่ถูกใจผูบ้รโิภคคอืไสอ้ำ
ซำอเิบอรี ่พุทรำชำมะล ิและอนิทผำลมัธญัพชื 
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  ในชว่งเทศกำลไหวพ้ระจนัทร ์S&P ไดแ้นะน ำขนมไหวพ้ระจนัทรต์รำมงักรทอง รสชำตใิหม ่คอื ไสส้ม้ยสูุ 
(Yuzu Orange)  ไสช้ำกุหลำบเชอรี ่ (Rose Tea & Cherry) ไสห้มอนทองคำรำเมล (Durian Monthong & Caramel 
Flavor) เพือ่วำงขำยในชอ่งทำงโมเดริน์เทรด ทัง้นี้บรษิทัยงัไดข้ยำยชอ่งทำงกำรขำยไปยงั “ต่ำงประเทศ” ใน
หลำกหลำยประเทศทัว่โลก อำท ิ จนี อนิเดยี สหรฐัอเมรกิำ ยโุรป ออสเตรเลยี โดยปีทีผ่่ำนมำยงัไดเ้น้นเจำะตลำด
ประเทศเกำหล ีและฮ่องกง เพือ่เปิดตลำดใหมใ่หก้บัลกูคำ้ชำวต่ำงชำตไิดล้ิม้รสอำหำรและขนมจำกประเทศไทยมำกขึน้ 
  และกำรเปิดตัวเซตโคมไฟใต้แสงจนัทร์ ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงเอสแอนด์พ ี และเอสซีจี 
แพคเกจจิ้ง ในกำรผลิตบรรจุภัณฑ์รกัษ์โลก นอกจำกควำมสวยงำมของกล่องไหวพ้ระจนัทรท์ีน่ ำไปไหวข้อพรและ
เป็นของขวญั ยงัมบีรรจุภณัฑช์ุดพรเีมีย่ม 4 ชิน้และ 8 ชิน้รปูโคมไฟ ซึง่เป็นควำมรว่มมอืในกำรพฒันำบรรจุภณัฑ์
ระหวำ่งเอสแอนดพ์กีบักลุ่มบรษิทัเอสซจี ีเพือ่พฒันำบรรจุภณัฑท์ีไ่มก่ระทบกบัสิง่แวดลอ้ม 
 
  เทศกาลกินเจ  ในสว่นของเบเกอรี ่ เอสแอนดพ์ใีหค้วำมส ำคญักบัลกูคำ้ทีจ่ะไดท้ำนเบเกอรีแ่สนอรอ่ย ดี
ต่อสุชภำพและยงัไดบุ้ญจำกเบเกอรีเ่จนำนำชนิดทีไ่ดร้บัควำมนิยมเป็นอยำ่งมำก อำทเิคก้กลว้ยหอมเจ  เคก้แมคคำเด
เมยีบรำวนี่เจ   เคก้ชอกโกแลตหน้ำนิ่มเจ  พฟัสบัปะรดและพฟัเผอืกแปะก๊วย เป็นตน้ โดยในปี 2562 S&P ไดร้บั
ควำมไวว้ำงใจจำกสำยกำรบนิชัน้น ำของไทย Thai Smile เป็นปีที ่ 2 ใหผ้ลติกลุ่มอำหำรและของหวำนเสริฟ์ชว่ง
เทศกำลเจ อำทเิชน่ เมนูขำ้วอบเผอืกแปะก๊วย (Baked Rice with Taro and Ginkgo Nuts)   เมนูขำ้วหมกเตำ้หูร้ำด
ซอสแกงกะหรี ่ (Yellow Rice with Tofu in Curry Sauce) เมนูสปำเกต็ตีเ้หด็ซอสพรกิไทยด ำ (Spaghetti with 
Mushroom in Black Pepper Sauce) เมนูก๋วยเตีย๋วหลอด (Vegan Noodle Roll) เมนูขำ้วเหนียวควนิวัเหด็สำมรส  
(Sticky Rice with Quinoa and Savory Mushroom cooked with red quinoa ) ของหวำน Nectarine Almond Loaf 
และ Chestnut Almond Loaf 
 
  เทศกาลปีใหม่ เอสแอนดพ์ตีอกย ้ำควำมเป็นแบรนดแ์หง่กำรใหด้ว้ย “S&P New Year Collection” 
ภำยใตค้อนเซป็ต ์ “ความสขุแบบไทย ๆ” ทีด่งึเอำควำมสวยงำมและเอกลกัษณ์ของไทย เริม่ตน้จำกควำมสวยงำม
ของดอกไมไ้ทย วฒันธรรมควำมเป็นอยู ่ สถำนทีท่่องเทีย่วและรปูแบบกำรแต่งกำยในแบบไทยรว่มสมยั ตอกย ้ำ
เทศกำลแหง่ควำมสขุของคนไทยไปยงัผลติภณัฑเ์บเกอรี ่ทัง้เคก้ คุกกี ้แฮมเปอรแ์ละบรรจุภณัฑท์ีน่ ำมำใชป้ระโยชน์ได ้
ภำยใตน้โยบำยควำมยัง่ยนืและลดโลกรอ้นของเอสแอนดพ์ ี
 

(3) รางวลัและความส าเรจ็ 
 

▪ โรงงานผลิตอาหาร S&P รบัรางวลั 3R  
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) สำยกำรผลติอำหำร ไดร้บัมอบรำงวลั 3Rs Award 
รำงวลั Zero Waste to Landfill Achievement Award และรำงวลั 3Rs+ Awards ระดบัเหรยีญทอง 
ในโครงกำรพฒันำศกัยภำพกำรใชป้ระโยชน์กำกของเสยี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  โดยมี
นำยบรรจง  สุกรฑีำ รองอธบิดกีรมโรงงำนอุตสำหกรรม เป็นผูม้อบ ณ สโมสรทหำรบกซึ่งกำร
จดักำรกำกอุตสำหกรรมตำมหลกั 3Rs คอื กำรลดกำรใช ้ (Reduce) กำรใชท้รพัยำกรใหคุ้ม้คำ่ทีสุ่ด 
โดยกำรน ำสิง่ของเครือ่งใชม้ำใชซ้ ้ำ (Reuse) และ กำรน ำหรอืเลอืกใชท้รพัยำกรทีส่ำมำรถน ำกลบัมำ
รไีซเคลิ หรอืน ำกลบัมำใชใ้หม ่(Recycle) เป็นกำรสง่เสรมิกำรหมนุเวยีนใชป้ระโยชน์ของเสยีและลด
ปรมิำณของเสยีทีต่อ้งก ำจดัเพือ่มุง่สูก่ำรใชป้ระโยชน์ของเสยีไดท้ัง้หมด โดยไมม่กีำรน ำของเสยีไป
ฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) อนัเป็นตวัอยำ่งทีด่ใีนกำรจดักำรของเสยีใหก้บัภำคอุตสำหกรรม
ต่อไป 

▪ S&P ได้รบัรางวลั PM Export Award 2019 ประเภทแบรนดไ์ทย 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) รบัมอบรำงวลัผูป้ระกอบธุรกจิสง่ออกดเีด่น (Prime 
Minister’s Export Award : PM Export Award 2019) ประเภทแบรนดไ์ทยยอดเยีย่ม (Best Thai 
Brand) จำกพลเอกประยทุธ ์ จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ีณ ตกึสนัตไิมตรที ำเนียบรฐับำล เมือ่วนัที่ 
26 สงิหำคม 2562 เพือ่เป็นเครือ่งหมำยแหง่ควำมภำคภมูใิจของประเทศและเป็นกำรประกำศ
เกยีรตคิุณถงึควำมส ำเรจ็และควำมทุ่มเทของผูป้ระกอบกำรไทย 

 
▪ S&P รบัมอบประกาศนียบตัร  

บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ไดร้บัมอบประกำศนียบตัรใน “พิธีมอบ
ประกาศนียบตัรแก่ภาคอตุสาหกรรมท่ีเข้าร่วมโครงการประชาสมัพนัธม์าตรการปรบัลด
ปริมาณเกลือหรือโซเดียม ในผลิตภณัฑอ์าหารเชิงสมคัรใจ” ในกจิกรรมรณรงค ์ "รู้ฉลาก กิน
ฉลาด ลดโซเดียม" ซึง่จดัขึน้โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) รว่มกบัภำคี
เครอืขำ่ยทัง้ภำครฐัและเอกชน โดยม ีนำยสำธติ  ปิตุเตชะ รฐัมนตรชีว่ยวำ่กำรกระทรวงสำธำรณสุข 
เป็นผูม้อบ เพือ่รณรงคใ์หผู้บ้รโิภคตระหนกัรูเ้รื่องกำรบรโิภคลดโซเดยีมในผลติภณัฑอ์ำหำร น ำไปสู่
กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรบรโิภค อนัเป็นกำรลดควำมเสีย่งต่อกำรเกดิโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงั 
(NCDs) ณ ศนูยก์ำรคำ้เอม็ บ ีเค เซน็เตอร ์
 

▪ S&P ได้รบัการรบัรองฉลากคารบ์อนฟตุพร้ินท์ 
บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) รบัมอบประกำศนียบตัรเครือ่งหมำยคำรบ์อนฟุต  
พริน้ทข์องผลติภณัฑ ์ (Carbon Footprint of Product : CFP) ส ำหรบัผลติภณัฑเ์คก้กลว้ยหอม 
S&P จำกกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม ในงำน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 
ประจ าปี ๒๕๖๒” จดัโดย องคก์ำรบรหิำรจดักำรก๊ำซเรอืนกระจก (องคก์ำรมหำชน) ณ โรงแรม
เดอะเบอรเ์คลยี ์ประตนู ้ำ กรุงเทพฯ เมือ่วนัที ่19 กนัยำยน 2562 
 

▪ รางวลั "Top Brand Thai Restaurant และ Top Employer (Food & Beverage) 2019" 
บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)รบัมอบ2 รำงวลัแหง่ปี "Top Brand Thai 
Restaurant และ Top Employer (Food & Beverage) 2019" ภำยในงำน “2019 Asia CEO 
Summit & Award Ceremony” จดัโดยอนิฟลูเอน็เชีย่ลแบรนด ์ (ประเทศสงิคโปร)์ ซึง่เป็นรำงวลั
สุดยอดแบรนดแ์หง่เอเชยีประเภทต่ำง ๆ เพือ่สรำ้งชือ่เสยีงใหแ้บรนดเ์ป็นทีรู่จ้กัและไดร้บัควำม
เชือ่ถอืยิง่ขึน้ในภมูภิำคเอเชยี ณ หอ้ง Chatrium Ballroom โรงแรมChatrium Hotel Riverside 
Bangkok ถนนเจรญิกรุง 
ส ำหรบัรำงวลั Top Employer Brand Awards เป็นรำงวลัใหมท่ีม่อบใหส้ ำหรบัองคก์รทีม่คีวำมเป็น
เลศิดำ้นวฒันธรรมองคก์รทีด่ ี และใหค้วำมส ำคญักบักำรมสี่วนรว่มของพนกังำน โดยมพีธิมีอบใน
งำนประกำศรำงวลัสุดยอดแบรนดช์ัน้น ำแหง่เอเชยีครัง้ที ่7 ภำยใตช้ือ่ “2019 Asia CEO Summit 
& Influential Brands Awards Ceremony” นบัเป็นครัง้แรกทีม่กีำรจดัพธิขีึน้ทีป่ระเทศไทยเพยีง
แหง่เดยีว โดยมอีงคก์รและแบรนดท์ีม่ชีือ่เสยีงจำกหลำกหลำยประเทศในทวปีเอเชยีเขำ้รว่มงำน ณ 
โรงแรมเอส 31 สุขมุวทิ  

 
 

▪ S&P รบัรางวลั Thailand Corporate Management Excellence Awards 2019 
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บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) รบัรำงวลัพระรำชทำน สมเดจ็พระกนิษฐำธริำชเจำ้ 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ี รำงวลัควำมเป็นเลศิในกำรบรหิำรจดักำร
โดยรวม Thailand Corporate Management Excellence Awards 2019 จำก พลเอก ประยทุธ ์
จนัทรโ์อชำ นำยกรฐัมนตร ี เพือ่เป็นกำรยกย่องและเป็นแบบอยำ่งใหก้บัองคก์รอื่น ๆ ดว้ยกำร
ส ำรวจควำมคดิเหน็ผูบ้รหิำรระดบัสงูจำกกวำ่ 1,000 องคก์ร จดัโดย TMA และสถำบนับณัฑติ
บรหิำรธุรกจิศศนิทร ์              แหง่จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั ณ โรงแรมด ิแอทธนิี โอเทล แบ
งคอ็ก 
 

(4) กิจกรรมการตลาดเพื่อเพ่ิมยอดขาย  
 
   กำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรตดัสนิใจเลอืกซื้อของ Connected Consumers ใหล้กึซึง้นัน้เป็นควำมทำ้
ทำยที ่ เอส แอนด ์พ ีก ำลงัเผชญิอยูทุ่กวนันี้ บรษิทัฯจงึใหค้วำมส ำคญักบักำรน ำขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัลกูคำ้มำวเิครำะห ์ไม่
วำ่จะรปูแบบกำรเขำ้ถงึลูกคำ้ (touch-points) หรอืชอ่งทำงสือ่สำร เพื่อใหเ้ขำ้ถงึลูกคำ้มำกทีสุ่ด เพือ่เป็นกำรสรำ้ง
สมัพนัธภำพและควำมผกูพนัต่อแบรนดใ์นระยะยำว วำ่กจิกรรมกำรตลำดรปูแบบใดทีลู่กคำ้ตอ้งกำร และคำดหวงัทีจ่ะ
ไดร้บัจำกแบรนด ์ 
 
  กจิกรรมหลกั ๆ ในปี 2562 จงึประกอบไปดว้ยกจิกรรมทีไ่ดร้บัควำมนิยมอยำ่งต่อเนื่องจำกลกูคำ้อยูแ่ลว้ 
และกจิกรรมพเิศษ เพือ่เป็นกำรตอบแทนลูกคำ้ทีใ่หก้ำรสนบัสนุน เอส แอนด ์พ ีมำโดยตลอด 
 

▪ รำยกำรวนัพุธลด 20% ส ำหรบั ผลติภณัฑ์เบเกอรี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รบัควำมสนใจจำกลูกค้ำ
อย่ำงต่อเนื่องมำทุกปี และส ำหรบัเค้กปอนด์ ทำงบรษิัทมอบส่วนลด 15% ทุกวนั ส ำหรบัสมำชกิ
บตัร Joy Card  
 

▪ กจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำดเนื่องในเทศกำลส ำคญัต่ำง ๆ ของคนไทยในรอบปี เช่น ในวนัเดก็มกีำร
แจกของทีร่ะลกึใหก้บัเดก็ ๆ ทีเ่ขำ้มำทำนอำหำรในรำ้น หรอืในวนัแม่ และวนัพ่อ ทีคุ่ณลูกสำมำรถ
พำคุณพ่อ และคุณแม่มำทำนอำหำรทีร่ำ้น เอส แอนด ์พ ีไดฟ้ร ีเพื่อตอบโจทยค์วำมเป็นรำ้นอำหำร
ของทุกคนในครอบครวั 

 
▪ แคมเปญ  “Selected Farm Products” ในช่วงเดือนมิถุนำยน – สิงหำคม 2562 ด้วยควำม

พิถีพิถันในกำรคดัเลือกวตัถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นตำมฤดูกำล และเลือกวตัถุดิบที่น ำมำประกอบ
อำหำร เบเกอรี ่เครื่องดื่ม และของหวำน จำกแหล่งธรรมชำต ิน ำมำสรำ้งสรรค์ เมนูเครื่องดื่ม ของ
หวำน        
o เมนูอำหำรจำนอรอ่ยทีด่ตี่อสุขภำพ อำทเิชน่ เมนูขำ้วผดัคนีวัปลำกะพงจมัโบ ้ คดัสำยพนัธุพ์่อ

แมป่ลำกะพงขำวเพือ่ใหไ้ดส้ำยพนัธุท์ีด่ ี อกีทัง้น ำเทคโนโลยบี ำบดัและปรบัปรุงคุณภำพน ้ำมำ
ใชเ้ลีย้งดว้ยวตัถุดบิธรรมชำต ิ เมนูขำ้วหมกเบตง-ซอสแกงกะหรี ่  สุดยอดวตัถุดบิในฤดกูำล
จำกเบตง เลีย้งในแหล่งธรรมชำต ิเจรญิเตบิโตอยำ่งมคีุณภำพ เนื้อปลำรสชำตดิ ีเนื้อแน่น เมนู
ขำ้วไรซเ์บอรีไ่ขนุ่่มปลำบกึสยำมตม้ย ำ เป็นกำรผสมผสำนสำยพนัธป์ลำบกึและปลำสวำยเขำ้
ดว้ยกนัจนไดเ้ป็นปลำทีม่เีนื้อสมัผสัทีนุ่่ม เนื้อแน่น รสชำตดิ ีไมม่กีลิน่  

o กลุ่มสนิคำ้เบเกอรื ่ S&P คดัสรรเคก้กลว้ยหอมจำกชุมพร โดยกำรเพำะปลูกแบบเวยีนตน้ 
ส่งผลใหผ้ลผลติทีด่ ีมคีุณภำพ รสชำตทิีห่อมหวำน เนื้อสทีองเหลอืง คดัสรรทุเรยีนจำกท่ำใหม่ 
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จำกจงัหวดัจนัทบุร ี แหล่งเพำะปลกูทีม่ดีนิทีเ่หมำะสมท ำใหทุ้เรยีนมรีสชำต ิ หอมหวำน และ
เนื้อเป็นสทีอง  

o เครือ่งดื่มออรแ์กนิค ฝรัง่กมิจู และมะพรำ้วออรแ์กนิค ทีค่ดัสรรวตัถุดบิอนิทรยีจ์ำก “สาม
พรานโมเดล” เป็นโครงกำรเชือ่มต่อหว่งโซ่คุณคำ่อำหำรอนิทรยีแ์ละกำรพฒันำระบบอำหำร
อยำ่งยัง่ยนื ท ำหไ้ดผ้ลผลติทีม่รีสชำตอิรอ่ย และปลอดภยัต่อสุขภำพ  

 
▪ กจิกรรมส่งเสรมิกำรตลำด เทศกำลเจในชว่งเดอืน  21 กนัยำยน 2562  – 7 ตุลำคม 2562  

S&P ชวนอิม่บุญ อิม่อรอ่ย อิม่ใจ ในเทศกำลกนิเจ ภำยใตค้อนเซปต์ ลืม้รสชำต ิ “เจ จานโปรด” 
หวำน ในรปูแบบเซตเมนูในรำคำพเิศษ-หลำกหลำย เมนูคำว 195 บำท หลำกหลำยเมนูอำหำรทีม่ี
ใหเ้ลอืกทัง้อำหำรไทย อำหำรนำนำชำต ิ  ผสมผสำนกบัเครื่องดื่มโทนิย ุ ทีท่ ำจำกน ้ำนมถัว่เหลอืง
เขม้ขน้ โทนิย ุ ตน้ต ำรบัจำกญีปุ่่ น ทีผ่ำ่นวธิกีำรท ำทีม่คีุณภำพ พรอ้มทัง้คุณคำ่ทำงโภชนำกำร ส่ง
ตรงจำกรำ้นทีด่ทีีสุ่ดจำกญีปุ่่ น พเิศษไปรำ้นเตำ้หูท้ีม่ชีือ่ “อเุมโนะฮานะ” กว่ำนัน้ยงัมเีมนูอำหำรเจ 
ส ำหรบัคนทีร่กัสุขภำพ ควบคุมน ้ำหนกั เมนูอำหำรเจทีใ่หพ้ลงังำนต ่ำกวำ่ 300 Kcal  อำทเิชน่ 

 ผดัหมีเ่บตงเตำ้หูย้ำ่ง เมนูทีเ่พิม่พลงังำนจำกโปรตนีถัว่เหลอืงจำกเตำ้หูย้ำ่ง  
 ตม้ขำ่เหด็ออรนิจ ิ 
 ผดัผกักวำงตุง้ฮ่องเตเ้หด็ออรนิจ ิเป็นตน้ 

 
▪ ขนมไหว้พระจนัทร์ภำยใต้คอนเซ็ปต์ “ปิดตาชมจนัทร์ เปิดสมัผสัรสละมุน” น ำเสนอพร้อม

ขนมไหว้พระจนัทร์ 4 ไส้ใหม่ ได้แก่ ไส้ส้มช็อกโกแลตลำวำ ไส้เบอร์รผีสมอำซำอิเบอร์ร ี ไส้
อินทผลมัธญัพชื ไส้พุทรำและชำมะลิ ตอกย ้ำควำมเป็นผู้น ำตลำดขนมไหว้พระจนัทร์ ด้วย
นวตักรรมด้ำนรสชำติและกำรเลือกสรรวตัถุดิบที่มีคุณค่ำ และกำรเปิดตัวเซตโคมไฟใต้แสง
จนัทร์ ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำง เอส แอนด์ พี และ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในกำรผลิตบรรจุ
ภัณฑ์รกัษ์โลก พร้อมน ำเสนอโปรโมชัน่พิเศษ! ซื้อขนมไหว้พระจนัทร์ 4 ชิ้น ฟร ี 1 ชิ้น 
เฉพำะขนำด 170 กรมั และ 150 กรมั พร้อมรบัส่วนลดท้ำยบิลมูลค่ำ 50 บำท (จ ำกดัสูงสุด 5 
สิทธิ/์บิล) เมื่อซื้อขนมไหว้พระจนัทร์ เอส แอนด์ พ ี ทุกไส้ ทุกขนำด ทุก 500 บำท (หลงัหกั
ส่วนลด) ส ำหรบัใช้เป็นส่วนลดส ำหรบักำรซื้ออำหำร เครื่องดื่ม และเบเกอรี่ (ยกเว้นขนมไหว้
พระจนัทร์) ในครัง้ต่อไป ตัง้แต่ 200 บำทขึ้นไป ตัง้แต่วนันี้ - 16 กันยำยน 2562 ณ ร้ำน เอส
แอนด์ พ ีที่ร่วมรำยกำร และโปรพเิศษลด 20% ตัง้แต่ชิน้แรก 
 

▪ S&P ครบรอบ 46 ปี ลดทนัท ี46 บำท เมือ่ซือ้ครบทุก ๆ 200 บำท วนัที ่14 ตุลำคม 2562 วนัเดยีว
เท่ำนัน้ 

 
 
 
 

▪ งำนฉลองครบรอบ 46 ปี จดัขึน้เพือ่เป็นกำรตอบแทนลกูคำ้ทีใ่หก้ำรสนบัสนุนเอส แอนด ์ พ ี ดว้ยดี
เสมอมำ โดยในงำนไดน้ ำสนิคำ้ของฝำก ของขวญั มำใหลู้กคำ้เลอืกสรรในรำคำสุดพเิศษ ทัง้เคก้ 
คุกกี ้ แฮมเปอร ์ นอกจำกนี้ภำยในงำนยงัไดส้บืสำนวฒันธรรมควำมเป็นไทยดว้ยกำรจดังำนใน
รปูแบบทีส่ะทอ้นถงึควำมสขุแบบไทย ๆ ทัง้ 4 ภำค เพือ่ใหลู้กคำ้ไดช้ืน่ชมและถ่ำยภำพเป็นทีร่ะลกึ 
นอกจำกนี้ยงัมกีำรแสดงต่ำง ๆ ในแต่ละวนั ซึง่จะมศีลิปินหมนุเวยีนมำมอบควำมสขุแบบไมซ่ ้ำ อำท ิ
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หนำมเตย กบ สุวนันท ์–น้องณดำ-น้องณดล ปุณณกนัต ์และอนิทชั ฤกษ์เยน็ งำนนี้ เอส แอนด ์พ ี
ไดต้ัง้ใจมอบควำมสขุส่งทำ้ยปลำยปีใหก้บัทุกคน อยำกใหม้คีวำมสุขแบบไทย ๆ กลบับำ้นกนัไป 
และส่งมอบสิง่ด ีๆ ใหก้บัคนทีคุ่ณรกัและปรำรถนำดรีว่มกนัอยำ่งแทจ้รงิ” 
 

▪ ส่งควำมสุขแบบไทย ๆ ในเทศกำลปีใหม ่ 2563 กบัโปรโมชัน่สุดวำ้ว อำท ิ เคก้ปอนดล์ด20% เมือ่
ซือ้เคก้ 2 ปอนด ์จ ำนวน 2 กอ้นขึน้ไป หรอื ซือ้คุกกี ้ เอส แอนด ์พ ี4 ฟร ี1 พเิศษสดุ ๆ ส ำหรบั
สมำชกิ S&P Joy Card ลด 15% เมือ่ซือ้เคก้และคุกกี ้นอกจำกนี้ยงัมเีซตของขวญัจ ำนวนจ ำกดัทีม่ ี
ใหเ้ลอืกถงึ 4 แบบ ภำยในบรรจุผลติภณัฑ ์ เอส แอนด ์พ ี พรอ้มดว้ยถุงผำ้ขำวมำ้ฝีมอืคนไทยจำก
วสิำหกจิชุมชน จงัหวดัอ ำนำจเจรญิ รว่มเฉลมิฉลองเทศกำลแหง่ควำมสขุไดต้ัง้แต่วนันี้ – 10 
มกรำคม 2563 มอบของขวญัส่งควำมสขุทำ้ยปี  ส่วนลด 100 บำท เมือ่ซือ้เคก้ขนำด 2 ปอนดข์ึน้ไป 
26 ธนัวำคม 2562 - 10 มกรำคม 2563 

 
▪ กำแฟบลูคพัจดัท ำรำยกำรสง่เสรมิกำรขำย “บลคูพัดเีดย ์สุขกนัทุกวนัศุกร ์ตลอดปี 2019” เพือ่สรำ้ง

ควำมสมัพนัธท์ีด่ขีองแบรนดบ์ลคูพัไปสูลู่กคำ้ทีช่ืน่ชอบกำแฟและเครือ่งดื่มต่ำง ๆ 
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2.5 การจดัหาวตัถดิุบของบริษทั  
 
 นโยบายด้านการจดัซ้ือ-จดัหา  
 
 บรษิทัด ำเนินธุรกจิโดยยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดว้ยตระหนกัดวีำ่ผลติภณัฑข์อง
บรษิทัจะ ตอ้งมคีุณภำพสะอำดปลอดภยัและมมีำตรฐำนเดยีวกนั เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในผลติภณัฑข์อง
บรษิทั ดงันัน้ นโยบำยดำ้นกำรจดัซือ้-จดัหำวตัถุดบิบรรจุภณัฑเ์พือ่ใชใ้นกระบวนกำรผลติบรรจุภำชนะและบรรจุภณัฑ์
ทีห่บีหอ่ผลติภณัฑจ์ำกโรงงำนไปยงัรำ้นอำหำร และรำ้นเบเกอรี ่ ตลอดจนไดพ้ฒันำปรบัปรุงกระบวนกำรส่งมอบแบบ
ทวนสอบได ้ โดยตอ้งผำ่นกำรทดสอบ คดัสรรจนมัน่ใจวำ่สนิคำ้และบรกิำรมมีำตรฐำนเพยีงพอ บรษิทัจงึไดด้ ำเนิน
นโยบำยกำรจดัซือ้โดยค ำนึงถงึกำรบรหิำรจดักำรเพือ่ใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
ของบรษิทัในระยะยำว ซึง่สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
  (1) มุ่งเน้นความมีคณุภาพและต่อเน่ือง  
 
   แนวทำงในกำรสรรหำวตัถุดบิ ภำชนะ และบรรจุภณัฑ ์ทีจ่ะจดัซือ้จดัหำตอ้งมกีำรประเมนิวำ่คูค่ำ้จะตอ้ง
มศีกัยภำพในกำรผลติ สำมำรถควบคุมคุณภำพไดอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ มกีระบวนกำรในกำรคดัสรรเลอืกวตัถุดบิตัง้แต่ตน้
น ้ำ กำรควบคุมมำตรฐำนกำรผลติ และจดัเกบ็สต๊อคสนิคำ้ และส่งมอบสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัอยำ่งเพยีงพอ ทนัตำม
ขอ้ก ำหนด และรอบเวลำทีต่กลงกนั และพรอ้มรว่มแกปั้ญหำกรณีเกดิเหตุกำรณ์ฉุกเฉิน คูค่ำ้ผูใ้หบ้รกิำรทุกรำยตอ้งมี
คุณสมบตัเิหมำะสมตำมประเภทของสนิคำ้ทีต่นจดัจ ำหน่ำย ผำ่นกำรพจิำรณำรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ตำมขอ้ก ำหนด
ของภำครฐัและขอ้ก ำหนดของบรษิทัเชน่สนิคำ้ประเภทวตัถุดบิหลกัจะตอ้งมเีอกสำรรบัรองมำตรฐำนสนิคำ้ มี
กระบวนกำรกำรตรวจสอบระหวำ่ง และหลงักำรผลติ ในขณะทีม่กีำรบรหิำรควำมเสีย่งเรื่องกำรขำดสนิคำ้และรำคำ
สนิคำ้ไมใ่หผ้นัแปรอยำ่งมนียัส ำคญั ซึง่สง่ผลกระทบต่อกำรบรหิำรตน้ทุนกำรผลติของบรษิทั 
 
 (2) มีมาตรฐานเดียวกนั  
  
  โดยวตัถุดบิภำชนะ และบรรจุภณัฑ ์ ทีจ่ดัซือ้จดัหำจะตอ้งมกีำรควบคุมมำตรฐำนตำมเกณฑม์กีำร
ก ำหนดSpecification เพือ่ใหคู้ค่ำ้และบุคลำกรทีเ่กีย่วขอ้งใชเ้ป็นบรรทดัฐำนในกำรก ำกบัดแูลสนิคำ้ ใหม้คีุณสมบตัิ
สม ่ำเสมอ สด สะอำดปลอดภยัไมม่สีำรปนเป้ือน ซึง่อำจส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑ ์ และผูบ้รโิภค ซึง่บรษิทัไดจ้ดัใหม้ี
กระบวนกำรทดสอบ และทวนสอบวตัถุดบิอย่ำงเพยีงพอ และเชือ่มัน่ไดว้ำ่วตัถุดบิ ภำชนะ และบรรจุภณัฑ ์มมีำตรฐำน
และมคีุณคำ่ทำงโภชนำกำรเชือ่ถอืไดก้่อนถงึมอืผูบ้รโิภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) สนับสนุนและพฒันา คู่ค้า พนัธมิตรธรุกิจ และกลุ่มเกษตรกรจากแหล่งต้นน ้า 
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   บรษิทัไดเ้ลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัต่อกำรสนับสนุนและเสรมิสรำ้งสมัพนัธภำพทีด่ตี่อคูค่ำ้ และพนัธมติร
ทำงกำร คำ้ ในแนวคดิทีว่ำ่ธุรกจิจะเจรญิเตบิโตในระยะยำวอยำ่งยัง่ยนืไดน้ัน้ ปัจจยัแหง่ควำมส ำเรจ็ดำ้นหนึ่งคอืกำร
ส่งเสรมิสนับสนุนและรว่มมอืกนัพฒันำคูค่ำ้และพนัธมติรใหเ้จรญิเตบิโตไปพรอ้ม ๆ กนักบับรษิทั โดยจดัใหม้กีำร
ชว่ยเหลอืรว่มแกปั้ญหำ เสรมิสรำ้งศกัยภำพซึง่กนัและกนั เชน่กำรใหค้ ำแนะน ำ รว่มกนัวจิยัและพฒันำ หำผูม้คีวำมรู้
เขำ้มำใหค้ ำปรกึษำ รวมถงึกำรใหข้อ้มลูเกีย่วกบัควำมตอ้งกำรวตัถุดบิและผลติภณัฑใ์นแต่ละชว่งระยะเวลำตำม
แผนงำนกำรผลติ และแผนกำรตลำดของบรษิทั เพื่อใหคู้ค่ำ้สำมำรถวำงแผนระยะยำวในกำรจดัเตรยีมสนิคำ้ทีม่ ี
มำตรฐำนและรำคำเหมำะสม รวมถงึมนีโยบำยเขำ้ไปใหก้ำรสนบัสนุนพฒันำสง่เสรมิพฒันำเกษตรกรจำกแหล่งผลติตน้
น ้ำ เพือ่ส่งเสรมิสนิคำ้เกษตรปลอดภยัสูผู่บ้รโิภค และสรำ้งรำยไดท้ีย่ ัง่ยนืสูเ่กษตรกร จงึไดร้ว่มมอืกบัพำณิชยจ์งัหวดั
น่ำน โดยมรีองผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั และคุณฑฆิมัพร กองสอน วสิำหกจิชุมชนเกษตรอนิทรยี ์อ ำเภอทุ่งชำ้ง จงัหวดัน่ำน 
ใหก้ำรสนนัสนุนขบัเคลื่อนเปลีย่นวถิกีำรท ำเกษตรแบบเดมิ มำเป็นเกษตรอนิทรยีจ์งึท ำใหเ้กดิสม้อนิทรยีส์ทีอง และ
ไดร้บักำรรบัรองมำตรำฐำนเกษตรอนิทรยีแ์บบมสี่วนร่วม SDGsPGS NAN  โดยบรษิทัใหก้ำรสนบัสนุนชว่ยเหลอื
เกษตรกร รบัซื้อสม้ทีม่ขีนำดผลเลก็ผวิไมส่วย เพือ่ท ำเมนูน ้ำสม้คัน้อนิทรยี ์ทีห่วำนและปลอดถยัต่อผูบ้รโิภค 
  ทัง้นี้ ทำงบรษิทัไดม้กีำรสง่เสรมิเศรษฐกจิชุมชนและภมูปัิญญำทอ้งถิน่ ซึง่เป็นพืน้ฐำนของกำรพฒันำ
เศรษฐกจิ แบบพอเพยีง จำกวสิำหกจิชุมชน เชน่ ตระกรำ้, กระเป๋ำผำ้ขำวมำ้ 
 
 (4) นโยบายป้องกนัและต่อต้านการทุจริต การจดัซ้ือจดัหา 
 
  บรษิทั จะมหีลกัเกณฑแ์ละกฏระเบยีบขอ้บงัคบักำรท ำงำนดำ้นกำรจดัซือ้จดัหำ อยำ่งโปรง่ใส คดัเลอืก
และท ำธุรกจิกบัคูค่ำ้อยำ่งมจีรรยำบรรณ มคีุณธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม ด ำเนินธุรกจิอย่ำงโปรง่ใส ทัง่ทำงตรงและ
ทำงออ้ม คูค่ำ้ทีผ่ำ่นกำรคดัเลอืกคุณภำพสนิคำ้ เพือ่ท ำกำรซือ้ขำย จะมกีำรจดัท ำสญัญำลงนำมยอมรบัระเบยีบปฏบิตัิ
ส ำหรบัคูค่ำ้ก่อนกำรท ำธุรกจิรว่มกนั S&P Code Of Conduct For Suppliers บรษิทัจะมกีำรประเมนิคูค่ำ้หลงักำรซือ้
ขำยเป็นรำยเดอืน รำยปี เพือ่พฒันำคูค่ำ้ใหม้คีุณภำพสนิคำ้ทีม่ปีระสทิธภำพตำมเกณฑม์ำตรฐำน ลดควำมเสีย่งในกำร
ท ำธุรกจิรว่มกนั 
 
  (5) บริหารคลงัสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   ในกระบวนกำรบรหิำรจดักำรหน่วยงำนจดัซือ้จดัหำและคลงัสนิคำ้ ไดม้กีำรจดัท ำแผนงำนรว่มกนัเพือ่
เป็นแนวทำงในกำรบรหิำรและควบคุมก ำกบัดแูลสนิคำ้ ใหร้องรบัควำมตอ้งกำรใชง้ำนและกำรเจรญิเตบิโตของงำนขำย 
โดยจดัใหม้กีำรประมำณกำรปรมิำณสนิคำ้และวตัถุดบิทีใ่ชง้ำนประเภทต่ำง ๆ ใหส้มัพนัธก์บัควำมตอ้งกำร สอดคลอ้ง
กบัแผนกำรผลติ กำรขำยและกำรตลำดก ำหนดวธิจีดักำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ สนิคำ้คงคลงั  วธิกีำรจดัเกบ็สต๊อค วธิกีำร
ควบคุมกำรเบกิจ่ำย  อำยสุนิคำ้  รถขนส่ง และวธิกีำรจดัส่ง กำรสง่มอบสนิคำ้ถงึจุดขำย และลูกคำ้ภำยนอก มกีำรจด
บนัทกึและตดิตำมประเมนิผลซึง่สง่ผลดตี่อกำรบรหิำร และจดักำรตน้ทุนสนิคำ้ในภำพรวม ลดกำรสญูเสยีมกีำร
ประสำนงำนรว่มกบัฝ่ำยวจิยัพฒันำ ฝ่ำยกำรตลำด เพือ่วำงแผนในกำรจดัหำวตัถุดบิภำชนะและบรรจุภณัฑท์ีใ่ชใ้ห้
เหมำะสมกบัภำวะกำลปัจจุบนั มแีผนงำนในกำรจดักำรวตัถุดบิทีคุ่ณสมบตัผินัแปรผนัผวน หรอืเปลีย่นแปลงไปตำม
ฤดกูำลโดยมกีำรก ำหนดคุณสมบตัเิฉพำะกำล และหำสนิคำ้ทดแทน 
 
  ในปี 2562 บรษิทัยงัคงใหค้วำมส ำคญัอยำ่งต่อเนื่อง ในเรือ่งของกำรควบคุมมำตรฐำนคุณภำพสนิคำ้
ควำมสะอำดควำมปลอดภยัควำมมคีุณคำ่ทำงโภชนำกำรบรหิำรตน้ทุน กำรบรหิำรควำมเสีย่งป้องกนักำรขำดสนิคำ้ 
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ทบทวน และปรบัปรุงกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำกำรควบคุมคุณภำพระหวำ่งกำรจดัเกบ็ กำรบรหิำรคลงัสนิคำ้ กำร
บรหิำรกำรจดัส่งขนสง่ กำรประเมนิผลและตดิตำม Supplier หรอืคูค่ำ้ สนิคำ้และบรกิำรดงันี้ 
 

▪ พฒันำกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนจดัซือ้จดัหำ และคลงัสนิคำ้ ใหม้คีวำมสอดคลอ้งกบัมำตรฐำน 
ขอ้ ก ำหนดทำงกฎหมำย และทศิทำงนโยบำยและแผนงำนกรอบใหญ่ของบรษิทั 
 

▪ สือ่สำรและใหค้วำมรูด้ำ้นควำมปลอดภยั คุณภำพโภชนำกำรและสุขภำพแก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใน
ธุรกจิของเอสแอนดพ์แีละพนกังำนในองคก์ร 
 

▪ พฒันำเครอืขำ่ยวชิำกำรและผูเ้ชีย่วชำญ เพือ่ควำมมัน่ใจในกำรพฒันำมำตรฐำนควำมปลอดภยั
และคุณภำพอำหำรน ำมำตรฐำนสำกล และเทคโนโลยมีำชว่ยในกำรพฒันำและประยกุตใ์ช้
มำตรฐำนควำมปลอดภยั 
 

▪ พฒันำบุคลำกรในทมีใหม้ทีกัษะสำมำรถประเมนิควำมเสีย่ง เพือ่ควำมมัน่ใจในกำรบรหิำรจดักำร
เชงิป้องกนั 
 

▪ พฒันำเสรมิประสทิธภิำพกำรบรหิำรงำนจดักำรระบบงำนคลงัสนิคำ้ ในปัจจุบนัและศกึษำควบคูไ่ป
กบักำรหำผูเ้ชีย่วชำญและใหบ้รกิำรดำ้น Warehouse Management เพือ่เสรมิประสทิธภิำพและ
บรหิำรตน้ทุนกำรจดักำร 

 
▪ ทบทวนปรบัปรุงระบบงำน  จดับุคลำกรผูร้บัผดิชอบใหร้องรบังำน สำมำรถแกไ้ขกรณีเกดิปัญหำ

ใหง้ำนดำ้นต่ำงๆใหม้กีระบวนกำรทีส่ ัน้กระชบัรวดเรว็ 
 

▪ ทบทวนผูข้ำยตน้ทุนวตัถุดบิสนิคำ้กำรขนส่งและสง่มอบสนิคำ้ ใหก้บัสำขำเบเกอรีช่อพ 
โรงงำนผลติ ทีต่ัง้อยูใ่นกรุงเทพ และต่ำงจงัหวดัตำมภมูภิำคต่ำง ๆ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 
 จำกสภำพแวดลอ้มอุตสำหกรรม ภำวะกำรแขง่ขนั พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค กำรเปิดเสรทีำงกำรคำ้และบรกิำร 
กำรก่อตัง้ประชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน (AEC) กำรพฒันำของระบบสำรสนเทศ กำรด ำเนินงำน กฎระเบยีบและ
มำตรฐำนทีม่กีำรเปลีย่นแปลงอยำ่งรวดเรว็ ท ำใหปั้จจยัและโอกำสกำรเกดิควำมเสีย่งทัง้ภำยในและภำยนอกของ
บรษิทัมเีพิม่สงูขึน้ ทัง้นี้บรษิทัใหค้วำมส ำคญัดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำโดยตลอด และไดจ้ดัตัง้คณะกรรมกำรควำม
เสีย่งเมือ่วนัที ่ 28 กุมภำพนัธ ์ 2555 เพือ่ก ำหนดนโยบำย แนวทำงและกำรตดิตำม รวมทัง้ประเมนิผลของกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 
 
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดด้ ำเนินกำรก ำหนดนโยบำย และพจิำรณำกำรบรหิำรควำมเสีย่งของทุก
หน่วยงำนในองคก์รตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่ง
ในโครงกำรส ำคญัทีม่งีบกำรลงทุนสงู ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
พจิำรณำแลว้วำ่ปัจจยัควำมเสีย่งหลกัของบรษิทัและแนวทำงกำรบรหิำรมดีงัต่อไปนี้ 
 
3.1 ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ 
 
  กำรวำงแผนกลยทุธเ์ป็นเครือ่งมอืส ำคญัในกำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนเพือ่ใหบ้รษิทัสำมำรถด ำเนินกำร
ไดส้ ำเรจ็ตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทีก่ ำหนด คณะกรรมกำรบรษิทัจงึก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแผนกลยทุธแ์ละ
งบประมำณเพือ่ก ำหนดยทุธศำสตรใ์นกำรด ำเนินธุรกจิทัง้ระยะสัน้และระยะยำว โดยในกำรด ำเนินงำนไดม้กีำร
วเิครำะหค์วำมเป็นไปไดแ้ละปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิอนัไดแ้ก่ ปัจจยัภำยใน ปัจจยัภำยนอก 
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป กำรทีเ่ทคโนโลยีต่่ำง ๆ มกีำรพฒันำอยำ่งรวดเรว็  สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกจิ
ทัง้ในและต่ำงประเทศ (โดยเฉพำะประเทศทีบ่รษิทัมธีุรกจิอยู)่ ภำวะอุตสำหกรรม และคูแ่ขง่ขนั รวมทัง้กำรพจิำรณำ
โอกำสในกำรขยำยธุรกจิทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึง่ปัจจุบนับรษิทัไดจ้ดัตัง้ส ำนกักลยทุธท์ีม่หีน้ำที ่ รบัผดิชอบโดยตรง 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมหีน้ำทีพ่จิำรณำและใหค้ ำแนะน ำต่อส ำนกักลยทุธใ์นภำพรวม 
 
 3.2 ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 
 
 ในขบวนกำรด ำเนินกำรกำรปฏบิตังิำนของแต่ละหน่วยงำนในองคก์ร ถอืเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ ำคญัในกำร
ขบัเคลื่อนใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดได ้ บรษิทัมกีำรขยำยธุรกจิมำโดยตลอดทัง้
จ ำนวนสำขำ และจุดใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ รวมทัง้เสนอผลติภณัฑใ์หมแ่ละแตกแขนงธุรกจิ เชน่ รำ้นอำหำรญีปุ่่ นโดยบรษิทั 
มกีำรจดัรบัพนักงำนเพิม่อยำ่งต่อเนื่อง ดงันัน้ ในกำรด ำเนินงำนหำกผูป้ฏบิตังิำนไมส่ำมำรถปฏบิตังิำนไดต้ำมภำรกจิที่
ก ำหนดไดก้จ็ะสง่ผลใหก้ำรขบัเคลื่อนองคก์รเป็นไปอยำ่งเชือ่งชำ้ ขำดประสทิธผิล คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยบรหิำร 
ไดต้ระหนกัถงึปัจจยั ดงักล่ำว จงึไดจ้ดัใหม้กีำรฝึกอบรม เพื่อสรำ้งกำรรบัรูแ้ละเขำ้ใจใหแ้ก่พนกังำนแต่ละระดบัชัน้ มี
กำรจดัท ำคูม่อื/แนวทำงกำรปฏบิตังิำน ส ำหรบักจิกรรมทีส่ ำคญั มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีง่ำนเพือ่ใหม้กีำรสอบทำนงำน
ระหวำ่งกนั มกีำรรำยงำนและตดิตำมอยำ่งเป็นระบบรวมทัง้พจิำรณำแนวทำงกำรพฒันำวธิกีำรท ำงำนเพือ่ใหเ้กดิ
ประสทิธภิำพ ควำมรวดเรว็ มคีวำมถูกตอ้งและควบคุมตน้ทุนทัง้กำรผลติ กำรบรหิำรและกำรใหบ้รกิำร นอกจำกนี้
บรษิทัไดจ้ดัใหม้ฝ่ีำยตรวจสอบภำยในเพือ่ท ำหน้ำทีใ่นกำรตรวจสอบและตดิตำม  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งมหีน้ำทีพ่จิำรณำควำมเสีย่งดำ้นปฏบิตักิำรทัง้ระดบัผลกระทบต่อองคก์รและโอกำสทีจ่ะเกดิขึน้ รวมถงึแนวทำง
ป้องกนัและบรหิำรควำมเสีย่งนัน้ ๆ  
3.3 ความเส่ียงด้านการเงิน 
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  บรษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรดำ้นกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ดำ้นคูค่ำ้ 
(Credit Risk) และดำ้นตลำด เชน่ ควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นหรอืกำรปรบัตวัของอตัรำดอกเบีย้ (Market Risk) 
เป็นหลกั ทัง้นี้ บรษิทัมกีำรจดัท ำประมำณกำรทำงกำรเงนิ แนวทำงกำรบรหิำร กำรตดิตำมและก ำหนดมำตรฐำนต่ำง 
ๆ เชน่ สดัส่วนหนี้สนิต่อทุน ทรพัยส์นิระยะสัน้หรอืเงนิส ำรองอย่ำงชดัเจน เพือ่น ำมำใชใ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งทำง
กำรเงนิ ส ำหรบัควำมเสีย่งของอตัรำแลกเปลีย่นนัน้ เนื่องจำกกำรลงทุนในกำรเปิดสำขำต่ำงประเทศเป็นกำรลงทุน
ระยะยำว รำยไดแ้ละคำ่ใชจ้่ำยจะอยูใ่นเงนิสกุลเดยีวกนัเป็นหลกั รวมถงึกำรจ่ำยเงนิปันผลไมไ่ดเ้กดิขึน้บ่อย ดงันัน้ 
บรษิทัจงึยงัไมม่คีวำมจ ำเป็นทีจ่ะตอ้งท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำล่วงหน้ำ (Forward Contract) ในขณะนี้  
 
3.4 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 บรษิทัมกีำรขยำยธุรกจิ อำท ิ กำรเพิม่จ ำนวนสำขำ และจุดใหบ้รกิำร ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศจงึมบีทบำท
ส ำคญัในกำรสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในองคก์รใหม้ปีระสทิธภิำพ กำรเชื่อมต่อระบบงำนยอ่ยต่ำง 
ๆ ควำมปลอดภยัของขอ้มลูและกำรเขำ้ถงึขอ้มลูในระบบงำน กำรสง่ผำ่นขอ้มลูเพือ่ชว่ยสนับสนุนในกำรจดัท ำรำยงำน
ต่ำง ๆ ใหห้วัหน้ำฝ่ำยงำนและผูบ้รหิำรจะเป็นส่วนชว่ยใหบ้รษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิำพ บรษิทัจงึได้
ก ำหนดใหม้หีน่วยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นหน่วยงำนทีม่หีน้ำทีร่บัผดิชอบดแูลระบบงำน และเสรมิสรำ้งใหอ้งคก์ร
มคีวำมพรอ้มในกำรรองรบันวตักรรมใหม่ๆ  ทำงดำ้นเทคโนโลย ี มกีำรก ำหนดใหม้กีำรจดัท ำแผนแมบ่ททำงดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ใหส้อดรบักบัแผนธุรกจิขององคก์ร มกีำรจดัท ำแผนควำมมัน่คงปลอดภยัทำงดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศ เพือ่ป้องกนัขอ้มลูจำกกำรถูกโจมตทีำงไซเบอร ์ (Cyber Attack) แผนธุรกจิต่อเนื่อง แผนส ำรอง
ฉุกเฉิน เพือ่ชว่ยในกำรสนบัสนุนงำนทำงดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ มกีำรรำยงำนและตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแผนงำน
ดงักล่ำวขำ้งตน้ใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 นอกจำกนัน้ กำรเปลีย่นแปลงและกำรพฒันำของเทคโนโลยดีจิติอล (Digital Technology) หรอื สือ่สงัคม (Social 
Media) ต่ำงๆ ท ำใหบ้รษิทัตอ้งมกีำรปรบัเปลีย่นใหท้นัต่อสถำนกำรณ์ และใชโ้อกำสนี้ในกำรเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ใหบ้รกิำร กำรสื่อสำรกบัลกูคำ้และกำรเพิม่ชอ่งทำงในกำรขยำยธุรกจิโดยอำศยัเทคโนโลยเีขำ้มำชว่ย รวมทัง้กำรรกัษำ
ขอ้มลูสว่นตวัของลูกคำ้ ตำม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล พ.ศ. 2562 ทีจ่ะมผีลบงัคบัใชใ้นเดอืนพฤษภำคม 2563 
นี้ 
 
3.5 ความเส่ียงด้านภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเมือง 
 
  บรษิทัไดต้ระหนกัถงึภยัพบิตัทิำงธรรมชำตทิีม่ผีลต่อกำรด ำเนินธุรกจิปกตขิองบรษิทั เชน่ โรคระบำด น ้ำท่วม 
ควำมไมส่งบทำงกำรเมอืง เป็นตน้ ดงันัน้ บรษิทัจงึไดเ้ตรยีมแผนกำรรองรบัรวมทัง้กำรฝึกอบรมพนกังำนในกำรรบัมอื
กบัภยัธรรมชำตติ่ำงๆรวมทัง้ภยัทีเ่กดิจำกอุบตัเิหตุหรอืจำกกำรกระท ำของมนุษย ์ เชน่ ไฟไหม ้ กำรประทว้งต่ำง ๆ 
โดยแผนรองรบัดงักล่ำวไดแ้บ่งเป็นระยะสัน้ในกรณีทีเ่กดิเหตุฉุกเฉินและบรษิทัจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรทำงธุรกจิอยำ่ง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP” และแผนระยะปำนกลำงถงึระยะยำว เพือ่ระงบัหรอืบรรเทำเหตุกำรณ์
เฉพำะหน้ำตำมเหตุกำรณ์นัน้ ๆ และใหม้ผีลกระทบกบักำรด ำเนินธุรกจิใหน้้อยทีสุ่ด โดยแผน BCP จะตอ้งไดร้บักำร
ทบทวนจำกคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นระยะๆ และหำกมเีหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกดิขึน้ คณะกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งจะประเมนิผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งกบัเหตุกำรณ์นัน้ ๆ เพือ่หำแนวทำงปรบัปรุงแผนใหม้ปีระสทิธภิำพ
ยิง่ขึน้ในอนำคต 
 
3.6 ความเส่ียงอ่ืน ๆ 
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  เนื่องจำกบรษิทัอยูใ่นธุรกจิอำหำรแบบครบวงจร คอืเป็นทัง้ผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ ำหน่ำย บรหิำรจดักำรรำ้น  ดงันัน้ จะมี
ควำมเสีย่งบำงประกำรทีอ่ำจเกดิขึน้ไดต้ลอดเวลำเป็นปกต ิ และเป็นควำมเสีย่งโดยตรงของธุรกจิอุตสำหกรรมประเภท
นี้ (Industry Specific Risk)  คอืทัง้ในเรือ่งภำวะกำรแขง่ขนัสงู ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดบิ  กำรขำดแคลนแรงงำน  
กำรเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบหรอืมำตรฐำนของหน่วยงำนภำครฐั  เชน่ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อ.ย.) 
หรอืภำคเอกชน เชน่ HACCP, GMP รวมทัง้กำรเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เชน่ ใหค้วำมส ำคญัดำ้นสขุภำพ
มำกขึน้ (Health Conscious) หรอืกำรใช ้Social Media และ Digital Technology ในชวีติประจ ำวนั  ซึง่ฝ่ำยบรหิำร
จดักำรจะมรีะบบ แนวทำงในกำรบรหิำรและควบคุมควำมเสีย่งเหล่ำนี้ หำกเรื่องใดมแีนวโน้มทีจ่ะสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ
มำกขึน้อยำ่งมนียัส ำคญั คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งกจ็ะเขำ้มำรว่มใหค้ ำปรกึษำ 
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ :  
 
4.1 ทรพัยสิ์นถาวร 
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมทีรพัยส์นิทีเ่ป็นทีด่นิและอำคำรใชเ้ป็นส ำนกังำน และโรงงำน มมีลูคำ่ทำงบญัชสีุทธ ิณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 มรีำยละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
 

ท่ีดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

ทีด่นิ 3 แปลง รวมเนื้อที ่109 ตำรำงวำ 
เลขที ่457-457/6 ซอยสุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ  
กรุงเทพมหำนคร  

เจำ้ของ 7.88 

ทีด่นิ 16 แปลง รวมเนื้อที ่7 ไร ่93 ตำรำงวำ 
เลขที ่2-2/1 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3  
แขวงบำงจำก เขตพระโขนง  
กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของและสทิธิ
กำรเชำ่ 

21.10 

ทีด่นิ 1 แปลง รวมเนื้อที ่147 ตำรำงวำ 
ซอยสุขมุวทิ62 แยก 3 แขวงบำงจำก  
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 5.59 

ทีด่นิ 4 แปลง รวมเนื้อที ่88 ตำรำงวำ 
เลขที ่335 ถนนบอนดส์ตรที ต ำบลบำงพดู 
อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

เจำ้ของ 14.96 

ทีด่นิ 1 แปลง เนื้อที ่2 ไร ่2 งำน 95 ตำรำงวำ 
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั เลขที ่65/5 หมูท่ี ่4 
แขวงล ำปลำทวิ เขตลำดกระบงั  
กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 
 

17.93 
 

ทีด่นิ 1 แปลง เนื้อที ่2 ไร ่3 งำน 95 ตำรำงวำ  
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั เลขที ่65/4 หมูท่ี ่4 
แขวงล ำปลำทวิ เขตลำดกระบงั  
กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 20.00 

ทีด่นิ 1 แปลง เนื้อที ่38 ไร ่3 งำน 46 ตำรำงวำ 
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23.5 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง 
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เจำ้ของ 142.60 
 

ทีด่นิ 3 แปลง 3 คหูำ เนื้อที ่80 ตำรำงวำ  
เลขที ่75/51-53 หมู ่6 ต ำบลรษัฎำ 
อ ำเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  

เจำ้ของ 0.57  

ทีด่นิ 3 แปลง 3 คหูำ เนื้อที ่97 ตำรำงวำ  
เลขที ่300/9 ถนนมณีนพรตัน์ ต ำบลศรภีมู ิ 

เจำ้ของ 7.13 
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ท่ีดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม่ 
ทีด่นิ 3 แปลง เนื้อที ่3 ไร ่ 
ถนนกรุงเทพกรฑีำ แขวงสะพำนสงู  
เขตสะพำนสงู กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 23.30 

ทีด่นิ 1 แปลง เนื้อที ่3 ไร ่2 งำน 48 ตำรำงวำ  
เลขที ่81 หมู ่4  ต ำบลบำ้นกลำง 
อ ำเภอเมอืงล ำพนู จงัหวดัล ำพนู 

เจำ้ของ 18.43 

ทีด่นิ 9 แปลง รวมเนื้อที ่12 ไร ่- งำน 11 ตำรำงวำ  
พรอ้มอำคำร เลขที ่31/4 หมู ่3 ถนนบำงนำ-ตรำด กม.23  
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เจำ้ของ 195.00 

อำคำรส ำนกังำนใหญ่ 7 คหูำ 5 ชัน้ 
เลขที ่457-457/6 ซอยสุขมุวทิ 55 ถนนสุขมุวทิ 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ  
กรุงเทพมหำนคร  

เจำ้ของ 0.00 

อำคำรโรงงำนเบเกอรี ่สขุมุวทิ 62 
เลขที ่2-2/1 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 0.11 

อำคำรส ำนกังำน รำ้นอำหำร สำขำเมอืงทอง สงู 6 ชัน้ 
เลขที ่335 ถนนบอนดส์ตรที ต ำบลบำงพดู 
อ ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

เจำ้ของ 0.00 

อำคำรโรงงำนไสก้รอก ครวักลำง เสน้พลำสตำ้ 2 ชัน้ 3 หลงั 
นิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั เลขที ่65/5 หมูท่ี ่4 
แขวงล ำปลำทวิ เขตลำดกระบงั  
กรุงเทพมหำนคร 

เจำ้ของ 16.08 

อำคำรโรงงำนถนนบำงนำ-ตรำด กม.23.5 
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23.5 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เจำ้ของ 12.49 

อำคำรโรงงำนท ำเบเกอรีภ่เูกต็  
เลขที ่75/51-53 หมู ่6 ต ำบลรษัฎำ  
อ ำเภอเมอืงภูเกต็ จงัหวดัภูเกต็  

เจำ้ของ 0.43 

   
รำ้นอำหำร สำขำ บำงพล ี
เลขที ่86 หมู ่4 ถนนบำงนำ-ตรำด กม. 23.5 
ต ำบลบำงเสำธง อ ำเภอบำงเสำธง  
จงัหวดัสมทุรปรำกำร 

เจำ้ของ 1.25 
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ท่ีดินและอาคาร ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

อำคำรส ำนกังำน รำ้นอำหำร สำขำชำ้งเผอืก  
เลขที ่300/9 ถนนมณีนพรตัน์  
ต ำบลศรภีมู ิอ ำเภอเมอืงเชยีงใหม ่ 
จงัหวดัเชยีงใหม ่ 

เจำ้ของ 0.57 
 

อำคำรโรงงำน จ ำนวน 2 หลงั 
นิคมอุตสำหกรรมล ำพนู เลขที ่81 หมู ่4   
ต ำบลบำ้นกลำง อ ำเภอเมอืงล ำพนู  
จงัหวดัล ำพนู 

เจำ้ของ 9.64 

    
หมายเหตุ  :   * บรษิทั ไมม่ภีำระผกูพนัใด ๆ     
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4.2 พืน้ท่ีเช่าด าเนินงาน 
    พืน้ทีก่ำรด ำเนินงำนของกจิกำรรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีข่อง S&P ส่วนใหญ่จะท ำสญัญำเช่ำระยะเวลำสัน้ 3 
ปี เพื่อลดภำระกำรผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกควำมผันแปรของสภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมำก อย่ำงไรก็ตำม มีร้ำนอำหำรบำงสำขำจะเป็นกำรเช่ำพื้นที่ระยะยำวภำยในอำคำ รและ
ศูนยก์ำรคำ้ มมีลูคำ่สนิทรพัยท์ีร่วมสว่นปรบัปรุงแลว้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 สรุปไดด้งันี้ 
 
 

สาขา ระยะเวลาเช่า มลูค่าตามบญัชี          
(ล้านบาท) 

เซน็ทรลั บางนา 
ศูนยก์ำรคำ้เซน็ทรลับำงนำ 
เนื้อที ่  381   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 30 ปี 
สิน้สุดปี 2566 

2.30 

อารซี์เอ  
ศูนยก์ำรคำ้รอยลัซติี ้ อเวนิว อำคำรแถว 4.5 
ชัน้   
บลอ็ก บ ี (3  คหูำ)   
เนื้อที ่  901.68   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 26 ปี 
สิน้สุดปี 2562 

0.00 

อารซี์เอ  
ศูนยก์ำรคำ้รอยลัซติี ้ อเวนิว อำคำรแถว 4.5 
ชัน้ 
บลอ็ก ซ ี (3 คหูำ) 
เนื้อที ่ 649.68   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 11 ปี  5  เดอืน 
สิน้สุดปี 2563 

0.60 

เฉลิมกรงุ  
โรงภำพยนตเ์ฉลมิกรุง 
เนื้อที ่ 387    ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 30 ปี 
สิน้สุดปี 2563 

2.75 

ไดอาน่า หาดใหญ่  
หำ้งสรรพสนิคำ้ไดอำน่ำ หำดใหญ่     
เนื้อที ่ 310   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 13 ปี 11 เดอืน 
สิน้สุดปี 2565 

1.87 

มาบญุครองเซน็เตอร ์
อำคำร เอม็ บ ีเค เซน็เตอร ์
เนื้อที ่ 40.67   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 10 ปี 
สิน้สุดปี 2563 

0.88 

เดอะมอลล ์โคราช  
หำ้งสรรพสนิคำ้เดอะมอลล ์โครำช 
เนื้อที ่  225  ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 26 ปี 
สิน้สุดปี 2570 

4.73 

อาคารโรงงานเบเกอร่ี สขุมุวิท 62 
เลขที ่2-2/1 ซอยสุขมุวทิ 62 แยก 3  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหำนคร 

สทิธกิำรเชำ่ทีด่นิ 
สิน้สุดปี 2563 

0.03 
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สาขา ระยะเวลาเช่า มลูค่าตามบญัชี          
(ล้านบาท) 

สวุรรณภมิู 1 
อำคำรผูโ้ดยสำร ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ
พืน้ทีห่มำยเลข 3.25 ชัน้ 3 
เนื้อที ่ 200.00   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 4 ปี 
สิน้สุดปี 2563 

3.11 

สวุรรณภมิู 2 
อำคำรผูโ้ดยสำร ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ
พืน้ทีห่มำยเลข 3.18 และ 3.42B  ชัน้ 3 
เนื้อที ่ 165.00   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 4 ปี 
สิน้สุดปี 2563 

1.76 

Blue Cup สวุรรณภมิู 
อำคำรผูโ้ดยสำร ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ
พืน้ทีห่มำยเลข 3.42A  ชัน้ 3 
เนื้อที ่ 50.00   ตรม. 

เชำ่ระยะเวลำ 4 ปี 
สิน้สุดปี 2563 

0.53 

ร้านไมเซน สาขาเอม็ควอเทียร ์
ศูนยก์ำรคำ้ เอม็ควอเทยีร ์
เนื้อที ่ 206   ตรม. 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล
ฟูดส ์ จ ำกดั (บรษิทัยอ่ย) 

เชำ่ระยะเวลำ 10 ปี 
สิน้สุดปี 2568 

7.68 

 
ส ำหรบัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์กำรด ำเนินงำนทีใ่ชผ้ลติสนิคำ้ของบรษิทัจะมขีนำดเลก็จนถงึปำนกลำงมมีลูคำ่

สนิทรพัยร์วม ณ 31 ธนัวำคม 2562 ดงันี้  
 

 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  มลูค่าตามบญัชี  
(ล้านบาท) 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 221.57 

เครือ่งตกแต่งและอุปกรณ์ 622.89 

 
4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม:  
         ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 บรษิทัฯ มเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทีย่งัเปิดด ำเนินงำนอยู่ ซึ่งประกอบ
ธุรกิจต่ำง ๆ ที่จะเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจอำหำรเป็นส่วนใหญ่ มมีูลค่ำรวมประมำณ 261  ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนเงนิ
ลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมประมำณรอ้ยละ 7.27 ของสนิทรพัยร์วม ทัง้นี้ นโยบำยดำ้นกำรลงทุนในบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วมจะพจิำรณำจำกภำวะเศรษฐกจิและจ ำกดัเฉพำะธุรกจิเกีย่วเนื่องกบัผลติภณัฑห์รอืบรกิำรของบรษิทั ซึ่ง
หำกม ีธุรกจิใดทีน่่ำสนใจและมผีลตอบแทนทีด่บีรษิทัฯ กอ็ำจจะพจิำรณำเขำ้ไปลงทุน โดยกำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวตอ้ง
ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นส ำคญัส ำหรบันโยบำยกำรบรหิำรงำนในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม
บรษิัทจะส่งกรรมกำรที่เป็นตวัแทนของบรษิัทเขำ้ร่วมบรหิำรงำนตำมสดัส่วนที่บรษิัทถืออยู่ เพื่อก ำหนดนโยบำยที่
ส ำคัญ และควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ถูกต้องเหมำะสมเป็นไปตำมนโยบำยของ
คณะกรรมกำรบรษิทั 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ปัจจุบนับรษิทั ไม่มคีดหีรอืขอ้พพิำทใด ๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบดำ้นลบต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัทีม่จี ำนวนสงูกว่ำ
รอ้ยละ 5 ของส่วนผูถ้อืหุ้น หรอืคดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมนีัยส ำคญั หรอืคดทีีม่ไิดเ้กดิจำกกำรประกอบ
ธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
 

 ข้อมลูทัว่ไป 
ช่ือบริษทั   บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)  
ประกอบธรุกิจหลกัประเภท เครอืร้ำนอำหำรและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย 

ผลติภณัฑอ์ำหำรและเบเกอรีส่ ำเรจ็รปูแชแ่ขง็ บรกิำรสง่อำหำรถงึบำ้น บรกิำรจดั
เลีย้งนอกสถำนที ่บรหิำรและลงทุนเปิดรำ้นอำหำรไทยในต่ำงประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 490,408,365 บำท (สีร่อ้ยเกำ้สบิลำ้นสีแ่สนแปดพนัสำมรอ้ยหกสบิหำ้บำทถว้น) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 490,408,365 บำท (สีร่อ้ยเกำ้สบิลำ้นสีแ่สนแปดพนัสำมรอ้ยหกสบิหำ้บำทถว้น) 

ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 490,408,365 หุน้ มลูคำ่หุน้ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 
บำท  

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่ 2034/100-107 ชัน้ 23-24 อำคำรอิตลัไทย ทำวเวอร์ 
ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 

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

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) 
เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรชัดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง  
กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท์ (02) 009-9000  โทรสำร (02) 009-9991 

 

ผูต้รวจสอบบญัชี  บรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ จ ำกดั 
11/1 อำคำรเอไอเอ สำทร ทำวเวอร์ ชัน้ที่ 23-27 ถนนสำทรใต้ 
แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศพัท์ (02) 034-0000 โทรสำร (02) 034-0100 
 

 

 รำยละเอยีดของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ที่
ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโปรดดรูำยละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสร้างกลุ่มบริษทั เอส แอนด ์พี” 

mailto:presidentoffice@snpfood.com
http://www.sandp.co.th/
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ส่วนท่ี 2 
 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 
7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุ้นโครงสร้างเงินทุน 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 หลักทรพัย์ของบรษิัทประกอบด้วยหุ้นสำมญั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 บรษิัทมีทุนจดทะเบียนจ ำนวน 
490,408,365 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 490,408,365 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เป็นทุนเรยีกช ำระแล้ว
จ ำนวน 490,408,365 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 490,408,365 หุน้ มูลค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท โดยทีป่ระชุมผู้
ถอืหุน้สำมญัประจ ำปี 2557 เมื่อวนัที ่21 เมษำยน 2557 ใหม้กีำรเปลีย่นแปลงมลูคำ่หุน้ทีต่รำไว ้จำกเดมิหุน้ละ 5 บำท 
เป็นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท โดยท ำกำรจดทะเบยีนเปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ต่อนำยทะเบยีนบรษิัทมหำชนจ ำกดั 
กระทรวงพำณิชยเ์มือ่วนัที ่7 พฤษภำคม 2557 
 
7.2 ผูถ้ือหุ้น  
 ส ำหรบัรำยชือ่ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 รำยแรก ทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่13  กุมภำพนัธ ์2563  มี

ดงันี้ 
 

กลุ่มผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 กลุ่มศลิำอ่อน และกลุ่มไรวำ     215,494,900  43.94  
2 บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)  176,112,020   35.91  
3 นำงสุภำพรรณ  พชิยัรณรงคส์งครำม  17,345,000   3.54  
4 นำยอยทุธ ์ ชำญเศรษฐกิุล  7,825,000   1.60  
5 ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  6,956,000   1.42  
6 นำยชำล ีวลยัเสถยีร  5,519,900   1.13  
7 นำงปรญิญำ ขนัเจรญิสุข  5,212,310   1.06  
8 นำยนิต ิโอสถำนุเครำะห ์  4,800,500   0.98  
9 นำยพทิกัษ์  พเิศษสทิธิ ์  4,150,000   0.85  
10 บรษิทั พรอสเพคท ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั  4,093,500   0.83  
 รวม   446,711,630  91.26  

 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น  
  
 -ไมม่-ี 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 บรษิทัจะจ่ำยเงนิปันผลทุกปีในอตัรำประมำณรอ้ยละ 60 ของก ำไรสุทธหิลงัหกัภำษีเงนิไดต้ำมงบกำรเงนิรวม 
แต่กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะตอ้งไม่เกนิกวำ่ก ำไรสะสมของงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และในกรณีทีง่บกำรเงนิเฉพำะ
กจิกำรมผีลขำดทุนสะสมอยู่จะไม่พจิำรณำจ่ำยเงนิปันผล ทัง้นี้ บรษิทัจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
บรษิทัมหำชนจ ำกดัทีก่ ำหนดไวแ้ละค ำนึงถงึสภำพคล่องของบรษิทัทีจ่ะสำมำรถจ่ำยเงนิปันผลไดโ้ดยไมม่ผีลกระทบต่อ
กจิกำรอย่ำงมนีัยส ำคญั             ส่วนนโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยจะพจิำรณำจำกภำวะเศรษฐกจิและ
ผลกำรด ำเนินงำนเชน่กนั 
 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทัมมีตเิสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี 2563  ซึ่งจะประชุมในวนัที่ 27 เมษำยน 2563 พจิำรณำรบัทรำบ
กำรจ่ำย เงนิปันผลระหว่ำงกำล ในอตัรำหุน้ละ 0.04 บำท เมื่อวนัที ่6 กนัยำยน 2562 และพจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิ
ปันผลส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562  ในอตัรำหุ้นละ  0.56 บำท โดยจะคงเหลอืเงนิปันผลที่จะจ่ำยเพิม่ใน
อตัรำหุน้ละ 0.52 บำท โดยแบ่งจ่ำยเงนิปันผลเป็นในรปูของหุน้ปันผล และ เงนิสด ดงันี้ 

1. จ่ำยเป็นในรูปของหุน้ปันผลในอตัรำ 50 หุ้นเดมิต่อ 1 หุน้ปันผล มูลค่ำที่ตรำไวหุ้้นละ 1 บำท  หรอืคดิ
เป็นอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.02 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุ้น รวมมูลค่ำทัง้สิ้น 
9,808,167.30 บำท กรณีมเีศษของหุน้เดมิเหลอืหลงัจำกจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษิทัจะจ่ำยเป็นเงนิสด
แทนกำรจ่ำยหุน้ปันผล ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท 

2. จ่ำยเป็นเงนิสดในอตัรำหุน้ละ 0.50 บำท จ ำนวน 490,408,365 หุน้ คดิเป็นจ ำนวนเงนิ 245,204,182.50 
บำท โดยเงนิปันผลส่วนหนึ่งในอตัรำหุน้ละ 0.002 บำท จะน ำไปช ำระภำษหีกั ณ ทีจ่่ำยส ำหรบักำรจ่ำย
หุน้ปันผล ตำมอตัรำทีก่ฏหมำยก ำหนด 

ซึง่เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ตำมทีเ่สนอแลว้ จะคดิเป็นอตัรำกำรจ่ำยปันผลรอ้ยละ 87.35 ของก ำไรสทุธ ิ
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานในปี 2562 เทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
 

 รำยละเอยีดกำรจ่ำยเงนิปันผล 2562 2561 
1.  ก ำไรสทุธ ิ (ลำ้นบำท) 314.40 400.21 
2.  จ ำนวนหุน้  (หุน้) 490,408,365 490,408,365 
3.  เงนิปันผลจ่ำยต่อหุน้ (บำท/หุน้) 
     3.1  เงนิปันผลระหวำ่งกำล  (บำท/หุน้) 
     3.2  เงนิปันผลทีจ่ะจ่ำยเพิม่  (บำท/หุน้) แบ่งเป็น 

• จ่ำยเป็นในรปูของหุน้ปันผล 
• จ่ำยเป็นเงนิสด           

0.56 
0.04 
0.52  
0.02 
0.50  

0.73 
0.05 
0.68  

- 
0.68 

4.  เงนิปันผลจ่ำยรวมเป็นจ ำนวนเงนิ (ลำ้นบำท) 
     4.1  เงนิปันผลระหวำ่งกำล  (ลำ้นบำท) 
     4.2  เงนิปันผลทีจ่ะจ่ำยเพิม่  (ลำ้นบำท)    

274.63 
19.62 
255.01 

358.00 
24.52  

333.48 
5  อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลรอ้ยละ  (รอ้ยละ) 87.35 89.45 

 

*  จะเสนอขออนุมติัจากทีป่ระชุมผูถ้ือหุ้นสามญัประจ าปี 2563 ในวนัที ่27 เมษายน 2563 
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8. โครงสร้างการจดัการ 
 

แผนภมิูโครงสร้างการจดัการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

สายปฏิบติัการธรุกิจ S&P 

 

สายธุรกิจอาหารและเบเกอร่ี สายธุรกิจอาหารและเบเกอร่ี 

สายการผลิตและการเงิน Corporate Office 

ฝ่ายปฎิบติัการ 
ร้านอาหารและเบเกอรี่ชอ็ป 

S&P Delivery 1344 

Specialty : Vanilla, Catering 

ฝ่ายพฒันาธรุกิจ 

สายการผลิตเบเกอรี่ 

สายการผลิตอาหาร 

สายซพัพลายเชน 

สายจดัซ้ือจดัหา 

สายวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

 สายบญัชีและการเงิน 

Investment & IR Strategy 

ฝ่ายกลยทุธแ์ละข้อมูลธรุกิจ 

 สายบริหารและพฒันาทรพัยากร
บุคคล                

 
S&P Academy & Learning Center 

 

สายส่ือสารองคก์รและพฒันาความ
ยัง่ยืน 

 

องคก์ร 

 
Innovation Center 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

สายการขาย 

ส านัก
ตรวจสอบ 

Corporate Affairs 

 

องคก์ร 

 
ส านักกฎหมาย 

 

องคก์ร 

 

Global 

 

องคก์ร 

 

ส านักเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

สายขยายธรุกิจร้าน 

สายการตลาด 

ส่วนบุคคลปฏิบติัการ 

Culinary Center 

Japanese 

AEC 
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8.1 โครงสร้างกรรมการบริษทั 
 
 โครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัประกอบดว้ยคณะกรรมกำร 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำร  
ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร            
โดยมรีำยละเอยีดและขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
 
 (1) คณะกรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั  
  ณ วนัที ่ 6 มกรำคม 2563  ปรำกฏตำมหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนบรษิทัมหำชนจ ำกดั กรมพฒันำธุรกจิ
กำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์คณะกรรมกำรบรษิทั มจี ำนวน 12 ท่ำน ประกอบดว้ยดงันี้  
  

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 
1.   นำงภทัรำ  ศลิำอ่อน    ประธำนกรรมกำร 20 เมษำยน 2537 
2.   นำยประเวศวุฒ ิ ไรวำ รองประธำนกรรมกำร 20 เมษำยน 2537 
3.   นำงเกษสุดำ  ไรวำ กรรมกำร และประธำน

กรรมกำรบรหิำร 
20 เมษำยน 2537 

4.   นำยวทิรู  ศลิำอ่อน กรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร 

11 สงิหำคม 2553 

5.   นำงสำวคทัลยีำ  แสงศำสตรำ กรรมกำรอสิระ 14 สงิหำคม 2541 

6.   นำงสำวโสภำวด ี อุตตโมบล   กรรมกำรอสิระ 28 กุมภำพนัธ ์2544 

7.   นำยปิยะ ซอโสตถกิุล กรรมกำรอสิระ 9 พฤศจกิำยน 2553 

8.   นำยธรีนนัท ์ ศรหีงส ์ กรรมกำรอสิระ 27 กุมภำพนัธ ์2562 

9.   นำยขจรเดช  ไรวำ กรรมกำร 20 เมษำยน 2537 

10. นำยก ำธร  ศลิำอ่อน กรรมกำร 23 กุมภำพนัธ ์2559 
11. นำยเลศิศกัดิ ์ บุญสง่ทรพัย ์ กำรมกำร 8 พฤศจกิำยน 2562 

12. นำยชยัพฒัน์  ไพฑรูย ์ กำรมกำร 8 พฤศจกิำยน 2562 

 
 เลขานุการบริษทั 
 นำงปัทมำวลยั  รตันพล 
 
 หมายเหต:ุ มีการเปลีย่นแปลงกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั อนัได้แก่  

 1..  กรรมการล าดบัที ่8 (นายธรีนนัท ์ศรหีงส)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562        
   แทน นายอวริุทธ ์วงศพ์ทุธพทิกัษ์ กรรมการเดมิทีล่าออก เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  

 2. กรรมการล าดบัที ่11 (นายเลศิศกัดิ ์บุญสง่ทรพัย)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562    
   แทน นางปัทมาวลยั รตันพล กรรมการเดมิทีล่าออก เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562  

 3. กรรมการล าดบัที ่12 (นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562     
   แทน นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการเดมิทีล่าออก เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

 4.  นางปัทมาวลยั รตันพล เขา้เป็นเลขานุการบรษิทั แทน นายก าธร ศลิาอ่อน เลขานุการบรษิทัเดมิ 
  เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

 
 
 
 กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 
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 นำงภทัรำ  ศลิำอ่อน  นำยขจรเดช  ไรวำ  นำยประเวศวุฒ ิ ไรวำ  นำงเกษสุดำ  ไรวำ  กรรมกำรสองในสีค่นนี้
ลงลำยมอืชือ่รว่มกนั หรอืกรรมกำรหนึ่งในสีค่นนี้ลงลำยมอืชือ่ร่วมกบั  นำยวทิรู  ศลิำอ่อน  หรอื นำยก ำธร  ศลิำอ่อน 
หรอื นำยชยัพฒัน์  ไพฑรูย ์รวมเป็นสองคน 
 
 ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 

(1) มอี ำนำจหน้ำทีจ่ดักำรบรษิทัใหเ้ป็นตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ 

(2) ก ำหนดนโยบำยและทศิทำงกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรเงนิและแผนงำนของบรษิทั รวมทัง้ตดิตำม
ดแูล         ใหม้กีำรปฏบิตัติำมนโยบำยทีก่ ำหนดไว ้

(3) ก ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงของกิจกำร รำยงำนทำงกำรเงนิและกำรสอบบญัชี 
รวมทัง้ดแูลใหม้รีะบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

(4) ก ำกบัและควบคุมดแูลใหฝ่้ำยบรหิำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นตำมนโยบำยทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ
และ ประสทิธผิล รวมทัง้มอี ำนำจมอบหมำยแต่งตัง้กรรมกำรจ ำนวนหนึ่งให้เป็นกรรมกำรบรหิำร
เพือ่ด ำเนินกำรอยำ่งหนึ่งอย่ำงใดหรอืหลำยอยำ่ง 

(5) ก ำหนดกรรมกำรผู้มอี ำนำจลงลำยมอืชื่อผูกพนับรษิัทจำกกรรมกำรจ ำนวน 2 ท่ำนซึ่งมไิด้ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ 

(6) จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไมน้่อยกวำ่ 4 ครัง้ต่อปี 
(7) จดัท ำวสิยัทศัน์ แผนกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  และงบประมำณกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

ของบรษิทั  
     
  การประชุม  
  คณะกรรมกำรบรษิัทมกีำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอ และมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งในปี 
2562 มีกำรประชุมจ ำนวน 4 ครัง้ ทัง้นี้  จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำนที่เข้ำประชุม โปรดดู
รำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั”  
  
 นอกจำกนี้ในโครงสรำ้งกำรจดักำรของบรษิทัยงัประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 4 ชุด ดงันี้ 
 
 (2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมกำรบรษิัท ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท 
ครัง้ที ่2/2560 เมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2560 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 3 ท่ำน 
ประกอบดว้ย 

 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1.  นำงสำวคทัลยีำ   แสงศำสตรำ* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.  นำงสำวโสภำวด ี อุตตโมบล   กรรมกำรตรวจสอบ 
3.  นำยปิยะ          ซอโสตถกิุล กรรมกำรตรวจสอบ 

   
  * นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา เป็นกรรมการผูม้คีวามรู ้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบ

การเงนิของบรษิทั โดยมนีางเชอรล์ี ่สว่างคง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้กีำรปรบัปรุงขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2554 เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทีใ่ชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

(1) สอบทำนใหบ้รษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอยำ่งถูกตอ้งและเพยีงพอ 
(2) สอบทำนใหบ้รษิทัมรีะบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิลรวมทัง้ส่งเสรมิใหม้กีำรน ำระบบ Control Self 
Assessment มำใชใ้นกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน 

(3) สอบทำนใหบ้รษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

(4) พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพือ่ใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

(5) กำรสง่เสรมิใหม้กีำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
(6) กำรก ำกบัดแูลกำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร 
(7) กำรพจิำณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย กำรเลกิจำ้ง กำรประเมนิผล กำรฝึกอบรม ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำน

ตรวจสอบ 
(8) กำรพจิำรณำอนุมตังิบประมำณก ำลงัพล กำรลงทุน ค่ำใชจ้่ำยบรหิำรและกำรบรหิำรงำน

ตรวจสอบ 
(9) พจิำรณำคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระเพือ่ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัและเสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี
ฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมดว้ยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(10) จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปีของบรษิทัซึง่
รำยงำน  ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

(11) กำรไดร้บัควำมรว่มมอืจำกฝ่ำยบรหิำรในกำรชีแ้จงแสดงหลกัฐำนในเรือ่งทีเ่หน็วำ่มคีวำมจ ำเป็น
และ        พจิำรณำในกำรจำ้งทีป่รกึษำหรอืผูช้ ำนำญเฉพำะเรือ่งมำใหค้ ำปรกึษำและเสนอ
แนวทำงทีเ่หมำะสมใน เรือ่งนัน้ดว้ยคำ่ใชจ้่ำยของบรษิทั 

(12) ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
   
  การประชุม  
  กรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอไมน้่อยกวำ่ 6 ครัง้ต่อปีและมกีำรรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ในปี 2562 มกีำรประชุมจ ำนวน 6 ครัง้ ทัง้นี้ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมของกรรมกำรแต่ละ
ท่ำนทีเ่ขำ้ประชุม                      โปรดดรูำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั”  
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
  นำงเชอรล์ี ่สว่ำงคง 
 
 (3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
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  คณะกรรมกำรบรษิทั ไดก้ ำหนดใหม้คีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนและโดยมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2554 เพือ่ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำหลกัเกณฑ ์และกระบวนกำร
ในกำรสรรหำกรรมกำรและก ำหนดอตัรำคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั โดยใหแ้ต่งตัง้กรรมกำรบรษิทัเขำ้เป็น
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน และใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั คดัเลอืกกรรมกำรสรร
หำและก ำหนด         คำ่ตอบแทน 1 คน เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน             มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ และกรณีครบ
ก ำหนดวำระแลว้อำจแต่งตัง้                              ใหก้รรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเดมิกลบัเขำ้ด ำรง
ต ำแหน่งอกีวำระหนึ่งกไ็ด ้
 

  รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ตำมมตทิี่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัครัง้ที ่ 4/2562  เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิำยน  2562 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน จ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
   

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยธรีนนัท ์    ศรหีงส ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน 
2.  นำยปิยะ        ซอโสตถกิุล กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3.  นำงเกษสุดำ    ไรวำ  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
  หมายเหตุ: มีการเปลีย่นแปลงในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน อนัได้แก่ 
  1. กรรมการล าดบัที ่1 (นายธรีนนัท ์ ศรหีงส)์ เขา้เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่8 

พฤศจกิายน 2562 แทน นางปัทมาวลยั  รตันพล กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเดมิทีล่าออก  
    เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 
  2. กรรมการล าดบัที ่ 2 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนด                   คา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 แทน นายอวริุทธ ์วงศพ์ทุธพทิกัษ์ ซึง่ลาออกจาก
ต าแหน่ง        ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  
  3.  กรรมการล าดบัที ่ 2 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 และ กรรมการล าดบัที ่1 (นายธรีนนัท ์ศรหีงส)์ เขา้
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2562 
แทน 

 
  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  ท ำหน้ำที่พจิำรณำหลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทและก ำหนดอัตรำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั    รวมทัง้อำจเชญิฝ่ำยจดักำรเขำ้ร่วมประชุมหำรอืและแสดงควำมคดิเหน็ไดต้ำมหลกัเกณฑข์อง
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัมดีงันี้ 
 

  หน้าท่ีในการสรรหา 
(1) พิจำรณำสรรหำและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมำะสมเป็นกรรมกำรบรษิัท และน ำเสนอให ้      

คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้หรอืน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 
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(2) พจิำรณำทบทวนสดัส่วนจ ำนวน และประสบกำรณ์ของคณะกรรมกำรบรษิทัใหม้คีวำมเหมำะสมต่อ
สภำพกจิกำร รวมทัง้กำรใหข้้อเสนอแนะในกำรคดัเลอืกบุคคลผูท้ี่มคีุณสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะไดร้บั
กำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำรบรษิทั 

 
  หน้าท่ีในการก าหนดค่าตอบแทน 
  พจิำรณำและน ำเสนอคำ่ตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมในแต่ละปีของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุด
ย่อยต่ำง ๆ และผู้บรหิำรตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ขึน้ไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำอนุมตั ิหรอื
น ำเสนอ              ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัแิลว้แต่กรณี 

 
  วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  
 

  การประชุม 
  คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มกีำรประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอไมน้่อยกวำ่ 2 ครัง้ต่อปีและมี
กำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ซึ่งในปี 2562 มกีำรประชุมจ ำนวน 3 ครัง้ ทัง้นี้ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมของ
กรรมกำรแต่ละท่ำนทีเ่ขำ้ประชุม โปรดดรูำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั”  

 
  เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  นำงสุภำวด ี หุตะสงิห 
 
 (4) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 2/2560  เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2560 ได้มมีติอนุมตัิแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเดมิทีถ่งึก ำหนดออกตำมวำระ 3 ปี กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่ง เพื่อท ำหน้ำที่
บรหิำรควำมเสี่ยงภำยในองค์กร เนื่องจำกสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจในปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ซึ่ง
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่งได ้และใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
คดัเลอืกกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 1 คน เป็นประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่งจะด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั
ต่อไป 
 
  รายช่ือคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมกำรบรษิัทได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ตำมมตทิี่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทครัง้ที่ 4/2562  เมื่อวันที่  8 พฤศจิกำยน  2562  โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 4 ท่ำน 
ประกอบดว้ย 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยปิยะ            ซอโสตถกิุล  ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2.  นำยวทิรู            ศลิำอ่อน   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
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3.  นำยก ำธร           ศลิำอ่อน   กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
4.  นำยชยัพฒัน์       ไพฑรูย ์  กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
  หมายเหตุ: มีการเปลีย่นแปลงในคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง อนัได้แก่ 
   1. กรรมการล าดบัที ่2 (นายวทิรู ศลิาออ่น) ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
    เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 และ นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะ 
     กรรมการบรหิารความเสีย่งแทน เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562   
  2. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่1  
   พฤศจกิายน 2562 และ กรรมการล าดบัที ่1 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) เขา้ด ารงต าแหน่งประธาน 
   คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งแทน เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 
  3.  กรรมการล าดบัที ่4 (นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย)์ เขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 
2562  
    แทน นางเกษสุดา ไรวา กรรมการบรหิารความเสีย่งเดมิทีล่าออก เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

 
  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมกำรบรษิทั ไดม้กีำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมมต ิ            
ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่10 พฤษภำคม 2555 ดงันี้ 

(1)  ก ำหนด นโยบำย กลยทุธ ์ควบคุม และตดิตำมกำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์ร 
(2) ก ำกบัดแูลผลกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำง ๆ ขององคก์ร 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี  

 
  การประชุม 
  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมกีำรประชุมอย่ำงสม ่ำเสมอไม่น้อยกว่ำ 2 ครัง้ต่อปีและมกีำรรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ซึ่งในปี 2561  มกีำรประชุมจ ำนวน 4 ครัง้ ทัง้นี้ จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมของกรรมกำรแต่
ละท่ำน           ทีเ่ขำ้ประชุม โปรดดรูำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั”  
 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
  (อยูใ่นระหวำ่งสรรหำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 (5) คณะกรรมการบริหาร 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะกรรมกำรบรหิำร มจี ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

  ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำงเกษสุดำ    ไรวำ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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2.  นำยขจรเดช    ไรวำ กรรมกำรบรหิำร 
3.  นำยประเวศวุฒ ิ  ไรวำ  กรรมกำรบรหิำร 
4.  นำงปัทมำวลยั   รตันพล กรรมกำรบรหิำร 
5.  นำยวทิรู     ศลิำอ่อน กรรมกำรบรหิำร 
6. นำยก ำธร     ศลิำอ่อน กรรมกำรบรหิำร 
7.  นำยอรรถ   ประคุณหงัสติ กรรมกำรบรหิำร 

 
 หมายเหต:ุ  มีการเปลีย่นแปลงในคณะกรรมการบริหาร อนัได้แก่ 
   1. กรรมการล าดับที ่4 (นางปัทมาวลัย รตันพล) ลาออกจากต าแหน่งคณะกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่1 
พฤศจกิายน  
    2562 และ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการบรหิารใหม่ เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 
   2. กรรมการล าดบัที ่6 (นายอรรถ ประคุณหงัสติ) เข้าเป็นคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 
2562  
     แทน นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการบรหิารเดมิทีล่าออก เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 

 
  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

(1)  ใหก้รรมกำรบรหิำรมอี ำนำจด ำเนินกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำรบรษิทัซึง่อยู่ภำยใต้กฎระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ เวน้แต่รำยกำรทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) มอี ำนำจจดัท ำ เสนอแนะ และก ำหนดนโยบำยแนวทำงธุรกิจและกลยุทธ์ทำงธุรกิจของบรษิัทต่อ
คณะกรรมกำร 

(3) ก ำหนดแผนธุรกจิ อ ำนำจกำรบรหิำรงำน อนุมตังิบประมำณส ำหรบักำรประกอบธุรกจิประจ ำปีและ    
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินกำรตำมแผนงำนและกลยุทธ์ทำงธุรกจิโดยสอดคลอ้งกบั
นโยบำยและแนวทำงธุรกจิทีไ่ดแ้ถลงต่อคณะกรรมกำร 

(4) ส ำหรบักำรอนุมัติเกี่ยวกับกิจกำรอันจะเป็นพันธะผูกพันบรษิัทฯ จะต้องได้รบัอนุมัติโดยคณะ
กรรมกำรบรหิำรและลงนำมโดยกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมตำมหนงัสอืรบัรองเท่ำนัน้ 

(5) ด ำเนินกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรงำนทัว่ไปของบรษิทัฯ ทัง้นี้อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรดงักล่ำว 
ข้ำงต้นไม่รวมถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำและจ ำหน่ำย
ทรพัย์สิน   ที่ส ำคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย 

(6) ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่น ๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยในแต่ละชว่งเวลำจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำวใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ก ำหนดใหร้ำยกำรทีก่รรมกำรบรหิำรหรอืบุคคลที่
อำจม ี

ควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้
กรรมกำรบรหิำร ซึง่มสี่วนไดเ้สยีในเรือ่งใดไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ทัง้นี้ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 
ไม่ไดม้อบอ ำนำจใหก้รรมกำรผูจ้ดักำร ในกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยจะสำมำรถด ำเนินกำรเฉพำะในธุรกจิปกติ
ได ้
 (6) ประธานกรรมการบริษทั 
  นำงภทัรำ  ศลิำอ่อน 
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  บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการบริษทั 
  เพือ่ใหก้ำรแบ่งแยกอ ำนำจหน้ำทีใ่นเรือ่งกำรก ำหนดนโยบำยของบรษิทัและกำรบรหิำรงำนของบรษิทั
แยกหน้ำทีก่นัอยำ่งชดัเจน บรษิทัจงึก ำหนดใหป้ระธำนกรรมกำรบรษิทั ประธำนกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ เป็นคนละบุคคลกนั โดยประธำนกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทหน้ำที ่ดงันี้ 
 

1. เรยีกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั  รวมทัง้เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบำทในกำรก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมร่วมกับประธำน
กรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

2. มีบทบำทในกำรควบคุมกำรประชุมให้มีประสิทธิภำพเป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับบริษัท 
สนับสนุนและเปิดโอกำสใหก้รรมกำรแสดงควำมคดิเหน็อยำ่งเป็นอสิระ 

3. สนับสนุนและส่งเสรมิใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ ตำมขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบและตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี

4. ดแูล ตดิตำม กำรบรหิำรงำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น ๆ ใหบ้รรลุ
ตำมวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว ้

5. เป็นผูล้งคะแนนชีข้ำด  ในกรณีทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรลงคะแนนเสยีง และคะแนน
เสยีงทัง้สองฝ่ำยเท่ำกนั 

 
  ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  มีดงัน้ี 
  คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัไมเ่คยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะเวลำ 10 
ปี ทีผ่ำ่นมำเกีย่วกบั 

1. กำรถูกค ำพพิำกษำของศำลว่ำกระท ำควำมผดิอำญำใหร้บัโทษจ ำคุกในควำมผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ี่
ไดก้ระท ำโดยทุจรติ เวน้แต่ควำมผดิทีเ่กีย่วกบัระเบยีบวนิัยจรำจรหรอืควำมผดิลหุโทษ 

2. กำรถูกค ำพพิำกษำของศำลใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์ 
3. กำรเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมในบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนทีถู่กค ำพพิำกษำของศำลให้

เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์ 
 
  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
  บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัจะตอ้งมคีุณสมบตัิ
ครบถว้นตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
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การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 

รายช่ือกรรมการ / ต าแหน่ง 

กรรมการบริษทั 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการบริหาร 

รวมทัง้ส้ิน 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

(รวม AGM
และ EGM) 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

 
คำ่ตอบแทน 

(บำท) 

1. นำงภทัรำ  ศลิำอ่อน    
    ประธำนกรรมกำร 

4/5 
  

700,000 - - - - - - - - 700,000 

2. นำยประเวศวุฒ ิ ไรวำ  
    รองประธำนกรรมกำร 
    กรรมกำรบรหิำร 

5/5 470,000 - - - - - - 11/12 - 470,000 

3. นำงเกษสดุำ ไรวำ ** 
    ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

5/5 470,000 - - 3/3 - 0/1 
 

- 11/12 - 470,000 

4. นำยวทิรู ศลิำอ่อน ** 
     ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
      กรรมกำรบรหิำร 
        กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5/5 470,000 - - - - 2/2 - 
 

11/12 - 470,000 

5. นำงสำวคทัลยีำ  แสงศำสตรำ  
    กรรมกำรอสิระ  
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

5/5 595,000 6/6 495,000 - - - - -  - 1,090,000 

6. นำงสำวโสภำวด ี อุตตโมบล    
    กรรมกำรอสิระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ      

5/5 595,000 6/6 330,000 - - - - - - 925,000 

7. นำยปิยะ  ซอโสตถกิุล **   
    กรรมกำรอสิระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ  
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
    ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

5/5 595,000 6/6 330,000 3/3 60,000 2/2 37,500 - - 1,022,500 

8. นำยธรีนนัท ์ศรหีงส ์* **  
    กรรมกำรอสิระ  
    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนด  
    คำ่ตอบแทน 

4/4 
 

381,009.13 - - - - - - - - 381,009.13 

9. นำยขจรเดช   ไรวำ 
     กรรมกำร 
     กรรมกำรบรหิำร 

5/5 470,000 - - - - - - 11/12 - 470,000 

10. นำยก ำธร  ศลิำอ่อน 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่                                 
สำยกำรผลติและกำรเงนิ 
กรรมกำรบรหิำร            
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

4/5 
 

470,000 - - - - 2/2 - 11/12 - 470,000 

11. นำยเลศิศกัดิ ์บุญสง่ทรพัย ์* 
      กรรมกำร 

1/1 
 

69,166.67 - - - - - - - - 69,166.67 

12. นำยชยัพฒัน์ ไพฑรูย ์* ** 
      กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

1/1 
 

69,166.67 - - - - 0/1 
 

-  - - 69,166.67 

      นำงปัทมำวลยั  รตันพล * ** 
      กรรมกำร 

4/4 
 

520,000 - - 3/3 45,000 - - 6/11 
 

100,000 665,000 
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รายช่ือกรรมการ / ต าแหน่ง 

กรรมการบริษทั 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
ความเส่ียง 

กรรมการบริหาร 

รวมทัง้ส้ิน 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

(รวม AGM
และ EGM) 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

คำ่ตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชุม 
(ครัง้) 

 

 
คำ่ตอบแทน 

(บำท) 

      กรรมกำรบรหิำร 
      กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
      คำ่ตอบแทน 
      นำยจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค * ** 
      กรรมกำร 
      กรรมกำรบรหิำร 
      ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม 
      เสีย่ง 

3/4 
 

495,000 - - - - - - 5/9 125,000 620,000 

      นำยอวริุทธ ์วงศพ์ุทธพทิกัษ์ * ** - 153,549.95 - - - - - - - - 153,549.95 
รวมทัง้สิน้  6,522,892.42  1,155,000  105,000  37,500  225,000 8,045,392.42 

 
*หมายเหต ุ 1 กรรมการบริษทัเข้าด ารงต าแหน่ง และลาออกจากต าแหน่ง อนัได้แก่ 

• นายอวริุทธ ์วงศพ์ทุธพทิกัษ์ ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั และต าแหน่งกรรมการอสิระ เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์
2562 

• กรรมการล าดบัที ่8 (นายธรีนนัท ์ศรหีงส)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562 แทน นายอวริุทธ ์ วงศ์
พทุธพทิกัษ์ กรรมการเดมิทีล่าออก 

• กรรมการล าดบัที ่ 11 (นายเลศิศกัดิ ์ บุญส่งทรพัย)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 แทน นาง
ปัทมาวลยั รตันพล กรรมการเดมิทีล่าออก  

• กรรมการล าดบัที ่12 (นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย)์ เขา้เป็นกรรมการบรษิทั เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 แทน นายจอหน์ 
สก๊อต ไฮเน็ค กรรมการเดมิทีล่าออก 

• นางปัทมาวลยั รตันพล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ
ต าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562  

• นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบรษิทั ต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ
ต าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562  

 
**หมายเหตุ 2  มีการเปลีย่นแปลงกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย อนัได้แก่ 
 1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
 1.1  กรรมการล าดบัที ่ 7 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่ 27 กุมภาพนัธ ์ 2562 แทน นายอวริุทธ ์ วงศพ์ทุธพทิกัษ์ ซึง่ลาออกจากต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2562  

  1.2  กรรมการล าดบัที ่ 7 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิายน 2562 และ กรรมการล าดบัที ่8 (นายธรีนนัท ์ ศรหีงส)์  เขา้ด ารงต าแหน่ง
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2563 แทน 

 
 
 
 
 2.  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง  
  2.1  กรรมการล าดบัที ่ 3 (นางเกษสุดา ไรวา) ลาออกจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่  8 พฤศจกิายน 
2562 
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  2.2  กรรมการล าดบัที ่4 (นายวทิรู ศลิาอ่อน) ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่27  
กุมภาพนัธ ์ 2562 และ นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
แทน เมือ่วนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2562  

  2.3 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ลาออกจากต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่ 1 พฤศจกิายน 
2562  และกรรมการล าดบัที ่7 (นายปิยะ ซอโสตถกิุล) เขา้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
แทน เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 

  2.4  กรรมการล าดบัที ่12 (นายชยัพฒัน์ ไพฑรูย)์ เขา้เป็นกรรมการบรหิารความเสีย่ง เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 
 3. คณะกรรมการบริหาร  
  3.1 นางปัทมาวลยั รตันพล ลาออกจากต าแหน่งคณะกรรมการบรหิารเมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 และกลบัเขา้ด ารง  

ต าแหน่งคณะกรรมการบรหิารใหม่ เมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562 
  3.2 นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ค ลาออกจากต าแหน่งคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2562 
   
***หมายเหต ุ3  ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนทีไ่ด้รบัในฐานะกรรมการ อนัได้แก่ 

▪ บ าเหน็จกรรมการ ส าหรบัประธานกรรมการ ในอตัรา 250,000 บาท กรรมการบรษิทั ในอตัราท่านละ 170,000 
บาท 

▪ คา่ตอบแทนประจ า ส าหรบัประธานกรรมการ ในอตัราเดอืนละ 37,500 บาท กรรมการบรษิทั ในอตัราเดอืนละ 
25,000 บาท/ท่าน และ ส าหรบัประธานกรรมการตรวจสอบ ในอตัราเดอืนละ 22,500 บาท และกรรมการตรวจสอบใน
อตัราเดอืนละ 15,000 บาท/ท่าน 

▪ คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรษิทั ส าหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 บาท/ ครัง้ 
กรรมการบรษิทัทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

▪ คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 บาท/ครัง้ 
กรรมการตรวจสอบทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

▪ คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ส าหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิารในอตัรา 
22,500 บาท/ครัง้ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 15,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

▪ คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ส าหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 22,500 บาท/
ครัง้ กรรมการบรหิารความเสีย่งทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 15,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

▪ คา่เบี้ยประชุมคณะกรรมการบรหิาร ส าหรบัประธานกรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 37,500 บาท/ครัง้ 
กรรมการทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิาร ในอตัรา 25,000 บาท/ครัง้/ท่าน 

▪ ทัง้นี้ มผีลตัง้แต่การประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2562 เมือ่วนัที ่ 26 เมษายน 2562 ทีก่ าหนดใหใ้ชต้ัง้แต่เดอืน
พฤษภาคม 2562 

 
 

 

 

 

 

8.2 คณะผูบ้ริหาร 
 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 คณะผูบ้รหิำร มจี ำนวน 6 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
 1. นำยประเวศวุฒ ิไรวำ  รองประธำนกรรมกำร  
 2. นำงเกษสุดำ  ไรวำ  ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ 
      กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จ ำกดั 
 3. นำยวทิรู  ศลิำอ่อน  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
 4. นำยก ำธร ศลิำอ่อน  กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ สำยกำรผลติและกำรเงนิ 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

หน้ำ  64  

 5. นำยอรรถ ประคุณหงัสติ ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำยปฏบิตักิำรธุรกจิเอส แอนด ์พ ี
 6. นำยสมจติร  กติธิรีะกุล  รองผูจ้ดักำรใหญ่สำยกำรผลติเบเกอรี ่
 7. นำยจงชนะ  จนัทมำศ  รองผูจ้ดักำรใหญ่สำยกำรผลติอำหำร  
 
 (รายละเอียดของกรรมการและผูบ้ริหารทุกท่านปรากฏในเอกสารแนบ) 
 
8.3 เลขานุการบริษทั 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรพจิำรณำแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัอยำ่งชดัเจนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั ครัง้ที ่ 4/2562 เมือ่วนัที ่ 8 พฤศจกิำยน 2562 โดยแต่งตัง้ให ้ นำงปัทมำวลยั รตันพล ซึง่เป็นผูท้ีม่คีวำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมเหน็หรอืรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรในกำรปฏบิตัติำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี รวมทัง้กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดักฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ และ
กฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ท ำหน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรบรษิทั โดยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัมหีน้ำทีด่ ำเนินกำร ดงันี้  
 
 รายช่ือเลขานุการบริษทั 
 นำงปัทมำวลยั รตันพล   
 
 ขอบเขตหน้าท่ีของเลขานุการบริษทัมีด าเนินการ ดงัน้ี 

1. จดัท ำและจดัเกบ็เอกสำรไดแ้ก่ ทะเบยีนกรรมกำร หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุม 
คณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั รวมถงึงบกำรเงนิรำยไตรมำส และงบกำรเงนิประจ ำปี 

2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร    
3. ให้ค ำแนะน ำดำ้นกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ทีค่ณะกรรมกำรต้องทรำบในกำรท ำหน้ำที่  และควำม                                

รบัผดิชอบ 
4. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำร  

 
 (รายละเอียดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ) 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
 บรษิทัไดก้ ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพจิำรณำถงึควำมเหมำะสม
และ      สอดคลอ้งกบัควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัและเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในกลุ่ ม
ธุรกจิในระดบัเดยีวกนัโดยก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นเงนิบ ำเหน็จและเบีย้ประชุม อนึ่งกรรมกำรทีไ่ดร้บัมอบหมำยใหเ้ป็น
คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ได้รบัค่ำตอบแทนเบี้ยประชุมตำมควำมรบัผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทัง้นี้  บรษิัทได้ขออนุมตัิ
คำ่ตอบแทนกรรมกำรจำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในทุกปี 
 
8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
 
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2562 มีมติอนุมัติ
คำ่ตอบแทน        กรรมกำร แยกเป็นดงันี้ 
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 ทัง้นี้ค่ำตอบแทนประจ ำและค่ำเบี้ยประชุมดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหม้ผีลเริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภำคม 2562 เป็นต้น
ไป จนกว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะไดพ้จิำรณำเหน็ว่ำค่ำตอบแทนดงักล่ำวไม่เหมำะสมหรอื
สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกจิโดยรวม แลว้จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ใหท้ ำกำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงต่อไป 
 
 ส ำหรบัคำ่บ ำเหน็จประจ ำปี 2562 ประธำนกรรมกำรบรษิทัไดร้บัในอตัรำ 250,000 บำท และกรรมกำรบรษิทัอกี  
11 ท่ำน ในอตัรำท่ำนละ 170,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,120,000 บำท และใหก้ ำหนดจ่ำยตำมระยะเวลำกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำร 
 
 สรุปในปี 2562 คำ่ตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรไดร้บัโดยเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เป็นดงันี้ 
 

 
คำ่ตอบแทน 

ปี 2562 ปี 2561 
จ ำนวน 
(ท่ำน) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

จ ำนวน 
(ท่ำน) 

จ ำนวนเงนิ 
(บำท) 

คำ่ตอบแทนประจ ำ 15 4,345,000 12 4,380,000 
คำ่เบีย้ประชุมเฉพำะกรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
เงนิบ ำเหน็จกรรมกำร 

8 
13 

1,592,500 
2,107,890 

6 
12 

1,860,000 
2,430,000 

รวม  8,045,390  8,670,000 
 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/ครัง้) 

ปี 2562 

ประธำน 
(ทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร) 

กรรมกำรทีเ่ป็น
ผูบ้รหิำร 

กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็น
ผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั 37,500 - 25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 37,500 - 25,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดคำ่ตอบแทน 22,500 - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 22,500 - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำร 37,500 - 25,000 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท/คน/เดือน) 

ปี 2562 

ประธำน 
กรรมกำรทีเ่ป็น

ผูบ้รหิำร 
กรรมกำรทีม่ไิดเ้ป็นผูบ้รหิำร 

คณะกรรมกำรบรษิทั 37,500 25,000 25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 22,500 - 15,000 
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 ทัง้นี้ ค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรได้รบัในฐำนะเป็นกรรมกำรบรษิัท และกรรมกำรชุดย่อยต่ำง  ๆ อนัได้แก่ 
ค่ำตอบแทนประจ ำ เงนิบ ำเหน็จและเบี้ยประชุม ซึ่งได้แบ่งแยกแสดงเป็นรำยบุคคล  โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ  
“คณะกรรมการบริษทั” 
 
8.4.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 
 บรษิทัไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำร เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีพ่จิำรณำ
ถงึควำมเหมำะสมสอดคล้องกบัสถำนะทำงกำรเงนิ ผลประกอบกำรและก ำไรสุทธขิองบรษิทั โดยกรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่และผู้บรหิำรร่วมกนัก ำหนดตวัชี้วดัและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในแต่ละปี เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนให้
สะทอ้นถงึผลกำร         ปฏบิตังิำนจรงิและสรำ้งแรงจงูใจในกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลดขีึน้อยำ่ง
ต่อเนื่อง  
 
 สรุปในปี 2562 คำ่ตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรไดร้บั โดยเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 เป็นดงันี้ 
 

 
คำ่ตอบแทน 

  ปี 2562 ปี 2561 
จ ำนวน (ท่ำน) จ ำนวนเงนิ (บำท) จ ำนวน 

(ท่ำน) 
จ ำนวนเงนิ (บำท) 

เงนิเดอืน 9 43,204,667 8 38,787,000 
โบนสั  เงนิรำงวลัพเิศษ และคำ่
พำหนะ 

9 8,530,594 8 9,271,899 

รวม  51,735,260  48,058,899 
 
 ทัง้นี้ค่ำตอบแทนดงักล่ำวข้ำงต้นไม่ได้น ำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหิำรและผู้บรหิำรบำงท่ำนที่เป็น
กรรมกำร  และไดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะทีเ่ป็นคณะกรรมกำรบรษิทัดงัไดแ้สดงรำยละเอยีดในหวัขอ้ “คณะกรรมการ
บริษทั”มำรวมค ำนวณดว้ย 

8.4.3 ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ  
 
 นอกเหนือจำกเงนิเดอืนและโบนัส บรษิัทได้จดัค่ำตอบแทนและสวสัดกิำร ทัง้ที่เป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ         
อย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม โดยพจิำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบรษิทัและกำรเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่น 
ๆ    อำทิ รถยนต์ประจ ำต ำแหน่ง กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี กำรประกนัชวีติ กำรประกนัอุบตัิเหตุ กำรตรวจร่ำงกำ ย
ประจ ำปี         คำ่รกัษำพยำบำล เงนิสงเครำะหก์รณีพนกังำนหรอืครอบครวัเสยีชวีติ เป็นตน้ 
 

8.4.4 การประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผูบ้ริหารสงูสดุ 
 
 บรษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์ร ตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่
ขึ้นไป ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนโดยไม่มีกรรมกำรผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีร่วมในกำรพิจำรณำ
ดงักล่ำว โดยประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนในดำ้นควำมเป็นผูน้ ำ กำรก ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธ์ดำ้นต่ำง ๆ กำรใช้
ตวัชี้วดัทำงกำรเงนิเกี่ยวกบัผลประกอบกำร และประสทิธภิำพของก ำไรบรษิัท ควำมสัมพนัธ์กบัคณะกรรมกำรและ
องคก์ร หรอืบุคคลภำยนอกอื่น รวมตลอดถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นกำรน ำผลประเมนิไป
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ใชป้ระโยชน์ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หด้ยีิง่ขึน้ ซึง่ภำพรวมในปี 2562 เหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ของผูบ้รหิำรระดบัสงู
แต่ละรำยไดด้ ำเนินกำรหรอืจดัท ำในเรือ่งดงักล่ำวนัน้ไดด้แีละมปีระสทิธภิำพ 
 
 ตำมทีบ่รษิทัไดก้ ำหนดใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรสงูสุดขององคก์รตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำร
ใหญ่ขึน้ไปนัน้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนโดยไม่มกีรรมกำรผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีร่วมในกำรพจิำรณำ
ดงักล่ำวไดใ้ชข้อ้มลูจำกกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนนัน้มำเป็นขอ้มลูในกำรพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร
สูงสุด ซึ่งจะค ำนึงถึงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน (Performance) ของผู้บรหิำรระดบัสูงสุดแต่ละรำย และอตัรำ
คำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุของบรษิทัจดทะเบยีนอื่นทีอ่ยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมเดยีวกนัเป็นเกณฑก์ ำหนด 
 
8.5 นโยบายในด้านการพฒันาทรพัยากรบคุคล  
 
 บรษิทัตระหนักถงึควำมส ำคญักบัเรื่องทรพัยำกรบุคคลทีม่คีวำมส ำคญัยิง่ กำรเรยีนรูแ้ละพฒันำพนักงำนเป็น
ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำก ควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำพนักงำนจะเพิ่มควำมสำมำรถให้พนักง ำน และเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัให้องค์กร ในขณะเดยีวกนัยงัเป็นกำรสร้ำงควำมผูกพนัให้พนักงำนต่อองค์กร   ซึ่งในปี 
2562 บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบและหลกัสตูรกำรพฒันำคนดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 
 

(1) ใหม้รีะบบกำรเรยีนรูแ้บบ e-learning ส ำหรบัพนักงำนระดบับรหิำร และพนักงำนผูเ้ป็นครสูอนหลกัสตูร
ในรำ้นอำหำรผ่ำนแอปพรเิคชัน่หน้ำจอโทรศพัทม์อืถอื พรอ้มกำรท ำกำรทดสอบผ่ำนแอปพรเิคชัน่หลงั
กำรเรยีนรู ้เพือ่ใหส้ำมำรถเกดิกำรเรยีนรูไ้ดค้ล่องตวัและกระจำยสูว่งกวำ้งไดเ้รว็ขึน้กวำ่กำรใหม้ำเรยีนที่
ศูนยฝึ์กอบรมกลำง 

(2)  หลกัสูตร Managing Employee Performance (MEP) เพื่อพฒันำศกัยภำพของผู้บรหิำรและหวัหน้ำ
งำน โดยมีเนื้อหำกำรอบรมส ำคญั เช่น บทบำทของหวัหน้ำงำน ปัญหำที่พบเกี่ยวกับลูกน้องและ
หวัหน้ำงำน หลกักำร MEP แผนภมูกิำรบรหิำรกำรปฎบิตังิำนของพนักงำน และ กำรปรบัปรุงผลงำน 

(3) หลกัสูตร Professional Selling Skill เพื่อพฒันำศกัยภำพของพนักงำนขำยใหม้ทีศันคตทิีด่ ี(Mindset) 
ในกำรเป็นนักขำยมืออำชีพ โดยมุ่งเน้นเรื่อง หลกักำรขำยสินค้ำ  กำรวเิครำะห์ลูกค้ำเพื่อหำควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ กำรเจรจำกำรขำยสนิค้ำกบัลูกค้ำ รวมไปถึงกำรปิดกำรขำย  พลกัดนักำรขำย ให้
สำมำรถสรำ้งยอดขำยใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้

(4) หลกัสตูรดำ้นคุณภำพอำหำร ควำมปลอดภยัและโภชนำกำร เช่น หลกัสตูรควำมปลอดภยัอำชวีอนำมยั
และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน,หลกัสูตร ระบบ GMP/HACCP, ISO22000:2005, หลกัสูตร Food 
Safety Culture ส ำหรบัพนักงำนโรงงำน 

(5) หลกัสตูรกำรสรำ้งวนิัยทำงกำรเงนิ ร่วมกบัตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหพ้นักงำนทัง้ระดบั
บรหิำร และพนักงำนของรำ้นสำมำรถจดัระเบยีบกำรใชจ้่ำยส่วนบุคคล ลดและหยุดสรำ้งหนี้ จดักำรเงนิ
ออมไดอ้ยำ่งมรีะบบเพือ่พฒันำคุณภำพชวีติของพนักงำนและผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 

(6) หลกัสูตรด้ำนกำรท ำกำรตลำดอย่ำงรบัผิดชอบ เช่น หลักสูตร  Sustainable Packaging, หลกัสูตร  
How to Create and Design Sustainable Packaging,  ห ลั ก สู ต ร   Creating Value through  
Innovation : Launching Ideas to Market   

(7) หลกัสูตรเพื่อกำรพัฒนำพนักงำนปฏิบัติกำรเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะตำมหน้ำที่ (Functional 
Competency) และตำมสำยวชิำชพี (Technical Competency)  เช่น หลกัสตูรมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำน
ทุกระดับของพนักงำนในร้ำนและเบเกอรี่ช้อป ทัง้หลักสูตรมำตรฐำนและหลักสูตรกำรปฏิบัติงำน
ระดบัสงู เช่น หลกัสตูรกำรท ำแซนวชิชนิดต่ำงๆ, หลกัสตูรควำมรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบักำแฟ, หลกัสตูรกำร
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อบขนม, หลกัสตูรกำรประกอบอำหำร ระดบั 1-2, หลกัสตูรกำรก ำกบัดแูลวตัถุดบิ และหลกัสตูรเทคนิค
กำรบรหิำรระบบงำน และบรหิำรรำ้น เป็นตน้ 

 
 นอกจำกนี้บรษิัทยงัได้ให้กำรพฒันำควำมรู้ของกรรมกำรและผู้บรหิำรในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรของบรษิัท ได้แก่ หลกัสูตร วิทยำกำรผู้น ำไทย-จีน ยุคใหม่ (วทจ.), หลกัสูตร Board Reporting Program 
(BRP), หลักสูตร Advance Business Analysis, หลักสูตรสร้ำงระบบ Big Data เสริมศักยภำพกำรผลิตอัจฉริยะ, 
หลกัสตูร กำรตลำดดจิทิลัส ำหรบัผูบ้รหิำรยคุใหม ่Digital Marketing for Entrepreneur 
 
 S&P มกีลยุทธใ์นกำรสรำ้งคน ภำยใตก้ำรด ำเนินงำนผำ่น “ศูนยก์ำรเรยีนเอส แอนด ์พ”ี ซึง่ก่อตัง้ขึน้บนแนวคดิ
พืน้ฐำนทีว่่ำ "คนทุกคนควรไดร้บักำรพฒันำอย่ำงเตม็ศกัยภำพ" กำรจดักำรเรยีนกำรสอนและกำรพฒันำของศูนยก์ำร
เรยีนฯ เริม่พฒันำไปทลีะกำ้วอย่ำงมัน่คง มเีป้ำหมำยเพือ่พฒันำพนักงำนในเครอื และผลติบุคลำกรทีต่อ้งกำรท ำงำนใน
สำยธุรกจิอำหำรและบรกิำร ซึ่งผลจำกกำรที่พนักงำนได้รบัโอกำสทำงกำรศกึษำและพฒันำควำมสำมำรถอย่ำงเท่ำ
เทยีมกนันี้ มสี่วนช่วยเพิม่ศกัยภำพในกำรท ำงำนของพนักงำนและเพิม่ผลผลติและรำยได้ของบรษิัทให้เตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื 
 
 ศูนย์กำรเรยีน บรษิัท เอส แอนด์ พ ีซินดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เริม่เปิดท ำกำรครัง้แรกในปีกำรศกึษำ 2550 
ตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 มำตรำ 12 ไดร้บักำรรบัรองโดยกระทรวงศกึษำธกิำร เปิดกำรเรยีน
กำรสอนในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) สำขำธุรกิจค้ำปลีก และสำขำอ ำหำรและโภชนำกำร โดยมี
วตัถุประสงคท์ีจ่ะใชเ้ป็นสถำนศกึษำในสถำนประกอบกำรเพื่อใหค้วำมรูแ้ละพฒันำทกัษะวชิำกำร ซึง่เป็นกำรศกึษำขัน้
พื้นฐำนที่จ ำเป็นให้แก่พนักงำนและหรอืเยำวชนที่ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ จำกจุดเริม่ต้นแนวคดิที่ต้องกำรเสรมิ
ควำมรูใ้หก้บัพนักงำน ในปี 2545 กบักำรเรยีนกำรสอนในรูปแบบกำรศกึษำนอกโรงเรยีน (กศน.) ซึ่งในช่วงเวลำนัน้ 
พนักงำนจ ำนวนเกอืบกึ่งหนึ่งมกีำรศกึษำเพยีงแค่ระดบัมธัยมศกึษำตอนต้นเท่ำนัน้ ในปี 2549 ศูนยก์ำรเรยีนฯ จงึได้
รเิริม่กำรศึกษำในรูปแบบโครงกำรศูนย์กำรเรยีน กำรศึกษำขัน้พื้นฐำน มำตรำ 12 นับได้ว่ำเป็นโรงเรยีนในสถำน
ประกอบกำรรุ่นแรกๆ โดยจดักำรเรยีนกำรสอนในแนวเดยีวกบักำรเรยีนกำรสอนแบบทวภิำคขีองอำชีวศึกษำ รบั
นักเรยีนต่ำงจงัหวดัทีข่ำดแคลนทุนทรพัยเ์ขำ้มำรบัทุนเรยีนในระดบั ปวช.เพื่อเป็นกำรขยำยควำมตัง้ใจขององคก์รใน
กำรสนบัสนุนกำรสรำ้งคนดใีหม้อีำชพี และผลติคนมคีุณภำพเขำ้สูส่งัคมไทยอยำ่งยัง่ยนื 
 
8.6 บคุลากร  
 
 บรษิัทมจี ำนวนพนักงำน (ไม่รวมกรรมกำรและผู้บรหิำรตำมหวัขอ้เรื่องค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บรหิำร ) 
ค่ำตอบแทนพนักงำนไดแ้ก่ เงนิเดอืน โบนัส เงนิรำงวลัพเิศษ ค่ำล่วงเวลำ และสวสัดกิำรอื่น ๆ โดยแยกตำมสำยงำน
หลกั ๆ    ไดด้งันี้ 
 

 
หน่วยงำน 

ปี 2562 ปี 2561 

จ ำนวนคน คำ่ตอบแทน 
(ลำ้นบำท) 

จ ำนวนคน คำ่ตอบแทน 
(ลำ้นบำท) 

ส ำนกังำนในประเทศ 807 436.46 862 413.20 
ฝ่ำยปฏบิตักิำรสำขำ 5,017 968.71 5,053 947.08 
โรงงำน 1,769 411.28 1,760 441.33 

รวม 7,593 1,816.45 7,675 1,801.60 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ   

 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดป้ฏบิตัติำมขอ้พงึปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนโดยน ำหลกัเกณฑ์กำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี และระเบียบปฏิบตัิของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย โดยน ำมำใชเ้ป็นแนวทำงก ำหนดนโยบำยของบรษิทั  
 
 บรษิทัยงัพจิำรณำถงึผลกำรประเมนิกำรก ำกบัดูแลกจิกำรบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจ ำปี 2562 โดย
พจิำรณำผลกำรประเมนิเปรยีบเทียบย้อนหลงั 3 ปี รวมทัง้ค ำแนะน ำกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี
ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนไทย จำกฝ่ำยพฒันำธรรมำภบิำลเพื่อตลำดทุน ซึ่งไดน้ ำส่งใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทุกท่ำน
รบัทรำบแลว้ เพือ่พจิำรณำหำแนวทำงในกำรปรบัปรุงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัต่อไป 
 
 นอกจำกนี้ ยงัไดพ้จิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่ชว่ยดแูลระบบกำรควบคุมภำยในและเป็นทีม่ ัน่ใจ
วำ่ไดม้กีำรปฏบิตัติำมหลกักำรกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่โีดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
9.1.1 สิทธิของผูถ้ือหุ้น 

 คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อประโยชน์ในระยะยำวของผูถ้อืหุน้  ภำยใต้
กรอบ ขอ้ก ำหนดกฎหมำยและจรยิธรรมทำงธุรกจิ และให้ควำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยบรษิทัมคีวำมมุ่งมัน่และ
ตัง้ใจทีจ่ะดแูลผูถ้อืหุน้ทุกรำยใหไ้ดร้บัสทิธใินฐำนะผูถ้อืหุน้อยำ่งเท่ำเทยีมกนั ดงันี้  

 (1) สทิธขิ ัน้พื้นฐำนตำมที่ผูถ้ือหุ้นพงึจะได้รบัทัง้สทิธใินกำรออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินกำรรบัเงนิปันผล
สทิธใินกำรซื้อขำยหรอืโอนหุ้นสทิธใินกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นและสทิธใินกำรได้รบัขอ้มูลข่ำวสำร
อยำ่งเพยีงพอเท่ำเทยีมกนัในรปูแบบทีเ่หมำะสมต่อกำรพจิำรณำและตำมเวลำทีเ่หมำะสม 

 (2) สิทธิในกำรเลือกตัง้และถอดถอนกรรมกำรโดยเฉพำะในวำระพิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำร บรษิัทได้
น ำเสนอชื่อและขอ้มูลเกี่ยวกบักรรมกำรที่ต้องเสนอแต่งตัง้ในหนังสอืเชญิประชุมอนัประกอบด้วยชื่อ 
ประวตั ิกำรด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่น เป็นตน้ รวมถงึวำระกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี

 (3) สทิธใินกำรไดร้บัจดัสรรเงนิปันผล 
 (4) สทิธใินกำรไดร้บัทรำบมตคิณะกรรมกำรทีเ่กีย่วกบัรำยละเอยีดกำรประชุม และวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้

ล่วงหน้ำ ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูผำ่นเวบ็ไซตข์องบรษิทั 
 (5) สทิธิในกำรได้รบัหนังสอืเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกบัสถำนที่จดัประชุม เวลำ วำระกำร

ประชุม   กฎเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรเขำ้ร่วมประชุม และประเด็นทีใ่ชใ้นกำรพจิำรณำโดยมกีำรน ำเสนอ
ขอ้เทจ็จรงิ เหตุผลและควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน โดยบรษิทัจะส่งหนังสอื
เชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัเผยแพร่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้รำบผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 1 
เดอืน ก่อนวนัประชุม รวมทัง้ได้ท ำกำรประกำศในหนังสอืพมิพ์รำยวนัอย่ำงน้อย 1 ฉบบั ตดิต่อกนั 3 
วนั ก่อนวนัประชุม 3 วนั ทัง้นี้บรษิทัจะจดัวนัเวลำและสถำนทีเ่พื่ออ ำนวยควำมสะดวกสงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้ทีเ่ขำ้รว่มประชุม 

 (6) บรษิทัไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุม รวมทัง้ส่งค ำถำมส ำหรบักำรประชุมผูถ้อื
หุ้น โดยตดิต่อส่งค ำถำมผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 เดอืน ก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุ้น
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 (7) บรษิัทสนับสนุนให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนให้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดเ้ขำ้
รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ 

 (8) บรษิทัไดน้ ำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำร ไดแ้ก่ ค่ำตอบแทนประจ ำ เบี้ยประชุม และบ ำเหน็จกรรมกำร
ของกรรมกำรทุกชุดใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัแิละรบัทรำบเป็นประจ ำทุกปี 

 

9.1.2 การปฏิบติัต่อผูถ้ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนั 
โดยได้ก ำหนดนโยบำยให้ดูแล และปกป้องสทิธขิองผูถ้อืหุ้น สนับสนุนให้ผูถ้อืหุ้นทุกรำย ได้รบัสทิธใินฐำนะผูถ้อืหุ้น
อย่ำงเป็นธรรม และเท่ำเทยีมกนันอกจำกนี้นโยบำยทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้จะตอ้งเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทั 
และต้องสอดคล้องกบัข้อปฏิบตัิตำมข้อบงัคบัและกฎระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยรวมถงึกฎหมำยอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งนโยบำยหลกัของบรษิทัทีก่ ำหนดขึ้นเพื่อดแูลใหผู้ถ้อืหุน้
ไดร้บัสทิธ ิ            ทีเ่สมอภำคเป็นธรรมและเท่ำเทยีมกนัโดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
  (1) กำรสนับสนุนและเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่มโดยเฉพำะผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยไดม้สี่วนร่วมในกำรสรร

หำ  และเลอืกตัง้กรรมกำรเพื่อเขำ้มำท ำหน้ำทีดู่แลรกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำ
เทียมกนัโดยกำรเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 5 
เดอืนก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

  (2) กำรสนบัสนุนและเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มส่ำมำรถรว่มประชุมมอบฉนัทะได ้
   (2.1) ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ได ้บรษิทัไดอ้ ำนวยควำมสะดวกโดยกำร

เสนอหนังสอืมอบฉนัทะ 3 รปูแบบ เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ม้อบฉนัทะสำมำรถเลอืกใชใ้หเ้หมำะสม
กบัควำมตอ้งกำรของ   ผูม้อบฉนัทะ ทัง้นี้ หนังสอืมอบฉนัทะทัง้หมด เป็นหนังสอืมอบอ ำนำจ
ตำมแบบทีก่ ำหนดโดยกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์

   (2.2) อ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้อบฉนัทะ โดยผูม้อบฉันทะสำมำรถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมกำรอสิระ
ซึ่งจะ เป็นผู้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมเจตนำรมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทัง้นี้บรษิัทได้แนบรำยละเอียด
กรรมกำรอสิระดงักล่ำวพรอ้มหนงัสอืมอบฉนัทะอยำ่งต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี 

 (3) ควำมเท่ำเทยีมกนัในระหวำ่งกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
   (3.1) ก่อนกำรเริม่ประชุม ประธำนที่ประชุมจะให้มกีำรแจง้ให้ผู้ถอืหุ้นทรำบถึงกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ใช้ใน

กำรประชุม และขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนนในมตขิองแต่ละวำระอยำ่งชดัเจน 
   (3.2) ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ประธำนคณะกรรมกำรซึง่จะเขำ้รว่มประชุมและเป็นประธำนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้          

ทุกครัง้ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถำมและตอบชีแ้จงในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระกำรประชุมหรอื
บรษิทัอยำ่งเตม็ทีทุ่กครัง้ 

   (3.3) บรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถลงมตเิลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
   (3.4) ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งด ำเนินตำมวำระตำมทีไ่ดแ้จง้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้บรษิทั

ไม่ม ีนโยบำยในกำรเพิม่ระเบยีบวำระกำรประชุม หรอืเปลี่ยนแปลงล ำดบัวำระกำรประชุม เวน้แต่
กำรเพิม่หรอืกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำวมเีหตุผลอนัสมควรและถูกตอ้งตำมกฎหมำยทุกประกำร 

   (3.5) เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได ้ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้บรษิทัจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทุกวำระกำร  
ประชุม และเพื่อเพิ่มควำมรวดเร็ว และแม่นย ำ บริษัทได้น ำระบบคอมพิวเตอร์มำใช้ในกำร
ลงทะเบยีน และลงมตขิองผูถ้อืหุน้ 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

หน้ำ  72  

  (4) ภำยหลงักำรประชุมผู้ถือหุ้น บรษิัทจะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมตำมวำระ พร้อมทัง้มติที่ประชุมและ
จ ำนวนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง รวมถงึรำยละเอยีดทีส่ ำคญัที่ใชใ้นกำรพจิำรณำให้
แลว้เสรจ็ภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมพรอ้มทัง้เผยแพรใ่หผู้ถ้อืหุน้ทรำบโดยผ่ำนทำงตลำดหลกัทรพัย์ 
แหง่ประเทศไทยและเวบ็ไซตข์องบรษิทัเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ 

 (5) นโยบำยและมำตรกำรกำรดูแลขอ้มูลภำยใน บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำรและผูบ้รหิำร ใน
กำรน ำ  ขอ้มูลภำยในของบรษิทัซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำร
ซื้อขำยหลกัทรพัย์โดยเฉพำะในช่วงระหว่ำง 1 เดือนก่อนที่งบกำรเงนิจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดย
ก ำหนดใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรฝ่ำยต่ำง ๆ ใหเ้ขำ้ใจถงึภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ใน
บรษิทัของตนเอง คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ซึ่งกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยท์ุกครัง้ตอ้ง
แจ้งและน ำส่งรำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์ผ่ำนมำยงัส ำนักเลขำนุกำรของบรษิัท ก่อนน ำส่งต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ 

 

 ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปี  2562 บรษิทัไดจ้ดัใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัดงักล่ำว
ทัง้หมดตำมสทิธผิูถ้อืหุ้นที่กล่ำวในขอ้ 1 และขอ้ 2 ขำ้งต้น รวมตลอดถงึกำรจดัท ำหนังสอืเชญิประชุม ทัง้ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษ ส ำหรบัผู้ถือหุ้นชำวต่ำงประเทศด้วย  และส ำหรบักำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2563 บริษัทจะ
ด ำเนินกำรใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัดงักล่ำว 

 
9.1.3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 
 
 บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มโดยปฏบิตัติำมขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมำยอื่นที่
เกีย่วขอ้งในกำรปกป้องสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีเหล่ำนี้ใหไ้ดร้บักำรดแูลอยำ่งด ี
 

• นักลงทุนและผูถ้ือหุ้น บรษิัทตระหนักเสมอว่ำจะด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มุ่งมัน่ในกำรสร้ำง
กำรเจรญิเตบิโตและผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผู้ถอืหุน้อย่ำงต่อเนื่องในระยะ
ยำว 
 

• องคก์รภาครฐัและหน่วยงานท่ี  บรษิทัปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ กฎหมำย และกรอบกตกิำของสงัคม และ        
 ท่ีออกกฎระเบียบ ประเทศชำติอย่ำงเคร่งครัด รวมถึงศึกษำแนวคิด นวัตกรรม ด้ำน
โภชนำกำร 
   ทีด่แีละเป็นประโยชน์ในระดบัสหประชำชำต ิเพือ่น ำมำเป็นแนวปฏบิตัใิน 
   ฐำนะผูน้ ำธุรกจิอำหำรไทยและเบเกอรี ่

 
   

• ลกูค้า / ผูบ้ริโภค บรษิัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนสนิค้ำให้อร่อย ปลอดภยั 
และมี   โภชนำกำรที่ดี ให้เหมำะสมกับที่ได้ร ับควำมไว้วำงใจเป็น
ผลติภณัฑส์ ำหรบัครอบครวั พรอ้มมุ่งมัน่สรำ้งสรรคก์ำรท ำกำรตลำดอย่ำง
มีควำมรบัผิดชอบผ่ำนช่องทำงกำรขำยสินค้ำและบริกำรที่ร้ำน S&P 
ชอ่งทำงสือ่ออนไลน์ และแอปพลเิคชนั ตลอดจนเอำใจใส่กำรบรกิำรลูกคำ้
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อย่ำงเป็นมติร เพื่อควำมพอใจสูงสุดของลูกคำ้ รวมถงึ มหีน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลูกคำ้เพื่อเรง่ด ำเนินกำรใหแ้ก่ลูกคำ้โดยเรว็ทีสุ่ด
และมกีำรเกบ็รกัษำขอ้มลูควำมเป็นส่วนตวัของลูกคำ้ 
 

• พนักงาน บรษิทัยดึถอืว่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรทีม่คีุณค่ำและตอ้งไดร้บักำรปฏบิตัิ
ทีเ่ป็นธรรมทัง้ในดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรพฒันำศกัยภำพ พรอ้มให้
ควำมมัน่ใจในคุณภำพชีวติ และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน รวมทัง้
สวสัดกิำรที่เหมำะสม และกองทุนส ำรองเลี้ยงชพี ทัง้นี้ผลตอบแทนของ
พนักงำนบรษิทัมกีำรก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนพนักงำนใหส้อดคลอ้ง
กับบริษัทที่อยู่ ในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันและอัตรำเงินเฟ้อ 
(Inflation Rate) 
 

• คู่ค้า บรษิัทจะยดึมัน่และปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและตัง้อยู่บนพื้นฐำน
ของควำมเป็นธรรมโดยค ำนึงถงึผลประโยชน์รว่มกนั 
 

• ชุมชนและสงัคม บรษิทัมุง่มัน่จะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม และให้
ควำมส ำคญักับกำรดูแลรกัษำสิ่งแวดล้อม โดยบรษิัทมีหน่วยงำนที่ท ำ
หน้ำที่ดูแลและรบัผิดชอบต่อสังคมพร้อมทัง้มีกำรส่งเสริมวัฒนธรรม
องคก์ร และสรำ้งจติส ำนึกใหก้บัทุกคนในองคก์รในอนัทีจ่ะดแูลพฒันำและ
เสริมสร้ำงสงัคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียโดยควบคู่ไปกับกำร
เตบิโตของบรษิทัอยำ่งยัง่ยนื 
 

• องคก์รอิสระ ส่ือมวลชน นับเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่เศรษฐกิจและสงัคม 
ดว้ยและกลุ่มคนท่ีมีอิทธิพล กำรชว่ยประชำสมัพนัธข์ำ่วสำรขอ้เทจ็จรงิ มกีำรเปิดเผยขอ้มลูดว้ยควำม   

 ในส่ือออนไลน์ โปรง่ใส 
 

ผูม้สี่วนไดเ้สยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอยีด แจง้ขอ้รอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิเกี่ยวกบัรำยงำน
ทำงกำรเงิน  ระบบควบคุ มภำยใน  ห รือจรรยำบรรณ ธุ รกิจของบริษั ท  โดยแจ้งม ำยัง  E-mail address 
secretary@snpfood.com  หรือ  audit@snpfood.com หรือทำงโทรศัพท์หมำยเลข  0-2785-4000 ห น่วยงำน
เลขำนุกำรบรษิทั หรอืส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งจะท ำกำรพจิำรณำก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
ส่งใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำร ทัง้นี้ ขอ้มูลรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสจะไดร้บักำรคุม้ครอง และเกบ็รกัษำไวเ้ป็น
ควำมลบั โดยจะด ำเนินกำรหำแนวทำงแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 

9.1.4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

 
(1) ความสมัพนัธก์บัผูล้งทุน 

 
  คณะกรรมกำรไดใ้หค้วำมส ำคญัและตระหนักว่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลของบรษิทั ทัง้ทีเ่กีย่วกบักำรเงนิและที่
ไม่ใช่กำรเงนิลว้นมผีลต่อกระบวนกำรตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูท้ีม่สี่วนไดเ้สยีของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้
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ตระหนักต่อควำมจ ำเป็นในกำรเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถ้วน ตรงต่อควำมเป็นจรงิ เชื่อถอืได ้สม ่ำเสมอ และทนัเวลำ ใน
กำรเผยแพร่ข้อมูลดงักล่ำว  คณะกรรมกำรบรษิัทมอบหมำยให้หน่วยงำนสนับสนุนสำยบัญชีกำรเงนิ  ท ำหน้ำที่
ตดิต่อสื่อสำรกบัผูล้งทุนสถำบนั ผูถ้อืหุน้ นักวเิครำะห์  และภำครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูล้งทุนสำมำรถตดิต่อขอทรำบขอ้มลู
บริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมำยเลข              0-2785-4000  หรือที่  website www.snpfood.com  หรือที่ e-mail address 
presidentoffice@snpfood.com 
 

(2) หลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
 
คณะกรรมกำรบรษิัทให้ควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีซึ่งเป็นสิง่ส ำคญัส ำหรบับรษิัทในกำร
สรำ้งกำร 

เจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืในระยะยำว โดยส่งเสรมิใหค้ณะกรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และพนักงำนผูซ้ึ่งเกีย่วขอ้งปฏบิตัิ
หน้ำทีเ่กีย่วกบัจรรยำบรรณตำมภำรกจิของบรษิทัดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ และเทีย่งธรรม ทัง้กำรปฏบิตัติ่อบรษิทั และ
ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม สำธำรณชน สงัคม และลูกค้ำตำมขอ้พงึปฏิบตัิทำงจรยิธรรม โดยบรษิัทได้ติดต่อสื่อสำรกบั
พนักงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ และตดิตำมกำรปฏบิตัติำมแนวทำงดงักล่ำวเป็นประจ ำ รวมถงึก ำหนดบทลงโทษทำงวนิัยไว้
ดว้ย 
 
 นอกจำกนี้ยงัใหค้วำมสนใจดูแลรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงเคร่งครดั ด ำเนินกำร
ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ไดก้ ำหนดใหม้กีำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัยต์่อกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกครัง้  
 

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรไดผ้่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยเป็นไป
ตำม 

หลกักำรและนโยบำยที่คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด ซึ่งสอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ดู รำยละเอยีดใน
หวัขอ้  

“ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร” ทัง้นี้ บ ำเหน็จคณะกรรมกำรไดม้กีำรน ำเสนอขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทุก
ครัง้ 

 
9.1.5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ 
 
       คณะกรรมกำรบรษิัทให้ควำมส ำคญัในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ มคีวำม
โปร่งใส จงึได้ก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรอิสระให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน ก .ล.ต. เพื่อให้กรรมกำรอิสระ
ปฏบิตัหิน้ำทีคุ่ม้ครองผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ทุกรำยอยำ่งเท่ำเทยีมกนั โดยในปัจจุบนักรรมกำรอสิระมจี ำนวน 4 ท่ำน 
ดงัรำยชือ่ต่อไปนี้ 

 
1. นำงสำวคทัลยีำ  แสงศำสตรำ 
2. นำงสำวโสภำวด ี อุตตโมบล  
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3. นำยปิยะ  ซอโสตถกิุล   
4. นำยธรีนนัท ์ ศรหีงส ์  
 
ทัง้นี้ บรษิัทได้ก ำหนดค ำนิยำมควำมเป็นอิสระของ “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ

ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้ 
 

 ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
 
 กรรมกำรอิสระ หมำยถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีควำมเป็นอิสระตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดก้ ำหนด กล่ำวคอื 
 

▪ ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 1 ของทุนช ำระแลว้ของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัรว่ม บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
▪ เป็นกรรมกำรที่ไม่มีส่วนร่วมในกำรบรหิำรงำน ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรือที่ปรกึษำที่ได้รบั

เงนิเดอืนประจ ำ หรอืผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั 
บรษิัทในเครอืบรษิทัร่วม บริษัทที่เกี่ยวขอ้งหรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ในระยะเวลำที่ผ่ำน
มำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี 

▪ เป็นกรรมกำรที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงนิและ
กำรบรหิำรงำนในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม บรษิัทที่เกี่ยวขอ้ง หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำม
ขดัแยง้ 

▪ เป็นกรรมกำรทีไ่มใ่ชเ่ป็นผูเ้กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 
▪ เป็นกรรมกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบรษิทั ผูถ้อื

หุน้   รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุ้นรำยใหญ่ 
 
 นอกจำกนี้แลว้ยงัตอ้งสำมำรถแสดงควำมเหน็หรอืรำยงำนไดอ้ย่ำงเสรตีำมภำรกจิทีไ่ดม้อบหมำย โดยไม่
ตอ้งค ำนึงถงึผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัทรพัยส์นิหรอืต ำแหน่งหน้ำทีแ่ละไมต่กอยู่ภำยใตอ้ทิธพิลของบุคคลหรอืกลุ่ม
บุคคลใด ๆ รวมทัง้ไมม่สีถำนกำรณ์ใด ๆ ทีจ่ะมำบบีบงัคบัท ำใหไ้มส่ำมำรถแสดงควำมเหน็ไดต้ำมทีพ่งึจะเป็น  
 
 อีกทัง้คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีควำมโปร่งใส ในกำรนี้
คณะกรรมกำรบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบที่มคีวำมเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ  3  ท่ำน  มี
วำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ  3  ปี  และเลขำนุกำร  1  ท่ำน  ดงัรำยชือ่ต่อไปนี้ 
 
  1.  นำงสำวคทัลยีำ  แสงศำสตรำ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
  2.  นำงสำวโสภำวด ี อุตตโมบล กรรมกำรตรวจสอบ 
  3.  นำยปิยะ ซอโสตถกิุล กรรมกำรตรวจสอบ 
  4.  นำงเชอรล์ี ่ สว่ำงคง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 เพื่อดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงนิ และระบบกำรควบคุมภำยใน ในปี 2562 มกีำร
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้สิน้ 6 ครัง้ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้นี้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ   โปรดดรูำยละเอยีดในหวัขอ้ “กำรควบคุมภำยใน” 
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(2) การถ่วงดลุของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 
คณะกรรมกำรบรษิทั มจี ำนวน  12 ท่ำน ประกอบดว้ย 
▪ กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 6 ท่ำน 
▪ กรรมกำรอื่น  2 ท่ำน 
▪ กรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ  4 ท่ำน คดิเป็นอตัรำส่วนเท่ำกบั 1 ใน 3 ของกรรมกำรทัง้คณะ 

 
(3) การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

 

▪ ประธำนกรรมกำรเป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งในปี 2562 ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 43.94 
ของหุน้ทัง้หมด 

▪ ประธำนกรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดยีวกนักบักรรมกำรผูจ้ดักำรแต่ทัง้สองท่ำนเป็นตวัแทนจำกกลุ่มผูถ้อื
หุน้ใหญ่กลุ่มเดยีวกนั 

▪ คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบดว้ยกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระ 4 ท่ำน และกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 2 
ท่ำน ซึง่จะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำน 

 
(4) บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
(4.1) ภาวะผูน้ าและวิสยัทศัน์ 
 
 คณะกรรมกำรของบรษิัททุกท่ำนเป็นบุคคลที่มภีำวะกำรเป็นผู้น ำ มวีสิยัทศัน์ที่กว้ำงไกล และมี
ควำมเป็นอสิระในกำรตดัสนิใจนอกจำกนี้คณะกรรมกำรไดม้สี่วนร่วมในกำรก ำหนดหรอืใหค้วำมเหน็ชอบ
วสิยัทศัน์ กลยุทธ ์เป้ำหมำย และงบประมำณของบรษิทั ตลอดจนก ำกบัดแูลใหฝ่้ำยจดักำรด ำเนินกำรทำง
ธุรกจิใหม้ปีระสทิธภิำพ อย่ำงเป็นอสิระ เพื่อเพิม่มลูค่ำทำงเศรษฐกจิและด ำเนินธุรกจิใหเ้จรญิเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื โดยในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัไดท้ ำกำรทบทวน Mission และ Vision ไปแลว้ และมกีำรน ำกลยุทธ์ทีไ่ดม้ี
กำรทบทวนไปปฏบิตัแิลว้ อยำ่งเชน่ กำรสะทอ้นออกมำในรปูของกำรท ำกจิกรรมต่ำง ๆ 

 
 
 
 

(4.2) การแบง่แยกบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำร มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่อย่ำงชดัเจนเพื่อให้เกดิกำรถ่วงดุลและ             
สอบทำนกำรบรหิำรงำน โดยคณะกรรมกำรจะเป็นผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบในนโยบำยภำพรวม 
เช่น วสิยัทศัน์ ภำรกจิ และนโยบำยก ำกบัดูแลกจิกำร ในขณะทีฝ่่ำยจดักำรจะมหีน้ำทีใ่นกำรบรหิำรบรษิทั 
และก ำหนดกลยุทธ์แผนงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนดโดยคณะกรรมกำร ทัง้นี้ บทบำท หน้ำที ่
ควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบรษิัท และฝ่ำยจดักำรได้แสดงรำยละเอียดในหวัข้อ “โครงสร้ำง
กรรมกำรบรษิทั” 
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(4.3) นโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 เพื่อป้องกันควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในกำรดูแลรำยกำรที่อำจ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ไวอ้ย่ำงชดัเจน โดยก ำหนดขัน้ตอนกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัระหว่ำงบรษิทั หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร ในกรณีทีม่กีรรมกำรทีม่สี่วนได้
เสยีในวำระใด ๆ กรรมกำรท่ำนนัน้จะไม่มีสทิธอิอกเสยีงในวำระดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดนโยบำยและ
วิธีกำรดูแลไม่ให้ผู้บรหิำรและผู้เกี่ยวข้องน ำข้อมูลภำยในของบรษิัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วย
นอกจำกนี้ในปี 2552 คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรรำยงำนขอ้มูลของกรรมกำร
และบุคคลผูม้คีวำมเกีย่วขอ้ง ซึ่งตอ้งรำยงำนเป็นประจ ำทุกปีและทุกครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลู เพื่อให้
บรษิทัใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรตดิตำมดแูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
(4.4) ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 
ระบบการควบคมุภายใน 
 
S&P มหีลกัในกำรด ำเนินธุรกจิ คอืเรือ่ง คณุภาพ คณุค่า คณุธรรม และมวีสิยัทศัน์ในกำรเป็นผูน้ ำ

ธุรกจิรำ้นอำหำรไทย ผลติภณัฑเ์บเกอรีแ่ละผลติภณัฑอ์ำหำร ทีไ่ดร้บัควำมชืน่ชอบทัว่โลก โดยใสใ่จ
ควบคุมดแูลสนิคำ้และบรกิำร ใหม้ ีคณุภาพ ในทุกขัน้ตอน มุ่งสรำ้ง คณุค่า ใหก้บัลกูคำ้และสงัคม เพือ่ให้
เกดิควำมพงึพอใจสงูสุดและควำมยัง่ยนืในอนำคต รวมทัง้ปลูกฝังวฒันธรรมทีด่ภีำยในองคก์รใหพ้นกังำน
ทุกคน ทุกระดบั ใหป้ระพฤตดิ ีม ีคณุธรรม อยูบ่นควำมถูกตอ้งทัง้ต่อตนเอง ลูกคำ้ คูค่ำ้ ชุมชน สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 

ดงันัน้ บรษิทัจงึไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยในทีเ่หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิและมกีำร
สอบทำนกำรปฏบิตัทิัง้ในระดบับรหิำรและระดบัปฏบิตังิำนเพื่อใหม้ปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำทีก่ำรก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน กำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรปฏบิตังิำนทีท่นัสมยัและเป็นสำกล มกีำรก ำหนดภำระหน้ำที ่ อ ำนำจกำร
ด ำเนินกำรของผูป้ฏบิตังิำน ผูบ้รหิำรไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรอยำ่งชดัเจน รวมทัง้กำรประเมนิผลกำร
ควบคุมภำยในอยำ่งต่อเนื่อง นอกจำกนี้ ยงัมกีำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วกบัระบบกำรเงนิ โดยบรษิทัไดจ้ดั
ใหม้รีะบบรำยงำนทำงกำรเงนิทีม่ขีอ้มลูถูกตอ้งครบถว้นเพยีงพอ เสนอผูบ้รหิำรสำยงำนทีร่บัผดิชอบ 
รวมทัง้ ก ำหนดใหพ้นกังำนมกีำรประเมนิผลของกำรควบคุมตนเอง (Control Self – Assessment : 
CSA) เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชำหน่วยงำนใชเ้ป็นแนวทำงในกำรประเมนิตนเองอยำ่งสม ่ำเสมอ เพือ่ป้องกนั
หรอืลดกำรบกพรอ่งโดยไมรู่ ้ไมเ่จตนำ หรอืกำรทุจรติ  

การตรวจสอบภายใน 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำนของส ำนกังำนตรวจสอบ โดยใหย้ดึถอืกำร

ปฏบิตังิำนดำ้นวชิำชพีตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล มคีวำมเป็นอสิระ เทีย่งธรรม มจีรรยำบรรณ 
โดยมกีฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนกังำนตรวจสอบซึง่ไดก้ ำหนดภำรกจิ ขอบเขตกำร
ปฏบิตังิำน อ ำนำจและหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนแนวทำงกำรด ำเนินงำน กำรปฏบิตังิำนตรวจสอบ
ไวอ้ยำ่งชดัเจน สอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี และมกีำรทบทวนเป็น
ประจ ำทุกปี ใหเ้หมำะสมอยูเ่สมอ นอกจำกแผนงำนตรวจสอบทีพ่จิำรณำตำมควำมเสีย่ง(Risk Based 
Audit Planning) แลว้ ส ำนกังำนตรวจสอบ ไดพ้ฒันำงำนตรวจสอบโดยเน้นกำรสรำ้งระบบงำนเชงิป้องกนั
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ต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรใหค้วำมเชือ่มัน่ และใหค้ ำปรกึษำ รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นทุจรติตำม
นโยบำยกำรใหเ้บำะแสกำรกระท ำผดิและกำรทุจรติ กำรสอบสวนและกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู เพือ่ใหก้ำร
ตรวจสอบมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลจงึไดก้ ำหนดใหม้กีำรประกนัคุณภำพภำยใน โดยใหห้น่วยงำน
รบัตรวจประเมนิ เปรยีบเทยีบกบักำรประเมนิของผูต้รวจสอบ เพือ่พจิำรณำผลต่ำงแลว้น ำมำวเิครำะห์
สำเหตุ ซึง่จะไดน้ ำควำมเหน็ของหน่วยงำนรบัตรวจมำพจิำรณำปรบัปรุงตำมทีเ่หน็วำ่เหมำะสม 

 
(4.5) ระบบบริหารความเส่ียง 
 
         บรษิทัไดมุ้่งมัน่ทีจ่ะพฒันำกำรประเมนิกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหม้ปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิลเพิม่ขึน้ 
ดงันัน้ ในปี 2555 จงึได้มีกำรจดัตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงระดบัองค์กรเพิ่มจำกคณะท ำงำน
บรหิำรควำมเสีย่งจำกระดบัหน่วยงำน ซึ่งในปี 2562 นี้คณะกรรมกำรได้มกีำรประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ โดย
พจิำรณำแจกแจงควำมเสีย่งครอบคลุมทุกหน่วยงำนทัง้องค์กร จดัอนัดบัควำมเสีย่ง ก ำหนดแนวทำงกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง มอบหมำยผูร้บัผดิชอบจดัใหม้มีำตรกำรควบคุมและบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได้ เพื่อให้บรษิัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยและกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ และสร้ำงควำมเชื่อมัน่
ให้กบัผูถ้อืหุ้นและผูม้สี่วนได้เสยี ซึ่งได้มกีำรพจิำรณำควำมเสีย่งของบรษิัทว่ำมคีวำมเสีย่งด้ำนใดบ้ำงที่
เปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ควำมเปลีย่นแปลงในสภำพเศรษฐกจิทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อบรษิทัในแต่ละไตรมำส 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงได้ประเมนิควำมเสี่ยงในโครงกำรส ำคญัที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะ
กรรมกำรบรหิำร เสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำน และเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท พจิำรณำ
กลัน่กรองเพื่อใหม้กีำรจดักำรควำมเสีย่งและตดิตำมอย่ำงใกล้ชดิและมัน่ใจได้ว่ำควำมเสีย่งอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้รวมทัง้บรษิทัสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้

 
 
 
 
 
 
 
 

(4.6) การประชุมคณะกรรมการ 
 
  คณะกรรมกำรได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมโดยปกติเป็นประจ ำอย่ำงน้อยทุกไตรมำสและเพื่อให้
กรรมกำรสำมำรถเขำ้รว่มประชุมคณะกรรมกำร ฝ่ำยเลขำนุกำรไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำร
ไว้ล่วงหน้ำทุกปี และได้แจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนรบัทรำบตำรำงกำรประชุมดังกล่ำวก่อนกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกครัง้ ฝ่ำยเลขำนุกำรบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มเอกสำรประกอบก่อนกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั   ใหค้ณะกรรมกำรพจิำรณำ และไดม้เีวลำศกึษำขอ้มลูอย่ำงเพยีงพอก่อน
เข้ำร่วมประชุม ในปี 2562 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบรษิัทได้มีกำรประชุมรวมทัง้สิ้น 4 ครัง้ ประธำน
กรรมกำรได้ให้ควำมส ำคญัในกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรในทุกครัง้ แต่เนื่องจำกป่วย จึงได้ลำ
ประชุมไป 1 ครัง้ และในระหว่ำงกำรประชุมประธำนในทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกำสและจดัสรรเวลำใหก้รรมกำร
สอบถำมจำกฝ่ำยจดักำร และพจิำรณำขอ้มูลอย่ำงรอบคอบ เหมำะสมและเพยีงพอ และไดม้กีำรจดบนัทกึ
กำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรพรอ้ม
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ให้กรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โปรดดูรำยละเอียดในหวัข้อ “การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั” 
 
  อนึ่งในปี 2562 คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนองค์ประชุมขัน้ต ่ำ ณ ขณะที่
กรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรนัน้ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด โดยไม่นับจ ำนวนกรรมกำรที่มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งไม่มสีทิธเิขำ้ร่วมประชุมและลงมติ
ดงักล่ำวอยู่แล้ว ทัง้นี้ในกำรประชุมลงมตใิดๆ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวที่ผ่ำนมำทุกครัง้จ ำนวน
กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุมลงมตจิะมจี ำนวนกรรมกำรมำกกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดโดย
สม ่ำเสมอทุกครัง้  

 
(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบกำรเงนิรวมของบรษิทัและบรษิทัย่อย และสำรสนเทศ
ทำงกำรเงนิที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิดงักล่ำวจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรอง
ทัว่ไปใน           ประเทศไทย  โดยเลอืกใชน้โยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม ่ำเสมอ และใช้
ดุลยพนิิจอย่ำงระมดัระวงัและประมำณกำรที่ดทีี่สุดในกำรจดัท ำ รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำง
เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน โปรดดูรำยละเอียดใน “รายงานความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน” 
 
 คณะกรรมกำรไดจ้ดัใหม้กีำรด ำรงรกัษำไวซ้ึ่งระบบควบคุมภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหม้ัน่ใจได้
อย่ำงมีเหตุผลว่ำ กำรบนัทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทรำบ
จุดอ่อนเพือ่ป้องกนัไมใ่หเ้กดิกำรทุจรติหรอืกำรด ำเนินกำรทีผ่ดิปกตอิยำ่งมสีำระส ำคญั 
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รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจดัท ารายงานทางการเงิน 

 

 งบกำรเงนิของ บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย ทีน่ ำมำจดัท ำงบกำรเงนิ
รวมได้จดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที่ 1 (ปรบัปรุง 2560) เรื่อง “กำรน ำเสนองบกำรเงนิ”  ซึ่งมผีลบงัคบั
ใช้ส ำหรบังบกำรเงนิที่มรีอบระยะเวลำบญัชทีี่เริม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2561 เป็นต้นไป และตำมขอ้บงัคบั
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยลงวนัที่ 2 ตุลำคม 2560 เรื่อง “กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงนิและรำยกำร
เกี่ยวกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทจดทะเบยีน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง “ก ำหนดรำยกำรย่อที่ต้องม ีในงบกำรเงนิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัที่ 11 ตุลำคม 2559 
รวมทัง้เป็นไปตำมงบกำรเงนิระหว่ำงกำลรวมและงบกำรเงนิระหว่ำงกำลเฉพำะกจิกำรนี้ไดจ้ดัท ำขึน้ในสกุลเงนิบำทและตำม
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง รำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงกำล และวธิปีฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีร่บัรอง
ทัว่ไปในประเทศไทย รวมทัง้มกีำรเปิดเผยขอ้มูลเพิม่เตมิตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยก์ำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ  

 คณะกรรมกำรไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระโดยมหีน้ำทีใ่นกำร
ควบคุมดูแลควำมถูกต ้องและควำมเพยีงพอของรำยงำนทำงกำรเงนิ รวมทัง้ประเมนิควำมเหมำะสมและ
ประสทิธภิำพของระบบกำรควบคุมภำยในและควำมเป็นอสิระของระบบกำรตรวจสอบภำยใน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำมี
กำรบนัทกึขอ้มูลทำงบญัชทีีถ่ ูกต้อง ครบถ้วนอย่ำงเพยีงพอ ทนัเวลำ และป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรทุจรติหรอืกำร
ด ำเนินกำรทีผ่ดิปกต ิโดยควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบไดแ้สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีนี้แล้ว  

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำ งบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบ หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิแสดง
ฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงนิสดของบริษทัฯ ไดร้ำยงำนอย่ำงถูกต้องตำมควร ตำมหลกักำรบญัชทีี่
รบัรองทัว่ไป นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและระบบกำรควบคุมภำยในทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่
อยำ่งมเีหตุผลในเรือ่งควำมถูกตอ้งในสำระส ำคญัแลว้ 

 

 
 
 ลงชือ่            - ภทัรา  ศลิาอ่อน -   ลงชือ่              
- เกษสุดา ไรวา -          (           นำงภทัรำ   ศลิำอ่อน         )  (           
นำงเกษสุดำ   ไรวำ            ) 
     ประธำนกรรมกำรบรษิทั                ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
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(4.8) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ 
 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนไดม้กีำรพจิำรณำแบบประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
คณะกรรมกำร เพื่อใชใ้นกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบรษิทั โดยได้
แยกเป็นกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร และกำรประเมนิคณะกรรมกำรทัง้คณะ และเมื่อพจิำรณำ
เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ไดเ้สนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ชอบแบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั และคณะกรรมกำรชุด
ย่อย ทีใ่ชเ้พื่อกำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2562 
ภำยใต้หวัขอ้กำรประเมนิเกี่ยวกบัโครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรม กำรกำรประชุมคณะกรรมกำร กำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำร ควำมสมัพนัธ์
กบัฝ่ำยจดักำร และกำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 

 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ และการประเมินของคณะกรรมการเป็นรายบคุคลประจ าปี 
2562 ดงัน้ี 
   
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ 

หวัข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้
คณะ 

 (คำ่เฉลีย่) 
1.โครงสรำ้งกรรมกำรและคุณสมบตักิรรมกำร 3.57    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.43    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ด ี
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 3.53    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
4. กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร 3.54    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 3.69    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 3.65    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียื่ยม 

 
 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบคุคล 

หวัข้อการประเมิน ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการเป็น
รายบคุคล 
 (คำ่เฉลีย่) 

1.โครงสรำ้งกรรมกำรและคุณสมบตักิรรมกำร 3.56    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 3.44    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ด ี
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร 3.58    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
4. กำรท ำหน้ำทีข่องกรรมกำร 3.66    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 3.77    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 3.60    หรอืมกีำรด ำเนินกำรเรื่องนัน้ดเียีย่ม 
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* คะแนนสงูสุดเท่ากบั 4 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ครัง้ที่  1/2563 เมื่อวนัที่ 17 กุมภำพันธ์ 2563 ได้
พจิำรณำสรุปผลประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยเปรยีบเทยีบกบัผลกำรประเมนิ
ยอ้นหลงั 3 ปี ที่ผ่ำนมำและน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่  1/2563 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 
เพื่อพจิำรณำขอ้ด ีขอ้เสยี รวมทัง้แนวทำงกำรแก้ไข ปรบัปรุง โดยกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำร
ดงักล่ำวมุ่งเน้นกำรน ำผลประเมนิไปใชป้ระโยชน์เพื่อกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของคณะกรรมกำรให้ดยีิง่ขึน้ ซึ่ง
โดยภำพรวมในปี 2562 คณะกรรมกำรบรษิทัเหน็ว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ไดด้ ำเนินกำรหรือจดัท ำเรื่องดงักล่ำวนัน้
ไดด้แีลว้ 
 

(4.9) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 
▪ กำรพัฒนำควำมรู้ของกรรมกำรและผู้บรหิำร บรษิัทส่งเสรมิและอ ำนวยควำมสะดวกให้

กรรมกำร  
และผูบ้รหิำรเขำ้รบักำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั รวมทัง้
บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรปฐมนิเทศส ำหรบักรรมกำรใหม่เป็นประจ ำทุกครัง้ทีม่กีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ โดย
จะจดัให้มกีำรแสดงภำพรวมเพื่อแนะน ำธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบรษิัท รำยชื่อคณะกรรมกำร
บรษิัทและโครงสร้ำงกำรบรหิำร  เอกสำรคู่มือเกี่ยวกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคบัของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง บทบำท อ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของกรรมกำร แนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
หนังสือรบัรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย ข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนและกจิกรรมของบรษิทั รวมทัง้จดัใหก้รรมกำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำรและร่วมประชุมทีเ่กีย่วข้อง
กบักำรก ำหนดวสิยัทศัน์และแผนธุรกจิรว่มกบัผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั 

   นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดใ้ห้กำรพฒันำควำมรูข้องกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบักำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรของบรษิัท ได้แก่ หลกัสูตร วทิยำกำรผูน้ ำไทย-จนี ยุคใหม่ (วทจ.), หลกัสูตร Board 
Reporting Program (BRP), หลักสูตร Advance Business Analysis, หลักสูตรสร้ำงระบบ Big Data 
เสรมิศกัยภำพกำรผลติอจัฉรยิะ, หลกัสตูร กำรตลำดดจิทิลัส ำหรบัผูบ้รหิำรยุคใหม่ Digital Marketing for 
Entrepreneur 

▪ แผนสบืทอดงำน บรษิัทได้มกีำรจดัเตรยีมควำมพรอ้มด้ำนบุคลำกร เพื่อทดแทนผู้บรหิำร
ระดบัสงู 

  ที่จะเกษียณอำยุ พร้อมทัง้ได้ก ำหนดแนวทำงกำรพฒันำและเพิ่มศกัยภำพของผู้บรหิำรในกำรเขำ้รบั
ต ำแหน่งใหมโ่ดยสบืเนื่องต่อกนั 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 

 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบรษิัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร โปรดดู
รำยละเอยีดในหวัขอ้ “โครงสร้างกรรมการ” 
 
9.3 ข้อมลูเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวข้องกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหาร  มีดงัน้ี 
 
 คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัไมเ่คยมปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิตำมกฎหมำยในระยะเวลำ 10 ปี ที่
ผำ่นมำเกีย่วกบั 

1. กำรถูกค ำพพิำกษำของศำลว่ำกระท ำควำมผดิอำญำใหร้บัโทษจ ำคุกในควำมผดิเกีย่วกบัทรพัยท์ี่
ไดก้ระท ำโดยทุจรติ เวน้แต่ควำมผดิทีเ่กีย่วกบัระเบยีบวนิัยจรำจรหรอืควำมผดิลหุโทษ 

2. กำรถูกค ำพพิำกษำของศำลใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย ์
3. กำรเป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคุมในบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนทีถู่กค ำพพิำกษำของศำลให้

เป็นบุคคลลม้ละลำยหรอืถูกพทิกัษ์ทรพัย์ 
 
9.4 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการผูบ้ริหารระดบัสงู 
 
 บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั จะตอ้งมคีุณสมบตัคิรบถว้นตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดัและกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
9.4.1 กรรมการอิสระ 
 
 บรษิัทได้ก ำหนดค ำนิยำมควำมเป็นอิสระของ “กรรมกำรอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรำยละเอยีดใน
หวัขอ้ “ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ” 
 
9.4.2 การแต่งตัง้และถอดถอนคณะกรรมการบริษทั  
 
 กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ไดผ้่ำนขัน้ตอนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตกิ ำหนดให้มคีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ตำม
มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2554 เพื่อท ำหน้ำที่พจิำรณำคดัเลอืกสรร
บุคคลผูม้คีุณวุฒ ิ  ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์กำรท ำงำนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัใหม้ปีระสทิธภิำพ และมคีุณสมบตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

1. กรรมกำรของบรษิทัเลอืกตัง้โดยที่ประชุมผูถ้อืหุน้โดยมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คนและมกีรรมกำรอสิระ
อย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดและไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่งกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศไทย 
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2. ในกำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรของบรษิัทฯ จะกระท ำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำร
ดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดเลือกตัง้บุคคลเดียวหรอืหลำยคนเป็น

กรรมกำรกไ็ดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด ้  
(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดร้บักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลง
มำ     มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพงึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้เป็น
ประธำน         ในทีป่ระชุมเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้ำด     

3. ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรหมนุเวยีนออกจำกต ำแหน่งตำมวำระเป็นจ ำนวน 1 ใน 
3 เป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรแบ่งเป็นสำมส่วนไมไ่ดใ้หอ้อกโดยจ ำนวนใกลท้ีสุ่ดกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมกำรท่ำนที่
อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรที่ออกตำมวำระนัน้อำจได้รบัเลือกตัง้กลบัเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งใหมไ่ด ้

4. กรรมกำรท่ำนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระให้ยื่นหนังสอืลำออกต่อบรษิทัและ          
กำรลำออกมผีลบงัคบัตัง้แต่วนัทีห่นงัสอืลำออกไปถงึบรษิทั 

5. กรณีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกตัง้
กรรมกำรใหมแ่ทนต ำแหน่งกรรมกำรทีว่ำ่งลงและบุคคลผูเ้ป็นกรรมกำรใหมจ่ะอยูใ่นต ำแหน่งกรรมกำรไดเ้พยีงเท่ำวำระ
ทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมกำรทีต่นแทน  

6. ในกำรลงมตใิหก้รรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระไดโ้ดยอำศยัมตขิองทีป่ระชุม        
ผูถ้อืหุน้เท่ำนัน้ และตอ้งใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงและมี
หุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวำ่กึง่หนึ่งของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  
 
9.4.3 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลือกสรรบุคคลผูม้คีุณวุฒ ิควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะเอื้อประโยชน์ต่อระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและกำรควบคุมภำยในใหไ้ดม้ำตรฐำนและเป็นไป
ในแนวทำงที ่  ถูกตอ้ง ซึง่ผูไ้ดร้บักำรคดัเลอืกตอ้งมคีุณสมบตัติำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

1. ให้แต่งตัง้กรรมกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยไ์ม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 1 
คน ตอ้งเป็น            ผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นกำรเงนิและกำรบญัชเีพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท ำหน้ำทีใ่นกำรสอบ
ทำนควำมน่ำเชือ่ถอืของ         งบกำรเงนิ 

2. วำระกำรด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีรำวละ 3 ปี เริม่นับตัง้แต่วนัทีแ่ต่งตัง้ และกรณีหมด
วำระแลว้อำจแต่งตัง้ใหก้รรมกำรตรวจสอบเดมิกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอกีวำระหนึ่งได ้ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบตอ้งคงไวซ้ึง่จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 3 คน หำกลดลงจนน้อยกว่ำจ ำนวนดงักล่ำวให ้  
ด ำเนินกำรแต่งตัง้เพิม่เตมิใหค้รบจ ำนวนทีก่ ำหนดภำยใน 3 เดอืน นบัแต่วนัทีล่ดลง โดยกรรมกำรตรวจสอบคนใหม่จะ
มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำระยะเวลำทีก่รรมกำรตรวจสอบคนเดมิเหลอือยูใ่นครำวนัน้ 

4. ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัเลอืกกรรมกำรตรวจสอบ 1 คน เพื่อท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
และเลอืกบุคคลที่มคีุณสมบตัติำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบแล้วให้ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 
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5. บุคคลทีจ่ะไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้  
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช ำระแล้วของบริษัท บรษิัทในเครอื บรษิัทร่วมหรอืบรษิัทที่

เกีย่วขอ้ง ทัง้นี้นบัรวมถงึหุน้ทีถ่อือยูโ่ดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
(2)  เป็นกรรมกำรที่ไม่มสี่วนร่วมในกำรบริหำรงำนในบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทั          

ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบรษิัท รวมทัง้ไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน หรอืที่ปรกึษำที่
ไดร้บั    เงนิเดอืนประจ ำจำกบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วมหรอืบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้ง หรอืผูถ้อื
หุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 

(3) เป็นกรรมกำรที่ไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมทัง้ในด้ำนกำรเงนิ 
และบรหิำรงำนของบรษิทั บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั รวมถงึไม่
ม ี         ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่ำวในเวลำ 1 ปีก่อนไดร้บักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร    ตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมกำรบรษิทัได้พจิำรณำอย่ำงรอบคอบแล้วเหน็ว่ำกำร
เคยมผีลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยีนัน้จะไม่มผีลกระทบต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเหน็
ทีเ่ป็นอสิระของกรรมกำรตรวจสอบ  

(4)  เป็นกรรมกำรทีไ่มใ่ชผู่ท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั 
(5)  เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้รบักำรแต่งตัง้ขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกรรมกำรของ

บรษิทั      ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั  
(6)  เป็นกรรมกำรที่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่และแสดงควำมเห็นหรอืรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำม

หน้ำที่     ที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบรษิัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งหรอืญำตสินิทของบุคคลดงักล่ำว  

  (7)   เป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและมคีวำมช ำนำญทีเ่หมำะสม 
 

9.5 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
 ในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัจะส่งตวัแทนเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
และ/ 
หรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทั โดยบุคคลดงักล่ำวจะตอ้งไดร้บักำรเสนอชื่อ
และอนุมตัแิต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกนี้ยงัต้องมคีุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ที่เหมำะสมในกำรบรหิำร
กจิกำรของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมให้เป็นไปตำมนโยบำยทำงธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้ปฏบิตัหิน้ำที่ให้เป็นไปตำม
กฎหมำย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ดว้ยควำมซื่อสตัยส์ุจรติ และระมดัระวงั รกัษำผลประโยชน์
ของผูถ้อืหุน้อกีทัง้ผูแ้ทนของบรษิทัมหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหบ้รษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่มมกีำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะทำงกำรเงนิ
และผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิัทดังกล่ำวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง กำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์นิหรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่ำวใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 
 
 
 
 
 
9.6 นโยบายและมาตรการการดแูลข้อมลูภายใน  
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 บรษิัทมนีโยบำยและวธิกีำรดูแลกรรมกำรและผูบ้รหิำร ในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทัง้กำรซื้อขำยหลกัทรพัย์โดยเฉพำะในช่วงระหว่ำง 1 เดอืนก่อนที่งบ
กำรเงนิจะเผยแพร่ต่อสำธำรณชนโดยก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บรหิำรฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เข้ำใจถึงภำระหน้ำที่ในกำร
รำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ในบรษิัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรยงัไม่บรรลุนิติภำวะ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
หลกัทรพัย์ทุกครัง้ต้องแจ้งและน ำส่งรำยงำนกำรถือหลกัทรพัย์ผ่ำนมำยงัส ำนักเลขำนุกำรของบรษิัท ก่อนน ำส่งต่อ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ทุกครัง้  และแบบแจ้งรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร เพื่อให้กำรปฏบิตังิำนสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์บรษิทัจงึก ำหนดมำตรฐำนและ             แนวทำงกำรควบคุมกำรปฏบิตังิำนดงัต่อไปนี้  
 

1. ก ำหนดวธิปีฏบิตัทิีช่ดัเจนในกำรมอบอ ำนำจใหแ้ก่บุคคลทีจ่ะกระท ำกำรแทนบรษิทัทีจ่ะก่อใหเ้กิดภำระ
ผกูพนั 

แก่บรษิทั และระบุรำยละเอยีดของกำรมอบอ ำนำจหรอื กำรอนุมตัดิ ำเนินกำรดงักล่ำวไวใ้หช้ดัเจนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  
เพือ่ใหม้กีำรปฏบิตัภิำยใตข้อบเขตอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ 
 

2. จดัท ำขอ้ก ำหนดว่ำดว้ยกำรควบคุมภำยในและอ ำนำจด ำเนินกำรธุรกจิ ซึง่มกีำรก ำหนดขอบเขตกำรใช้
อ ำนำจ 

ด ำเนินกำร และผงักระบวนกำรขออนุมตัิอ ำนำจด ำเนินกำรโดยแบ่งเป็นอ ำนำจด ำเนินกำรทัว่ไปอ ำนำจด ำเนินกำร
โดยเฉพำะเพือ่ใชใ้นกำรพจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินธุรกจิในเรือ่งทีม่คีวำมส ำคญัของบรษิทั 
 

3. มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหท้ีท่ ำหน้ำทีดู่แลกำรด ำเนินงำน
ในเรือ่ง 

ที่มคีวำมส ำคญัรวมทัง้เสนอขอ้คดิเห็นเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนในเรื่องที่ส ำคญัโดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรหิำร 
หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

4. บริษัทมีข้อก ำหนดว่ำด้วยจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจที่ช ัดเจนเป็นลำยลักษณ์อักษรโดย
จรรยำบรรณและ  

มขีอ้ก ำหนดว่ำด้วยกำรให้หรอืรบัทรพัย์สนิ ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรท ำธุรกรรมภำยในและภำยนอกตอบ
แทนใดๆ รวมทัง้กำรบนัทกึกำรำยงำนและกำรเกบ็รกัษำขอ้มลูกำรใชแ้ละกำรดแูลรกัษำขอ้มูลอเิลคทรอนิกสท์รพัยส์นิ
ทำงปัญญำ      กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์และกำรใชข้อ้มลูภำยในเป็นตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.7 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
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 บรษิทั และบรษิทัยอ่ย มบีรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั    เป็นผูส้อบบญัชสี ำหรบัรอบ
ระยะเวลำ 
บญัช ีปี 2562 ซึ่งไม่มสี่วนไดเ้สยีเสยีกบับรษิทั และบรษิทัย่อย รวมทัง้ผูบ้รหิำร และผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ในกรณีทีผู่ส้อบ
บญัชดีงักล่ำวไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดใ้ห ้บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั จดัหำผูส้อบบญัชอีื่น
ของส ำนกังำนท ำหน้ำทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัแทน 
 

 (1)    ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
 
         บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจ่ำยคำ่ตอบแทนกำรสอบบญัช ี    ใหแ้ก่ 
   (บำท) 

▪ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่ำ่นมำมจี ำนวนเงนิรวม                                
4,538,500.- 

▪ ส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 ผูส้อบบญัชแีละส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดัในรอบปีบญัชทีีผ่ำ่นมำ                 - ไม่
ม ี- 

 
(2).   ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
 
        บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่นซึ่งไดแ้ก่กำรตรวจสอบสถำนะของกจิกำร (Due 
Diligence) กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร (Feasibility Study) และกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
สญัญำ ใหแ้ก่ 
 

▪ ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัในรอบปีบญัชทีีผ่ำ่นมำ                                                      
440,000.-  

▪ ส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
 ผูส้อบบญัชแีละส ำนกังำนสอบบญัชดีงักล่ำว ในรอบปีบญัชทีีผ่ำ่นมำ                          
   - ไมม่ ี- 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

10.1 นโยบายภาพรวม 
  
 บรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ได้ด ำเนินกำรจดัท ำกิจกรรม CSR  (Corporate Social   
Responsibility) อย่ำงจรงิจงัและถอืปฏบิตัมิำอย่ำงสม ่ำเสมอมำตลอด  ตัง้แต่เรื่องกำรศกึษำโดยกำรรบันักเรยีนทีด่อ้ย
โอกำสทำงกำรศกึษำ เขำ้เรยีนระดบั ปวช. สำขำธุรกจิคำ้ปลกี และสำขำอำหำรและโภชนำกำรที่ ศูนย์กำรเรยีน เอส 
แอนด์ พ ี           ในระบบทวภิำคี เพื่อให้นักเรยีนมโีอกำสฝึกฝนปฏิบตัิงำนจรงิ และมรีำยได้ระหว่ำงเรยีนไปด้วย  
และกำรท ำโครงกำร Kitchen for kids เพื่อสร้ำงสุขลกัษณะที่ดใีห้แก่ชุมชน และเป็นกำรท ำให้ชุมชนนัน้ ๆ เกิดกำร
เรยีนรู้ในกำรพฒันำคุณภำพชวีติ อกีทัง้ยงัเปิดโอกำสให้ประชำชนทัว่ไปได้เขำ้รบักำรพฒันำจติ  ด้วยกำรฝึกปฏิบตัิ
ธรรมร่วมกนัของพนักงำนขององคก์ร   ส่วนดำ้นสิง่แวดลอ้มโรงงำนของเรำไดม้กีำรปรบัปรุงระบบคุณภำพมำตรฐำน
ต่ำง ๆ ใหท้นัสมยัเป็นทีย่อมรบัตำมมำตรฐำนทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสำกลอยู่เสมอเพื่อควำมพงึพอใจของลูกคำ้
ทุกท่ำน รวมทัง้กำรมุง่เน้นกำรประหยดัพลงังำน กำรใชพ้ลงังำนสะอำดเพื่อดแูลสิง่แวดลอ้มโลก และแสดงกำรส ำนึกถงึ
กำรรบัผดิชอบต่อสงัคม ทัง้ในพืน้ทีท่ีม่สีถำนประกอบกำรอยู่ และพืน้ทีอ่ื่น ๆ ซึ่งบรษิทัไดม้สี่วนร่วมเขำ้ไปช่วยพฒันำ
และปรบัปรุงสภำพของควำมเป็นอยูแ่ละสงัคม 
 
 นอกจำกนี้ บรษิทัยงัไดร้บัรำงวลัดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยนืของธุรกจิทีม่คีวำมโดดเด่นดำ้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมำภิบำล (Environmental, Social and  Governance: ESG) และในปี 2562 บรษิัทได้รบัมอบรำงวลั 3Rs 
Award รำงวัล Zero Waste to Landfill Achievement Award และรำงวัล 3Rs+ Awards ระดับ เหรียญทอง ใน
โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรใช้ประโยชน์กำกของเสีย  โดยไม่มีกำรน ำของเสียไปฝังกลบ ประกำศนียบัตรแก่
ภำคอุตสำหกรรมที่เข้ำร่วมโครงกำรประชำสัมพันธ์มำตรำกำรปรบัลดปริมำณเกลือหรือโซเดียม น ำไปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค อันเป็นกำรลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และ
ประกำศนียบัตรเครื่องหมำยคำร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product : CFP) ส ำหรับ
ผลติภณัฑเ์คก้กลว้ยหอม โดย เอส แอนด ์พ ีมคีวำมภมูใิจและมุง่มัน่ทีจ่ะท ำสิง่ด ีๆ เพือ่สงัคมไทยตลอดไป   
 
10.2 การด าเนินงาน 

 
นอกจำกกำรใส่ใจในกำรคดัสรรวตัถุดบิชัน้ด ีมคีุณภำพ มคีวำมสดใหม่  และมุ่งพฒันำผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพ

แก่ผูบ้รโิภคแล้ว บรษิทัยงัได้ด ำเนินกจิกรรมที่แสดงออกถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื CSR  ในทุกๆหน่วยงำน
หลกัของบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติที่ประกำศใชท้ัง้องค์กร ควำมรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค กำร
ดูแลรกัษำสิง่แวดล้อม และกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำนเพื่อลดกำรใชพ้ลงังำนของสำยกำรผลติ เป็นต้น  โดยมกีำร
ด ำเนินกำรต่อเนื่องในเรือ่งดงักล่ำวดงัต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 

10.2.1.  นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
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 คณะกรรมกำรบรษิทัไดต้ระหนกัและใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี โดยสนับสนุนใหบ้รษิทัเขำ้
รว่มประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวรว่มปฏบิตั ิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำร
ทุจรติ และไดร้บักำรรบัรองกำรเป็นสมำชกิในโครงกำรแนวรว่มปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจรติ ของ
สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย(Thai Institute of Director : IOD) เป็นวำระที3่ ตดิต่อกนัโดย
คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้มีตอินุมตันิโยบำยกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ กำรก ำหนดและพฒันำแนวปฏบิตั ิ ระเบยีบและ
จรรยำบรรณใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยดงักล่ำว และเผยแพรเ่รือ่งกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ผำ่นชอ่งทำงกำรสือ่สำรของ
บรษิทั รวมถงึสือ่สำรไปยงัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิทั ในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวบรษิทัเน้นให้
คณะกรรมกำรและฝ่ำยบรหิำรยดึถอืและปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวโดยเครง่ครดัเพือ่ใหพ้นกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยี
ตระหนกัและใหค้วำมรว่มมอืในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำวดว้ย   
 
 นอกจำกมำตรกำรกำรป้องกนักำรทุจรติทีส่ำมำรถช่วยลดโอกำสทีจ่ะเกดิกำรทุจรติไดแ้ลว้ บรษิทัยงัไดจ้ดัท ำ
มำตรกำรประเมนิผลตรวจสอบกำรทุจรติเพือ่ช่วยใหต้รวจพบกำรทุจรติทีเ่ป็นสำระส ำคญั และรำยงำนกำรกระท ำทีอ่ำจ
เป็นกำรทุจรติอย่ำงทนัท่วงที บรษิัทจงึได้ก ำหนดช่องทำง “Whistleblower” เพื่อให้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีและผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งรวมถงึผูบ้รหิำรและพนักงำนไดม้โีอกำสรอ้งเรยีน หรอืแจง้เบำะแสกำรทุจรติหรอืในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัควำมเป็น
ธรรม และบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญักับกำรเก็บข้อมูลกำรแจ้งเบำะแสเป็นควำมลบั ซึ่งจะรบัรู้เฉพำะบุคคลที่ได้รบั
มอบหมำยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งเท่ำนัน้ กำรแจง้เบำะแสสำมำรถแจง้ไดต้ำมช่องทำงดงันี้ 
 1. ทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนิกส ์ 
     E-mail :  whistleline@snpfood.com 
 2. ทำงไปรษณีย ์โดยระบุหน้ำซองถงึ 
     ส ำนกังำนตรวจสอบ บรษิทั เอสแอนดพ์ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
     เลขที ่2034/100-107 ชัน้23 อำคำรอติลัไทยทำวเวอร ์ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่ 
    แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10310 
 3. ผำ่นทำงศูนยแ์จง้ขอ้มลู 
     โทรศพัท ์: 02-785-4000 ต่อ 386 
    โทรศพัท ์: 089-204-5542 
 
 ในส่วนของศูนย์กำรเรยีน S&P มนี ำเรื่องจรรยำบรรณและ Whistleblower เขำ้ในหลกัสูตรปฐมนิเทศเพื่อ
อบรมพนักงำนเขำ้ใหม่ทุกคน และได้น ำหลกัสูตร "โตไปแล้วไม่โกง" เพื่อเป็นกำรปลูกฝังจติส ำนึกของควำมซื่อสตัย์
สุจรติให้กับนักเรยีนที่จะมำเป็นพนักงำนของบรษิัทต่อไป  เพื่อเป็นกำรกระตุ้นให้พนักงำนเข้ำใจและปฏิบัติอย่ำง
ต่อเนื่อง  บรษิทัไดม้กีำรประกำศเป็นนโยบำยชดัเจนในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่  กำรไมร่บัของตอบแทน กำร
ไม่ให ้และกำรไม่สรำ้ง และไม่ส่งเสรมิพฤตกิรรมอนัจะน ำไปสู่กำรทุจรติ  อกีทัง้ไดจ้ดัใหม้ ีWB News (Whistleblower 
News) ในกำรเผยแพรใ่หค้วำมรูแ้ละท ำควำมเขำ้ใจกบัพนกังำน ในเรือ่งทีต่อ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎระบยีบ นโยบำย
ต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่  โดยท ำสื่อในรูปแบบกำรต์ูนทีง่่ำยต่อกำรท ำควำมเขำ้ใจและเผยแพร่ใน Website ขององค์กร เป็น
ประจ ำทุกเดอืน 
 
 
 ทัง้นี้บรษิทัม ีกระบวนกำรในกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรทุจรติ เพื่อป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจรติและ
คอรร์ปัชัน่ โดยระบุเหตุกำรณ์ทีม่คีวำมเสีย่งสงูจำกกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรด ำเนินธุรกจิ กำรประเมนิ
ระดบัควำมเสีย่งทัง้โอกำสเกดิและผลกระทบ  กำรก ำหนดมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ที่เหมำะสมกบั
ควำมเสี่ยงที่ประเมินได้ วิธีวดัควำมส ำเร็จ ตลอดจนทรพัยำกรที่ต้องใช้เพื่อลดควำมเสี่ยง และมีกำรเฝ้ำติดตำม



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

หน้ำ  90  

ประเมนิผลกำรปฏบิตัติำมแผนกำรบรหิำรควำมเสีย่งดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
10.2.2.  ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

 
บริษัทฯ มีนโยบำยที่มุ่งเน้นกำรผลิตสินค้ำ และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ควำมปลอดภัยสอดคล้องตำม

กฎหมำย และมำตรฐำนคุณภำพในระดบัสำกล โดยควบคุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อำหำรตัง้แต่คุณภำพวตัถุดบิ ควำมสะอำด
ปลอดภยัของกระบวนกำรผลติ ควำมใส่ใจในเรื่องควำมสะอำดและคุณภำพของพนักงำน  คุณภำพของผลติภณัฑ์ที่
สม ่ำเสมอ ตลอดจนกระบวนกำรในกำรน ำส่งสนิค้ำจำกโรงงำน และจำกร้ำนของบรษิัท เพื่อให้บรกิำรแก่ผู้บรโิภค 
จนถงึกำรน ำไปใช้ของผูบ้รโิภค  รวมถงึระบบกำรสบืย้อนกลบัขอ้มูลเพื่อให้ผูบ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในคุณภำพและ
ปลอดภัยในกำรใช้ผลิตภัณฑ์ภำยใต้ตรำ S&P, Premo, Delio, Patio และ ตรำอื่น ๆ ของกลุ่มบรษิัทฯ โดยมุ่งมัน่
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเจริญเติบโตของตลำด และมำตรฐำนคุณภำพในระดับสำกลเพื่อ
ตอบสนองทัง้ลูกคำ้ภำยในและภำยนอกประเทศ 

 

 (1) สายการผลิตอาหาร 
 
  สำยกำรผลติอำหำรโรงงำนลำดกระบงั มนีโยบำยคุณภำพที่มุ่งเน้นในเรื่องกำรผลติสนิค้ำที่มคีุณภำพ
ควำมปลอดภยั สอดคลอ้งต่อกฎหมำย และมำตรฐำนคุณภำพในระดบัสำกลโดยควบคุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อำหำรตัง้แต่
คุณภำพวตัถุดบิ ผลติภัณฑ์ และกำรน ำไปใช้ของผู้บรโิภค รวมถึงระบบกำรสบืย้อนกลบัขอ้มูลเพื่อให้ผู้บรโิภคเกิด
ควำมมัน่ใจในคุณภำพและปลอดภัย  ตลอดจนได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนระบบคุณภำพในกำรผลิตอำหำรจำก
หน่วยงำนภำครฐั ได้แก่ GMP และ HACCP จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กรมวชิำกำรเกษตร 
และกรมประมง รวมทัง้ได้ผ่ำนกำรตรวจประเมนิจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
(USFDA) โดยครอบคลุมผลติภณัฑ์อำหำรแช่แขง็พร้อมบรโิภคทนัที (Frozen Ready to Eat) ประเภทอำหำรทะเล 
และอำหำรหวำนและยงัไดร้บัมำตรฐำนจำกภำคองคก์รเอกชน ไดแ้ก่ GMP, HACCP , ISO9001 : 2008 , ISO22000 
: 2005 , IFS และ BRC จำกบรษิัท เอส จ ีเอส (ประเทศไทย) จ ำกดั จำกระบบมำตรฐำนที่ได้รบัดงักล่ำว เป็นสิง่ที่
ยืนยันได้ว่ำ บริษัทให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดควำมมัน่ใจใน
ผลติภณัฑ ์
 
 ในปีที่ผ่ำนมำสำยกำรผลติอำหำรได้ให้ควำมส ำคญัมำตรฐำนกำรผลติอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้จดัอบรม 
และสมันำเกี่ยวกบัมำตรฐำนกำรเตรยีมวตัถุดบิ มำตรฐำนกำรเตรยีมและกำรประกอบอำหำร มำตรฐำนกำรเตรยีม
อำหำร มำตรกำรควบคุมสำรก่อภมูแิพอ้ำหำร เป็นตน้  รวมทัง้ไดด้ ำเนินกำรปรบัปรุงโรงงำนเพื่อใหส้ำยกำรผลติพรอ้ม
ทีจ่ะผลติสนิคำ้ดำ้นอำหำรทีม่คีุณภำพ ควำมสะอำด และควำมปลอดภยัตลอดเวลำ 
 
 
 
 
 
 (2) สายการผลิตเบเกอร่ี  
  
 ระบบกำรจดักำรคุณภำพของสำยกำรผลติเบเกอรีมุ่ง่เน้น ควำมปลอดภยัทำงอำหำรและเป็นไปตำม
มำตรฐำนคุณภำพทีก่ ำหนด รวมถงึกำรสรำ้งคุณคำ่เพิม่ใหก้บัผูบ้รโิภค ซึง่ได้รบักำรตรวจสอบและรบัรองโดย
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หน่วยงำนอสิระ จงึกำรนัตไีดว้ำ่กำรด ำเนินกำรของ เอส แอนด ์ พ ี มมีำตรฐำนและเป็นไปตำมกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และกฎหมำย ท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่ผลติภณัฑม์คีวำมปลอดภยัและไดม้ำตรฐำนในระหวำ่งกระบวนกำรผลติ และตลอดทุก
ขัน้ตอนจนเป็นผลติภณัฑถ์งึมอืผูบ้รโิภค 
 
 ในสว่นโรงงำนเบเกอรีไ่ดร้บักำรรบัรองกำรผลติตำมมำตรฐำน Good Manufacturing Practice (GMP) 
จำกส ำนกังำนอำหำรและยำ, มำตรฐำน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), ISO 22000 : 2005 
อกีทัง้ ยงัมกีำรทวนสอบผลติภณัฑส์ุดทำ้ย โดยหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบผลติภณัฑ ์ ซึง่ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 จำกกรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ กระทรวงสำธำรณสุข ในปี 2562 ไดม้โีครงกำรยกระดบัระบบ
คุณภำพหอ้งปฏบิตักิำร ISO/IEC 17025 : 2017 เพือ่สรำ้งควำมเชือ่มัน่ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละแสดงถงึกระบวนกำร
ควบคุมคุณภำพสนิคำ้อยำ่งมมีำตรฐำนผลกำร ตรวจสอบสนิคำ้จงึตอ้งมำจำกหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบทีไ่ดม้ำตรฐำนและ
มคีวำมน่ำเชือ่ถอื ส ำหรบัระบบมำตรฐำน ISO/IEC 17025 ของส ำนักมำตรฐำนหอ้งปฏบิตักิำร 
กรมวทิยำศำสตรก์ำรแพทย ์ กระทรวงสำธำรณสุข นบัเป็นระบบมำตรฐำนของหอ้งปฏบิตักิำรทดสอบ ทีท่ ำใหผ้ลกำร
ทดสอบมคีวำมถูกตอ้งน่ำเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัระดบัสำกล ท ำใหผู้บ้รโิภคมัน่ใจวำ่ไดร้บัสนิคำ้ทีผ่ำ่นกรรมวธิกีำร
ผลติและกำรตรวจสอบทีม่คีุณภำพ 
 
 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดด้ ำเนินกจิกรรมดำ้นต่ำง ๆ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิควำมมัน่ใจในคุณภำพและปลอดภยั
ในกำรใชผ้ลติภณัฑข์องบรษิทั  ดงันี้ 
 

โครงการ S&P Unity Project และการรบัเรื่องร้องเรียน 
 
บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำคุณภำพและมำตรฐำนสนิคำ้รวมถงึใส่ใจกำรใหบ้รกิำรลกูคำ้อยำ่งเป็นมติร

เปรยีบเสมอืนเป็นบุคคลในครอบครวั โดยแผนกลูกคำ้สมัพนัธใ์หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรเรื่องกำรรบัขอ้
รอ้งเรยีน-ค ำตชิมจำกลกูคำ้ดว้ยควำมรบัผดิชอบสงูสุดอยำ่งจรงิใจ นอกจำกนี้ยงัท ำโครงกำร S&P Unity Project โดย
จดัท ำคูม่อืกำรรบัขอ้รอ้งเรยีน และออกไปใหค้วำมรูร้วมถงึแนะน ำแนวทำงกำรแกปั้ญหำเบือ้งตน้ใหก้บัพนักงำนที่
ปฏบิตังิำนทีห่น้ำรำ้นเป็นประจ ำทุกเดอืน โดยมเีนื้อหำครอบคลุมเรือ่งกำรใหบ้รกิำรทีจ่ะท ำใหลู้กคำ้เกดิควำมประทบัใจ 
กำรรบัขอ้รอ้งเรยีนลูกคำ้จะตอ้งปฏบิตัติำมขัน้ตอนอยำ่งไร และกำรสงัเกตอำกำรลกูคำ้ในเบือ้งตน้ทีบ่่งบอกวำ่เกดิกำร
แพอ้ำหำรรวมถงึวธิกีำรปฏบิตั ิ โครงกำรนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อลดจ ำนวนขอ้รอ้งเรยีน และลดผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิ
ขึน้กบัลกูคำ้ อำท ิ เรือ่งผลกระทบต่อสขุภำพ เรือ่งควำมปลอดภยัเป็นตน้ นอกจำกนี้หำกเกดิกรณีลูกคำ้รอ้งเรยีน ทำง
แผนกลกูคำ้สมัพนัธก์ม็กีำรด ำเนินกำรตำมล ำดบัขัน้ตอนอยำ่งมรีะเบยีบแบบแผน มกีำรทวนสอบหำสำเหตุกำรเกดิขอ้
รอ้งเรยีน ส่งเรื่องใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ข และรำยงำนผลใหผู้ร้อ้งเรยีนทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษรทุก
ครัง้ รวมถงึกำรเกบ็ขอ้มลูสถติเิรือ่งรอ้งเรยีนเพือ่ใชใ้นกำรวเิครำะห ์ ปรบัปรุงกำรบรหิำรจดักำร เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพ
ดำ้นควำมโปรง่ใสและเป็นธรรม รวมถงึสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัลกูคำ้ 

 
 
 
 
โครงการ “NO BAG MORE POINTS”  
และโปรโมชัน่สมคัรสมาชิก “S&P Joy Card ใน Mobile App รบักระเป๋าผา้รกัษ์โลก” 
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บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยเรือ่งควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมดำ้นสิง่แวดลอ้ม โดยไดจ้ดัท ำโครงกำร “NO BAG 
MORE POINTS” มอบคะแนน 10 คะแนน ใหก้บัสมำชกิ S&P Joy Card เมือ่ซือ้สนิคำ้โดยไมร่บัถุงพลำสตกิ พรอ้มทัง้
จดัท ำโปรโมชัน่สมคัรสมำชกิ S&P Joy Card ใน Mobile App คำ่สมคัร 100 บำท  พรอ้มเตมิเงนิ 500 บำท รบั
กระเป๋ำผำ้รกัษ์โลกฟร ี เพือ่ใหส้มำชกิ S&P Joy Card มสี่วนร่วมในกำรรณรงคล์ดปัญหำขยะพลำสตกิในประเทศไทย 
และชว่ยสรำ้งจติส ำนึกทีด่เีรือ่งกำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม เป็นอกีหนึ่งโครงกำรทีช่ว่ยส่งเสรมิกำรรว่มรณรงคง์ดใช้
ถุงพลำสตกิอกีทำงหนึ่ง 

 
กิจกรรมสมาชิก S&P Joy Card 
โครงการ S&P Summer Camp 2019                            
 
โครงกำร S&P Summer Camp 2019 พำน้องๆ สมำชกิ S&P Joy Card อำย ุ 7-14 ปี ไปท่องเทีย่วเชงิ

เกษตร ณ ปฐมออรแ์กนิกฟำรม์ สวนสำมพรำน  จงัหวดันครปฐม 
 
น้อง ๆ สมำชกิไดเ้รยีนรูก้ำรท ำเกษตรแบบอนิทรยี ์อำท ิกำรคดัเลอืกเมลด็พนัธุ ์กำรเพำะตน้กลำ้ เรยีนรูเ้รือ่ง

ดนิ กำรท ำน ้ำหมกัส ำหรบัเป็นปุ๋ ยใส่ตน้ไม ้ กำรท ำไขเ่คม็ฟอกโคลน กำรท ำน ้ำสม้สำยชจูำกกลว้ย และเขำ้เลำ้เป็ดเกบ็
ไขอ่อรแ์กนิกเพื่อน ำมำท ำอำหำรดว้ยฝีมอืของน้อง ๆ และยงัไดช้มิน ้ำฝรัง่ออรแ์กนิกกนัแบบสด ๆ ซึง่เครื่องดื่มนี้มี
จ ำหน่ำยทีร่ำ้น เอส แอนด ์พ ีนอกจำกนี้ ยงัมผีลติภณัฑแ์ละเมนูเกษตรอนิทรยีห์ลำกหลำยเมนูจ ำหน่ำยในรำ้นอกีดว้ย 
โดยบรษิทัฯ ไดส้นับสนุนซือ้ผลติภณัฑอ์อรแ์กนิคจำกเกษตรกรโดยตรง นอกจำกน้องๆ จะไดท้ ำกจิกรรมเกษตร
อนิทรยีแ์ลว้ยงัได ้ DIY กระเป๋ำผำ้รกัษ์โลก เพือ่น ำกลบัไปใชแ้ทนถุงพลำสตกิ เป็นกำรปลูกฝังจติส ำนึกทีด่เีรือ่งกำร
รกัษำสิง่แวดลอ้ม และปิดทำ้ยกจิกรรมดว้ยกจิกรรมตกแต่งหน้ำเคก้ S&P ไดใ้ชจ้นิตนำกำรสรำ้งสรรค ์ กจิกรรม
ดงักล่ำวสง่เสรมิใหไ้ดร้บัประสบกำรณ์ตรง และไดร้บัควำมรูเ้รือ่งเกษตรอนิทรยี ์ และยงัเป็นกำรปลูกฝังเรือ่งกำรดแูล
รกัษำสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

 
กิจกรรมขอบคณุสมาชิก S&P Joy Card ปี 2019 
‘เอส แอนด ์พี’ พาสมาชิก S&P Joy Card ท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
ร่วมสมัผสัวฒันธรรม เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน 
 
เอส แอนด ์ พ ี พำครอบครวัสมำชกิ S&P Joy Card ไปเทีย่วชมธรรมชำตทิีทุ่่งทะเลบวัแดง บงึหนองหำน 

อ ำเภอกุมภวำปี จงัหวดัอุดรธำนี ซึง่เป็นทุ่งทะเลบวัแดงทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเมอืงไทย พรอ้มพำสมำชกิมำเปิดประสบกำรณ์
ใหม ่ เรยีนรูว้ฒันธรรมและวถิชีวีติชุมชนชำวอสีำนทีพ่พิธิภณัฑช์ุมชนมชีวีติ อ ำเภอโซ่พสิยั จงัหวดับงึกำฬ เพือ่ใหค้น
รุน่ใหมไ่ดเ้รยีนรูว้ถิชีวีติดัง้เดมิของครอบครวัคนอสีำนในอดตี ผำ่นขำ้วของเครือ่งใชท้ีจ่ดัแสดงและยงัสำมำรถใชไ้ดจ้รงิ 
นอกจำกนี้ ยงัไดช้มงำนศลิปะภำพวำดพญำนำคซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดับงึกำฬ โดยภำพพญำนำคแต่ละตนจะ
ถ่ำยทอดชวีติควำมเป็นอยูข่องคนในชุมชน นอกจำกสมำชกิจะไดซ้มึซบัวฒันธรรมและเรยีนรูว้ถิชีวีติชุมชนชำวอสีำน
แลว้ ยงัไดส้นับสนุนสนิคำ้เกษตร และผลติภณัฑโ์อทอปจำกชุมชนดว้ย “เอส แอนด ์ พี” ภมูใิจทีไ่ดเ้ป็นส่วนหนึ่งใน
กำรชว่ยสนับสนุนชุมชนตน้แบบแหล่งท่องเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื พรอ้มทัง้มคีวำมตัง้ใจทีจ่ะด ำเนินธุรกจิควบคูไ่ปกบักำร
ดแูลสงัคม ชุมชน และสิง่แวดลอ้มอยำ่งยัง่ยนืตลอดไป 

 
กิจกรรม เวิรก์ชอปท าอาหารเมนู Low Sodium  
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โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สรำ้งประสบกำรณ์ทีด่รีว่มกนัระหวำ่งบรษิทัฯ และสมำชกิ S&P Joy Card กจิกรรมใน
งำนใหค้วำมรูเ้รือ่งกำรบรโิภคโซเดยีม กำรเลอืกวตัถุดบิส ำหรบัน ำมำปรุงอำหำร โดยไดเ้ชญินกัก ำหนดอำหำรวชิำชพี 
ศูนยโ์รคไต จำก รพ. ภมูพิลอดุลยเดช และนักวชิำกำรเครอืขำ่ยลดกำรบรโิภคเคม็จำก สสส. มำใหค้วำมรูเ้รือ่งลดกำร
บรโิภคเคม็ คุณประโยชน์และโทษของกำรบรโิภคโซเดยีม พรอ้มดว้ยเวริก์ชอปท ำเมนูสุขภำพ Low Sodium เมนู
พเิศษจำกรำ้น S&P จ ำนวน 2 เมนู คอืเมนูขำ้วคนีวัปลำกะพงนึ่งสมนุไพร และก๋วยเตีย๋วตม้ย ำหมคูุโรบตูะ ซึง่เอส 
แอนด ์ พ ี ไดค้ดัสรรวตัถุดบิคุณภำพดนี ำมำปรุง เพือ่ใหไ้ดร้สชำตทิีด่จีำกธรรมชำต ิและยงัมเีมนู Low Sodium 
หลำกหลำยเมนูจ ำหน่ำยทีร่ำ้น เอส แอนด ์พ ีสำขำในโรงพยำบำลจ ำนวน 18 แหง่ 

  
S&P Mobile Application 
 
แผนกลกูคำ้สมัพนัธไ์ดพ้ฒันำเทคโนโลยเีพื่อตอบสนอง Lifestyle ของลูกคำ้ในปัจจุบนั เพือ่เตรยีมพรอ้มเขำ้สู่

สงัคมไรเ้งนิสด (Cashless Society) โดยไดพ้ฒันำ S&P Mobile Application เพือ่เพิม่ควำมสะดวกสบำยใหก้บัผูถ้อื
บตัรสมำชกิ S&P Joy Card โดยสมำชกิสำมำรถใช ้S&P Mobile Application แทนกำรพกบตัรแขง็ ซึง่ใน App จะม ี
QR Code ส ำหรบัใหส้มำชกิกดรบัสว่นลด โปรโมชัน่ต่ำงๆ เตมิเงนิ-ตดัเงนิผำ่น Mobile App แทนกำรใชเ้งนิสด โดย
ทุกๆ กำรตดัเงนิ 20 บำท ผำ่นบตัรสมำชกิหรอื Mobile App จะไดร้บัคะแนนสะสม นอกจำกนี้ยงัม ีFunction ของขวญั
โดยสมำชกิ S&P Joy Card สำมำรถส่งของขวญั อำท ิผลติภณัฑเ์คก้ หรอืคุกกี ้ใหค้นส ำคญัไดทุ้กทีทุ่กเวลำ มบีรกิำร
คน้หำพกิดัสำขำ S&P และขำ่วสำรประชำสมัพนัธไ์ปยงัสมำชกิ S&P Joy Card นอกจำกนี้แผนกลกูคำ้สมัพนัธย์งั
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำเทคโนโลย ี และอพัเดท S&P Mobile Application ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืในกำร
สือ่สำรกบัลกูคำ้ เพือ่สรำ้งควำมพงึพอใจสงูสุด  
 
10.2.3. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม 
  
           นอกเหนือจำกมุง่มัน่ทีจ่ะท ำกำรผลติอำหำรและเบเกอรี ่ โดยไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และชุมชน
รอบ ๆ โรงงำน สำยกำรผลติอำหำรและเบเกอรีใ่หค้วำมส ำคญักบักำรลดของเสยีทัง้ทีเ่กดิจำกกำรผลติ รวมถงึขยะ
พลำสตกิ เชน่ ลดกำรใชพ้ลำสตกิในกระบวนกำรผลติ โดยยกเลกิกำรใชฟี้ลม์ยดืหอ่อำหำร ถุงพลำสตกิ เปลีย่นมำใช้
ภำชนะทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและสำมำรถเวยีนกลบัมำใชใ้หมไ่ด ้    
  
           เนื่องจำกโรงงำนมกีำรใชป้รมิำณน ้ำจ ำนวนมำกซึง่ น ้ำดเีป็นปัจจยัหลกัอยำ่งหนึ่งในกำรผลติบรษิทัมนีโยบำย
ในกำรลดปรมิำณกำรใชน้ ้ำด ี จงึไดม้โีครงกำรน ำน ้ำเสยีทีผ่ำ่นระบบบ ำบดัแลว้เพือ่มำใชป้ระโยชน์แทนน ้ำดทีีต่อ้งน ำเขำ้
มำเพิม่เตมิ  โดยจะเน้นใชน้ ้ำเสยีทีผ่ำ่นกำรบ ำบดันี้ ในสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบักำรผลติ  เชน่ น ้ำส ำหรบัลำ้งพืน้  น ้ำ
ส ำหรบัดแูลตน้ไม ้เป็นตน้ โดยในปี 2562 ไดน้ ำน ้ำกลบัมำใชใ้นใหมใ่นปรมิำณ 22,800 ลบ.ม.  
 
 ในดำ้นกำรดแูลพนกังำนจำกภยัยำเสพตดิ  ด ำเนินกำรขอรบักำรรบัรองมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขปัญหำยำ
เสพตดิในสถำนประกอบกำร (มยส.) ส ำหรบัโรงงำนเบเกอรีสุ่ขมุวทิ บำงนำ และล ำพนู อยำ่งต่อเนื่องมำถงึปีที ่6 
 
 
10.2.4.  การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม 
 

(1) พฒันายัง่ยืนกบัเกษตรกร   
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  “กระบวนกำรคดัสรรวตัถุดบิทีม่คีุณภำพ” เป็นหวัใจส ำคญัของอำหำรไทยรสเลศิทีเ่ตม็ไปดว้ยคุณภำพ
ในทุกจำนของ เอส แอนด ์ พ ี จงึไดเ้สำะหำวตัถุดบิชัน้เลศิจำกแหล่งผลติทีม่คีุณภำพ โดยกำรสัง่ซือ้วตัถุดบิจำก
เกษตรกรโดยตรง บรษิทัเลง็เหน็วำ่ หำกกจิกำรของบรษิทัเตบิโตขึน้ เกษตรกรกค็วรจะเตบิโตเคยีงคูไ่ปกบับรษิทัดว้ย
เชน่กนั จงึไดร้เิริม่โครงกำร S&P Sustainable Development กบัเกษตรกรหลำกหลำยวตัถุดบิ อำทเิชน่ 
 
   กะทิคัน้สด - ยกระดบัศกัยภาพการผลิตแก่เกษตรกรสวนมะพร้าว  
  ยอ้นไปเมือ่ 10 กวำ่ปีก่อน ยอดกำรใชก้ะทคิัน้สดยงัมไีมม่ำกเท่ำปัจจุบนั เกษตรกรผูผ้ลติมเีพยีงทีพ่กั
อำศยัเป็นโรงงำนแปรรปูขนำดเลก็เพือ่ผลติกะทสิ่ง S&P เท่ำนัน้ ต่อมำเมือ่ยอดกำรใชก้ะทสิงูขึน้ เกษตรกรมแีหล่ง
มะพรำ้วเพิม่ขึน้ โรงงำนแปรรปูกถ็ูกยำ้ยและขยบัขยำยใหใ้หญ่ขึน้ มอีุปกรณ์กำรผลติทีเ่หมำะสมสำมำรถผลติกะทไิด้
เพยีงพอและทนัต่อกำรใชง้ำน 
  นอกจำก S&P จะสรำ้งรำยไดห้ลกัใหแ้ก่เกษตรกรสวนมะพรำ้ว ทีน่ ำมำแปรรปูเป็นกะท ิ รสชำต ิ สด 
ใหม ่หอม มนัแลว้ เรำยงัไดส้นับสนุนวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชภ้ำยในโรงงำนแปรรปูอยำ่งผนงักนัควำมรอ้นเพือ่รกัษำอุณหภมูิ
กะทใิหส้ด ใหม ่ ไมเ่สยีงำ่ย ท ำใหเ้กษตรกรไดเ้รยีนรูก้ำรเลอืกใชว้สัดุทีเ่หมำะสม ตลอดจนผูเ้ชีย่วชำญดำ้นมำตรฐำน
จำก S&P เขำ้ไปมอบองคค์วำมรู ้ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ และชีแ้นะแนวทำงทีเ่ป็นประโยชน์แกเ่กษตรกรเพื่อน ำไปพฒันำ
ศกัยภำพดำ้นกำรผลติ และสำมำรถต่อยอดเพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพด ี และสรำ้งรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ รวมทัง้
ผูเ้ชีย่วชำญยงัชว่ยเรือ่งกำรตดิตัง้ระบบมำตรฐำน GMP และมกีำรตรวจประเมนิมำตรฐำนในทุกปี ซึง่กำรตรวจประเมนิ
แต่ละครัง้ปัญหำทีพ่บจะถูกน ำมำแกไ้ขเพือ่หำทำงออกรว่มกนั ท ำใหม้ัน่ใจไดว้ำ่คุณภำพกะททิีส่่งตรงจำกโรงงำน
นอกจำกเรือ่งควำมสดใหมแ่ลว้ ยงัไดร้บัมำตรฐำนสำกล และมคีวำมปลอดภยัต่อกำรบรโิภค สิง่เหล่ำนี้ถอืเป็นกำร
พฒันำเกษตรกรคูค่ำ้ (Supplier Development) เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพควบคูไ่ปกบัรำคำทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้ผู้
ซือ้และผูข้ำย เกษตรกรมรีำยไดแ้ละสำมำรถพฒันำศกัยภำพของตนใหเ้ตบิโตไดอ้ยำ่งยัง่ยนื ตลอดจนลูกคำ้คนส ำคญั
ของ S&P ดว้ย 

 
  ทุเรียน - ยกระดบัทุเรียนไทย ด้วยโรงงานแปรรปู 

  เอส แอนด ์ พ ี ไดเ้ฟ้นหำทุเรยีนคุณภำพดจีนมำพบกบัแหล่งทุเรยีนชัน้ดใีนจงัหวดัจนัทบุรี นอกจำก
บรษิทัจะอุดหนุนทุเรยีนจำกเกษตรกรปีละหลำยตนัแลว้ ยงัเขำ้ไปมอบองคค์วำมรู ้ ใหค้ ำปรกึษำแนะน ำ และชีแ้นะ
แนวทำงทีเ่ป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเพือ่น ำไปพฒันำศกัยภำพดำ้นกำรผลติ จนเกดิเป็นโรงงำนแปรรปูทุเรยีน ทีช่ว่ย
สรำ้งรำยไดเ้พิม่แก่เกษตรกร ดว้ยกำรชว่ยตดิตัง้ระบบมำตรฐำน GMP เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพด ี รวมทัง้กำร
มอบองคค์วำมรูเ้รือ่งกระบวนกำรตดัแต่งทุเรยีนตัง้แต่กำรแกะพเูพือ่คดัเนื้อ เกบ็เนื้อและแยกเมด็ทุเรยีน กำรบรรจุลง
แพค็ และกำรแชแ่ขง็เพือ่ถนอมทุเรยีนใหม้คีวำมสด ใหม ่พรอ้มใช ้นอกจำกนี้ผูเ้ชีย่วชำญของเอส แอนด ์พ ียงัแนะน ำ
ระดบัควำมสกุงอมของทุเรยีนแต่ละพนัธุท์ีใ่ชเ้พื่อใหไ้ดเ้นื้อทุเรยีนทีม่คีุณภำพด ี เหมำะแก่กำรน ำมำประกอบเป็นเมนู
ต่ำง ๆ  นอกจำกเรำจะใหค้วำมรูแ้ลว้ยงัชว่ยเกษตรกรจนกระทัง่สำมำรถจดัตัง้โรงงำนได้ ลูกคำ้เอส แอนด ์พ ีจงึมัน่ใจ
ไดว้ำ่ทุเรยีนคุณภำพดทีีส่่งตรงจำกโรงงำนนัน้ ไดร้บัมำตรฐำนสำกล และมคีวำมปลอดภยัต่อกำรบรโิภค ซึง่ถอืเป็นกำร
พฒันำเกษตรกรคูค่ำ้ (Supplier Development) เพือ่ใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพควบคูไ่ปกบัรำคำทีเ่ป็นธรรมต่อทัง้ผู้
ซือ้และผูข้ำย เกษตรกรมรีำยไดแ้ละองคค์วำมรูส้ำมำรถพฒันำศกัยภำพของตนใหเ้ตบิโตไดอ้ยำ่งยัง่ยนื 

(2) ศนูยก์ารเรียน เอส แอนด ์พี  
 
  จำกวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิำรระดบัสงูในเรื่องของ“คน” ซึง่ตระหนักดวี่ำ คนในบรษิัท ไม่ว่ำจะอยู่ทีใ่ดกต็ำม 
จะถือเป็นสมบตัิ (Asset) ที่ส ำคญัของบรษิัทที่ต้องได้รบักำรพฒันำให้มปีระสทิธภิำพมำกที่สุด  จงึได้เกิดแนวคดิที่
สนับสนุนกำรเรยีนในรูปแบบของศูนย์กำรเรยีน ตำมพระรำชบญัญตักิำรศกึษำแห่งชำต ิพ .ศ. 2542 โดยบรษิัท เอส 
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แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เป็น 1 ใน 7 สถำนประกอบกำรทีม่คีวำมพรอ้มและเหมำะสมทีจ่ะเป็นต้นแบบใน
กำรจดัตัง้ศูนยก์ำรเรยีน ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกส ำนกัเลขำธกิำรสภำกำรศกึษำ โดยศูนยก์ำรเรยีน เอส แอนด ์พ ีเปิด
กำรศกึษำปีแรกในปีกำรศกึษำ 2550 ในหลกัสตูรประกำศนียบตัรวชิำชพี (ปวช.) จ ำนวน 2 ประเภทวชิำคอื ประเภท
วชิำพำณิชยกรรม และ ประเภทวชิำคหกรรม โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อยกระดบักำรศกึษำให้กบัแรงงำนไทยในบรษิัท 
เป็นกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย์ให้มศีกัยภำพในกำรท ำงำนเพิม่มำกขึ้น  ผลติบุคลำกรให้ตรงกบัควำมต้องกำรของ
อุตสำหกรรมสำยอำหำรและกำรบรกิำร ค้ำปลกี เขำ้ท ำงำนในบรษิทัฯ และสนับสนุนให้บุคคลที่มคีวำมสนใจในเรื่อง
อำหำรไดม้โีอกำสเรยีนรูท้ ัง้ภำคทฤษฎแีละ เพื่อสนับสนุนกำรขยำยตวัของธุรกจิของบรษิทั อกีทัง้ยงัเป็นกำรใหโ้อกำส
ทำงกำรศกึษำแก่นกัเรยีนทีด่อ้ยโอกำสอกีดว้ย 
 
 ส ำหรบัปี 2562 ที่ผ่ำนมำศูนย์กำรเรยีน เอส แอนด์ พี มีนักเรยีนส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้วทัง้หมด 10 รุ่น 
นอกจำกนี้ ศูนยก์ำรเรยีน เอส แอนด ์พ ีไดด้ ำเนินโครงกำรควำมร่วมมอืทำงกำรศกึษำกบัสถำบนักำรศกึษำระดบัต่ำง  
ๆ ทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ 
 

1. ให้ทุนกำรศกึษำเรยีนฟรแีก่นักเรยีนด้อยโอกำสที่มำจำกกลุ่มโรงเรยีนรำชประชำนุเครำะห์ โรงเรยีน
ศกึษำสงเครำะห ์ทัว่ประเทศ รวมทัง้นกัเรยีนจำกโรงเรยีนอื่นๆ ทีข่ำดแคลนทุนทรพัย ์โดยบรษิทัใหเ้รยีน
ฟรใีนระดบัประกำศนียบตัรวชิำชพี (ปวช.) ของศูนยก์ำรเรยีน S&P  และใหทุ้นกำรศกึษำระดบัปรญิญำ
ตร ีโดยนักเรยีน/นักศกึษำจะฝึกอำชพีควบคู่กบักำรท ำงำน และหลงัจบกำรศกึษำจะได้รบักำรบรรจุเป็น
พนักงำนประจ ำของบรษิทั  ซึ่งในปี 2562 มนีักเรยีนศูนยก์ำรเรยีนส ำเรจ็กำรศกึษำระดบั ปวช.  จ ำนวน 
77 คน  ซึง่ปัจจุบนัไดร้บักำรบรรจุเป็นพนักงำนประจ ำของบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้  และรวมจ ำนวนนกัเรยีน
ทัง้หมดทีจ่บกำรศกึษำ 10 รุน่กวำ่ 363 คน  

2. ลงนำมควำมร่วมมือกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) โดยกำรรบันักศึกษำจำก
วทิยำลยัอำชวีศกึษำในกรุงเทพและต่ำงจงัหวดัเขำ้มำฝึกงำน/ฝึกอำชพีในสถำนประกอบกำร โดยในปี 
2562 มนีักเรยีนทวภิำคทีี่เขำ้รบักำรฝึกงำน / ฝึกอำชพี  รวมกว่ำ 1,000 คน จำกวทิยำลยัอำชวีศกึษำ
จ ำนวนกวำ่ 50 แหง่ ทัว่ประเทศ  

3. ควำมร่วมมอืกบัสถำบนัอุดมศกึษำ ในกำรผลติบณัฑติระดบัปรญิญำตรใีนสำขำที่เกี่ยวขอ้งกบัอำหำร
และบรกิำร  เพื่อสร้ำงบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนธุรกิจอำหำรและบรกิำรที่ตรงกับควำม
ตอ้งกำรของบรษิทัซึง่สำมำรถประกอบอำชพีเป็น Chef หรอืผูบ้รหิำรรำ้นอำหำร / เบเกอรีช่อพ ไดท้นัที
หลงัจบกำรศกึษำ ประกอบดว้ย 

- มหำวทิยำลยัสวนดุสติ สำขำเทคโนโลยกีำรประกอบอำหำรและกำรบรกิำร  
- มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ สำขำกำรตลำดธุรกจิคำ้ปลกี และสำขำอำหำรและ

โภชนำกำร   
- ควำมรว่มมอืกบัสถำบนัอุดมศกึษำระดับปริญญาตรี ในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงานและฝึกอาชีพ

ในสถานประกอบการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลั ยรังสิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4. ควำมร่วมมอืกบักับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยตัวแทนบริษัท S&P ได้รับแต่งตั้งให้
เป็นประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มอาชีพ
ภาคธุรกิจและบริการอาหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากำลังคนสู่มาตรฐานสากลตามความต้องการของ
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ตลาดแรงงาน โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา
กำลังคนอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ  
 

 (3) สถานท่ีปฏิบติัธรรมบา้นไรวา  
 
  ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จ ำนงค์ ไรวำ ไดม้อบบำ้นไรวำ ทีต่ ำบลบำงพระ จงัหวดัชลบุร ีซึ่งเป็นบำ้นเกดิ
ของท่ำนซึง่สรำ้งโดยคุณพ่อสุรยิน ไรวำ ใหเ้ป็นสถำนทีป่ฏบิตัธิรรม และเปิดหลกัสตูรอบรมพฒันำจติเป็นครัง้แรก โดย
ได้เรยีนเชิญคุณแม่ ดร.สิร ิกรนิชยั มำเป็นผู้เปิดหลกัสูตรอบรม บ้ำนไรวำได้จดักิจกรรมอบรมพฒันำจิตมำอย่ำง
ต่อเนื่องและยำวนำน โดยมหีลกัสูตรอบรมไม่ต ่ำกว่ำ 10 หลกัสตูรต่อปี โดยอนุญำตใหบุ้คคลทัว่ไปเขำ้ร่วมกำรปฏบิตัิ
ธรรมรว่มกบัพนักงำนของบรษิทั 
 
  ส ำหรบัในปี 2562 บ้ำนไรวำมีหลักสูตรอบรมพัฒนำจิต เจริญสมำธิ เจริญสติสัมปชัญญะ และวิถี
โสดำบนั  ซึง่มพีนกังำน และบุคคลภำยนอกสนใจเขำ้รว่มเป็นจ ำนวนมำกกวำ่ 1,000 คน 
 
10.2.5. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม  โครงการความรบัผิดชอบต่อสงัคม ปี 2562 
 

(1) โครงการ Cake A Wish Make A Wish  
  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) สำนต่อจดัโครงกำร “S&P Cake A Wish Make A 
Wish 2019 เค้กน้ีด้วยรกัตลอดไป ปีท่ี 15” เพือ่ส่งมอบควำมสขุเนื่องในเทศกำลปีใหมแ่ก่ผูด้อ้ยโอกำส ทัง้เดก็
ก ำพรำ้ คนพกิำร ผูส้งูอำย ุ รวมถงึผูป่้วยตำมมลูนิธติ่ำง ๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จ ำนวน 23 แหง่ ดว้ย
กองทพัเคก้ 670 ปอนด ์เพือ่เป็นหนึ่งก ำลงัใจส่งมอบควำมสขุ สรำ้งรอยยิม้คนืสูส่งัคม 
 
 (2) โครงการฝึกอาชีพผูแ้ก่ต้องขงั  
  บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)  รว่มกบักรมรำชทณัฑ ์ จดัโครงกำรฝึกอำชพีแก่
ผูต้อ้งขงั 3 แหง่ โดยบรษิทัฯ ใหก้ำรสนบัสนุนวทิยำกรผูเ้ชีย่วชำญเพือ่เสรมิทกัษะอำชพีขัน้พืน้ฐำนใหก้บัผูต้อ้งขงัหลงั
พน้โทษ ทีส่ำมำรถน ำไปใชส้รำ้งอำชพีและรำยไดใ้หก้บัครอบครวัไดอ้ยำ่งยัง่ยนืต่อไป โดยทมีผูเ้ชีย่วชำญจำก
โรงงำนเบเกอรีส่อนแต่งหน้ำเคก้ใหแ้ก่ผูต้อ้งขงัทณัฑสถำนหญงิกลำง (หญงิ) ทมีผูเ้ชีย่วชำญจำกบลูคพั สอนชงกำแฟ
สดแก่ผูต้อ้งขงัทณัฑสถำนโรงพยำบำลรำชทณัฑ ์ (หญงิ) และทมีผูเ้ชีย่วชำญดำ้นอำหำรสอนท ำเมนูขำ้วหมแูดงแก่
เรอืนจ ำกลำงบำงขวำง (ชำย) เมือ่เดอืนมนีำคมและเมษำยน 
 
 
 
 (3)  S&P ร่วมรณรงคง์ดใช้ถงุพลาสติกในโรงพยาบาลศิริราช 
    บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) รว่มรณรงคง์ดใชถุ้งพลำสตกิในโรงพยำบำลศริริำช 
ในพธิเีปิดตวัโครงกำร “ศิริราชพกถงุผา้ น ายากลบับา้น” เมือ่วนัที ่14 มนีำคม 2562 ณ ศำลำศริริำช ๑๐๐ ปี รพ.ศริิ
รำช เพือ่ขอควำมรว่มมอืผูม้ำรบับรกิำรใหน้ ำถุงผำ้ใสย่ำเพือ่น ำกลบับำ้นดว้ยทุกครัง้ รวมถงึกำรงดใชถุ้งพลำสตกิของ
รำ้นคำ้ต่ำง ๆ ภำยใน รพ. ศริริำช ดเีดย ์1 เมษำยน 2562 
 
 (4) โครงการเสริมสร้างคณุภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส   
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  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เขำ้รว่มพธิสี่งมอบโครงกำรเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติ
ของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกำสปี 2562 ซึง่จดัขึน้ต่อเนื่องเป็นปีที ่ 3  โดยมพีลอำกำศเอก ประจนิ จัน่ตอง รอง
นำยกรฐัมนตร ี และรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวงยุตธิรรม เป็นประธำนในพธิ ี โดยครัง้นี้ เอส แอนด ์ พ ี ไดเ้ขำ้ไปปรบัปรุง
ครวั โรงอำหำร พรอ้มมอบอุปกรณ์เครือ่งใชใ้นครวั ตลอดจนมอบพนัธุป์ลำ 5,000 ตวั พรอ้มมอบทุนกำรศกึษำ 50,000 
บำท เพือ่ส่งเสรมิคุณภำพชวีติทีด่ใีหแ้ก่นกัเรยีนและบุคลำกรในโรงเรยีนทัง้ดำ้นโภชนกำรและควำมเป็นอยูท่ีด่ ี ซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งในกำรพฒันำศกัยภำพมนุษย ์ณ โรงเรยีนบำ้นโคกใหมน่ำยม จงัหวดัขอนแก่น เมือ่วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์2562 
พรอ้มเขำ้รบัโล่รำงวลัเชดิชเูกยีรตจิำก พลอำกำศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนำยกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีำ่กำรกระทรวง
ยตุธิรรม ในพธิแีถลงขำ่วมอบโล่และเกยีรตบิตัรโครงกำรเสรมิสรำ้งคุณภำพชวีติของนกัเรยีนในโรงเรยีนทีด่อ้ยโอกำส 
ปี 2562 ณ ตกึสนัตไิมตร ีท ำเนียบรฐับำล เมื่อวนัที ่                    7 พฤษภำคม 2562 
 
 (5) กิจกรรม “S&P Great Food Good Health…อร่อยดี มีสุขภาพ” 
  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) จดักจิกรรม “S&P Great Food Good Health…
อร่อยดี มีสุขภาพ ปี 2019” ตอน เจรญิสต ิ สรำ้งสมำธ ิ ขณะออกก ำลงักำย ต่อเนื่องเป็นปีที ่ 2 โดยมคีุณเมจ-ิอโณมำ คุ๊ก 
วทิยำกรผูส้รำ้งแรงบนัดำลใจดำ้นสขุภำพ มำพดูคุยแลกเปลีย่นประสบกำรณ์และฝึกปฎบิตัจิรงิ เพือ่สง่ต่อควำมรูเ้รือ่งกำรบรโิภค
อำหำรใหถู้กตอ้ง  กำรฝึกเจรญิสตขิณะออกก ำลงักำร รวมทัง้กำรออกก ำลงักำรพืน้ฐำนน ำมำซึง่สขุภำพทีด่ ี มสีุขอยำ่งยัง่ยนื ณ 
สวนเพลนิ มำรเ์กต็ ถนนพระรำม 4 เมือ่วนัที ่13 กรกฎำคม 2562 
 
 (6) โครงการ S&P kitchen for kids 
  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) จดัโครงกำร S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปี
ที ่ 11 ดว้ยกำรปรบัปรุงโรงครวัและมอบอุปกรณ์เครือ่งครวัเพื่อใหถู้กสุขอนำมยัและมคีวำมปลอดภยัทำงดำ้น
โภชนำกำรมำกขึน้ เป็นกำรเสรมิสรำ้งกำรมสีุขอนำมยัและควำมเป็นอยูท่ีด่ ี(Good Health and Well-being) ตอบแทน
คนืสูส่งัคม ตลอดจนสำมำรถยกระดบัคุณภำพชวีติของนกัเรยีนใหด้ขีึน้อยำ่งยัง่ยนื ส ำหรบัในปี 2562 นี้ S&P ได้
ด ำเนินกำรปรบัปรุงโรงครวัและส่งมอบแก่ 2 โรงเรยีน คอื โรงเรยีนต ำรวจตระเวนชำยแดนน บำ้นถ ้ำหนิ จงัหวดัรำชบุร ี
และ โรงเรยีนรำชประชำนุเครำะห ์ 19 จงัหวดันครศรธีรรมรำช นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดน้ ำผูเ้ชีย่วชำญแนะน ำเรือ่ง
สุขอนำมยัและกำรสรำ้งจติส ำนึกทีด่ใีนเรือ่งกำรแยกขยะใหก้บัแมค่รวัและนกัเรยีน รวมทัง้ไดม้อบถงัขยะ 3 ส ีไดแ้ก่ สี
เหลอืง สเีขยีว และสนี ้ำเงนิ เพื่อปลกูฝังจติส ำนึกทีด่อีกีทำงหนึ่ง นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้อบเมลด็พนัธุพ์ชื อำหำร
สตัว ์ และอุปกรณ์กำรเกษตรใหแ้ก่โรงเรยีน เพือ่ส่งเสรมิกำรศกึษำดำ้นเกษตรกรรมและส ำหรบัเป็นวตัถุดบิในกำร
ประกอบอำหำรใหแ้ก่โรงเรยีน รวมทัง้ยงัมอบต ำรำอำหำร “เมนูจานโปรดของน้องวยัเรียน” ทีท่ำงบรษิทัฯ จดัท ำขึน้
เพือ่เสรมิสรำ้งโภชนำกำรทีด่ขีองนกัเรยีนและเป็นทำงเลอืกในกำรจดัสรรเมนูทีห่ลำกหลำยใหก้บันกัเรยีนไดร้บั
ประทำนในโอกำสต่อไป 
 
 (7) โครงการน ้าใจไมตรี S&P มีให้คณุ  
  บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ไดน้ ำขนมไหวพ้ระจนัทรม์งักรทอง จ ำนวน 9,194 
ชิน้ มลูคำ่ 1,022,491 บำท มอบแด่มลูนิธคิรอบครวัขำ่ว 3 เพือ่น ำไปบรรเทำทุกขผ์ูป้ระสบอุทกภยัในภำค ณ อำคำร
มำลนีนทท์ำวเวอร ์เมือ่วนัที ่19 กนัยำยน 2562  
 
 (8) S&P ร่วมใจช่วยภยัน ้าท่วม   
  บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) เป็นตวัแทนผูบ้รหิำรและพนกังำนมอบเงนิ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัน ้ำท่วม จงัหวดัอุบลรำชธำนี  ผำ่นชอ่ง 9 อ.ส.ม.ท  โดยมคีุณเขมทตัต ์  พลเดช กรรมกำร



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

หน้ำ  98  

ผูอ้ ำนวยกำรใหญ่ บมจ. อ.ส.ม.ท. รบัมอบเงนิจ ำนวน 266,000 บำท  ส่งต่อส ำนกันำยกรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่23 กนัยำยน 
2562 
 
 (9)  S&P มอบขนมไหว้พระจนัทรส่์งก าลงัใจให้กองทพับก 
   บรษิทั เอส แอนด ์ พ ี ซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน)  มอบขนมไหวพ้ระจนัทรแ์ด่กองทพับก  จ ำนวน 
4,667 ชิน้ รวมมลูคำ่ 497,444 บำท โดยม ีพลโท วชิำญ  สุขสง รองเสนำธกิำรทหำรบก พรอ้มคณะรบัมอบ ณ 
กองบญัชำกำรกองทพับก ถนนรำชด ำเนิน  เมือ่วนัที ่ 15 พฤศจกิำยน 2562 เพือ่เป็นกำรขอบคุณและเป็นก ำลงัใจ
ใหก้บักองก ำลงัพลกองทพับก ในกำรปฏบิตัภิำรกจิเพือ่ประเทศชำต ิ
 
 (10)  S&P School Tour 2019 
    บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) จดักจิกรรม “S&P School Tour 2019”  ต่อเนื่อง
เป็น ปีที ่ 14 เดนิสำยสรำ้งควำมสขุแก่เดก็นกัเรยีนดว้ยกจิกรรมแต่งหน้ำเคก้สรำ้งสรรคจ์นิตนำกำร พรอ้มสอดแทรก
กำรเรยีนรูผ้ำ่นตวัละคร เพือ่ใหข้อ้คดิตำมบรบิทต่ำง ๆ ของสงัคมในปัจจุบนั ส ำหรบัปี 2562 น ำเสนอละคร
เรือ่ง “องครกัษ์พิทกัษ์ทะเล” ชีใ้หเ้หน็ถงึปัญหำของขยะทีท่ ำลำยสิง่แวดลอ้ม และสตัวท์ะเล ถ่ำยทอดขอ้คดิส ำหรบั
กำรลดกำรใชถุ้งพลำสตกิ และทิง้ขยะใหล้งถงัโดยมกีำรแยกขยะก่อนทิง้ อนัเป็นกำรสรำ้งจติส ำนึกรกัษ์โลกตัง้แต่วยั
เดก็เพือ่กำรพฒันำสงัคมอยำ่งยัง่ยนื (Sustainable Development)  โดยกจิกรรมนี้จดัขึน้ส ำหรบันกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศกึษำชัน้ปีที ่3 ในโรงเรยีนชัน้น ำในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
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11. ระบบการควบคมุภายในและบริหารจดัการความเส่ียง 
  
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั 
  บรษิทัตระหนักเสมอว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรทีส่ ำคญัที่สุดกระบวนกำรหนึ่ง และกำรควบคุม
ภำยในทีด่จีะท ำใหร้ะบบกำรท ำงำนของบรษิทัมคีวำมถูกตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละสำมำรถลดหรอืป้องกนัควำม
เสยีหำยที่อำจจะเกิดขึ้น บรษิัทจงึได้มกีำรพฒันำระบบกำรควบคุมภำยในให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธิผลอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีมคีวำมเชื่อมัน่ต่อกำรควบคุมภำยในของบรษิทั คณะกรรมกำรบรษิทัจงึได้
แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมกำรตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งมี
คุณสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้ก ำหนดและกฎระเบยีบของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยท ำหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิให้ถูกต้องและเชื่อถือได้ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจจะ
ก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ใหม้คีวำมสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงูสุดต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
รวมทัง้ใหม้กีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัทีเ่หมำะสมและ
มปีระสทิธผิล ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั ตำมที่
เสนอควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรำยงำนประจ ำปีแลว้ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้อบหมำยใหส้ ำนกังำนตรวจสอบของบรษิทั ซึง่เป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมเป็นอสิระ
จำกฝ่ำยบรหิำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในบรษิัทและบรษิัทย่อย
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำหน่วยงำนเหล่ำนัน้มกีำรปฏบิตัติำมระบบกำรควบคุมภำยในทีไ่ด้ก ำหนดไว ้และมกีำรประเมนิควำม
เพยีงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในโดยคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถงึคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
หน วยงำนตรวจสอบภำยในใช ยึดถือ และอ ำงอิงในกำรปฏิบัติงำน คือ Internal Control Integrated 
Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) มีดังนี้
ประกอบดว้ย  
  คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็วำ่ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพเพยีงพอทีจ่ะ
ท ำให้บรษิทับรรลุถงึกำรประกอบกำรที่มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล กำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เชื่อถอืได้ และกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 1.  องคก์รและสภาพแวดล้อม 
  บรษิทัส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในทีด่ ีโดยก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำร และจรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร มกีำรสื่อสำรใหพ้นักงำนทุกระดบัใหไ้ดร้บัทรำบ
และถือปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดัรวมทัง้บทลงโทษหำกมกีำรฝ่ำฝืน และมกีำรจดัโครงสรำ้งองค์กรให้สอดคล้องกบัแผน
ธุรกิจและมีกำรปรบัปรุงให้มีควำมเหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนอยู่เสมอ มีสำยบังคบับัญชำแยกตำมสำยงำนให้
สอดคล้องกบักลยุทธ์กำรด ำเนินงำนและกำรก ำกบัดูแลกิจกำร เพื่อให้ฝ่ำยบริหำรและกำรปฏิบตัิงำนของพนักงำน
เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ สำมำรถตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงชดัเจน โดยมหีน่วยงำน
ตรวจสอบภำยในที่มคีวำมอสิระขึน้ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหน้ำที่ตรวจสอบและสอบทำนกำรปฏิบตังิำน
สนับสนุนใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มกำรควบคุมภำยในทีด่ ี
 ในปี 2562 นี้ สภำพแวดลอ้มของบรษิทั ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงเป็นสำระส ำคญั ยงัคงมคีวำมเหมำะสมในกำร
ด ำเนินธุรกจิใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในทีด่แีละเพยีงพอ 
 
 
 
 2. การก าหนดวตัถปุระสงค ์
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  บรษิทัมกีำรก ำหนดวตัถุประสงคห์รอืเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนในแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนในดำ้นภำระกจิ
หลกั ดำ้นกลยุทธ ์ดำ้นกำรปฏบิตังิำน ดำ้นกำรรำยงำน รวมทัง้ดำ้นกำรปฏบิตัติำมนโยบำย กฎระเบยีบ ขอ้ปฏบิตัติ่ำง 
ๆ ซึ่งสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ เป้ำหมำยหลกัหรอืพนัธกจิ กลยุทธ์ในภำพรวม ตลอดจนกำรจดักำรระดบัควำมเสีย่งที่
ยอมรบัได ้โดยไดม้กีำรก ำหนดเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและสือ่สำรใหฝ่้ำยบรหิำรไดร้บัทรำบอยำ่งทัว่ถงึ นอกจำกนี้บรษิทั
ยงัได้มีกำรทบทวน ปรบัเปลี่ยนแผนงำน กลยุทธ์และวตัถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และปัจจยัเสี่ยง ที่
เปลีย่นแปลงไปตำมสภำพ แวดลอ้มและเศรษฐกจิอยำ่งทนัเวลำและสม ่ำเสมอ 
  ในปีนี้ ไดม้กีำรทบทวนวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไวแ้ลว้ มคีวำมเหน็ว่ำวตัถุประสงคด์งักล่ำว ไดค้รอบคลุม
กำรด ำเนินธุรกจิอยำ่งเหมำะสม เพยีงพอ ทีจ่ะใหเ้กดิประสทิธภิำพทีด่ ี
 
 3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 
  บริษัทจัดให้มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีกำรแต่งตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง Risk 
Management Committee ท ำหน้ำที่รบัผดิชอบในกำรก ำหนดกรอบนโยบำย รวมถงึกำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็น
ระบบ ใหทุ้กหน่วยงำนประเมนิปัจจยัควำมเสีย่งดำ้นต่ำง ๆ ผลกระทบ โอกำสเกดิ องคก์รและสภำพแวดลอ้มแผนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบัควำมเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลงทัง้จำกภำยในและภำยนอก รวมไปถงึกำรก ำหนดมำตรกำร
บรหิำรควำมเสีย่งใหเ้หลอือยู่ในระดบัทีย่อมรบัไดอ้ย่ำงชดัเจน รวมทัง้กำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่ผชญิอยู่ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ 
และมีประสิทธิผล และในทุกไตรมำสจะมีกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบประเมนิและใหค้วำมเหน็เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ นอกจำกนี้ผูต้รวจสอบภำยในได้
ตดิตำมตรวจสอบว่ำมกีำรปฏบิตัิตำมมำตรกำรกำรลดควำมเสีย่งเพื่อให้มัน่ใจว่ำควำมเสีย่งของบรษิัทอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัและจดักำรได ้
  ในปี 2562 ปัจจยัควำมเสีย่งต่ำง ๆ ไม่มกีำรเปลี่ยนแปลงจำกปี 2561 อย่ำงเป็นสำระส ำคญั และได้มี
กำรตดิตำม แกไ้ข ควำมเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรด ำเนินงำนใหล้ดลงในระดบัทีย่อมรบัได ้เป็นทีน่่ำพอใจ 
 
 4. การบง่ช้ีเหตกุารณ์ 
  บรษิัทได้ระบุตวับ่งชี้เหตุกำรณ์หรอืปัจจยัเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจส่งผลเสยีหำยต่อวตัถุประสงค์ในระดบั
องค์กรและระดบัปฏบิตักิำรของบรษิทัตำมแผนงำนอย่ำงเหมำะสมเป็นระบบ รวมทัง้ระบุเหตุกำรณ์ทีอ่ำจจะเกดิขึน้ที่
เอื้ออ ำนวยต่อวตัถุประสงคท์ำงดำ้นบวกและลบอย่ำงเพยีงพอ โดยพจิำรณำจำกปัจจยัควำมเสีย่งภำยนอกและภำยใน
บรษิัท และยงัมกีำรตดิตำมผลอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบรษิัทมกีำรระบุ ปัจจัยควำมเสีย่งที่ครอบคลุมต่อกำร
เปลีย่นแปลงของแต่ละระดบัอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม รวมทัง้มกีำรรำยงำนต่อผูบ้รหิำรหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งใหร้บัทรำบ
อยำ่งถูกตอ้งครบถว้นและต่อเนื่อง 
  ในปีนี้ ปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ยงัคงไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเป็นสำระส ำคญั และได้มีกำรทบทวนให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 5. การประเมินความเส่ียง 
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  บรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยก ำหนดใหทุ้กหน่วยงำนประเมนิปัจจยัควำมเสีย่ง
ทัง้ภำยใน และภำยนอก ทีม่ผีลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อบรษิทั รวมไปถงึกำรก ำหนดมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ให้เหลืออยู่ ในระดบัที่ยอมรบัได้ รวมทัง้กำรจดักำรควำมเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสทิธิผล มกีำร
รำยงำนกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบรษิัททรำบ นอกจำกนี้ผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ไดต้ดิตำมสอบทำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมำตรกำรกำรลดควำมเสีย่งเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำควำมเสีย่งของบรษิทัอยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัและจดักำรได้ รวมทัง้ได้ระบุและประเมนิกำรเปลี่ยนแปลงที่มนีัยส ำคญัที่อำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อ
ระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพจิำรณำในเรือ่งกำรเปลีย่นแปลงของกฎหมำยและกฎระเบยีบ, เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม
ไวด้ว้ย 
  ในปีนี้ ผู้รบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมเสี่ยงมคีวำมเห็นว่ำ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงที่ระบุไว้ได้มกีำร
ปฏบิตัติำมมำตรกำรอยำ่งเพยีงพอ และบรหิำรไดด้ ีไมเ่กดิควำมเสยีหำยทีเ่ป็นปัจจยัส ำคญั 
 
 6. กิจกรรมควบคมุ 
  บริษัทกิจกรรมกำรควบคุมภำยในที่ชัดเจนและเหมำะสม โดยมีดัชนีชี้วดัผลกำรปฏิบัติงำน เป็ น
เครื่องมอืในกำรวำงแผนและควบคุม มี “ระเบียบเก่ียวกบัการท างานและจรรยาบรรณ” รวมทัง้นโยบำยกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ใีหพ้นกังำนไดป้ฏบิตั ิซึง่พนกังำนทุกคนจะรบัทรำบขอ้พงึปฏบิตัติัง้แต่ปฐมนิเทศพนกังำนใหม ่บรษิทัได้
มกีำรแบ่งแยกหน้ำทีแ่ละก ำหนดควำมรบัผดิชอบของงำนดำ้นต่ำง ๆ ไวอ้ยำ่งชดัเจน และสำมำรถสอบยนัควำมถูกตอ้ง
ระหว่ำงกนัไดเ้พื่อลดควำมเสีย่งในกำรทุจรติหรอืกำรกระท ำทีไ่ม่เหมำะสม โดยมกีำรก ำหนดอ ำนำจด ำเนินกำรธุรกจิ
และระดบัวงเงนิอนุมตัิรำยกำรประเภทต่ำง ๆ ของผู้บรหิำรไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรใน  “ข้อก าหนดการควบคุม
ภายในและอ านาจการด าเนินการธุรกิจ” รวมถงึระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ไดม้กีำรแบ่งแยกหน้ำทีก่ำรควบคุม
กำรเขำ้ถงึขอ้มลู ในแต่ละระดบั กำรก ำหนดรหสัผำ่นและกำรจดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้งยอ้นหลงัได ้
บรษิัทมกีำรก ำหนดวธิปีฏิบตัทิี่ชดัเจนในกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจก่อให้เกดิควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและค ำนึงถงึประโยชน์สูงสุดของบรษิทั และให้ส ำนักงำนตรวจสอบ สอบทำน
ควำมเพียงพอและเหมำะสมของระบบกำรควบคุมอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยก ำหนดให้แผนกำรตรวจสอบครอบคลุมถึง
กระบวนกำรกำรปฏบิตังิำนทีม่คีวำมส ำคญั 
  ในปีนี้ กจิกรรมควบคุมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ยงัคงมกีำรปฏบิตัติำมเป็นทีน่่ำพอใจมำก ส่งผลใหก้ำรปฏบิตังิำน
ดำ้นต่ำง ๆ มกีำรควบคุมทีเ่หมำะสม เพยีงพอ กบัสภำพแวดลอ้มของธุรกจิในปัจจุบนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 7. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 
  บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรโดยมีช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ภำยในและ
ภำยนอก เพื่อใหก้ำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี กรรมกำร และฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัอยู่บนพืน้ฐำนขอ้มูลทีม่ ี
ควำมถูกต้อง เพยีงพอ เชื่อถอืได้และทนัต่อสถำนกำรณ์ โดยขอ้มูลที่ส ำคญัและทัว่ไปจะเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปี 
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (56-1) ผ่ำนเว็บไซต์ www.snpfood.com  ตลอดจนกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึมรีะบบ Intranet ส ำหรบัสือ่สำรใหพ้นักงำนไดเ้ขำ้ใจถงึนโยบำย ระเบยีบ ค ำสัง่ของ
บรษิัท และขอ้มูลข่ำวสำรที่ส ำคญัๆ อย่ำงชดัเจน และม ีWhistleline@snpfood.com ส ำหรบัเป็นช่องทำงกำรรบัข้อ
รอ้งเรยีนจำกพนักงำนอกีด้วย และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุม วำระกำรประชุม 
และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนล่วงหน้ำภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดเพื่อให้กรรมกำรบรษิัทมีเวลำ
เพียงพอในกำรพิจำรณำขอ้มูลก่อนเขำ้ร่วมประชุม และในกำรประชุมแต่ละครัง้ได้มกีำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม 
บนัทกึขอ้ซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืขอ้สงัเกตของกรรมกำรในเรื่องทีพ่จิำรณำครบถว้น รวมทัง้ระบบงำนต่ำง 
ๆ มกีำรควบคุมโดยระบบคอมพวิเตอร ์อยำ่งมปีระสทิธภิำพ ประสทิธผิล 
 8. การติดตาม  

mailto:Whistleline@snpfood.com
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  บรษิทัมกีำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเนื่องจำกดชันีชีว้ดัผลกำรปฏบิตังิำนทีต่ัง้ไวว้่ำเป็นไปตำม
แผนงำนหรอืไมพ่รอ้มทัง้วเิครำะหห์ำสำเหตุในกรณีทีผ่ลกำรด ำเนินงำนไม่เป็นไปตำมแผนงำน โดยใหส้ ำนักตรวจสอบ
ซึ่งเป็นหน่วยงำนอิสระท ำกำรสอบทำนและตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนตำมระบบกำรควบคุมภำยใน โดยเน้นกำร
ตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนกำรปฏิบตัิงำนที่มคีวำมเสีย่งที่ส ำคญั ประเดน็ต่ำง  ๆ ที่ตรวจพบจะรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ พร้อมทัง้ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขจำกหน่วยงำนที่ได้รบักำร
ตรวจสอบอย่ำงต่อเนื่อง และคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ
ทุกไตรมำส นอกจำกนี้คณะกรรมกำรตรวจสอบยังประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประเมินควำมเพียงพอและ
ประสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน 
  ในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ ไม่พบประเด็น
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและทุก
หน่วยงำนมกีำรปฏบิตัติำมขัน้ตอนและระเบยีบทีก่ ำหนดไว้ และสิง่ตรวจพบทีไ่ดเ้สนอปรบัปรุง แกไ้ข มกีำรตดิตำมปล
ว่ำปฏบิตัไิดจ้รงิหรอืมปัีญหำ อุปสรรค ที่ต้องก ำหนดมำตรกำรแก้ไข ปรบัปรุง ให้เหมำะสมใหม่ ไม่พบขอ้บกพร่องที่
เกีย่วกบัระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่ป็นสำระส ำคญั 
 
11.2 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั  
 
 นำงเชอรล์ี ่สว่ำงคง ผูจ้ดักำรฝ่ำยประจ ำส ำนักงำนตรวจสอบ ซึ่งมคีุณสมบตัแิละควำมสำมำรถตำมทีก่ ำหนด
ไวป้ฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
 
11.3  หวัหน้างาน Compliance ของบริษทั 
 
 นำยศุภเทพ สุกำญจนำภรณ์ เป็นหวัหน้ำงำน Compliance ไดป้ฏบิตังิำนตำมทีไ่ดม้อบหมำยไดเ้ป็นอยำ่งด ี 
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11.4  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั  

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรอสิระ เป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน มนีำงสำว 
คทัลยีำ แสงศำสตรำ เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำงสำวโสภำวด ีอุตตโมบล และ นำยปิยะ ซอโสตถกิุล 
เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  และมนีำง เชอร์ลี่ สว่ำงคง ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำร
ตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด  และ
ปฏบิตังิำนภำยใตข้อบเขตหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ กำรสอบทำนงบ
กำรเงนิ ระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ก ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏบิตังิำนตำมกฎหมำย นโยบำย ระเบยีบ 
ค ำสัง่ กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กำรส่งเสรมิใหม้กีำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ี
และกำรพจิำรณำเสนอแต่งตัง้ และคำ่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี 
 โดยในรอบปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำร ประชุมร่วมกนั 6 ครัง้ โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้รหิำร 
ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ไดจ้ดักำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเพื่อปรกึษำหำรอื
อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรจดัท ำงบกำรเงนิและแลกเปลี่ยนขอ้คดิเหน็ในกำรพจิำรณำงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 สรุป
สำระส ำคญัไดด้งันี้ 
 
 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2562  
  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงนิรำยไตรมำสและงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 รวมถงึ
รำยกำรระหว่ำงกนั รำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ร่วมกบัฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยในและได้
เชญิผู้สอบบญัชเีขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ที่มกีำรพจิำรณำงบกำรเงนิ ได้หำรอืเกี่ยวกบั ขอ้สงัเกตของผู้สอบบญัชแีละ
รำยงำนของผู้สอบบญัชแีบบใหม่ รวมทัง้ได้ซกัถำมและได้รบัค ำชี้แจงเป็นที่พอใจในรำยกำรที่เป็นสำระส ำคญั จำก
ผูบ้รหิำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิและผูส้อบบญัช ีและเสนอแนะใหม้กีำรปรบัปรุงบญัชตีำมขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี
ในส่วนทีเ่หน็รว่มกนั เพือ่ใหไ้ดง้บกำรเงนิทีน่่ำเชือ่ถอืและมคีวำมเพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มลูคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มคีวำมเหน็สอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชวี่ำ รำยงำนกำรเงนิดงักล่ำวมคีวำมถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัเชื่อถอืไดต้ำม
มำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 
 
 2.  การสอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคมุภายใน 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรสอบทำนกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในจำกกำรรำยงำน
ของหน่วยงำนตรวจสอบร่วมกบัผูบ้รหิำรทุกไตรมำส โดยพจิำรณำและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อปรบัปรุง
ระบบกำรควบคุมภำยในให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมำกขึ้นในปี 2562 ได้เสนอแนะให้มกีำรปรบัปรุงแก้ไข
อ ำนำจด ำเนินกำรและมำตรฐำนขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำน เพื่อใหก้ำรควบคุมภำยในของบรษิทัเป็นไปอย่ำงรดักุมและมี
ประสทิธภิำพมำกขึน้   
 
 
 
 
 
 3.  การสอบทานการปฏิบติังานและพฒันางานตรวจสอบภายใน 
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  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมแผนทีอ่นุมตัแิละสนับสนุนกำร
พฒันำงำนใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศันทีก่ ำหนดไว ้คอื กำรตรวจสอบอย่ำงสรำ้งสรรคเ์พื่ อใหเ้กดิมูลค่ำเพิม่ในองคก์รตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีรวมถงึกำรรบัฟังควำมคดิเหน็จำกหน่วยงำนทีร่บักำรตรวจสอบเพื่อพฒันำคุณภำพงำน
ตรวจสอบ  ในปี 2562 พบวำ่ ผลกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบสำมำรถด ำเนินกำรไดเ้กนิเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้และผลกำร
ตรวจสอบชว่ยใหเ้กดิกำร ก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆเพือ่ใหห้น่วยงำนปฏบิตังิำนไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพเพิม่ขึน้  
 
 4.  การสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้่วมประชุมกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบรหิำรทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่ำ
หน่วยงำนทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตำมทีก่ฎหมำย ขอ้บงัคบัที ่ก ำหนดไวใ้นสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั และได้
พิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชีและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบรษิัทฯในแต่ละไตรมำส 
รวมทัง้ขอ้มูลที่ได้จำกผูส้อบบญัชภีำยนอก โดยมกีำรท ำกำรศกึษำและท ำควำมเขำ้ใจก่อนน ำมำก ำหนดในเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบตัิให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ โดยถูกต้องและสอดคล้องกบักฎหมำยและข้อบังคบัที่
เปลีย่นแปลงไปนัน้ 
 
 5.  การสอบทานรายการระหว่างกนัและรายการขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนควำมเหมำะสมและควำมเพยีงพอในกำรท ำรำยกำรระหว่ำง
กนัรวม ถงึรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่ำจจะก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ พบว่ำ ในรอบปี 2562 กำรตกลงเขำ้
ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ของบรษิทัฯ ทีม่ลีกัษณะเป็นธุรกรรมกำรคำ้ปกตเิช่นเดยีวกบัปีทีผ่่ำนมำ ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงที่
เป็นสำระส ำคญั และมคีวำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มคีวำมโปร่งใส 
ตรวจสอบไดแ้ละมกีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง เพยีงพอ ดงัทีแ่สดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 
 
 6. การส่งเสริมให้มีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส่งเสรมิกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ ีและใหก้ำรสนับสนุนนโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ ซึ่งผลใหบ้รษิทัไดร้บักำรรบัรอง
จำกแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจรติ เป็นวำระที ่2 ตดิต่อกนั รวมถงึส่งเสรมิและสนับสนุนให้
ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนปฏบิตัติำมนโยบำยระเบยีบขอ้บงัคบัและจรรยำบรรณ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิของ บรษิทั
ฯ เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบไดอ้ย่ำงมจีรยิธรรม ซึ่งในปี2562 มกีำรสื่อสำรในเรื่องของกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
และWhistleblower อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนใหพ้นักงำนปฏบิตั ิและ ไม่ละเลยเพกิเฉยเมื่อพบเหน็กำรไม่
ปฏบิตัติำมระเบยีบ จรรยำบรรณ องคก์ร  
 
 7.  การพิจารณาเสนอแต่งตัง้และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
  คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนในปีที่ผ่ำนมำของผู้สอบบญัชี โดยค ำนึงถึง
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำร และกำร ให้ค ำปรกึษำใน
มำตรฐำนกำรบัญชี กำรสอบบัญชี และรบัรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อ
คณะกรรมกำร ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้ บรษิทั ดลีอยท ทูช้ โทมทัสุ ไชยยศ เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัต่อไปอกี
หนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบก่อนเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สำมญั  
  
 อนึ่ง เพื่อให้กำรก ำกบัดูแลงำนสอบบญัชใีหม้คีวำมเที่ยงธรรมและเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำรไดม้กีำรประชุม
รว่มกบัผูส้อบบญัช ีโดยไม่มฝ่ีำยจดักำรหนึ่งครัง้ ซึง่ผูส้อบบญัชมีคีวำมเหน็ว่ำไดร้บัควำมรว่มมอืเป็นจำกฝำยจดักำรใน
กำรเป็นอย่ำงดี รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนบัญชีอย่ำงเหมำะสม และได้มีกำรปรกึษำหำรอืกบัผู้สอบบญัช ี
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เกีย่วกบั Key Audit Matters ตำมมำตรฐำนรำยงำนของผูส้อบบญัชใีหม่ ซึ่งผลสรุปเป็นไปตำมทีผู่ส้อบบญัชแีจง้ไวใ้น
รำยงำนของผู้สอบบญัชีแล้ว เปิดโอกำสให้ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชีสำมำรถเข้ำพบเพื่อปรกึษำหำรอืได้
ตลอดเวลำ รวมทัง้ได้มกีำรให้ควำมเห็นในกำรพฒันำงำนตรวจสอบให้ทนัสมยั มปีระสทิธภิำพประสทิธผิลและได้
มำตรฐำนยิง่ขึน้ 
 

 

 

-   นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา   -  

        ( นำงสำวคทัลยีำ แสงศำสตรำ ) 

       ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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12.     รายการระหว่างกนั  
               ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งบำงรำยกำร  อนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินธุรกจิปกต ิ มรีำยละเอยีดรำยกำรระหวำ่งกนัในปี 2562 และปี  2561 สรุปไดด้งันี้ 
 

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

1. บจ.เอส แอนด ์พี  เป็นบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯถอืหุน้ 80%  - เช่าพืน้ท่ี 683,280.00            683,280.00 GB ด ำเนินธุรกจิทำงดำ้นดแูลกำรลงทุนของกลุ่ม S&P  
   โกลเบิล (GB) และมกีรรมกำรรว่มกนัถอืหุน้ 20%     ตัง้แต่เดอืน มถิุนำยน 2556      ทีต่่ำงประเทศ  มคีวำมจ ำเป็นใชพ้ืน้ทีส่ ำนกังำนบำงส่วน   
         ไดเ้ช่ำพืน้ที ่บำงสว่น เพือ่เป็นส ำนกังำนบรษิทั ที ่     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำตำมสดัสว่นพืน้ทีแ่ลว้เหน็วำ่เป็น  

   (* กำรถอืหุน้ของกรรมกำรดงักล่ำว เพือ่ 
    อำคำรอติลัไทยทำวเวอร ์ชัน้ 23 ตำมขอ้ตกลงกำร
เช่ำ     อตัรำทีส่มเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำของ  

   เพิม่ศกัยภำพในกำรรว่มลงทุนกบับรษิทั     มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่ วนัที ่1 เมษำยน      ส ำนกังำนใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่ยุตธิรรม  
   ต่ำงประเทศ โดยอำศยัชื่อเสยีงของ     ถงึวนัที ่31 มนีำคม        
   กรรมกำร)          
      - ค่าจ้างบริหารงาน 2,400,000.00       2,400,000.00 GB ด ำเนินธุรกจิทำงดำ้นดแูลกำรลงทุนของกลุ่ม S&P  

     
    ไดจ้ำ้งบรหิำรงำนดำ้น กำรเงนิ บญัช ีบุคคล 
กฏหมำย     ทีต่่ำงประเทศ  มคีวำมจ ำเป็นตอ้งมกีำรบรหิำรงำน  

         และอื่น ๆ มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่ วนัที ่1     และปิดบญัช ีซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่เป็น  
         เมษำยน ถงึวนัที ่31 มนีำคม     อตัรำทีส่มเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่จำ้ง  
          ของผูใ้หบ้รกิำรทีด่ ำเนินกำรใกลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑ ์  
          ตำมมลูคำ่ยุตธิรรม   
      - ขายวตัถดิุบส่วนผสมและวสัดอุปุกรณ์ 116,529.51              143,390.78         GB ด ำเนินธุรกจิดำ้นบรหิำรจดักำรรำ้นสำขำ  

     
    บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมและวสัดุ
อุปกรณ์      ต่ำงประเทศมคีวำมจ ำเป็นตอ้งจดัซือ้วตัถุดบิสว่นผสม  

     
    ให ้GB เพือ่ส่งใหแ้ก่รำ้นสำขำต่ำงประเทศใชใ้น
กำร      และวสัดุอุปกรณ์ใหแ้ก่รำ้นสำขำต่ำงประเทศเพือ่ใชใ้น  

         เปิดและด ำเนินกจิกำร ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละ      กำรด ำเนินกจิกำรซึง่เป็นรำยกำรตำมปกตธิุรกจิโดยถอื  

     
    ต่อเนื่องตำมทีไ่ดม้อบสทิธใิหบ้รหิำรจดักำรรำ้น
สำขำ      ตำมรำคำตลำดทัว่ไปเป็นเกณฑ ์  

         ต่ำงประเทศ         
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

2. บมจ.ไมเนอรฟ์ู้ด  เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายวตัถดิุบส่วนผสม 23,580,930.00 27,327,640.00 บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  

   กรุป๊ (MFG)  

   บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้
MFG          ประโยชน์สงูสุดของทัง้สองฝ่ำย โดยถอืตำมรำคำตลำด  

       ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง    ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง          และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
               
      - ค่าบริการ 3,027,958.00  1,386,000.00    
        บรษิทัไดม้กีำรจ่ำยคำ่บรกิำรทีป่รกึษำทำงธุรกจิ       
      ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง     

            
3. บจ.ไมเนอร ์ดีคิว เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายวตัถดิุบส่วนผสม 24,405,155.00 24,268,872.60  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
   (DQ)       บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้DQ      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย โดยถอืตำมรำคำตลำด  
        ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
        

4. บจ.ไมเนอร ์แดรี่ เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ซ้ือสินค้า 161,000.37   333,895.11  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
   (MD)        บรษิทัฯไดม้กีำรซือ้สนิคำ้ จำก MD      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  
         ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
           
5. บจ.สเวนเซ่นส ์  เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายวตัถดิุบส่วนผสม 36,563,530.44 41,335,092.80  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  

  (ไทย) (SW)    
    บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้
SW    ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

       ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง    และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  

        

6. บจ.เอส.แอล. เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายวตัถดิุบส่วนผสม 2,425,523.80 1,673,140.00  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

   อาร.์ที (SLRT)   
   บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้
SLRT      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

         ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
7. บจ.เดอะคอฟฟ่ีคลบั เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายวตัถดิุบส่วนผสม 955,000.00     870,210.00        บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  

 (ประเทศไทย) (CFC)   
    บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้
CFC      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

             ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
               

8. บจ.ซีเลค็ เซอรวิ์ส เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ขายสินค้าส าเรจ็รปู 6,623,023.13 
    

6,509,537.77  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
พารเ์นอร ์(SSP)       บรษิทัฯไดม้กีำรขำยสนิคำ้ส ำเรจ็รปูให ้SSP      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  
         ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
        

9. บจ.ไมเนอร ์ชีส เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - ซ้ือวตัถดิุบส่วนผสม - 1,092,000.00    บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  

     
    บรษิทัฯไดม้กีำรซือ้วตัถุดบิส่วนผสมอำหำรให ้
SLRT      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

         ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
        
10. บจ.บี เอม็ พี  เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่   - ขายวตัถดิุบส่วนผสม - 143,640.00  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
     (ไทยแลนด)์ 

  
    บรษิทัฯไดม้กีำรขำยวตัถุดบิสว่นผสมอำหำรให ้
BMP    ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

          ซึง่เป็นรำยกำรปกตแิละต่อเนื่อง      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
        

        

        

        

        

        
11. บมจ. ซีคอน เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่น   โดยมกีรรมกำร  - เช่าพืน้ท่ี 9,418,760.27  9,187,985.08  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
     ดีเวลลอปเมนท ์ รว่มกนั    ตัง้แต่ปี 2547 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใชป้ระโยชน์พืน้ที ่      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

     
   บำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้ซคีอน สแควร ์ศรี
นครนิทร ์      และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  

        เนื้อที ่114.92 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำย        
        เบเกอรี ่กำแฟ และเครือ่งดื่ม ภำยใตช้ื่อ รำ้น        
        เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกต ิ        
        และต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำบรกิำร        
        มรีะยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัปี 2562 อตัรำคำ่เช่ำและ        
        คำ่บรกิำรเดอืนละ 276,382.60 บำท รวมเป็นเงนิ        
        ทัง้สิน้ 3,300,387.48 บำท และคำ่สำธำรณูปโภค        
        รวมเป็นเงนิ 281,801.01 บำท  โดยคำ่เช่ำและ        
        คำ่บรกิำรปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี        
        
    - เช่าพืน้ท่ี     
      ตัง้แต่ปี 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใชป้ระโยชน์พืน้ที ่     

   
   บำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้ซคีอน สแควร ์ศรี
นครนิทร ์     
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
      เนื้อที ่153.49 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำย     
      อำหำร เบเกอรี ่กำแฟ และเครือ่งดืม่ ภำยใตช้ื่อ     
      รำ้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็น     
      ปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำ     

   
   บรกิำรมรีะยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัปี 2562 อตัรำคำ่
เช่ำ     

      และคำ่บรกิำรเดอืนละ 369,450.43 บำท รวมเป็น     
        

11. บมจ. ซีคอน  เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งอื่น   โดยมกีรรมกำร 
   เงนิทัง้สิน้ 4,358,195.06 บำท และคำ่
สำธำรณูปโภค        

     ดีเวลลอปเมนท ์  รว่มกนั    รวมเป็นเงนิ 489,636.51 บำท  โดยคำ่เช่ำและ        
     (ต่อ)       คำ่บรกิำรปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี        
      ตัง้แต่ปี 2536 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใชป้ระโยชน์พืน้ที ่     
        บำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้ซคีอน บำงแค เนื้อที ่        
        350 ตรม. ต่อมำในปี 2557 ลดพืน้ทีล่ง คงเหลอื         
      60 ตรม. เพือ่ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยเบเกอรี ่กำแฟ     
        และเครือ่งดื่ม ภำยใตช้ื่อรำ้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็น        
        รำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเน่ืองตำม        
        สญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำบรกิำรมรีะยะเวลำ 3 ปี        
        ส ำหรบัปี 2562 อตัรำคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรเดอืนละ        
        72,000 บำท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 864,000..00 บำท        

     
   และคำ่สำธำรณูปโภค รวมเป็นเงนิ 124,740.21 
บำท        

        โดยคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 5 ต่อปี        



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
        
12. บจ. รอยลัการเ์ด้น  เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - เช่าพืน้ท่ี 3,672,342.83 3,511,424.88  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  
พลาซ่า 

    ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2560 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใช ้      ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  
        ประโยชน์พืน้ทีบ่ำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้รอยลั       และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  
        กำรเดน้ พลำซ่ำ พทัยำ เนื้อที ่180 ตรม. เพือ่ใช ้        

   
   ประกอบธุรกจิจ ำหน่ำยอำหำร เบเกอรี ่และ
เครือ่งดื่ม     

   
   ภำยใตช้ื่อรำ้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้     

      ปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำพืน้ทีแ่ละสญัญำ     
        
12. บจ. รอยลัการ์
เด้น   เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

   บรกิำรมรีะยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัปี 2562 อตัรำคำ่
เช่ำ     

พลาซ่า  (ต่อ)      และคำ่บรกิำรเดอืนะละ 230,200.00 บำท      
      รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,164,400.00 บำท  และ     
      คำ่สำธำรณูปโภค รวมเป็นเงนิ 789,192.83 บำท     

   
   โดยคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10 ต่อ
ปี     

           

13. บจ. เจ้าพระยา   เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่    ตัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ ์2559 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใช ้ 3,830,547.18 3,717,291.49  บรษิทัฯเหน็วำ่เป็นควำมรว่มมอืกนัทำงธุรกจิและเพือ่  

รีสอรท์   
   ประโยชน์พืน้ทีบ่ำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้รเิวอร์
ไซต ์    ประโยชน์สงูสดุของทัง้สองฝ่ำย  โดยถอืตำมรำคำตลำด  

   
   พลำซ่ำ เจรญินคร เนื้อที ่206.93 ตรม. เพือ่
ประกอบ    และมลูคำ่ยุตธิรรมเป็นเกณฑ ์  

      ธุรกจิจ ำหน่ำยอำหำร เบเกอรี ่กำแฟ และเครือ่งดื่ม     



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

   
   ภำยใตช้ื่อรำ้น เอส แอนด ์พ ีซึง่เป็นรำยกำรที่
เกดิขึน้     

   
   เป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำสญัญำเช่ำพืน้ที่
และ     

   
   สญัญำบรกิำรมกี ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัปี 
2562     

   
   อตัรำคำ่เช่ำและคำ่บรกิำรเดอืนละ 243,996.74 
บำท     

      รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 2,913,073.00 บำท  และคำ่     
      สำธำรณูปโภค  รวมเป็นเงนิ 917,474.18 บำท       
      โดยคำ่เช่ำปรบัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 15 ทุกสำมปี     
      ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2559 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใช ้     

   
   ประโยชน์พืน้ทีบ่ำงสว่นภำยในศนูยก์ำรคำ้รเิวอร์
ไซต ์     

      พลำซ่ำ เจรญินคร เนื้อที ่19.20 ตรม. เพือ่ใชเ้ป็น     
      หอ้งสต๊อกเกบ็สนิคำ้ ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้เป็น     
      ปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำสญัญำใหบ้รกิำร     
        

13. บจ. เจ้าพระยา   เป็นบรษิทัยอ่ยของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่    พืน้ทีม่กี ำหนดระยะเวลำ 3 ปี ส ำหรบัปี 2562      
รีสอรท์  (ต่อ)      อตัรำคำ่บรกิำรเดอืนละ 2,200.00 บำท รวมเป็น      
      เงนิทัง้สิน้ 25,800.00 บำท     
        

กรรมการบริษทั                  

14. นางภทัรา   เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - เช่าพืน้ท่ี 240,000.00     240,000.00 บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนำดใหญ่ เพือ่  
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หน้ำ  113  

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

    ศิลาอ่อน  ในบรษิทั 
    ตัง้แต่ปี 2542  บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใชป้ระโยชน์
จำก     จดัเกบ็สมัภำระวสัดุเหลอืใช ้ ซึง่ทีด่นิและโกดงัดงักล่ำว  

     
    ทีด่นิเนื้อที ่1 ไร ่ และอำคำรโกดงัเนื้อที ่ 390  
ตรม.     อยูใ่กลก้บัส ำนกังำนบรษิทั ท ำใหส้ะดวกต่อขนสง่  

         ทีถ่นนกรุงเทพกรฑีำ   เพือ่สมัภำระวสัดุเหลอืใช ้     จดัเกบ็และน ำสมัภำระวสัดุดงักล่ำว ซึง่ไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชว ์  
         ต่ำง ๆ ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละ     ต่ำง ๆ มำใชใ้นกจิกำร ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่  

     
    ต่อเนื่องตำมสญัญำเช่ำมรีะยะเวลำปีต่อปี เริม่
ตัง้แต่     มลูคำ่ของรำยกำรสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำ  

         วนัที ่1 เมษำยนถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี  ม ี         คำ่เช่ำของทีด่นิและโกดงัทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำม  
         อตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ  20,000  บำท     มลูคำ่ยุตธิรรม  

       - เช่าพืน้ท่ี 240,000.00     240,000.00     
บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร 

รำ้นอำหำร  
          ตัง้แต่มนีำคม 2548 บรษิทัไดเ้ช่ำทีด่นิและอำคำร     บำ้นพกัตำกอำกำศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำรรำ้นอำหำร    

      
    รำ้นอำหำร  บำ้นพกัตำกอำกำศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของบรษิทั  

          ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ต ำบลศรรีำชำ     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มลูคำ่ของรำยกำร  
          อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำของทีด่นิ  
          เครือ่งอุปกรณ์ จำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ     อำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่ยุตธิรรม  
          ศลิำอ่อน, รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ         
          และนำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำร        
          รำ้นอำหำรพกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำน        
        

14. นางภทัรา   เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่     ของบรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        

    ศิลาอ่อน (ต่อ)  ในบรษิทั 
    ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 ซึง่เป็น
รำยกำร     
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
       ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำ     

       มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน     

       ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยมอีตัรำคำ่เช่ำ     

      เดอืนละ 20,000 บำท ช ำระเดอืนแรกในเดอืน      

      เมษำยน 2558     

   - เช่าพืน้ท่ี 47,500.00 47,500.00 บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร เพือ่ใชใ้น  

     บำ้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่4   
กจิกำรของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่

มลูคำ่  

     ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี   ของรำยกำรสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำ  

     อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก   ของทีด่นิ และอำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่  

     อำคำรเครือ่งตกแต่ง ส่วนควบ และพชืผลอำสนิบน   ยุตธิรรม  

     ทีด่นิจำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ ศลิำอ่อน     

     รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ และ     

     นำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชใ้นกำรพกัอำศยั     

     จดัอบรมสมัมนำ และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของ     

     บรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล     

     ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 ซึง่เป็นรำยกำร     

     ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำ     

     มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน     

     ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยมอีตัรำคำ่เช่ำปีละ     

     47,500 บำท ช ำระครัง้แรกในเดอืนธนัวำคม 2558     

          

15. นายขจรเดช เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - เช่าพืน้ท่ี 120,000.00    120,000.00 บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีโ่กดงัขนำดใหญ่ เพือ่  
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
     ไรวา  ในบรษิทั     ตัง้แต่ปี 2542 บรษิทัฯ ไดเ้ช่ำและใชป้ระโยชน์จำก     จดัเกบ็สมัภำระวสัดุเหลอืใช ้ ซึง่ทีด่นิและโกดงัดงักล่ำว  

     
    ทีด่นิเนื้อที ่ 1 ไร ่ 1 วำ ทีถ่นนกรุงเทพกรฑีำ เพือ่
เกบ็     อยูใ่กลก้บัส ำนกังำนบรษิทั ท ำใหส้ะดวกต่อขนสง่จดัเกบ็  

     
    สมัภำระวสัดุเหลอืใช ้ซึง่เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิ
เป็น     และน ำสมัภำระวสัดุดงักล่ำว ซึง่ไดแ้ก่ ตู ้ชัน้โชวต์่ำง ๆ   

         ปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำมรีะยะเวลำเป็นปี     มำใชใ้นกจิกำร ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มลูคำ่  

     
    ต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยนถงึวนัที ่31 
มนีำคม      ของรำยกำรสมเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำ  

         ของทุกปี มอีตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 10,000 บำท     ของทีด่นิและโกดงัทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่  
          ยุตธิรรม  

       

    - เช่าพืน้ท่ี 240,000.00     240,000.00     
บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร 

รำ้นอำหำร  

       ตัง้แต่มนีำคม 2548 บรษิทัไดเ้ช่ำทีด่นิและอำคำร     บำ้นพกัตำกอำกำศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำรรำ้นอำหำร    

     
     รำ้นอำหำร  บำ้นพกัตำกอำกำศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของบรษิทั  

         ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ต ำบลศรรีำชำ     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มลูคำ่ของรำยกำร  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำของทีด่นิ  
         เครือ่งอุปกรณ์ จำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ     อำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่ยุตธิรรม  
         ศลิำอ่อน, รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ         
         และนำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำร        
         รำ้นอำหำรพกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำน        
         ของบรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        
         ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558   ซึง่เป็น         



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน้ำ  116  

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
         รำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเน่ือง ตำม        

        
             
 15. นายขจรเดช        สญัญำเช่ำมรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่        
      ไรวา (ต่อ)        1 เมษำยน ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยม ี        

         อตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 20,000 บำท ช ำระเดอืนแรก        

         ในเดอืนเมษยน 2558        

        

      - เช่าพืน้ท่ี       47,500.00       47,500.00    บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร เพือ่ใชใ้น   

     
     บำ้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิกำรของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่
มลูคำ่  

         ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี     ของรำยกำรสมเหตุสมผล และเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำ  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่  
         อำคำรเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอำสนิบน     ยุตธิรรม  
         ทีด่นิจำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ ศลิำอ่อน,        
         รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ และ        

       นำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชใ้นกำรพกัอำศยั     

       จดัอบรมสมัมนำ และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของ     
          บรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        

     
    ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 ซึง่เป็น
รำยกำร        

         ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำ        
         มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน        



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน้ำ  117  

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
         ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยมอีตัรำ        
         คำ่เช่ำปีละ 47,500 บำท ช ำระครัง้แรกใน        
         เดอืนธนัวำคม 2558        
             

16. ร้อยโทวรากร บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งในฐำนะญำตสินิทของ  - เช่าพืน้ท่ี 240,000.00         240,000.00     
บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร 

รำ้นอำหำร  
    ไรวา  กรรมกำร     ตัง้แต่มนีำคม 2548 บรษิทัไดเ้ช่ำทีด่นิและอำคำร     บำ้นพกัตำกอำกำศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำรรำ้นอำหำร    

     
     รำ้นอำหำร  บำ้นพกัตำกอำกำศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9 
ซอย     พกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของบรษิทั  

         ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ต ำบลศรรีำชำ     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มลูคำ่ของรำยกำร  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำของทีด่นิ  
         เครือ่งอุปกรณ์ จำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ     อำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่ยุตธิรรม  
         ศลิำอ่อน, รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ         
         และนำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำร        
         รำ้นอำหำรพกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำน        
         ของบรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        
         ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558   ซึง่เป็น         
         รำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเน่ือง ตำม        
         สญัญำเช่ำมรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่        
          1 เมษำยน ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยม ี        
         อตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 20,000 บำท ช ำระเดอืนแรก        
         ในเดอืนเมษยน 2558        
               



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน้ำ  118  

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  

    - เช่าพืน้ท่ี       47,500.00       47,500.00 บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร เพือ่ใชใ้น  

   
     บำ้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิกำรของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่
มลูคำ่  

         ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี     ของรำยกำรสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำ  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่  
         อำคำรเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอำสนิบน     ยุตธิรรม  

        
16. ร้อยโทวรากร         ทีด่นิจำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ ศลิำอ่อน,        
     ไรวา (ต่อ)        รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ และ        
         นำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชใ้นกำรพกัอำศยั        
         จดัอบรมสมัมนำ และสนัทนำกำรแก่พนกังำนของ        
          บรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        

     
    ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 ซึง่เป็น
รำยกำร        

         ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำ        
         มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน        
         ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยมอีตัรำ        
         คำ่เช่ำปีละ 47,500 บำท ช ำระเดอืนแรกใน        
         เดอืนธนัวำคม 2558        
               

17. นายประเวศวฒิุ เป็นกรรมกำรและผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  - เช่าพืน้ท่ี 240,000.00             240,000.00 
บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร 

รำ้นอำหำร  
     ไรวา  ในบรษิทั     ตัง้แต่มนีำคม 2548 บรษิทัไดเ้ช่ำทีด่นิและอำคำร     บำ้นพกัตำกอำกำศ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำรรำ้นอำหำร    
         รำ้นอำหำร  บำ้นพกัตำกอำกำศ  ตัง้อยูเ่ลขที ่9     พกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของบรษิทั  



             บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

หน้ำ  119  

ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
ซอย 

         ซอยสถติยจ์อมพล ถนนเจมิจอมพล ต ำบลศรรีำชำ     ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่มลูคำ่ของรำยกำร  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้สว่นควบและ     และสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำของทีด่นิ  
         เครือ่งอุปกรณ์ จำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ     อำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่ยุตธิรรม  
         ศลิำอ่อน, รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ         
       และนำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชป้ระกอบกจิกำร     

       รำ้นอำหำรพกัอำศยั และสนัทนำกำรแก่พนักงำน     

       ของบรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล     

                         
17. นายประเวศ
วฒิุ        ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558   ซึง่เป็น         
      ไรวา (ต่อ)        รำยกำรทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเน่ือง ตำม        
         สญัญำเช่ำมรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่        
          1 เมษำยน ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยม ี        
         อตัรำคำ่เช่ำเดอืนละ 20,000 บำท ช ำระเดอืนแรก        
         ในเดอืนเมษยน 2558        

      - เช่าพืน้ท่ี 47,500.00      47,500.00 บรษิทัฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งเช่ำทีด่นิและอำคำร เพือ่ใชใ้น  

     
     บำ้นพกัรบัรอง สงู 2 ชัน้ ตัง้อยูเ่ลขที ่139/2 หมูท่ี ่
4     

กจิกำรของบรษิทั ซึง่บรษิทัฯ ไดพ้จิำรณำแลว้เหน็วำ่
มลูคำ่  

         ต ำบลบำงพระ  อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ี     ของรำยกำรสมเหตุสมผลและเทยีบเคยีงกบัอตัรำคำ่เช่ำ  
         อ ำเภอศรรีำชำ จงัหวดัชลบุร ีรวมทัง้ทีด่นิรอบนอก     ของทีด่นิ และอำคำรทีใ่กลเ้คยีงกนัเป็นเกณฑต์ำมมลูคำ่  
         อำคำรเครือ่งตกแต่ง สว่นควบ และพชืผลอำสนิบน     ยุตธิรรม  
         ทีด่นิจำกคณะบุคคลระหวำ่งนำงภทัรำ ศลิำอ่อน,        
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ช่ือบริษทัและ
ผู้เก่ียวข้อง ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะรายการท่ีส าคญั มูลค่าของรายการ (บาท) ความเหน็ชอบของบริษทัเก่ียวกบัความจ าเป็น  

    ท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้ง   2562 2561 และความสมเหตสุมผลของรายการ  
         รอ้ยโทวรำกร ไรวำ, นำยขจรเดช ไรวำ และ        
         นำยประเวศวุฒ ิไรวำ เพือ่ใชใ้นกำรพกัอำศยั        
         จดัอบรมสมัมนำ และสนัทนำกำรแก่พนักงำนของ        
          บรษิทั ซึง่ต่อมำไดร้บัโอนสทิธจิำกคณะบุคคล        

     
    ดงักล่ำว เมือ่วนัที ่1 เมษำยน 2558 ซึง่เป็น
รำยกำร        

         ทีเ่กดิขึน้เดมิเป็นปกตแิละต่อเนื่อง ตำมสญัญำเช่ำ        
         มรีะยะเวลำเป็นปีต่อปี เริม่ตัง้แต่วนัที ่1 เมษำยน        
         ถงึวนัที ่31 มนีำคม ของทุกปี โดยมอีตัรำคำ่เช่ำ        
         ปีละ 47,500 บำท ช ำระครัง้แรกในเดอืน        
          ธนัวำคม 2558           

  

ส ำหรบัรำยกำรกบับรษิัทย่อยและร่วมอื่น รวมทัง้รำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  ซึ่งไม่ได้มบีุคคลที่มคีวำมขดัแยง้ถอืหุน้อยู่ บรษิทัฯ ได้แสดงรำยกำรเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิ ขอ้ 26     

ของงบกำรเงนิส ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2562  ซึง่ผูส้อบบญัชไีดร้ะบุวำ่รำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมปกตธิุรกจิ โดยถอืตำมรำคำตลำดทัว่ไป หรอืเป็นไปตำมสญัญำทีต่กลงกนัไวส้ ำหรบัรำยกำรทีไ่มม่รีำคำตลำด   

 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลการท ารายการระหว่างกนั     

 

บรษิทัฯ ไดท้ ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น  ซึ่งเป็นตำมปกตธิุรกจิ รำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้เป็นควำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผลของรำยกำรเพื่อประโยชน์
สงูสดุของ  

บรษิทั โดยบรษิทัฯ จดัใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมเหมำะสมของรำยกำรและผ่ำนกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัตำมเกณฑ์นโยบำยที่ก ำ หนดไว ้รวมทัง้ผูต้รวจสอบบญัชมีคีวำมเหน็ว่ำรำยกำร
ระหวำ่งกนั  
ขำ้งตน้ในปี 2562 และ ปี 2561 เป็นรำยกำรทีเ่กดิขึน้โดยมเีงือ่นไข และรำคำทีต่กลงกนั ซึง่เป็นไปตำมปกตธิุรกจิและไมแ่ตกต่ำงกบัมลูคำ่ยุตธิรรมอยำ่งมนียัส ำคญั  
    

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนั   

 บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในอนำคต โดยจะมกีำรก ำหนดเงือ่นไขต่ำง ๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะปกตธิุรกจิ และก ำหนดมำตรกำรกำรอนุมตักิำรท ำ   

รำยกำรระหว่ำงกนั โดยรำยกำรที่ด ำเนินไปตำมธุรกจิปกติ กรรมกำรหรอืกรรมกำรบรหิำรหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ส่วนรำยกำรที่ส ำคญัจะใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ  
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พจิำรณำ 

ตรวจสอบและหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืผูเ้ชีย่วชำญอสิระใหค้วำมเหน็ถงึควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรท ำรำยกำรในกำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรระหวำ่งกนัดงักล่ำว ทัง้นี้ คณะกรรมกำรบรษิทัจะปฏบิตัใิห ้  
เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกำศหรอืขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรทีเ่กีย่วโยงและกำร
ไดม้ำ  
หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ย โดยบรษิทัฯ จะแสดงรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  
  
                             บรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัอยู่ในต่ำงประเทศ ประกอบดว้ย บรษิทั เอส แอนด์ พ ีเรสทวัรองท์ จ ำกดั บรษิทั ภทัรำ (เจนีวำ) เอสเอ จ ำกัด  บรษิทั ภทัรำอนิเตอรเ์นชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมเนจเมน้ท ์
(ปักกิง่) จ ำกดั  
บรษิทั ภทัรำ เรสทวัรองท์, เวยีนนำ จเีอม็บเีอช จ ำกดั บรษิทั เซยีงไฮ ้ยัว่ะชื่อ แมนเนจเมน้ท ์จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้โดย บรษิทั ภทัรำอนิเตอรเ์นชัน่แนล เรสทวัรองท์ แมเนจเมน้ท ์(ปักกิง่) จ ำกดั ซึง่ถอืหุน้ทำงออ้มโดยบรษิทั เอส แอนด ์พ ี
โกลเบลิ จ ำกดั  
และ บรษิทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซนี จ ำกดั ซึ่งถอืหุน้ทำงออ้มโดยบรษิทั เอส แอนด์ พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จ ำกดั  บรษิัท สุดำ จ ำกดั และบรษิทั เอม็ เอส พ ีจ ำกดั ซึ่งถอืหุน้โดย บรษิทั ภทัรำ ไฟน์ ไทย คูซนี จ ำกดั ซึ่งถอืหุ้น
ทำงออ้มโดยบรษิทั  
เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จ ำกดั  โดยบรษิทัย่อยดงักล่ำวทัง้หมดมไิดม้กีำรก ำหนด หรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัเกี่ยวกบักำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัย่อยในลกัษณะที่
สอดคลอ้ง  
กบัขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัมมีำตรำกำรในกำรควบคุมดแูลกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวโดยในกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จะตอ้งไดร้บัควำม
เหน็ชอบ  
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและใหผู้แ้ทนของบรษิทัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัยอ่ยออกเสยีงในทีป่ระชุมคณะกรรมกำร หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยนัน้ ๆ ตำมควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และตำม
แนวทำง  

ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัใหไ้ว ้ซึง่จะพจิำรณำถงึควำมยุตธิรรมและควำมเหมำะสมของรำยกำรดงักล่ำว  
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ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

13.1 งบการเงิน 
(1) สรปุรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 

งบกำรเงนิส ำหรบั ผูส้อบบญัช ี ส ำนกังำน 

ปี 2556 
 
 
ปี 2557 - 2562 

     นำงสำวธนำวรรณ  อนุรตัน์บด ี
 (ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่

3440) 
 

นำยชพูงษ์ สุรชุตกิำล 
(ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต ทะเบยีนเลขที ่4325) 

บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ 
สอบบญัช ีจ ำกดั 

 

 บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั 
(มหำชน) และบรษิทัย่อย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งประกอบดว้ยงบ
แสดงฐำนะกำรเงนิรวม และเฉพำะกจิกำร ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนและ งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพำะ
กจิกำร งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและเฉพำะกจิกำร และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุด
วนัเดยีวกนั รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัและหมำยเหตุเรือ่งอื่นๆ 
 

 รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
 

  ความเหน็  
 

  ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงนิรวมของบรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบรษิัทย่อย 
(“กลุ่มบริษัท”) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท  จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวมและเฉพำะกิจกำร ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 และงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นรวมและเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุ้นรวมและเฉพำะกจิกำร และงบ
กระแสเงนิสดรวมและเฉพำะกจิกำร ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร
รวมถงึสรุปนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญั 
 

  ขำ้พเจำ้เหน็ว่ำ งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรขำ้งต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงนิของบรษิทั เอส แอนด์ พ ี
ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) และบรษิัทย่อย และของบรษิัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ณ  วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 และผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้ง ตำมทีค่วรในสำระส ำคญั
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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 เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

  ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค
ของควำมรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในรำยงำนของ
ขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มคีวำมเป็นอสิระจำกกลุ่มบรษิทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชพีบญัชทีีก่ ำหนดโดย
สภำวชิำชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตัิ
ตำมควำมรบัผดิชอบดำ้นจรรยำบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำนี้ ขำ้พเจำ้เชือ่ว่ำหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีข่ำ้พเจำ้
ไดร้บัเพยีงพอและเหมำะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ 
 

  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
 

 

  เรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบคอืเรื่องต่ำงๆทีม่นีัยส ำคญัทีสุ่ดตำมดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีของขำ้พเจำ้ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรส ำหรบังวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเรื่องเหล่ำนี้มำพจิำรณำในบรบิท
ของกำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ทัง้นี้ ขำ้พเจำ้
ไมไ่ดแ้สดงควำมเหน็แยกต่ำงหำกส ำหรบัเรือ่งเหล่ำนี้ 

 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพื่อตอบสนอง 

มลูค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยแห่งหน่ึงในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และมลูค่าเงินลงทุนในกิจการ-
การร่วมค้าและมลูค่าของสินทรพัย์ถาวรของบริษัท
ย่อยในงบการเงินรวม 

บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งในประเทศ กจิกำร-กำรร่วมคำ้และ
บรษิทัยอ่ยในต่ำงประเทศมผีลขำดทุนสะสมในจ ำนวนเงนิทีม่ ี
สำระส ำคญั ซึง่เป็นขอ้บ่งชีว้่ำมลูคำ่ตำมบญัชขีองเงนิลงทุน
ในบรษิทัยอ่ยในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรและมลูคำ่ตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนในกจิกำร-กำรรว่มคำ้ และสนิทรพัยถ์ำวร
ของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศในงบกำรเงนิรวมดงักล่ำวอำจ
สงูกวำ่มลูคำ่ทีค่ำดวำ่จะไดร้บัคนื ดงันัน้ เงนิลงทุนของ
บรษิทัยอ่ยในประเทศและเงนิลงทุนในกจิกำร-กำรรว่มคำ้ 
และสนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ
ดงักล่ำวอำจเกดิกำรดอ้ยคำ่  
กำรพจิำรณำเกีย่วกบักำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และเงนิลงทุนในกจิกำร-กำรร่วมคำ้ 
และของสนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศในงบ
กำรเงนิรวมดงักล่ำวขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจและขอ้สมมตฐิำนที่
ส ำคญัทีผู่บ้รหิำรของบรษิทัน ำมำใชใ้นกำรประมำณมลูคำ่ที่
คำดวำ่จะไดร้บัคนื 

วธิกีำรตรวจสอบทีส่ ำคญัรวมถงึ 

• ท ำควำมเขำ้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนและกำร

ควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรรบัรูก้ำรขำดทุนจำกกำร

ดอ้ยคำ่ 

• สอบทำนกำรออกแบบและกำรปฏบิตัติำมกำรควบคุม

ภำยในส ำหรบัเรือ่งดงักล่ำว 

• ใหผู้เ้ชีย่วชำญภำยในมสี่วนร่วมเพือ่ชว่ย 

- ประเมนิแบบจ ำลองทีผู่บ้รหิำรใชเ้พือ่ค ำนวณ

มลูคำ่จำกกำรใชข้องหน่วยของสนิทรพัยท์ี่

ก่อใหเ้กดิเงนิสด เพือ่ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน

กำรบญัช ีฉบบัที ่36 กำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์

- ตรวจสอบขอ้สมมตฐิำนทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณอตัรำ

คดิลดและกำรทดสอบกำรค ำนวณอตัรำเหล่ำนัน้ 

• วเิครำะหก์ำรประมำณกำรกระแสเงนิสดในอนำคตที่

คำดวำ่จะไดร้บัจำกสนิทรพัยท์ีใ่ชใ้นสตูรกำรค ำนวณ

เพือ่ก ำหนดวำ่ประมำณกำรนัน้ไดส้ะทอ้นถงึสภำพ

ตลำดปัจจุบนัและผลประกอบกำรทีค่ำดกำรณ์ในอนำคต

อยำ่งเหมำะสม 
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบท่ีใช้เพื่อตอบสนอง 
นโยบำยกำรบญัชสี ำหรบักำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์ กำรดอ้ย
คำ่ของเงนิลงทุน และรำยละเอยีดเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย
และกจิกำร-กำรร่วมคำ้และสนิทรพัยถ์ำวรของบรษิทัย่อยใน
ต่ำงประเทศไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงนิ
ขอ้ 3.10 ขอ้ 3.21 ขอ้ 10 และขอ้ 12  

• พิจำรณำข้อสมมติฐำนที่ส ำคัญต่อกำรวิเครำะห ์        
คำ่ควำมอ่อนไหว 

• เปรยีบเทียบประมำณกำรกระแสเงนิสดรวมถึงข้อ
สมมตฐิำนทีเ่กี่ยวกบัอตัรำกำรเตบิโต และก ำไรจำก
กำรด ำเนินงำนกับผลประกอบกำรในอดีตเพื่ อ
ทดสอบควำมถูกตอ้งของประมำณกำรของผูบ้รหิำร 

• เปรยีบเทียบระหว่ำงมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคืนและ
มลูคำ่ตำมบญัช ี

 

  ข้อมลูอ่ืน  
 

  ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มลูอื่น ขอ้มลูอื่นประกอบดว้ยขอ้มลูซึง่รวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี ซึง่คำดวำ่จะถูก
จดัเตรยีมใหข้ำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชนีี้ 
 

  ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไมค่รอบคลุมถงึขอ้มลูอื่นและขำ้พเจำ้ไมไ่ดใ้ห้
ควำมเชือ่มัน่ต่อขอ้มลูอื่น  
 

  ควำมรบัผดิชอบของขำ้พเจำ้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรคอื กำรอ่ำน
และพจิำรณำว่ำขอ้มูลอื่นทีร่ะบุขำ้งต้นเมื่อขำ้พเจำ้ไดร้บั มคีวำมขดัแยง้ทีม่สีำระส ำคญักบังบกำรเงนิรวมและเฉพำะกจิกำร
หรอืกบัควำมรู้ที่ได้รบัจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ หรอืปรำกฏว่ำขอ้มูลอื่นมกีำรแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สำระส ำคญัหรอืไม ่ 
 

  เมือ่ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้่ำมกีำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ตอ้งสือ่สำรเรื่องดงักล่ำวกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลและฝ่ำยบรหิำรของกลุ่มบรษิทั 
 

  ความรบัผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดแูลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 
 

  ผูบ้รหิำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรเหล่ำนี้โดยถูกต้อง
ตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่ผู้บรหิำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น
เพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็น
สำระส ำคญัไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด 
 

  ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ผูบ้รหิำรรบัผดิชอบในกำรประเมนิควำมสำมำรถของกลุ่ม
บรษิทัและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้
เกณฑ์กำรบญัชีส ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บรหิำรมีควำมตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มบรษิัทและบรษิัทหรอืหยุด
ด ำเนินงำนหรอืไมส่ำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 

  ผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลมหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัและ
บรษิทั  
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  123 
 

  ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

  กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำรโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัหรอืไม่ ไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชซีึ่งรวมควำมเหน็ของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเชื่อมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลคอืควำม
เชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชจีะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอำจเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด
และถอืว่ำมสีำระส ำคญัเมื่อคำดกำรณ์ไดอ้ย่ำงสมเหตุสมผลว่ำรำยกำรทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรำยกำรหรอืทุกรำยกำรรวมกนั
จะมผีลต่อกำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรจำกกำรใชง้บกำรเงนิเหล่ำนี้ 
 

  ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ีขำ้พเจำ้ได้ใช้ดุลยพนิิจและกำรสงัเกตและสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏบิตังิำนของขำ้พเจำ้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงนิรวมและงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทุจรติหรอืขอ้ผดิพลำด ออกแบบและปฏบิตังิำนตำมวธิกีำรตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อควำมเสีย่งเหล่ำนัน้ และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเหน็ของขำ้พเจำ้ ควำมเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสำระส ำคญัซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจรติจะ
สูงกว่ำควำมเสีย่งที่เกดิจำกขอ้ผดิพลำด เนื่องจำกกำรทุจรติอำจเกี่ยวกบักำรสมรูร้่วมคดิ กำรปลอมแปลงเอกสำร
หลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตำมขอ้เท็จจรงิหรอืกำรแทรกแซงกำรควบคุม
ภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเหน็ต่อควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่ม
บรษิทัและบรษิทั 

• ประเมนิควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชทีี่ผูบ้รหิำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัช ีและ 
กำรเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท ำขึน้โดยผูบ้รหิำร 

• สรุปเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชสี ำหรบักำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้รหิำรและจำกหลกัฐำน
กำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส ำคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีอ่ำจเป็นเหตุ
ใหเ้กดิขอ้สงสยัอย่ำงมนีัยส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบรษิทัและบรษิทัในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรอืไม่ ถำ้
ข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มสีำระส ำคญั ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของ
ข้ำพเจ้ำโดยให้สงัเกตถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเง ินรวมและเฉพำะกิจกำร หร ือถ้ำก ำร
เปิดเผยดงักล่ำวไม่เพ ียงพอ  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กบั
หลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรำยงำนของผูส้อบบญัชขีองขำ้พเจำ้ อย่ำงไรกต็ำม เหตุกำรณ์หรอื
สถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัและบรษิทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มี
กำรน ำเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตำมทีค่วรหรอืไม ่

• ไดร้บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชทีีเ่หมำะสมอยำ่งเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทำงกำรเงนิของกจิกำรภำยในกลุ่มหรอืกจิกรรม
ทำงธุรกจิภำยในกลุ่มบรษิทัเพื่อแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิรวม ขำ้พเจำ้รบัผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำร



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  124 
 

ควบคุมดูแล และกำรปฏิบตัิงำนตรวจสอบกลุ่มบรษิัท ขำ้พเจ้ำเป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ 

 

  ขำ้พเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของ  กำร
ตรวจสอบตำมทีไ่ดว้ำงแผนไว ้และประเดน็ทีม่นีัยส ำคญัทีพ่บจำกกำรตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพร่องทีม่นีัยส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้  
 

  ขำ้พเจ้ำได้ให้ค ำรบัรองแก่ผู้มหีน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลว่ำขำ้พเจ้ำได้ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณที่
เกีย่วขอ้งกบัควำมเป็นอสิระและไดส้ื่อสำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลเกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ขำ้พเจำ้เชื่อวำ่มเีหตุผลทีบุ่คคลภำยนอกอำจพจิำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอสิระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรทีข่ำ้พเจำ้
ใชเ้พือ่ป้องกนัไมใ่หข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอสิระ 
 

  จำกเรื่องทีส่ื่อสำรกบัผูม้หีน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้จิำรณำเรื่องต่ำง ๆ ทีม่นีัยส ำคญัมำกทีสุ่ด ใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคญัในกำรตรวจสอบ 
ขำ้พเจ้ำได้อธบิำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชเีว้นแต่กฎหมำยหรอืข้อบงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะ
เกีย่วกบัเรื่องดงักล่ำว หรอืในสถำนกำรณ์ทีย่ำกทีจ่ะเกดิขึน้ ขำ้พเจำ้พจิำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดงักล่ำวในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดงักล่ำว 
 
 
 
 
 ชพูงษ์  สุรชุตกิำล 
กรงุเทพมหานคร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขทะเบยีน 4325 
วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2563  บริษทั ดีลอยท ์ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั 
 
 
 

 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  125 
 

  (2) งบแสดงฐานะการเงินส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 
ตารางสรปุงบแสดงฐานะการเงิน 
บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 
 

(หน่วย : พนับาท) 
งบการเงินรวม 

   
2562 % 2561 % 2560 % 

สนิทรพัย ์
       

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
       

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด  
 

674,338  17.33  782,984  19.38  796,421  20.06  

เงนิลงทุนชัว่ครำว  
 

327,557  8.42  205,154  5.08  176,086  4.44  

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 
 

323,532  8.31  343,935  8.51  362,943  9.14  

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

2,941  0.08  2,974  0.07                
-    

0.00  

สนิคำ้คงเหลอื  
 

300,396  7.72  307,027  7.60  317,527  8.00  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 
 

23,349  0.60  22,594  0.56  16,805  0.42  

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 
 

1,652,112  42.46  1,664,669  41.21  1,669,783  42.06  
        

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
       

เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

809  0.02  15,584  0.39  16,053  0.40  

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม  
 

67,410  1.73  56,186  1.39  43,412  1.09  

เงนิลงทุนในกำรรว่มคำ้ 
 

260,201  6.69  275,868  6.83  260,979  6.57  

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

1,514,949  38.93  1,616,203  40.01  1,529,248  38.52  

สทิธกิำรเช่ำ  
 

28,636  0.74  43,704  1.08  69,877  1.76  

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  
 

29,413  0.76  36,149  0.89  38,530  0.97  

สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี 
 

51,478  1.32  49,952  1.24  49,202  1.24  

เงนิมดัจ ำระยะยำว 
 

277,995  7.14  271,017  6.71  280,108  7.06  

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  
 

8,399  0.22  10,237  0.25  13,129  0.33  

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 
 

2,239,289  57.54  2,374,900  58.79  2,300,538  57.94  

รวมสนิทรพัย ์
 

3,891,402  100.00  4,039,570  100.00  3,970,321  100.00  
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
       

        

  
2562 % 2561 % 2560 % 

        

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 
       

หนี้สนิหมุนเวยีน 
       

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น  
 

833,244  21.41  904,998  22.40  935,066  23.55  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
       

ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
 

33,857  0.87  38,530  0.95  18,340  0.46  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
       

ทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี 
 

              
-    

0.00       
1,215.97  

0.03                
-    

0.00  

ภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย 
 

27,328  0.70  46,705  1.16  44,360  1.12  

ประมำณกำรหนี้สนิหมุนเวยีนส ำหรบั 
       

ผลประโยชน์พนกังำน 
 

       4,718  0.12          
6,608  

0.16         1,994  0.05  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
 

47,305  1.22  50,395  1.25  61,031  1.54  

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 
 

946,452  24.32  1,048,451  25.95  1,060,791  26.72  
        

หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 
       

ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยใ์หแ้ก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้รอกำรรบัรู ้
 

25,275  0.65  26,679  0.66  28,084  0.71  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

121,893  3.13  156,761  3.88  16,127  0.41  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

       3,032  0.08          
2,054  

0.05                
-    

0.00  

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 
 

              
-    

0.00                -    0.00  1,722  0.04  

ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรบั 
       

ผลประโยชน์พนกังำน 
 

     199,301  5.12        
153,205  

3.79       171,296  4.31  

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

59,382  1.53  63,151  1.56  67,611  1.70  

รวมหนี้สนิไมห่มุนเวยีน 
 

408,884  10.51  401,850  9.95  284,840  7.17  

รวมหนี้สนิ 
 

1,355,336  34.83  1,450,301  35.90  1,345,631  33.89  
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม (ต่อ)   
       

        

  
2562 % 2561 % 2560 % 

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้  (ต่อ) 
       

ส่วนของเจำ้ของ  
       

ทุนเรอืนหุน้  
       

ทุนจดทะเบยีน 
       

หุน้สำมญั 490,408,365 หุน้  
       

มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
 

490,408  
 

490,408  
 

490,408  
 

ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้  
       

หุน้สำมญั 490,408,365 หุน้  
       

มลูคำ่หุน้ละ 1 บำท 
 

490,408  12.60  490,408  12.14  490,408  12.35  
        

ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั  
 

689,981  17.73  689,981  17.08  689,981  17.38  

ส่วนเกนิจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้ 
 

79,905  2.05  79,905  1.98  79,905  2.01  

ก ำไรสะสม 
       

จดัสรรแลว้ 
       

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 

52,343  1.35  52,343  1.30  52,343  1.32  

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  
 

1,197,690  30.78  1,236,384  30.61  1,253,021  31.56  

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจำ้ของ 
 

(20,487) (0.53) (27,687) (0.69) (48,800) (1.23) 

รวมส่วนของบรษิทัใหญ่ 
 

2,489,840  63.98  2,521,333  62.42  2,516,858  63.39  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
 

46,226  1.19  67,936  1.68  107,832  2.72  

รวมส่วนของเจำ้ของ 
 

2,536,066  65.17  2,589,269  64.10  2,624,690  66.11  

รวมหนี้สนิและสว่นของเจำ้ของ 
 

3,891,402  100.00  4,039,570  100.00  3,970,321  100.00  
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบก าไรขาดทุน เบด็เสรจ็ 
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
       

        
  

2562 % 2561 % 2560 % 
        

รำยไดจ้ำกกำรขำย 
 

7,312,369  100.00  7,608,375  100.00  7,785,599  100.00  

ตน้ทุนขำย 
 

(4,220,422
) 

(57.72) (4,274,048) (56.18) (4,258,134
) 

(54.69) 

ก ำไรขัน้ตน้ 
 

3,091,947  42.28  3,334,327  43.82  3,527,465  45.31  

รำยไดอ้ื่น  
 

72,536  0.99  98,374  1.29  200,675  2.58  

คำ่ใชจ้่ำยในกำรขำย 
 

(2,017,947
) 

(27.60) (2,102,727) (27.64) (2,296,857
) 

(29.50) 

คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 
 

(741,168) (10.14) (823,235) (10.82) (791,673) (10.17) 

คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร 
 

(56,594) (0.77) (57,729) (0.76) (52,578) (0.68) 

ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

              
-    

0.00  (6,971) (0.09)               
-    

0.00  

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปลีย่น-สุทธ ิ
 

(4,566) (0.06) 192  0.00  (2,516) (0.03) 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 
 

(8,080) (0.11) (7,338) (0.10) (2,448) (0.03) 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำรรว่ม
คำ้ 

 
4,551  0.06  3,192  0.04  (6,773) (0.09) 

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้
 

340,679  4.66  438,085  5.76  575,295  7.39  

คำ่ใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 
 

(36,413) (0.50) (61,241) (0.80) (78,839) (1.01) 

ก ำไรส ำหรบัปี 
 

304,267  4.16  376,844  4.95  496,456  6.38  
        

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่น 
       

รำยกำรทีอ่ำจจดัประเภทรำยกำรใหมเ่ขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรอื 
       

ขำดทุนในภำยหลงั 
       

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

       

ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน - สุทธจิำก
ภำษ ี

 
      

13,511  
0.18        27,539  0.36                

-    
0.00  

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 
 

(7,927) (0.11) (7,674) (0.10) 5,476  0.07  

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมลูคำ่ของหลกัทรพัย ์
       

เผือ่ขำย(กลบัรำยกำร) 
 

              
-    

0.00                -    0.00  (160) (0.00) 
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ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไรเบด็เสรจ็อื่น 
 

              
-    

0.00                -    0.00  16  0.00  

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อื่นรวมส ำหรบัปี - สุทธจิำกภำษ ี
 

5,584  0.08  19,865  0.26  5,332  0.07  

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 
 

309,851  4.24  396,709  5.21  501,788  6.45  

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบก าไรขาดทุน เบด็เสรจ็ 
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
       

        

  
2562 % 2561 % 2560 % 

        

กำรแบ่งปันก ำไร 
       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
 

314,400  4.30  400,209  5.26  483,794  6.21  

ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 

(10,133) (0.14) (23,365) (0.31) 12,662  0.16  
  

304,267  4.16  376,844  4.95  496,456  6.38  
        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม 
       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 
 

321,601  4.40  421,322  5.54  483,225  6.21  

ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 

(11,750) (0.16) (24,613) (0.32) 18,563  0.24  
  

309,851  4.24  396,709  5.21  501,788  6.45  
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  130 
 

        

        

        

        

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
       

  
2562 % 2561 % 2560 % 

ทุนเรอืนหุน้ 
       

หุน้สำมญั 
       

         ยอดตน้ปี 
 

490,408  19.34  490,408  18.94  490,408  18.68  

         หุน้สำมญัเพิม่ทุน 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

490,408  19.34  490,408  18.94  490,408  18.68  

ส่วนเกนิมลูคำ่หุน้สำมญั 
       

         ยอดตน้ปี 
 

689,981  27.21  689,981  26.65  689,981  26.29  

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

689,981  27.21  689,981  26.65  689,981  26.29  

ส่วนเกนิจำกก ำไรจำกกำรโอนธุรกจิแก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้ 
       

         ยอดตน้ปี 
 

      
79,905  

3.15        79,905  3.09                
-    

0.00  

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00        
79,905  

3.04  

         คำ่ใชจ้่ำยในกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

79,905  3.15  79,905  3.09  79,905  3.04  

ก ำไรสะสม 
       

  จดัสรรแลว้ - ส ำรองตำมกฎหมำย 
       

ยอดตน้ปี 
 

52,343  2.06  52,343  2.02  52,343  1.99  

เพิม่ระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  
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ยอดปลำยปี 
 

52,343  2.06  52,343  2.02  52,343  1.99  

  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 
       

ยอดตน้ปี 
 

1,236,384  48.75  1,253,021  48.39  1,146,842  43.69  

เพิม่ระหวำ่งปี-ก ำไรสทุธ ิ 
 

314,400  12.40  400,209  15.46  483,794  18.43  

ลดระหวำ่งปี-เงนิปันผล 
 

(353,094) (13.92) (416,847) (16.10) (377,615) (14.39) 

ยอดปลำยปี 
 

1,197,690  47.23  1,236,384  47.75  1,253,021  47.74  

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้าของ 
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
       

  
2561 % 2561 % 2560 % 

องคป์ระกอบอื่นสว่นของผูถ้อืหุน้ 
       

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 
       

         ยอดตน้ปี 
 

(55,040) (2.17) (48,800) (1.88) (48,375) (1.84) 

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

(6,294) (0.25) (6,240) (0.24) (425) (0.02) 

         ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

(61,334) (2.42) (55,040) (2.13) (48,800) (1.86) 

ก ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ใหมข่องผลประโยชน์พนกังำนทีก่ ำหนด
ไว ้

       

         - สุทธจิำกภำษ ี
       

         ยอดตน้ปี 
 

 27,352.00  1.08                -    0.00                
-    

0.00  

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

      
13,495  

0.53        27,352  1.06                
-    

0.00  

         ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

40,847  1.61  27,352  1.06                
-    

0.00  

ผลก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จำกกำรปรบัมลูคำ่ของหลกัทรยัพเ์ผือ่
ขำย 

       

         ยอดตน้ปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00  160  0.01  

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

         ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00  (160) (0.01) 

         ยอดปลำยปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสรจ็
อื่น 
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         ยอดตน้ปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00  (16) (0.00) 

         ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี
       

         เพิม่ระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00  0  0.00  

         ลดระหวำ่งปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00             16  0.00  

         ยอดปลำยปี 
 

              
-    

0.00                -    0.00                
-    

0.00  

ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
       

      ยอดตน้ปี 
 

67,936  2.68  107,832  4.16  89,269  3.40  

     ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัช ี
       

         เพิม่ระหวำ่งปี-ก ำไรสทุธ ิ 
 

(11,750) (0.46) (24,613) (0.95) 18,563  0.71  

         ลดระหวำ่งปี-เงนิปันผล 
 

(9,959) (0.39) (15,283) (0.59)               
-    

0.00  

      ยอดปลำยปี 
 

46,227  1.82  67,936  2.62  107,832  4.11  

รวมส่วนของเจำ้ของ 
 

2,536,066  100.00  2,589,269  100.00  2,624,690  100.00  
        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบกระแสเงินสด  
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม   
       

        

  
2562 

 
2561 

 
2560 

 

        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
       

ก ำไรก่อนภำษเีงนิได ้
 

340,679  
 

438,085  
 

575,295  
 

ปรบัปรุงดว้ย : 
       

คำ่เสือ่มรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 
 

341,802  
 

381,974  
 

417,442  
 

(ก ำไร) ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกอตัรำแลกเปลีย่น  
 

3,727  
 

3,237  
 

(1,236) 
 

ก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจำกเงนิลงทุนชัว่ครำว 
 

(1,355) 
 

(639) 
 

(1,396) 
 

กลบัรำยกำรคำ่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู  
 

(632) 
 

              -    
 

              
-    

 

ส่วนแบ่งขำดทุน (ก ำไร) จำกเงนิลงทุนในบรษิทัรว่มและกำร
รว่มคำ้ 

(4,551) 
 

(3,192) 
 

6,773  
 

ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัยถ์ำวร(กลบัรำยกำร) 
 

4,825  
 

2,114  
 

2,522  
 

กลบัรำยกำรประมำณกำรหนี้สนิในกำรรือ้ถอน 
       

      กำรขนยำ้ยและกำรบูรณะสถำนที ่
 

(8,373) 
 

(2,547) 
 

              
-    

 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  133 
 

ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวรและสนิทรพัยไ์มม่ี
ตวัตน 

15,389  
 

17,700  
 

6,183  
 

ก ำไรจำกคำ่ชดเชยกำรสิน้สดุสญัญำเช่ำก่อนครบก ำหนดจำกผูใ้หเ้ช่ำ               
-    

 
(1,704) 

 
              

-    

 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนชัว่ครำว 
 

(1,047) 
 

(989) 
 

(891) 
 

ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวร 
 

(1,080) 
 

(4,574) 
 

(17,076) 
 

ก ำไรจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวรใหแ้ก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้ 
 

(1,404) 
 

(1,404) 
 

(28,084) 
 

ก ำไรจำกกำรโอนธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้ 
 

              
-    

 
              -    

 
(79,905) 

 

คำ่ใชจ้่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

68,868  
 

24,510  
 

24,944  
 

คำ่ใชจ้่ำยจำกโปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลกูคำ้ 
 

   1,908.00  
 

      698.87  
 

              
-    

 

รำยไดด้อกเบีย้รบั 
 

(2,567) 
 

(2,581) 
 

(2,538) 
 

ดอกเบีย้จ่ำย 
 

8,080  
 

7,338  
 

2,448  
 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์
 

764,268  
 

858,026  
 

904,481  
 

และหนี้สนิด ำเนินงำน 
       

        

        

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบกระแสเงินสด  
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
       

        

  
2562 

 
2561 

 
2560 

 

        

สนิทรพัยด์ ำเนินงำน(เพิม่ขึน้)ลดลง 
       

ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น 
 

19,897  
 

18,002  
 

(45,221) 
 

สนิคำ้คงเหลอื  
 

6,630  
 

10,500  
 

(5,783) 
 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น  
 

(754) 
 

(5,789) 
 

24,785  
 

เงนิฝำกธนำคำรทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 

14,775  
 

469  
 

(15,000) 
 

เงนิมดัจ ำระยะยำว 
 

(6,978) 
 

9,091  
 

(12,125) 
 

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น  
 

1,839  
 

2,891  
 

1,622  
 

หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง) 
       

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 
 

(77,356) 
 

(17,810) 
 

32,917  
 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 
 

(4,514) 
 

(11,230) 
 

(13,166) 
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  134 
 

จ่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 
 

(7,774) 
 

(3,883) 
 

(2,270) 
 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 
 

1,340  
 

(130) 
 

2,020  
 

เงนิสดรบัจำกกำรด ำเนินงำน 
 

711,373  
 

860,138  
 

872,260  
 

ดอกเบีย้รบั 
 

1,902  
 

7,753  
 

2,575  
 

จ่ำยดอกเบีย้ 
 

(7,350) 
 

(6,886) 
 

(2,266) 
 

จ่ำยภำษเีงนิได ้
 

(60,464) 
 

(66,229) 
 

(90,864) 
 

เงนิสดสทุธไิดม้ำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

645,461  
 

794,775  
 

781,705  
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบกระแสเงินสด  
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
       

        

  
2562 

 
2561 

 
2560 

 

        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน 
       

เงนิสดจ่ำยคนืเพือ่เงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

              
-    

 
(3,020) 

 
              

-    

 

เงนิสดรบัเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

              
-    

 
              -    

 
5,000  

 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนชัว่ครำว 
 

(400,000) 
 

(391,000) 
 

(250,000) 
 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนชัว่ครำว 
 

280,000  
 

363,561  
 

300,714  
 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้เงนิลงทุนในกจิกำร-กำรรว่มคำ้ 
 

              
-    

 
(29,469) 

 
(186,343) 

 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยเงนิลงทุนระยะยำวอื่น 
 

              
-    

 
              -    

 
      

10,000  

 

เงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์ำวร สนิทรพัยไ์มม่่ตวัตน 
       

และสทิธกิำรเช่ำ 
 

(243,528) 
 

(500,692) 
 

(370,321) 
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เงนิสดรบัจำกคำ่ชดเชยกำรสิน้สดุสญัญำเช่ำก่อนครบ
ก ำหนด 

       

จำกผูใ้หเ้ช่ำ 
 

              
-    

 
15,315  

 
              

-    

 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวร 
 

3,120  
 

5,654  
 

22,106  
 

เงนิสดรบัจำกกำรขำยสนิทรพัยถ์ำวรใหแ้ก่บรษิทั-กำร
รว่มคำ้ 

 
              

-    

 
              -    

 
126,507  

 

เงนิสดรบัจำกกำรโอนธุรกจิใหแ้ก่บรษิทั-กำรรว่มคำ้ 
 

              
-    

 
              -    

 
    179,199  

 

เงนิปันผลรบั 
 

       8,995  
 

        
4,997  

 
              

-    

 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน 
 

(351,414) 
 

(534,655) 
 

(163,138) 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ย่อย 

       

 งบกระแสเงินสด  
       

 ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  (ต่อ) 
       

        

  
2562 

 
2561 

 
2560 

 

        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 
       

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 
 

              
-    

 
              -    

 
(7,905) 

 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

              
-    

 
200,730  

 
15,000  

 

เงนิสดจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 
 

(39,541) 
 

(39,906) 
 

(24,650) 
 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

              
-    

 
4,000  

 
              

-    

 

เงนิจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

(238) 
 

(730) 
 

              
-    
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เงนิสดจ่ำยหนี้สนิระยะยำวตำมสญัญำเช่ำกำรเงนิ 
 

(2,644) 
 

(2,404) 
 

(2,256) 
 

เงนิปันผลจ่ำย 
 

(363,016) 
 

(416,824) 
 

(377,595) 
 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหำเงนิ 
 

(405,438) 
 

(255,134) 
 

(397,406) 
 

        

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นทีย่งัไม่ไดเ้กดิขึน้จรงิ 
       

ของเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
 

(1,737) 
 

(1,493) 
 

984  
 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงนิ 
 

4,481  
 

(16,931) 
 

22,390  
 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ
 

(108,647) 
 

(13,437) 
 

244,535  
 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่1 มกรำคม  
 

782,984  
 

796,421  
 

551,886  
 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 
 

674,338  
 

782,984  
 

796,421  
 

        

 
 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

  หน้ำ  137 
 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

  

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 

 
2562 2561 2560 

 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio) 

 
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  เท่ำ           1.75            1.59            1.57  

 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็  เท่ำ           1.43            1.29            1.27  

 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรพัย ์(Activity Ratio) 

 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ เท่ำ         27.42          27.83          29.39  

 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่  วนั         13.31          13.12          12.42  

 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัยถ์ำวร  เท่ำ           4.56            4.35            4.53  

 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้กำรคำ้ เท่ำ           9.12            8.76            8.88  

 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่  วนั         40.03          41.67          41.12  

 
วงจรเงนิสด  วนั         0.00          (1.88)          (1.73)  

 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  เท่ำ         13.66          13.69          13.53  

 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  วนั         26.72         26.67         26.97 

 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ          1.86           1.90           2.03  

 
อตัราส่วนท่ีแสดงถึงความส่ียงจากการกู้ยืม (Leverage Ratios) 

 

อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้  เท่ำ          0.54           0.58           0.53  
 

ควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  เท่ำ       43.16        60.70        236.01 
 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability ratio) 
 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้  รอ้ยละ         42.28          43.82          45.31  
 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ รอ้ยละ           4.26            5.19            6.06  
 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ รอ้ยละ         8.00          9.99          12.59  
 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  รอ้ยละ         12.18          15.35          19.18  
 

อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล  รอ้ยละ         87.35          89.45          88.19  
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14. ค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ 
 
 การวิเคราะหฐ์านะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) 

 
 รายได้จากการขายและการให้บริการ 
 
 ในรอบปี 2562 ทีผ่ำ่นมำบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้รกิำร จ ำนวน 7,312  ลำ้น
บำท ลดลงจำกปี 2561 จ ำนวน 296 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 จำกผลประกอบกำรของรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรี่
ในประเทศและ ต่ำงประเทศ ทีบ่รษิทัเปิดด ำเนินกำรอยูร่วมทัง้สิน้ 547 สำขำ 
 
 ดำ้นรำยไดธุ้รกจิรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีภ่ำยในประเทศ ลดลงรอ้ยละ 2.1 หรอื 128 ลำ้นบำท โดย
ยอดขำยต่อรำ้นเดมิ (Same Store Sales) ของรำ้นอำหำรและรำ้นเบเกอรีใ่นประเทศภำยใตแ้บรนด ์ S&P จ ำนวน 
447  สำขำ จำกทัง้สิน้ 500  สำขำ ลดลงรอ้ยละ 3.8 แต่ ยงัคงมกีำรเพิม่สำขำใหมใ่นท ำเลทีม่ศีกัยภำพ จ ำนวน 24 
สำขำ ในปี 2562 มำสนับสนุนยอดขำย 
 
 ดำ้นรำยไดจ้ำกธุรกจิขำยสง่อำหำรและเบเกอรี ่ มรีำยไดจ้ำกกำรขำย จ ำนวน 768  ลำ้นบำท ลดลง 5 ลำ้น
บำท หรอืรอ้ยละ 0.7 เนื่องจำกยอดขำยทีล่ดลงในซุปเปอรม์ำรเ์กต็และหำ้งคำ้ปลกีจำกผลติภณัฑอ์ำหำรพรอ้ม
รบัประทำน  แต่ยงัมกีำรเตบิโตเพิม่ในสว่นของ กำรรบัจำ้งผลติ มำชดเชย 
 
 ส่วนธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรบรกิำร ลดลงจำกงวดเดยีวกนัของปีก่อน 
จ ำนวน 165 ลำ้นบำท หรอืลดลงรอ้ยละ 26.6  โดยสำเหตุหลกัมำจำกจ ำหน่ำยหุน้ของบรษิทัทัง้หมดทีถ่อืใน บรษิทั 
ภทัรำ ไฟน์ ไทย คซูนี พทีอี ี จ ำกดั (“Patara”) และบรษิทั เอส เค เคเทอริง่ พทีอี ี จ ำกดั  (“SKC”) เป็นจ ำนวน
รำ้นอำหำร 11 สำขำ ในประเทศสงิคโปร ์ณ ไตรมำส 4 ปี 2561 ส่วนกำรเตบิโตของยอดขำยรำ้นอำหำรในประเทศ
กมัพชูำ ยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้ รอ้ยละ 31.0 จำกจ ำนวนสำขำทัง้หมด 6 สำขำ ซึง่รวม 1 สำขำใหมท่ีเ่ปิดใน พ.ย. 2562 
 

รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

       (หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้จ าแนกตามช่องทางการจดั
จ าหน่าย 

ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้/
(ลดลง) 

จ ำนวนเงนิ รอ้ยละ จ ำนวนเงนิ รอ้ยละ รอ้ยละ 
ธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอรีใ่นประเทศ 6,056 82.8 6,184 81.3 (2.1) 
ธุรกจิขำยสง่อำหำรและเบเกอรี ่ 768 10.5 773 10.2 (0.7) 
ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 455 6.2 620 8.1 (26.6) 
อื่น ๆ * 33 0.5 31 0.4 6.1 
รวม 7,312 100.0 7,608 100.0 (3.9) 

* รายไดจ้ากการใหเ้ชา่สถานทีแ่กบุ่คคลภายนอก 
 

รายได้แยกตามรายผลิตภณัฑ ์
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         (หน่วย: ล้านบาท) 

รายได้จ าแนกตามรายผลิตภณัฑ ์
ปี 2562 ปี 2561 เพ่ิมขึน้(ลดลง 

) 
ร้อยละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวน
เงิน 

ร้อยละ 

เบเกอรี ่ 3,400 46.50 3,521 46.28           (3.44) 
อำหำรและเครือ่งดื่มในประเทศ 2,469 33.77 2,482 33.94           (0.52) 
อำหำรในต่ำงประเทศ 455 6.22 620 8.48       (26.61) 
ผลติภณัฑอ์ำหำร ** 716 9.79 724 9.90         (1.10) 
ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ***  272 3.72 261 3.57         4.21 
รวมทัง้ส้ิน  7,312 100.00 7,608 102.170 (3.89) 

 

**   ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทั ประกอบดว้ย อาหารส าเรจ็รปูแชแ่ขง็ ไสก้รอก และเยลลี ่
***  ประกอบดว้ยผลติภณัฑร์บัจา้งผลติภายใตแ้บรนด ์ S&P สนิคา้ซื้อมาขาย ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็อืน่ๆ และรายไดจ้ากการให้
เชา่สถานที ่
 
 ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือมราคา (EBITDA) 
 
 ในปี 2562 บรษิทัมกี ำไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่ำย ภำษแีละคำ่เสื่อมรำคำ (EBITDA) ตำมงบกำรเงนิรวมเป็น
จ ำนวน 691 ลำ้นบำท ลดลงในอตัรำรอ้ยละ 16.5 มสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยทีล่ดลง ของธุรกจิรำ้นอำหำรและเบเกอ
รีใ่นประเทศ และ ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศจำกกำรสภำวะเศรษฐกจิโดยรวมยงัชะลอตวั  ประกอบกบั บรษิทัมี
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรจ ำนวน 4,220.4  ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 57.7 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ซึง่สงูขึน้
จำกปีทีแ่ลว้รอ้ยละ 1.5 สำเหตุหลกัมำจำกตน้ทุนวตัถุดบิทีส่งูขึน้รอ้ยละ 1.5 ส่วนคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 
จ ำนวน 2,759 ลำ้นบำท ลดลง 167 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 5.7   
 
 อยำ่งไรกต็ำม บรษิทัมกีำรรบัรู ้ ตน้ทุนคำ่บรกิำรในอดตีจำกผลประโยชน์พนกังำน ตำมพระรำชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่ 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้เมือ่วนัที ่ 5 เมษำยน 2562 
พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบันี้ก ำหนดอตัรำคำ่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนำยจำ้ง  เลกิจำ้งส ำหรบัลกูจำ้งซึง่ท ำงำน
ตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัคำ่ชดเชยไมน้่อยกวำ่คำ่จำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จ ำนวน 39.60 ลำ้นบำทใน
ไตรมำส 2 ปี 2562  เป็นผลใหบ้รษิทัมอีตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA  ต่อรำยไดร้วม ลดลงจำกรอ้ยละ 10.7  เป็นรอ้ยละ 
9.4 
 

ก าไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย ภาษีและค่าเส่ือมราคา 
(EBITDA) 

ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ียนแปล

ง 
บาท 

% 

EBITDA ตำมงบกำรเงนิ 691 827 (136) (16.5) 

อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA ตำมงบกำรเงนิต่อรำยไดร้วม (รอ้ย
ละ) 

9.4 10.7 - (1.3) 

EBITDA จำกกำรด ำเนินงำน 730 827 (97) (11.8) 

อตัรำกำรท ำก ำไร EBITDA จำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วม 
(รอ้ยละ) 

9.9 10.7 - (0.8) 
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 ก าไรสทุธิ  
 
 ในปี 2562 บรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยมกี ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิรวมเท่ำกบั 314 ลำ้นบำท ลดลงจำกปีก่อน
จ ำนวน 86 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 21.4  สำเหตุหลกัจำกยอดขำยทีล่ดลงของธุรกจิรำ้นอำหำรในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ แมว้ำ่มกีำรควบคุมคำ่ใชจ้่ำย ในกำรขำยและบรหิำรทีด่ขี ึน้ และคำ่เสือ่มรำคำทีล่ดลงในปี 2562   แต่ยงั
รวมถงึกำรรบัรู ้ ตน้ทุนคำ่บรกิำรในอดตีจำกผลประโยชน์พนักงำน ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่ 7) 
พ.ศ. 2562 จ ำนวนเงนิ 39.60 ลำ้นบำท เป็นผลใหบ้รษิทัมอีตัรำกำรท ำก ำไรสทุธฯิต่อรำยไดร้วม ลดลงจำกรอ้ยละ 5.2  
เป็นรอ้ยละ 4.3 
 

ก าไรสทุธิ ปี 2562 ปี 2561 
เปล่ียนแปล

ง 
บาท 

% 

ก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิ 314 400 (86) (21.4) 

อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธติำมงบกำรเงนิต่อรำยไดร้วม (รอ้ยละ) 4.3 5.2 - (0.9) 

ก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำน 354 400 (46) (11.5) 

อตัรำกำรท ำก ำไรสทุธจิำกกำรด ำเนินงำนต่อรำยไดร้วม (รอ้ย
ละ) 

4.8 5.2 - (0.4) 

 
 งบดลุและงบกระแสเงินสด 
 ในปี 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยมสีนิทรพัยร์วม จ ำนวน 3,891 ลำ้นบำท ลดลง 148 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 
2561 เกดิจำกกำรลดลงของสนิทรพัยห์มนุเวยีนจ ำนวน 13 ลำ้นบำท ในขณะทีส่นิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนมจี ำนวนลดลง 
จำกสิน้ปีก่อนเท่ำกบั 136 ลำ้นบำท ซึง่สำเหตุหลกัมำจำก : 

 
1. กำรลดลงลกูหนี้กำรคำ้ จ ำนวน 20 ลำ้นบำท เป็นผลจำกประสทิธภิำพในกำรตดิตำมหนี้ทีด่ขี ึน้ 
2. กำรลดลงของทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 101 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยสนิทรพัยถ์ำวรทีไ่มเ่กดิ

ประโยชน์ และ คำ่เสือ่มรำคำทีล่ดลง 
3. กำรลดลงของสทิธกิำรเชำ่ จ ำนวน 15 ลำ้นบำท และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน จ ำนวน 6 ลำ้นบำท จำกกำร

ตดัจ ำหน่ำยประจ ำปี 
 

 บรษิทัมหีนี้สนิรวมเท่ำกบั 1,355 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 ลดลง 95  ลำ้นบำท จำกหนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2561 
ซึง่มำจำกกำรลดลงของหนี้สนิหมนุเวยีนจ ำนวน 102 ลำ้นบำท ในขณะทีห่นี้สนิไมห่มนุเวยีนมจี ำนวนเพิม่ขึน้ 7 ลำ้น
บำท โดยมำจำก 

1. กำรลดลงของหนี้สนิหมนุเวยีนประเภทเจำ้หนี้กำรคำ้ จ ำนวน 72  ลำ้นบำท 
2. กำรลดลงของภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคำ้งจ่ำย จ ำนวน 19  ลำ้นบำท 
3. กำรลดลงของเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ จ ำนวน 39 ลำ้นบำท 
4. กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน จ ำนวน 44 ลำ้นบำท 
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  บรษิทัมสี่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจ ำนวน 53  ลำ้นบำท จำก 2,589 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561  เป็น 2,536  ลำ้น
บำท ณ สิน้ปี 2562 ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลเงนิปันผลจ่ำยทัง้สิน้ จ ำนวน 363  ลำ้นบำท 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดไดม้ำกจำกกจิกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 645 ลำ้นบำท ลดลง 149 ลำ้น
บำทจำก ณ สิน้ปี 2561 มำจำก ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำนลดลง 
จ ำนวน 93 ลำ้นบำท เจำ้หนี้กำรคำ้ลดลง จ ำนวน 59 ลำ้นบำท        
 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกำรกจิกรรมลงทุนจ ำนวน 351 ลำ้นบำท  มำจำกเงนิสดจ่ำย
เพือ่ซือ้สนิทรพัยถ์ำวร สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน และสทิธกิำรเชำ่ จ ำนวน 243 ลำ้นบำท และเงนิสดจ่ำยจำกกำรซือ้เงนิ
ลงทุนชัว่ครำว 120 ลำ้นบำท 
 
 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีระแสเงนิสดใชไ้ปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 405 ลำ้นบำท มำจำกเงนิสดจ่ำยกำร
กูย้มืเงนิระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ 40 ลำ้นบำท และเงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 363 ลำ้นบำท 
 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน ปี 2562 ปี 2561 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 42.3 43.8 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(รอ้ยละ) 4.3 5.2 

อตัรำผลตอบแทนจำกทรพัยส์นิ (รอ้ยละ) 7.9 10.0 

อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (รอ้ยละ) 12.3 15.4 

สนิทรพัยห์มนุเวยีน ต่อหนี้สนิหมนุเวยีน (เท่ำ) 1.7 1.6 

อตัรำส่วนหนี้สนิ ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่ำ) 0.5 0.6 

 
 บรษิทัมอีตัรำก ำไรขัน้ตน้ในปี 2562 ลดลงจำกรอ้ยละ 43.8 เป็นรอ้ยละ 42.3 จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทุน
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นกำรผลติและคำ่จำ้งแรงงำนในกำรผลติ อตัรำก ำไรสทุธขิองบรษิทัตำมงบกำรเงนิลดลงจำกรอ้ยละ 5.3 
เป็น รอ้ยละ 4.3  สำเหตุหลกั มำจำกยอดขำยทีล่ดลง แมว้ำ่จะมกีำรควบคุมคำ่ใชจ้่ำย ในกำรขำยและบรหิำรทีด่ขี ึน้ 
และคำ่เสือ่มรำคำทีล่ดลงในปี 2562 แต่ยงัรวมถงึกำรรบัรูจ้ำกกำรรบัรู ้ ตน้ทุนคำ่บรกิำรในอดตีจำกผลประโยชน์
พนกังำน ตำมพระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำน (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแลว้เมือ่วนัที ่5 
เมษำยน 2562 พระรำชบญัญตัคิุม้ครองแรงงำนฉบบันี้ก ำหนดอตัรำคำ่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนำยจำ้ง  เลกิจำ้งส ำหรบั
ลูกจำ้งซึง่ท ำงำนตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัคำ่ชดเชยไมน้่อยกว่ำคำ่จำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั จ ำนวน 
39.60 ลำ้นบำทในไตรมำส 2 ปี 2562   
 
 อตัรำผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้เปรยีบเทยีบเตม็ปีลดลงจำกรอ้ยละ 15.4 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 12.3   ในปี 
2562 เชน่เดยีวกนั อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยเ์ปรยีบเทยีบเตม็ปีลดลงจำกรอ้ยละ 10.0  ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 
7.9 ในปี 2562 
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 อตัรำส่วนสนิทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนี้สนิหมนุเวยีนอยูใ่นระดบัดขีึน้จำกปีก่อนที ่ 1.7 เท่ำ  ในปี 2562 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ลดลงจำก 0.6 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 เป็น 0.5  เท่ำ ในปี 2562  ส่วนใหญ่มำจำกกำร
จ่ำยคนื เจำ้หนี้กำรคำ้และเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ  
 

แนวโน้มการด าเนินงานในปี 2563 และปัจจยัท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 
 ท่ำมกลำงสภำวะเศรษฐกจิมหภำคทีท่ำ้ทำยและควำมไม่แน่นอน จำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนั ส่งผลต่อกำรชลอ
ตวัของเศรษฐกิจโดยรวม บรษิัทยงัคงด ำเนินนโยบำยกำรเติบโต อย่ำงยัง่ยืนและแข็งแรงในธุรกิจอำหำรไทยที่มี
คุณภำพ มำตรฐำนและมเีครอืขำ่ยมำกทีสุ่ดในประเทศไทย โดยเฉพำะในท ำเลทีต่ัง้ทีม่ ีศกัยภำพสงู ยงัคงมุง่มัน่ใส่ใจใน
กำรพฒันำกำรบรกิำรเพื่อตอบสนองควำงตอ้งกำรทีห่ลำกหลำยของลูกคำ้ทุกกลุ่ม  ตลอดจนกำรพฒันำเมนูอำหำร เบ
เกอรี ่และเครื่องดื่ม รวมทัง้ปรบัปรุงบรรยำกำศภำยในรำ้นอำหำรเพื่อสรำ้งประสบกำรณ์ทีด่แีละควำมประทบัใจใหแ้ก่
ลูกคำ้ทีม่ำใชบ้รกิำร และเพื่อเพิม่ทำงเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคมำกยิง่ขึน้ รวมถงึ กำรบรหิำรจดักำร ควบคุม ค่ำใชจ้่ำยใหม้ี
ประสทิธภิำพมำกทีสุ่ด  
 
 นอกจำกนี้ บรษิัทยงัมกีำรสัง่อำหำรออนไลน์ผ่ำนเว็บไซต์ www.snp1344.com  หรอื แอปพลเิคชัน่ S&P 
Delivery เพื่อเป็นกำรชยำยช่องทำงกำรสัง่อำหำรนอกเหนือไปจำกกำรให้บรกิำรผ่ำน Call Center เบอร์ 1344 เพื่อ
รองรบัควำมต้องกำรของกลุ่มผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัที่มกัใช้ชวีติแข่งกบัเวลำ รควำมรวดเรว็ และให้ควำมส ำคญักบั
ควำมสะดวกสบำย รวมทัง้ยงัชว่ยสรำ้งกำรเตบิโตทำงธุรกจิและเพิม่ยอดขำยใหก้บับรษิทัในภำพรวมดว้ย 
 
 ในด้ำนกำรผลติและจดัจ ำหน่ำย บรษิัทมคีวำมตัง้ใจพฒันำผลติภณัฑ์ต่ำง ๆ เพื่อตอบสนอง และเจำะกลุ่ม
ลูกคำ้ในกลุ่มเชนรำ้นอำหำร และสำยกำรบนิ ซึง่มกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง บรษิทัมคีวำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำศกัยภำพ
กำรผลติและกระจำยสนิคำ้อย่ำงต่อเนื่อง โดยไดม้กีำรลงทุนในโครงกำรคลงัสนิคำ้และศูนยก์ระจำยสนิคำ้แห่งใหม่โดย
เริม่โครงกำรตัง้แต่ปี 2561 และคำดว่ำจะพร้อมเริม่ด ำเนินงำนภำยในปลำยปี 2563 เพื่อเพิม่ควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจดักำรและควบคุมต้นทุนค่ำขนส่งสินค้ำ รวมไปถึงกำรน ำระบบคอมพิวเตอร์ด้ำนคลังสินค้ำ หรอื WMS 
(Warehouse Management System) และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ในกำรบรหิำรสินค้ำคงคลงั กำรกระจำยสินค้ำ 
รวมถึงกำรจดัท ำรำยงำนสินค้ำที่ทันเวลำ ท ำให้สำมำรถวเิครำะห์สถำนกำรณ์และบรหิำรจดักำรให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบนัไดอ้ยำ่งทนัท่วงทเีพือ่ใหส้นิคำ้ถูกจดัส่งไปยงัผูบ้รโิภคไดโ้ดยยงัคงรกัษำคุณภำพสงูสุด 
 
 บรษิทัยงัคงมุง่มัน่ในกำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลโดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรมอยำ่งต่อเนื่องเพือ่เพิม่พนูทกัษะ 
ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคคลำกรในทุกระดบั โดยจดัใหม้กีำรฝึกอบรมทกัษะดำ้นควำมเป็นผูน้ ำ กำรท ำงำนเป็นทมี
และกำรพฒันำควำมรู ้ ควำมช ำนำญเฉพำะเพือ่ใหบ้รษิทับรรลุวตัถุประสงค์ และประสบควำมส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยใน
กำรพฒันำองคก์รอยำ่งยัง่ยนื และเพื่อพรอ้มรบัมอืกบักำรแขง่ขนัทำงธุรกจิอำหำรและบรกิำรทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศใหม้ปีระสทิธภิำพสงูสุด 
 
 บรษิทัตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นส ำคญั โดยมุง่เน้นกำรขบัเคลื่อนธุรกจิควบคูไ่ปกบักำร
ด ำเนินนโยบำยภำยใตค้วำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม เพือ่กำรเตบิโตทำงธุรกจิและกำร
พฒันำองคก์รทีย่ ัง่ยนืและเพือ่ท ำให ้แบรนด ์S&P และแบรนดอ์ื่น ๆ ในเครอื  เป็น  “รำ้นอำหำรไทย และผลติภณัฑเ์บ
เกอรี ่ทีไ่ดร้บัควำมไวว้ำงใจสงูสุด” (To be the most trusted brand of Thai Restaurant & Bakery)  
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การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 
 
 บรษิทัไดส้อบทำนขอ้มลูในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยควำมระมดัระวงั บรษิทัขอรบัรอง
ว่ำขอ้มูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ้ื่นส ำคญัผดิ หรอืไม่ขำดขอ้มูลที่ควรต้องแจง้ในสำระส ำคญั  
นอกจำกนี้ บรษิทัขอรบัรองว่ำ 
 (1) งบกำรเงนิและข้อมูลทำงกำรเงนิที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีได้แสดงข้อมูลอย่ำง
ถูกตอ้ง  ครบถว้นในสำระส ำคญัเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อย
แลว้  
 (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคญั  ทัง้ของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มกีำรปฏิบตัิตำมระบบ
ดงักล่ำว 
 (3) บรษิัทได้จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในที่ด ีและควบคุมดูแลให้มกีำรปฏบิตัติำมระบบดงักล่ำว และ
บรษิทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมกำร
ตรวจสอบของบรษิัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน 
รวมทัง้ กำรกระท ำทีม่ชิอบทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
 ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรทีชุ่ดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บรษิทัไดม้อบหมำยให ้นำยวทิรู  ศลิำอ่อน เป็นผูล้งลำยมอืชือ่ก ำกบัเอกสำรนี้ไวทุ้กหน้ำดว้ยหำกเอกสำรใดไมม่ลีำยมอื
ชือ่ของ นำยวทิรู  ศลิำอ่อน ก ำกบัไว ้บรษิทัจะถอืวำ่ไมใ่ช่ขอ้มลูทีข่ำ้พเจำ้ไดร้บัรองควำมถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่ำว
ขำ้งตน้ 
 
 
 ช่ือ     ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
 
1. นำงเกษสุดำ  ไรวำ ประธำนกรรมกำรบรหิำร     
      
 
 
2. นำยก ำธร  ศลิำอ่อน กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่สำยกำรผลติและกำรเงนิ                      
 
 

 ช่ือ   ต าแหน่ง  ลายมือช่ือ 
 
 
ผูร้บัมอบอ ำนำจ    นำยวทิรู   ศลิำอ่อน  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร      
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ และเลขานุการบริษทั 
 

ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นำงภทัรำ  ศลิำออ่น 
ประธำนกรรมกำร 
 

78 ปรญิญำดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำกำรจดักำร  
คณะบรหิำรธุรกจิ 
      มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลอสีำน 
ปรญิญำดุษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์(Doctor in Letters  
(Honorary)) 

42,327,645
(คดิเป็น
8.63%) 

 -- 42,327,645
(คดิเป็น
8.63%) 

พีส่ำวคนโต ทัง้  5  ปี / 
ประธำนกรรมกำร 
2533 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำร 
2518 – ปัจจุบนั / 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
     ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
บจ. เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ / 
     ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 
บจ. ไตรภรำดำ / 

        Pine Manor College, Massachusetts, USA     กรรมกำร       ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำ 
  ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ     2530 – ปัจจุบนั / บจ. เอส.อำร.์ เอสเตท / 
       มหำวทิยำลยับอสตนั สหรฐัอเมรกิำ 

 
    ประธำนกรรมกำร       ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์

นำยประเวศวฒุ ิ ไรวำ 69 ปรญิญำตร ีPolitical Science 30,524,310 -- 30,524,310 น้องชำยคนที ่3 2559 – ปัจจุบนั / บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท  /  
รองประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 
 
 
 
  
 
 

      มหำวทิยำลยัอนิเดยีน่ำ สหรฐัอเมรกิำ 
Modern Managers Program (MMP) 
Modern Marketing Management (MMM) 
    โครงกำรอบรม จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประกำศนยีบตัร Director Certification Program (DCP)        
ประกำศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
ประกำศนียบัตร Role of The Chairman Program รุ่น 
42 
    สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD)     
หลกัสตูรภูมพิลงัแผน่ดนิ รุน่ 2  
   จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

(คดิเป็น 
6.22%) 

 (คดิเป็น 
6.22%) 

 รองประธำนกรรมกำร 
2558 – 2561 / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2558 – 2559 / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  
2537 – 2558 / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ / 
กรรมกำร 
 
 

       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

นำยประเวศวฒุ ิ ไรวำ  หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำร     2557 – ปัจจุบนั / บมจ. ชำญอสิสระ ดเีวลลอ็ปเมนท ์/ 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

(ต่อ) พำณิชย ์(TEPCOT) รุน่ 8 
    สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

กรรมกำรอสิระ, ประธำน
คณะกรรมกำรสรรหำและ 
พจิำรณำคำ่ตอบแทน 
2536 – 2556 / 
กรรมกำร 
2533 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2530 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2549 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2555 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2557 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 

       ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์ 
 
 
 
 
บจ. เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ / 
     ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 
บจ. เอส. อำร.์ เอสเตท / 
     ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์
บจ. เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่/ 
     ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงบก 
บจ. เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์
/ 
     ธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. เอม็เอสซ ีไทยคซูนี / 
     ธุรกจิโรงเรยีนสอนท ำอำหำร  
     “The Thai Cuisine” 
บจ. เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
/ 
     ธุรกจิใหบ้รกิำรสนบัสนุนวสิำหกจิ 
     ในเครอื และธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง / 
 ธุรกจิฝึกอบรมเพือ่พฒันำฝีมอืแรงงำนใหก้บั
พนกังำน 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 บมจ.เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท และบรษิทัในเครอื 
นำยขจรเดช   ไรวำ 70 ปรญิญำตร ีพำณิชยศำสตรบณัฑติ 10,275,705 -- 10,275,705 น้องชำยคนที ่2 ทัง้  5  ปี / บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 

      จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (พ.ณ.) 
ประกำศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) 
     สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 

(คดิเป็น 
2.10%) 

 (คดิเป็น 
2.10%) 

 กรรมกำร , กรรมกำรบรหิำร 
2533 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 

       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
บจ. เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ / 
      ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ 

       2530 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
  

บจ. เอส. อำร.์ เอสเตท / 
      ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์
 

นำงเกษสุดำ   ไรวำ 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
 

66 ปรญิญำดุษฏบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สำขำกำรจดักำร     
     มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลกรุงเทพ  
ปรญิญำโท เศรษฐศำสตร ์
     ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย น อ ร์ ธ อิ ส เทิ ร์ น  บ อ ส ตั น
,สหรฐัอเมรกิำ   
ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกจิ กำรเงนิและกำรธนำคำร 
      วทิยำลยัอสัสมัชญับรหิำรธุรกจิ 
ประกำศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
45/2005 
       สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
ประกำศนียบตัร Role of The Chairman Program 
รุน่ 36 
       สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู รุน่ 10/2553 
       สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน (วตท.) 

37,938,550 
(คดิเป็น 
7.74%) 

-- 37,938,550 
(คดิเป็น 
7.74%) 

ภรยิำ 
ของ 

นำยประเวศวฒุ ิ 
ไรวำ 

2562 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
2560 – 2561 / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2559 – 2560 /  
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
2556 – ปัจจุบนั / 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท  / 
       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

     กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
คำ่ตอบแทน 

        

     2551 – 2558 /  
     กรรมกำรรองผูจ้ดักำรใหญ่ 

2537 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร / 
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                                                                                                                                         เอกสำรแนบ  1   หน้ำ  4 
 

ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

กรรมกำรบรหิำร 
นำงเกษสุดำ   ไรวำ (ต่อ) 
 

 หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูของประเทศ “ภูมพิลงัแผน่ดนิ”  
รุน่ 1  
       จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูงด้ำนกำรค้ำและกำร
พำณิชย ์ 
รุน่ 6 (TEPCOT) 
    สถำบนัวทิยำกำรกำรค้ำ มหำวทิยำลยัหอกำรค้ำ
ไทย        
หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นวทิยำกำรพลงังำน 
(วพน.) รุน่ 6  
      สถำบนัวทิยำกำรพลงังำน 
หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงูดำ้นกำรพฒันำธุรกจิ 
อุตสำหกรรมและกำรลงทุน (วธอ.) รุ่น 1  
      สถำบนัวทิยำกำรธุรกจิและอุตสำหกรรม 
สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 
หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครอืข่ายนวตักรรม 
(BRAIN) รุน่ 2 
        สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) 251/2018 
      สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(IOD) 

    2533 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่, 
กรรมกำร 
2530 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2549 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2555 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2556 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2557 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 

บจ. เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ  /  
      ธุรกจิรำ้นอำหำรในต่ำงประเทศ        
 
บจ. เอส. อำร.์ เอสเตท / 
      ธุรกจิอสงัหำรมิทรพัย ์
บจ. เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่ / 
      ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงบก 
บจ. เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์
/ 
      ธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พ ี / 
      ธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. เอม็เอสซ ีไทย คซูนี / 
     ธุรกจิโรงเรยีนสอนท ำอำหำร  
     “The Thai Cuisine” 
บจ. เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
/ 
     ธุรกจิใหบ้รกิำรสนบัสนุนวสิำหกจิ 
     ในเครอื และธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง / 
     ธุรกจิฝึกอบรมเพือ่พฒันำฝีมอืแรงงำน 
     ใหก้บัพนกังำน บมจ.เอส แอนด ์พ ี
     ซนิดเิคท และบรษิทัในเครอื 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสำรแนบ  1   หน้ำ  5 
 

ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

        ประกำศนียบตัร หลกัสตูรสือ่สขุภำพ (Health 
 Ambassador) รุน่ที ่1 
        รำชวทิยำลยั จุฬำภรณ์     

นำยวทิรู   ศลิำออ่น 52 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ 7,815,000 -- 7,815,000 บุตรชำยคนที ่1  2562 – ปัจจุบนั / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2560 – 31 ธนัวำคม 2561 / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
สำยปฏบิตักิำรและบุคคล 
2555 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
ควำมเสีย่ง 
2553 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร, กรรมกำรบรหิำร 
2551 –  2559 / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส 
ธุรกจิอำหำรในประเทศ 
2551 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2555 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2556 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2557 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร / 
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 

      มหำวทิยำลยั นอรท์แคโรไลนำ แชปเปิลฮลิล ์ 
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีดำ้นกำรบรหิำรกำรโรงแรมและอำหำร 
     มหำวทิยำลยั บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ป ระก ำศ นี ย บั ต ร  Director Certification Program 
(DCP) 
ประกำศนียบตัร Director Accreditation Program(DAP) 
    สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
หลกัสตูรวทิยำกำรตลำดทุน รุน่ที ่23  (วตท. 23) 
     สถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
หลกัสตูรวทิยำกำรผูน้ ำไทย-จนี ยุคใหม ่(วทจ.) รุน่ที ่2 
      มหำวทิยำลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ

(คดิเป็น 
1.59%) 

 (คดิเป็น 
1.59%) 

ของ 
นำงภทัรำ 
ศลิำอ่อน 

       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ฟู้ดสเ์ฮำ้ส ์เคเทอริง่ เซอรว์สิเซส / 
      ธุรกจิใหบ้รกิำรดำ้นโภชนำกร 
บจ. เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล ฟู้ดส ์
/ 
      ธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. อุเมะโนะฮำนะ เอส แอนด ์พ ี / 
      ธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. ไตรภรำดำ / 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

       ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำ 
 

         
นำยวทิรู   ศลิำออ่น (ต่อ)       2560 – ปัจจุบนั / 

กรรมกำร 
 
 
พฤศจกิำยน 2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บจ. เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง / 
     ธุรกจิฝึกอบรมเพือ่พฒันำฝีมอืแรงงำน 
     ใหก้บัพนกังำน บมจ.เอส แอนด ์พ ี
     ซนิดเิคท และบรษิทัในเครอื 
บจ. เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่ / 
     ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงบก 

นำยก ำธร  ศลิำออ่น  
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยกำรผลติและกำรเงนิ  / 
กรรมกำรบรหิำร / 
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง  
 

50 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ 
สำขำวศิวกรรมกำรเงนิ 
       MIT Sloan School of Management Massachusetts, USA,  
ปรญิญำโท สำขำวศิวกรรมเคม ี
       Imperial College of Science Technology  
       and Medicine, London, England 
ประกำศนยีบตัร Audit Committee Program (ACP) 
ประกำศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) 
       สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
IOD) 
หลกัสตูร TLCA Executive Development Program  
(EDP) รุน่ที ่2  
      สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
หลกัสตูรผูบ้รหิำรระดบัสงู ดำ้นกำรคำ้และพำณิชย ์

7,393,700 
(คิดเป็น 
1.507%) 

4,700 
(คิดเป็น 

0.0009%) 

7,398,400 
(คิดเป็น 
1.509%) 

บุตรชำยคนที ่2 
ของ 

นำงภทัรำ 
ศลิำอ่อน 

 

2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
สำยกำรผลติและกำรเงนิ 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2558 – 2559 / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่อำวุโส 
สำยกำรผลติและซพัพลำยเชน 
2557 – ปัจจุบนั  / 
กรรมกำรบรหิำร 
2557 – 2558  /               
รองผูจ้ดักำรใหญ่  

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

TEPCOT 
    สถำบนัวทิยำกำรกำรคำ้ มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้
ไทย 

สำยกำรผลติและซพัพลำยเชน  
 

นำยก ำธร  ศลิำออ่น (ต่อ)   
 
 

     2554 – ปัจจุบนั /  
ประธำนกรรมกำรก ำหนด 
คำ่ตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
และดแูลก ำกบักจิกำร / 
กรรมกำรสรรหำ / 
กรรมกำรอสิระ /  
2554 – 2557 / 
รองกรรมกำรผูจ้ดักำร  
หวัหน้ำกลุ่มจดักำรกำรลงทุน 
ลกูคำ้ส่วนบุคคล 
2557 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บมจ. พเีชยีส ชฟิปป้ิง / 
       ธุรกจิขนสง่ทำงเรอื 
 
 
 
 
 
บมจ. หลกัทรพัย ์บวัหลวง /  
        ธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์
 
 
บจ. ไตรภรำดำ / 
      ธุรกจิใหบ้รกิำรเป็นทีป่รกึษำ 
บจ. เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
/ 
      ธุรกจิใหบ้รกิำรสนบัสนุนวสิำหกจิ 
      ในเครอื และธุรกจิรำ้นอำหำร 
บจ. เรอืด่วนเจำ้พระยำ / 
      ธุรกจิบรกิำรขนสง่ทำงน ้ำ 
บจ. เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง / 
     ธุรกจิฝึกอบรมเพือ่พฒันำฝีมอืแรงงำน 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 

     ใหก้บัพนกังำน บมจ.เอส แอนด ์พ ี
     ซนิดเิคท และบรษิทัในเครอื 
 

นำยก ำธร  ศลิำออ่น (ต่อ)       พฤศจกิำยน 2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บจ. เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่/ 
     ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงบก 
 

นำงสำวคทัลยีำ  
แสงศำสตรำ 
กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำรรวจสอบ 
 

72 ปรญิญำตร ีบญัชบีณัฑติ (เกยีรตนิยิม) 
      จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
โครงกำรอบรม – Controllership 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์
Management Development Program 
     JJ Kellogg Northwestern University 
ประกำศนยีบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
     สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 
 

60,055 
(คดิเป็น 
0.012%) 

-- 60,055 
(คดิเป็น 
0.012%) 

ไมม่ ี ทัง้  5 ปี / 
กรรมกำรอสิระ , 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
ทัง้  5 ปี / 
กรรมกำรและเลขำนุกำรบรษิทั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2560 – ปัจจุบนั / 
เลขำนุกำรบรษิทั 
 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
        ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
บมจ. ไดนำสตีเ้ซรำมคิ /  
       ธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยวสัดุกอ่สรำ้ง 
       กระเบือ้ง เซรำมคิ 
บมจ. โรแยล ซรีำมคิ อุตสำหกรรม / 
        ธุรกจิวสัดุก่อสรำ้ง 
 

นำงสำวโสภำวด ี  
อุตตโมบล 

59 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
    จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

-- -- -- ไมม่ ี ทัง้  5 ปี / 
กรรมกำรอสิระ /  

บมจ.เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท /                 
ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

กรรมกำรอสิระ /  ปรญิญำตร ีนิตศิำสตรบ์ณัฑติ            กรรมกำรตรวจสอบ  
กรรมกำรตรวจสอบ  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์     ทัง้  5 ปี / บมจ.โรงพยำบำลบ ำรุงรำษฎร ์/ 

     ธุรกจิโรงพยำบำล 
 
หำ้งหุน้สว่นจ ำกดัเกำ้พณิเพชร /  
     ธุรกจิอุปโภค/บรโิภค 
 

  ประกำศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
ประกำศนยีบตัร Audit Committee Program (ACP) 
   สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

    กรรมกำรอสิระ /  
กรรมกำรตรวจสอบ 
2560 – ปัจจุบนั / 
หุน้สว่นผูจ้ดักำร 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 

 

                                                                                                                                         เอกสำรแนบ  1   หน้ำ  9 
 

ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

         

นำยปิยะ  ซอโสตถกิุล 
กรรมกำรอสิระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

49 ปรญิญำโท ดำ้นบรหิำรธุรกจิ (MBA) 
     Harvard University 
ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำโท วศิวกรรมศำสตร ์ดำ้นวศิวกรรมเคม ี
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร ์ดำ้นวศิวกรรมเคม ี
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีเศรษฐศำสตร ์
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ประกำศนยีบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) รุน่ที ่35 ปี 2548 
หลกัสตูร Corporate Governance for Capital 
Market Intermediaries (CGI) รุน่ที ่4/2558 
     สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย 
(IOD) 
 

-- -- -- ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
2555 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
2554 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรอสิระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
คำ่ตอบแทน 
2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2558 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2555 – ปัจจุบนั  
กรรมกำรบรหิำร 
2554 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
     ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
บรษิทั บุญรกัษำ โฮลดิง้ส ์จ ำกดั / 
      ธุรกจิใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิทั กรสิท ีจ ำกดั / 
      ธุรกจิเครือ่งส ำอำงค ์
บรษิทั เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จ ำกดั / 
      ธุรกจิเอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์
บรษิทั สยำมเฮำ้ซิง่ จ ำกดั / 
      ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิทั ไทยชรูส จ ำกดั / 
      ธุรกจิผลติ และจ ำหน่ำยผงชรูส 
 

         



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นำยปิยะ  ซอโสตถกิุล 
(ต่อ) 

      2554 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2554 – ปัจจุบนั  
กรรมกำร 
 
2554 – ปัจจุบนั  
กรรมกำรบรหิำร 
2554 – ปัจจุบนั  
ทีป่รกึษำ ฝ่ำยผูจ้ดักำรใหญ่ 
2553 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
2550 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 
2547 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
 

บรษิทั นนัยำงมำรเ์กต็ติง้ จ ำกดั / 
      ธุรกจิจ ำหน่ำย รองเทำ้ผำ้ใบ รองเทำ้ 
      ฟองน ้ำ 
บรษิทั นนัยำงอุตสำหกรรม จ ำกดั / 
      ธุรกจิผลติ รองเทำ้ผำ้ใบ รองเทำ้ 
      ฟองน ้ำ 
บรษิทั ซคีอนดเีวลลอปเมนท ์จ ำกดั / 
      ธุรกจิใหเ้ชำ่พืน้ที,่ ศนูยก์ำรคำ้ 
ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน)  
      ธุรกจิธนำคำร 
บรษิทั เอรำวณันำ จ ำกดั / 
      ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
 
บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จ ำกดั 
(มหำชน) / 
     ธุรกจิเงนิทุนและหลกัทรพัย ์
 
บรษิทั ซคีอน จ ำกดั / 
     ธุรกจิรบัเหมำก่อสรำ้งบำ้นและอำคำร 
     ทุกชนิด 
 

         
         
         



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นำยธรีนนัท ์ ศรหีงส ์
กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
 

54 
 

Advance Management Program  
     Harvard Business School  
MBA 
     Michigan University 
ปรญิญำตร ีสำขำวศิวกรรมศำสตร ์ 
     จุฬำลงกรณ์ มหำวทิยำลยั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- -- -- ไมม่ ี 2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
 
กนัยำยน 2561 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
2561 – 2562 / 
กรรมกำร 
 
เมษำยน 2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร / 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 
ก รกฎ ำคม  2560-ธัน วำคม 
2562/ 
กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำร 
 

Arcel Capital Company Limited / 
    ธุรกจิใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรบรหิำร 
บรษิทั เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ำกดั /  
    ธุรกิจขำยปลีกสินค้ำอื่นๆ ในร้ำนค้ำ
ทัว่ไป 
บรษิทั เดอะมอลล ์ชอปป้ิง คอมเพลก็ซ ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิเชำ่และด ำเนินกำรเกีย่วกบั 
     อสงัหำรมิทรพัย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่ำ
จำก 
     ผูอ้ื่นทีไ่มใ่ชเ่พือ่เป็นทีพ่กัอำศยั 
บรษิทั ไทย แอก็โกร เอก็ซเชนจ ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิเชำ่และด ำเนินกำรเกีย่วกบั 
     อสงัหำรมิทรพัย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่ำ
จำก 
     ผูอ้ื่นทีไ่มใ่ชเ่พือ่เป็นทีพ่กัอำศยั 
บรษิทั แอดวำนซ ์เพำเวอร ์คอนเวอรช์ัน่ จ ำกดั / 
      ธุ รกิจก่ อสร้ำงโครงกำรสำธำรณู ปโภค
เกีย่วกบั 
      สำยสง่ไฟฟ้ำก ำลงัและสำยสญัญำณสือ่สำร 
บรษิทั เซล่ำร ์คอนซลัติง้ จ ำกดั /  
     ธุรกิจให้ค ำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
อื่น  ๆ 
     ซึง่มไิดจ้ดัประเภทไวใ้นทีอ่ื่น 
บรษิทั ธนชำตประกนัภยั จ ำกดั (มหำชน) /  



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

      ธุรกจิประกนัวนิำศภยั 
 
 

         
นำยธรีนนัท ์ ศรหีงส ์(ต่อ) 
 

      2561 – 2562/ 
กรรมกำร 
2562 – 2562/ 
ประธำนกรรมกำรก ำกบัควำมเสีย่ง 
มกรำคม 2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรบรหิำร 
2560 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
 
มถิุนำยน 2561 – ปัจจุบนั / 
ประธำนกรรมกำร 
 
 
เมษำยน 2561 – 2562 / 
ประธำน 
 
 
 

บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) /  
     ธุรกจิโฮลดิง้ทีล่งทุนในธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 
บรษิทั ทุนธนชำต จ ำกดั (มหำชน) /  
      ธุรกจิโฮลดิง้ทีล่งทุนในธุรกจิกำรเงนิเป็นหลกั 
บรษิทั ภูเกต็ ดพี ซ ีพอรต์ จ ำกดั /  
     ธุรกจิขนถ่ำยสนิคำ้ 
คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรปฏริปูเพือ่รองรบั
กำรปรบัเปลีย่นตำมนโยบำย THAILAND 4.0 /  
     ปฏริปูระบบรำชกำร และพฒันำ
นวตักรรม 
    รปูแบบใหม ่
สมำคมกำรจดักำรธุรกจิแห่งประเทศไทย /  
     สรำ้งเสรมิวชิำชพีกำรจดักำรเพิม่พนู 
    ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นกำรจดักำร 
    ธุรกจิใหม้มีำตรฐำนทดัเทยีม
ต่ำงประเทศ 
คณะอนุกรรมกำรยุทธศำสตรด์จิทิลัเพือ่ตลำดทุน /  
   วำงกระบวนกำรและปรบัโครงสรำ้ง 
   พืน้ฐำนในตลำดทุนใหร้องรบั    
   Digitalization 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
         
         
         
         
นำยธรีนนัท ์ ศรหีงส ์(ต่อ)       เมษำยน 2561 – ปัจจุบนั / 

กรรมกำร 
 
 
เมษำยน 2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั/ 
กรรมกำร 
ธนัวำคม 2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบั
ควำมเสีย่ง 
17 มกรำคม 2563 – ปัจจุบนั /  
ประธำนคณะกรรมกำรก ำกบั
เทคโนโลยสีำรสนเทศ / 
กรรมกำรสรรหำก ำหนด
คำ่ตอบแทนและบรรษทัภบิำล 
 

คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนกำรด ำเนนินโยบำย
เพือ่ใช ้
ประโยชน์ขอ้มลูขนำดใหญ่ (Big Data) ศนูย์
ขอ้มลู  
(Data Center) และคลำวดค์อมพวิติง้ (Cloud  
Computing) / 
     พฒันำ Big Data ใหม้คีณุภำพและ 
    ทนัสมยั 
 
บรษิทั บเีคท ีโฮลดิง้ส ์จ ำกดั /  
     ธุรกจิสง่ออก จ ำหน่ำยผลติภณัฑเ์ครือ่งครวั 
บรษิทั นอรท์ เทริน์เรลเวย ์พำรค์ จ ำกดั /  
          ธุรกจิขนสง่สนิคำ้ทำงน ้ำ 
บรษิทั ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) /  
          ธุรกจิกจิกำรธนำคำรพำณิชย ์
 
 
บรษิทั ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) / 
          ธุรกจิกจิกำรธนำคำรพำณิชย ์



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นำยเลศิศกัดิ ์บุญสง่ทรพัย ์
กรรมกำร 

51 ปรญิญำโท สำขำวชิำ Chemical Engineering   
Oregon State University 

ประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP)   
ปี 2558 
      สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

-- -- -- ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2557 - ปัจจุบนั / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยจดัซือ้
และกระจำยสนิคำ้ 

บมจ.เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท /                     
ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั /  
     ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 

นำยเลศิศกัดิ ์บุญสง่ทรพัย ์
(ต่อ) 

      2561 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
 
 
2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2562 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
 

บจ. พแีคน เดอลกุซ ์(ประเทศไทย) / 
      ธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
ผลติ 
    เครือ่งปรุงแตง่อำหำร (เครือ่งปรุงแต่ง 
    ช๊อกโกเลต เครือ่งปรุงแต่งไอศกรมี 
    ลกูกวำดหรอืทอฟฟ่ี ขนมอบ)   
บจ. อำรต์ ออฟ เบคกิง้  / 
     ธุรกจิผลติและจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑ ์
     กลุ่มเบเกอรี ่ทัง้แชแ่ขง็และพรอ้มทำน 
บจ. ซเีลค เซอรว์สิ พำรท์เนอร ์/  
       ธุรกจิรำ้นอำหำรและเครือ่งดืม่ 
     ภำยในท่ำอำกำศยำน 
บจ. ไมเนอร ์แดรี ่/ 
     ธุรกจิโรงงำนผลติไอศกรมีและทอ้ปป้ิง 
บจ. ไมเนอรช์สี / 
      ธุรกจิโรงงำนผลติชสี 
บจ. ไมเนอร ์ฟู้ด เมยีนมำร ์/ 
     ธุรกจิธุรกจิรำ้นอำหำรและเครือ่งดื่ม 
     ในประเทศพมำ่ 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
         
         
         
         
นำยชยัพฒัน์  ไพฑรูย ์
กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำรควำม
เสีย่ง 
 

48 ปรญิญำโท สำขำวชิำ Finance & International Business    
University of Notre Dame 

ปรญิญำตร ีสำขำพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี 
      จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ประกำศนียบตัร Chief Financial Officer Certificate  
Program รุน่ที ่20/2559 
       สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชปูถมัภ ์
ประกำศนียบตัร TLCA Executive Development  
Program (EDP) รุ่นที ่12/2556 
       ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สมำคมบรษิทัจด 
       ทะเบยีนไทย และสถำบนัวทิยำกำรตลำดทุน 
ประกำศนียบตัร Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที ่176/2556 
       สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

-- -- -- ไมม่ ี 2562 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร / 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
2555 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 

บมจ.เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท /                       
ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

 
บจ. เจำ้พระยำ รซีอรท์ /  
     ธุรกจิโรงแรมและศนูยก์ำรคำ้ 
บจ. สตำร ์เทรเวลเลอร ์/  
     ธุรกจิจดักำรดำ้นกำรท่องเทีย่ว 
บจ. ไมเนอร ์ซพัพลำยเชน โซลชูัน่ / 
     ธุรกจิบรหิำรงำนจดัซือ้ 
บจ. ภูเกต็ บชี คลบั โอนเนอร ์/          
       ธุรกจิบรหิำรจดักำร 
บจ. ไมเนอร ์คอนซลัแทน็ส ์แอนด ์เซอรว์สิ /  
     ธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
บจ. อำรม์นิ ซสิเทม็ส ์/  
     ธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
บจ. ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์/  
     ธุรกจิกำรจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
บจ. สมยุ บชี คลบั โอนเนอร ์/  
      ธุรกจิโรงแรมและใหเ้ชำ่อสงัหำรมิทรพัย ์



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บจ. ไมเนอร ์สกำย ไรเดอร ์/  
     ธุรกจิบนัเทงิ 
 

         
นำยชยัพฒัน์  ไพฑรูย ์
(ต่อ) 

      2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2559 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2561 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บจ. ไมเนอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์/ 
    ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บจ. นวศร ีแมนูแฟคเจอริง่ /  
    ธุรกจิผลติสนิคำ้อุปโภค 
บจ. ไมเนอร ์โฮเทล กรุ๊ป / 
    ธุรกจิบรหิำรโรงแรม 
Minor Food Group (Singapore) Pte. Ltd. /  
    ธุรกจิขำยอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 

นำยอรรถ ประคณุหงัสติ 
ประธำนเจำ้หน้ำที ่
สำยธุรกจิ เอส แอนด ์พ ี

58 ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ 
     จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
ปรญิญำตร ีคณะวำรสำรศำสตร ์
     มหำวทิยำสยัธรรมศำสตร ์

-- -- -- ไมม่ ี 16 สงิหำคม 2562 – ปัจจุบนั / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีส่ำย
ปฏบิตักิำรธุรกจิเอสแอนดพ์ ี
2546 - 2562 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำยปฎบิตัิ
กำร 
 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 
       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
 

นำยสมจติร  กติธิรีะกุล 
รองผูจ้ดักำรใหญ่
สำยกำรผลติเบเกอรี ่

57 ปรญิญำโท ศลิปศำสตร ์
      มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
ปรญิญำตร ีเทคโนโลยชีวีภำพ 
      มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-- -- -- ไมม่ ี ทัง้  5  ปี / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยกำรผลติเบเกอรี ่ 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท  / 
       ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
         
         
นำยจงชนะ  จนัทมำศ 
รองผูจ้ดักำรใหญ่
สำยกำรผลติอำหำร 
 

55 ปรญิญำตร ี  วทิยำศำสตรบ์ณัฑติ 
วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยกีำรอำหำร         
        มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร ์

-- -- -- ไมม่ ี ทัง้ 5 ปี / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยกำรผลติอำหำร 
และฝ่ำยวจิยัพฒันำผลติภณัฑ ์
2556 – 2557 / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่สำยกำรขำย 
2551 – 2557 / 
รองผูจ้ดักำรใหญ่ 
สำยกำรผลติอำหำร 
 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท  /     
      ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

 
 
นำงปัทมำวลยั รตันพล 
เลขำนุกำรบรษิทั 
(8 พฤศจกิำยน 2562) 
 
 
 
 
 
  
 

64 ปรญิญำโท ดำ้นบรหิำรธุรกจิ      
     Emporia State University  
     ประเทศสหรฐัอเมรกิำ 
ปรญิญำตร ีคณะพำณิชยศำสตรแ์ละกำรบญัช ี
     จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั  
ประกำศนยีบตัร Director Certification Program (DCP) 
   สมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

42,500 
(คดิเป็น 
0.01%) 

-- 42,500 
(คดิเป็น 
0.01%) 

 
 
 

ไมม่ ี
 
 
 
 
 

2553 – พฤศจกิำยน 2562 / 
กรรมกำร, 
กรรมกำรบรหิำร, 
กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2546 – ปัจจุบนั / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย 
บรหิำรทรพัยำกรบุคคล / 
2552 – ปัจจุบนั / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย 
ทรพัยำกรบุคคล / 
ประธำนเจำ้หน้ำทีฝ่่ำย 
ปฏบิตักิำรไมเนอรฟู้์ด 
กรรมกำร 
2545 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 
2541 – ปัจจุบนั 
กรรมกำร 
 
 

บมจ. เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท / 
     ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
 
 
บมจ. ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล และ 
บรษิทัในเครอื / 
    ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป / 
    ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 
 
 
 
 
บมจ. ไมเนอร ์คอรป์อเรชัน่ และบรษิทั 
ในเครอื / 
    ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ไลฟสไตล ์
บรษิทั อำรม์นิ ซสีเทม็ส ์จ ำกดั / 
      ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเครือ่งครวั เสือ้ผำ้ และ 
       รองเทำ้ 
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ - สกุล / ต ำแหน่ง 
 

อำยุ 

คุณวุฒกิำรศกึษำ 

จ ำนวนหุน้ทีถ่อื (หุน้) ควำมสัมพันธ ์
ประสบกำรณท์ ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน สิน้ปี 2562 ทำงครอบครัว 

  
แปลง 

 
ระหว่ำง
ผู้บริหำร ช่วงเวลำ / ต ำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

         

นำงปัทมำวลยั รตันพล 
(ต่อ) 
 

      2541 – ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2541 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2541 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2541 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2541 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2554 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2552 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
2557 - ปัจจุบนั  / 
กรรมกำร 
 
2551 - ปัจจุบนั / 
กรรมกำร 
 

บรษิทั เอสมโิด แฟชัน่ส ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเสือ้ผำ้ 
บรษิทั  ไมเนอร ์คอนซลัแทน็ส ์แอนด ์เซอรว์สิ 
จ ำกดั  / 
     ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยกระเป๋ำเดนิทำง 
บรษิทั ไมเนอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิพฒันำอสงัหำรมิทรพัย ์
บรษิทั นวศร ีแมนูแฟคเจอริง่ จ ำกดั / 
     ธุรกจิผลติสนิคำ้อุปโภค 
บรษิทั ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิจดัจ ำหน่ำยเครือ่งครวั 
บรษิทั  ไมเนอร ์แฟชัน่ จ ำกดั / 
     ธุรกจิคำ้ปลกี 
บรษิทั ดบัเบลิ พ ีคอนซลัแทน็ท ์จ ำกดั / 
     ธุรกจิใหค้ ำปรกึษำทำงธุรกจิและกำรจดักำร 
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย คซูนี จ ำกดั  / 
     ธุรกจิโรงเรยีนสอนท ำอำหำร  
     “The Thai Cuisine” 
บรษิทั เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) จ ำกดั 
/ 
     ธุรกจิรำ้นอำหำร “เดอะ คอฟฟ่ี คลบั” 
 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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      บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนง่ของผูบ้รหิารและผูม้อีํานาจควบคมุของบรษิทั ในบรษิทัยอ่ย และบรษิทัรว่ม

บรษิทั บรษิทัทเีกยีวขอ้ง
เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี เอส แอนด ์พี ภทัรา เอส แอนด ์พี ภทัรา สุดา เอ็ม เอส พี ภทัรา ภทัรา อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ี เอส แอนด ์พ ี เซยีงไฮ ้ยวัะซอื เอส แอนด ์พี เอ็มเอสซี ฟู้ ดเฮา้ส ์ เอส.อาร.์

รายชอื ซนิดเิคท อนิเตอรเ์นชนัแนล อนิเตอรเ์นชนัแนล ดลิเิวอรี โกลเบลิ (เจนวีา) เรสทวัรองท ์ ไฟน ์ไทย คูซนี พรอ้พเพอรต์ี ปกักงิ เวยีนนา เอส แอนด ์พี ดเีวลลอปเมนท ์ ดเีวลลอปเมนท ์ เรสทวัรองท ์ เทรนนงิ ไทย คูซนี เคเทอรร์งิ เอสเตท
 ฟู้ ดส์  ฟู้ ดส ์(กมัพูชา)   (สงิคโปร)์

1.  นางภทัรา  ศลิาออ่น x  x / x
2. นายประเวศวฒุ ิ ไรวา // // / // // / / / / / / / / / / / / //
3. นายขจรเดช  ไรวา // /  // / / //
4. นางเกษสดุา  ไรวา // // / // // / / / / / / / // / / / / / //
5. นายวทิูร  ศลิาออ่น // // x / / // / / /
6. นายกําธร ศลิาออ่น // / / / / / /
7. นางสาวคทัลยีา แสงศาสตรา /
8. นางสาวโสภาวด ี  อตุตโมบล /
9. นายปิยะ  ซอโสตถกิลุ /
10. นายธรีนันท ์ ศรหีงส ์ / / / / /
11. นายเลศิศกัดิ ์ บุญสง่ทรพัย ์ /
12. นายชยัพฒัน ์ ไพฑรูย ์ /
13. นางปัทมาลยั  รตันพล //
14. นายอรรถ  ประคณุหงัสติ //
15. นายธรีกรณ ์ ไรวา  / / /
16. รอ้ยโทวรากร  ไรวา //  // //  //
17. นางพรพไิล  ไรวา  // //
18. นางพนัทพิา ไรวา  // / //
19. นายสมจติร  กติธิรีะกลุ
20. นายจงชนะ  จนัทมาศ

หมายเหต ุ:
X    ประธานกรรมการ //     กรรมการบรหิาร
/     กรรมการ  
เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท บรษิัท เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จํากดั (มหาชน) ภัทรา ปักกงิ บรษิัท ภัทรา อนิเตอรเ์นชนัแนล เรสทัวรองท ์แมเนจเมน้ท ์(ปักกงิ) จํากดั
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ฟู้ดส์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ฟู้ดส ์จํากดั ภัทรา เวยีนนา ภัทรา เรสทัวรองท,์ เวยีนนา จเีอ็มบเีอช
เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ฟู้ดส ์(กมัพชูา) บรษิัท เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชนัแนล ฟู้ดส ์จํากดั (กมัพชูา) อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี บรษิัท อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ีจํากดั
เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอร ี บรษิัท เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอร ีจํากดั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดงิ จํากดั
เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จํากดั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์(สงิคโปร)์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดงิ พทีอี ีจํากดั
ภัทรา (เจนีวา) บรษิัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จาํกดั เซยีงไฮ ้ยัวะซอื เรสทัวรองท์ บรษิัท เซยีงไฮ ้ยัวะซอื เรสทัวรองท ์แมเนจเมน้ท ์จํากดั
เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท์ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีเรสทัวรองท ์จํากดั เอส แอนด ์พ ีเทรนนงิ บรษิัท เอส แอนด ์พ ีเทรนนงิ จํากดั
ภัทรา ไฟน ์ไทย คซูนี ไฟน ์ไทย คซูนี เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี บรษิัท เอ็มเอสซ ีไทย คซูนี จํากดั
สดุา บรษิัท สดุา จํากดั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์งิ บรษิัท ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์งิ เซอรว์สิเซส จํากดั
เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ ี บรษิัท เอ็ม เอส พ ีพร็อพเพอรต์ ีจํากดั เอส. อาร.์ เอสเตท บรษิัท เอส. อาร.์ เอสเตท จํากดั

เอกสารแนบ 2  หนา้ 1

บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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เอกสารแนบ 3 :  รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance)  (ถ้ามี) 
 

ช่ือ - สกลุ / ต าแหน่ง 

อาย ุ

คณุวฒิุการศึกษา 

จ านวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) ความสมัพนัธ ์
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

(ปี) ต้นปี 2562 เปล่ียน ส้ินปี 2562 ทางครอบครวั 

 
 แปลง 

 
ระหวา่ง
ผูบ้ริหาร ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษทั / ประเภทธรุกิจ 

 
หวัหน้างานตรวจสอบ
ภายใน 
นำงเชอรล์ี ่ สวำ่งคง 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประจ ำส ำนกั 
ตรวจสอบภำยใน 

 
 

50 

 
 
ปรญิญำตร ีวทิยำศำสตรบ์ณัฑติ 
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 
 
-- 

 
 
-- 

 
 
-- 

 
 

ไมม่ ี

 
 
2558 – ปัจจุบนั /  
ผูจ้ดักำรฝ่ำยประจ ำส ำนกั
ตรวจสอบ 
2553 – 2558 /  
ผูช้ว่ยฝ่ำยประจ ำส ำนกังำน 

 
 
บมจ. เอสแอนดพ์ซีนิดเิคท / 

  ธุรกจิอำหำรและเครือ่งดื่ม 

       ตรวจสอบ 
2551-2552 / 
ผูช้ว่ยฝ่ำยประจ ำศนูยด์ลิเิวอรี ่
 
 

 

 



 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
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  หน้าท่ีความรบัผิดชอบของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

  ส ำนกังำนตรวจสอบก ำหนดนโยบำยกำรตรวจสอบภำยใน ใหส้อดคลอ้งตำม วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ ์ รวมทัง้ขอ้บงัคบัของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมำตรฐำนวชิำชพีกำร
ตรวจสอบภำยในทีเ่ป็นสำกล เป็นกำรตรวจสอบเชงิป้องกนัอย่ำงสรำ้งสรรคท์นัเหตุกำรณ์ และยดึมัน่ในจรรยำบรรณ โดยก ำหนดก ำหนดควำมรบัผดิชอบของหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ไวด้งันี้ 

• ตรวจสอบใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชไีทยและสำกล มกีระบวนกำรจดัท ำ และหลกัฐำนประกอบกำรบนัทกึบญัชทีีถู่กต้องครบถว้น มคีวำมโปรง่ใสและ
เชือ่ถอืได ้มกีำรเปิดเผยขอ้มลู ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิอยำ่งเพยีงพอ  

• พจิำรณำผลกระทบจำกมำตรฐำนบญัชทีีม่กีำร เปลีย่นแปลงและกำรเลอืกใชน้โยบำยบญัช ีใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

• ก ำหนดและพฒันำวธิกีำรตรวจสอบเพือ่ส่งเสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ในแนวทำงเชงิป้องกนั และสรำ้งสรรคด์ว้ยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั ใหเ้กิดประโยชน์และเพิม่คุณคำ่แก่องคก์รยิง่ขึน้  

• พจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นตำมกฎหมำย และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

• ใหค้ ำปรกึษำอยำ่งเป็นอสิระและเทีย่งธรรมตำมแนวทำงจรรยำบรรณและบรรษทัภบิำล เพือ่ลดควำม เสีย่งจำกกำรปฏบิตัไิมต่รงตำมหลกักำรทีห่น่วยงำนก ำหนดไว ้

• สนับสนุนกำรพฒันำโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เพื่อกำรบรหิำรงำนและพฒันำกำรตรวจสอบ  

• จดัใหม้รีะบบประเมนิผลกำรตรวจสอบตำมนโยบำยตรวจสอบและก ำหนด KPIsวดัผลของผูต้รวจสอบและส ำนักงำนตรวจสอบเพือ่พฒันำปรบัปรุงงำนตรวจสอบใหด้ยีิง่ขึน้  

• จดัใหม้กีำรตรวจสอบทีเ่ป็นแนวทำง Innovative Auditing 

• ก ำหนดและพฒันำแนวทำงตรวจสอบใหม้กีำรปฏบิตังิำนตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนวชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน และจรยิธรรมกำรตรวจสอบทีก่ ำหนดโดยองคก์รวชิำชพีสำกล และ
ส่งเสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในไดร้บัวุฒบิตัร  

• พฒันำองคค์วำมรู ้ทกัษะและคุณภำพในกำรตรวจสอบภำยในอยำ่งต่อเนื่อง ตำมสภำพแวดลอ้มและเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง 

• ประสำนงำนกบัผูส้อบบญัชตีำมนโยบำยของคณะกรรมกำรตรวจสอบและมำตรฐำนกำรตรวจสอบภำยใน  

• ก ำหนดผงับรหิำรงำน ก ำลงัพล แผนงำน และงบประมำณของส ำนกังำนตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบักำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรบรหิำรงำนบุคคลทีด่ ี 

• ปฏบิตัภิำรกจิทีค่ณะกรรมกำรตรวจสอบมอบหมำยเพิม่เตมิ 

 



บรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ำกดั (มหำชน) 
 

 

เอกสารแนบ 4 :  รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

 
  - ไมม่ ี- 
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เอกสารแนบ 5 : อ่ืน ๆ  
 

 
  - ไมม่ ี- 
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