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สารจากประธานกรรมการ 

สวสัดีค่ะ ท่านผูถื้อหุน้ 

บริษัทผ่านประสบการณท์ี่ไม่ปรกติเนื่องดว้ยสถานการณข์องโรคระบาดไวรสั  โควิด19 มาตลอดทัง้ปี 

2563   ซึ่งนับเป็นปีที่ 47 ของบริษัท  โรคระบาดนีส้่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะธุรกิจ

รา้นอาหารที่ตอ้งปิดตัวเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการป้องกนัการแพร่กระจายของโรค ท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจรา้นอาหาร,รา้นเบเกอรี่ และการด ารงอาชีพของพนักงานเป็นบางส่วน แต่เมื่อวิกฤติโควิด19 เริ่มคลี่คลายลง

ในช่วงหลงักลางปี 2563 เป็นที่น่าชื่นใจว่าทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานไดร้่วมมือร่วมใจ ร่วมพลงั ฝ่าฟัน ภยัวิกฤตินีม้า

ไดอ้ย่างน่าชื่นชม แมว้่าผลกระทบที่เกิดขึน้ท าใหลู้กคา้ลดลงไป ไม่ไดย้อดขายตามเป้าหมาย แต่ดว้ยพลงัแรงกาย

และก าลงัใจที่ส่งใหก้นั ช่วยกนัประหยดัค่าใชจ้่าย ช่วยกนัใหก้ารบริการลกูคา้ เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัการบริการที่ดี และ

อาหารท่ีอรอ่ย ตามแนวคิดและนโยบาย “ลกูคา้คือคนส าคญั” เราก็สามารถสรา้งผลงานที่น่าภาคภมูิใจได ้

S&P สามารถพลิกฟ้ืนในช่วงปลายปีไดอ้ย่างรวดเร็ว จนกระทั่งมีก าไรสามารถจ่ายโบนัสใหพ้นักงาน

เป็นการตอบแทนความดี ความตัง้ใจ และความทุ่มเทในการท างานของพนกังานทุกคน  และมีเงินปันผลคืนสู่ผูถื้อ

หุน้ทกุท่านอย่างทั่วถึง  

อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ยงัคงมีความรบัผิดชอบอย่างต่อเนื่องในโครงการต่างๆเท่าที่สามารถจะท าได ้ไม่

ว่าจะเป็นโครงการลดขยะและมลพิษด้วยการแยกขยะ ลดการใช้พลาสติก ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมให้

สอดคลอ้งกบัการที่ภาครฐัรณรงคเ์รื่องความสะอาดเพื่อป้องกนัโรคระบาดไวรสัไดอ้ย่างต่อเนื่องอีกดว้ย  

บริษัทฯขอใหส้ญัญาต่อทุก ๆ ท่านว่า แมว้่าสถานการณโ์รคไวรสัโควิด 19 จะไม่สามารถหายไปจาก

โลกนีไ้ดใ้นอนาคตอนัใกลน้ี ้แต่เราจะยงัคงตัง้ใจด าเนินการพฒันาธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสูก่ารเจรญิเติบโต

อย่างมั่นคงสืบไป 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ คู่คา้ ลกูคา้ รวมทัง้ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่าน

ที่ใหค้วามสนับสนุนและมอบความไวว้างใจใหบ้ริษัทฯดว้ยดีเสมอมา และในปีที่ 48 นี ้เรายังคงมุ่งมั่นรกัษาและ

พฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑท์ี่ดี คุม้ค่า และการบรกิารท่ีประทบัใจ พรอ้มกนันีผู้บ้รหิารและพนกังาน S&P จะยงัคง

รว่มมือรว่มใจทุ่มเทในการท างานเพื่อยกระดบัการด าเนินธุรกิจบริการอาหารและเบเกอรี่ใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป 
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สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร                                                                                             

 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ทกุท่าน 
 
ปี 2564 ไดร้บัการคาดหมายว่าเป็น “ปีที่แย่ลงก่อนที่จะดีขึน้” ซึ่งถกูพิสจูนใ์หเ้ห็นแลว้ว่าเป็นความจรงิ การแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควิดระลอกที่ 2, 3 และ 4 ท าใหเ้กิดการล็อคดาวนห์ลายครัง้ตลอดทัง้ปี  โดยเฉพาะเดือนกรกฎาคมและ
สิงหาคม ที่รา้น S&P กว่า 200 แห่งตอ้งปิดท าการชั่วคราวอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน ท่ามกลางความทา้ทาย
มากมาย เราสามารถปรบัตวัไดอ้ย่างรวดเรว็ ดว้ยความคลอ่งตวัของทีมท างานในการควบคมุตน้ทนุ และการปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของลกูคา้ ท าใหเ้ราสามารถรกัษาผลก าไรรายไตรมาสที่ดีไวไ้ด ้ แมแ้ต่ในไตรมาสที่ 3 ที่เป็น
ช่วงเวลาที่ยากล าบากและมีการล็อคดาวนท์ี่รดักมุมาก 
 
สว่นหนึ่งของเหตกุารณส์ าคญัในปี 2564 คือ เราจ าหน่ายขา้วแช่ไดม้ากถึง 146,000 ชุด ท าลายทกุสถิติที่ผ่านมา การ
ใช ้1344 เดลิเวอรี่ แพลตฟอรม์ ที่ปรบัโฉมใหม่ และการร่วมงานกบัพนัธมิตรจดัสง่อาหารต่าง ๆ เพื่อการสง่สินคา้ถึง
มือผูบ้รโิภคอย่างรวดเรว็และราบรื่น มีการสรา้งตลาดนดั S&P  (S&P Marketplace) ที่คลอ่งตวั เพื่อตอบสนองต่อ
มาตรการล็อคดาวนท์ี่ “หา้มรบัประทานอาหารในรา้น” การเรง่เพิ่มสาขา “DelTa” (Delivery and Takeaway) จ านวน 
29 แห่ง การเพิ่มศกัยภาพของคอลเซ็นเตอรเ์ป็นสองเท่าเพื่อใหบ้รกิารจดัสง่อาหารและเคก้ที่รวดเรว็มากขึน้ และใน
การด าเนินการนีส้ง่ผลใหย้อดขายเดลิเวอรี่เพิ่มขึน้เกือบสองเท่า การเปิดสาขา “เบเกอรี่มารท์” (Bakery Mart) ซึ่งเป็น
ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่น าเสนอประสบการณก์ารเลือกซือ้สินคา้อย่างมีความสขุมาสูล่กูคา้ที่มาใชบ้รกิาร โดยมีเปา้
ยอดขายเกือบสองเท่าของรา้นทั่วไป รวมถึงยอดจ าหน่ายเคก้แช่แข็งกว่า 2 ลา้นชิน้ผ่านช่องทางซูเปอรม์ารเ์ก็ตและ
ไฮเปอรม์ารเ์ก็ตซึ่งเป็นพนัธมิตรที่ดีของเรา ในเดือนสิงหาคม เราเปิดท าการศนูยก์ระจายสินคา้แห่งใหม่ของเรา เป็น
ผลใหก้ารบรหิารจดัการคลงัสินคา้และการกระจายสินคา้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึน้ ยอดจ าหน่าย
เคก้ช่วงเทศกาลวนัแม่ ขนมไหวพ้ระจนัทร ์ และเทศกาลปีใหม่ ที่เติบโตเพิ่มขึน้นัน้ ไดเ้บิกทางใหปี้ 2565 เป็นปีแห่ง
ความส าเรจ็จากการเปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็นโอกาส  
 
ส าหรบัปีที่จะมาถึงต่อไปนัน้ เราจะมุ่งเนน้ “การเติบโตหลงัมรสมุ” เราจะเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัธุรกิจหลกั
ของเราต่อไปดว้ยรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ศกัยภาพดา้นดิจิทลั และการน าเสนอผลิตภณัฑท์ี่ค  านึงถึงความตอ้งการของ
ลกูคา้เป็นที่หลกั ในขณะเดียวกนัก็สรา้งโอกาสใหม่ส าหรบัการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสรา้งสมดลุใหก้บัพอรต์โฟลิ
โอธุรกิจของเราในการเป็นเครือข่ายรา้นอาหารและเบเกอรี่ และเป็นแบรนด ์ฟู้ดโซลชูั่นสท์ี่คนไทยรกัและชื่นชอบ 
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(5) นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ 
(6) นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ 
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(7)  นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการอิสระ 
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หมายเหตุ:  มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท อันได้แก่  

• กรรมการล าดับที่  11 (นายแมทธิว กิจโอธาน) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2565 และ  
นายกรีฑากร ศิรอิฐั เขา้เป็นกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2565 แทน นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการเดิมที่ลาออก  

  

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 
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คณะกรรมกำรบรหิำร 

(1) นางเกษสดุา ไรวา ประธานกรรมการบรหิาร 
(2)  นายขจรเดช ไรวา กรรมการบรหิาร 
(3)  นายประเวศวฒุิ ไรวา กรรมการบรหิาร 
(4)  นางปัทมาวลยั รตันพล  กรรมการบรหิาร 
(5)  นายอรรถ ประคณุหงัสิต กรรมการบรหิาร 
(6)  นายวิทรู ศิลาอ่อน กรรมการบรหิาร 
(7)  นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการบรหิาร 

  

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 7. 
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คณะผู้บริหาร 

คณะผูบ้รหิาร จ านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย    
1. นายวิทรู ศิลาอ่อน  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
2. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน 
3. นายอรรถ ประคณุหงัสิต  ประธานเจา้หนา้ที่สายปฏิบติัการธุรกิจ เอส แอนด ์พี 
4. นายสมจิตร กิตติธีระกลุ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่ 
5. นายจงชนะ จนัทมาศ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตอาหาร 
6. นางสาวไพรลัยา สพุิทกัษ์  รองประธานสายบญัชีและการเงิน 
7. นางสาธิมน ตะวนัเที่ยง  ผูอ้  านวยการสายการกระจายสินคา้ 
8. นางมณีสดุา ศิลาอ่อน  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาความยั่งยืนและสื่อสารองคก์ร 
9. นางสภุาวดี หตุะสิงห  ผูอ้  านวยการสายบริหารทรพัยากรบุคคล/ผูอ้  านวยการศูนยก์ารเรียน 

S&P และส านกักรรมการ 
10. นายธีรกรณ ์ไรวา  ผูอ้  านวยการสายธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 
11. นางสาวอรรถยา เภตรากาศ General Manager (GM)  
12. นายอภิชาต หลอ่อภิบาลกลุ ผูอ้  านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายพิพิธ เลาหวิโรจน ์  ผูอ้  านวยการสายอสงัหารมิทรพัย ์
14. นายปราโมทย ์พฒันาประทีป ผูอ้  านวยการสายธุรกิจคา้ปลีกและรบัจา้งผลิต 
หมายเหตุ: รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารทกุทา่นปรากฏในรายละเอยีดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิทั 

5. 

6. 

14. 12. 4. 13. 10. 

9. 8. 7. 
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รางวัลและความส าเร็จ 
1. S&P รับรางวัล “Thailand Corporate Excellence Awards 2021” 

 บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) รบัมอบรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระ
กนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  โครงกำร 
“Thailand Corporate Excellence Awards 2021” สำขำควำมเป็นเลิศในกำรบริหำร
จัดกำรโดยรวม (Corporate Management Excellence) จำก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชำ นำยกรฐัมนตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูองคก์รที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ จัดโดย 
TMA และสถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร ์แห่งจุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั ณ โรงแรมดิ 
แอทธิน ีโอเทล แบงค็อก 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. S&P Cake A Wish Make A Wish 2021…เค้กนีด้้วยรักตลอดไป ปีที ่17  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) สำนต่อโครงกำร “S&P Cake A Wish 

Make A Wish 2021…เคก้นีด้ว้ยรกัตลอดไป” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขนกองทัพเคก้ขนำด

ใหญ่จ ำนวน 425 ปอนด ์เพื่อสง่มอบควำมสขุ สรำ้งรอยยิม้สูส่งัคม เนื่องในเทศกำลปีใหม่

และเทศกำลวันแห่งควำมรกั แก่ผูด้อ้ยโอกำส เด็กก ำพรำ้ คนพิกำร ผูสู้งอำยุ ตำมมูลนิธิ

และสถำนสงเครำะห ์ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล รวม 12 แห่ง  

 
 

3. S&P จัดงานแถลงข่าว “เทศกาลข้าวแช่” พร้อมเปิดตัวภาพยนตรโ์ฆษณาชุด “1 ปีมีคร้ังเดียว ข้าว
แช ่S&P” 
บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) จัดงำนแถลงข่ำว “เทศกำลขำ้วแช่” เพื่อสืบสำนต ำนำน
อำหำรไทยสมยัโบรำณ พรอ้มเปิดตวัภำพยนตรโ์ฆษณำชุด “1 ปีมีครัง้เดียว ขำ้วแช่ S&P” โดยปีนีจ้  ำหน่ำย
ชุดขำ้วแช่ขำ้วหอมมะลิ-ขำ้วเหนียวมะม่วงน ำ้ดอกไมเ้ซตพิเศษ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และมุ่งเน้น
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ช่องทำงกำรขำยผ่ำน S&P Delivery 1344 ที่พรอ้มเสิรฟ์ควำมอร่อยถึงบำ้น โดยมีแขกรบัเชิญพิเศษ คุณ
แพนเคก้-เขมนิจ จำมิกรณ ์ที่มำร่วมพูดคุยและโชวจ์ัดกล่องขำ้วแช่ ดีลิเวอรี่ ณ S&P Hall สุขุมวิท 26 เมื่อ
วนัที่ 5 มีนำคม 2564 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

4. คุณอ าคา ยศทะแสน พนักงานS&P ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “พลเมืองดี” จาก
กระทรวงมหาดไทย 

คุณอ ำคำ ยศทะแสน พนักงำน S&P สำขำเมือง

ทองธำนี รบัมอบเข็มและประกำศเกียรติคุณเชิด

ชูเกียรติควำมดีจำกกระทรวงมหำดไทย ในฐำนะ

เป็นบุคคลผูก้ระท ำควำมดีในกำรเขำ้ช่วยเหลือ

ผูอ่ื้นดว้ยคณุธรรม สมควรไดร้บักำรยกย่องเชิดชู

เกียรติว่ำเป็น “พลเมืองดี” อีกทัง้ยงัปฏิบติัหน้ำที่

ดว้ยควำมยอดเยี่ยม  มีคุณธรรม และมีใจรกัใน

งำนบริกำร โดย พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย เป็นผูม้อบ ณ 

กระทรวงมหำดไทย 

5. สัมภาษณพิ์เศษผู้บริหาร “ทศิทางและกลยุทธท์างการตลาดธุรกิจบริการ S&P Delivery1344” 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) จดัสมัภำษณพ์ิเศษผูบ้ริหำรทำงออนไลนป์ระเด็น  “ทิศทำง

และกลยุทธ์ทำงกำรตลำดธุรกิจบริกำร S&P 

Delivery1344 โดยคุณอรรถ ประคุณหังสิต 
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ประธำนเจำ้หนำ้ที่สำยปฏิบติักำรธุรกิจเอส แอนด ์

พี เป็นผูใ้หส้ัมภำษณ์ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำร

แพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 ส่งผลใหพ้ฤติกรรม

ของผู้บริโภคเปลี่ยนไป เน้นควำมสะดวกสบำย

และควำมปลอดภัยมำกยิ่งขึ ้น รวมถึงกำรสั่ ง

อำหำรผ่ำนช่องทำงดีลิเวอรีทก ำลังเติบโตและ

ไดร้บัควำมนิยม ในปีนีบ้ริษัท จึงดนัยอดขำยผ่ำน

ช่องทำงดีลิ เวอรี โดยได้พัฒนำแพลตฟอร์ม

ออนไลนใ์หส้ำมำรถใชง้ำนไดง้่ำยและสะดวกมำก

ยิ่งขึน้ ภำยใต้ 4  กลยุทธ คือ 1. เปิดโมเดลร้ำน 

เอส แอนด์ พี รูปแบบใหม่ “Delta” (Delivery & 

Take Away) ที่มีทั้งบริกำรจัดส่งถึงบ้ำนและซือ้

กลับบ้ำน จ ำนวน 31 จุด ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปรมิณฑล ซึ่งจะเป็นรูปแบบ Convenient Bakery 

Shop 2.ขยำยพื ้นที่กำรจัดส่งให้ครอบคลุมทั่ ว

ประเทศ ผ่ำนจุดขำยรำ้น เอส แอนด ์พี กว่ำ 300 

จดุ ทัง้ทำง S&P Delivery และพนัธมิตร 3.พฒันำ

แพลตฟอรม์ออนไลนรู์ปแบบใหม่ให้สำมำรถใช้

งำนไดง้่ำยและสะดวกมำกย่ิงขึน้ ทัง้แอปพลิเคชั่น 

S&P Delivery และ www.snp1344.com และ 4.

ออกเมนูอำหำรไทยรูปแบบใหม่ “กับข้ำวไทย” 

และ “เคก้ปอนด”์ ใหถ้กูใจและคุม้ค่ำส ำหรบัลกูคำ้ 

 

6. สัมภาษณพิ์เศษผู้บริหาร แคมเปญ “S&P Marketplace” 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) จัดสมัภำษณพ์ิเศษผูบ้ริหำรทำงออนไลน ์เปิดตัวแคมเปญ 

‘เอส แอนด ์พี มำรเ์ก็ตเพลส หรือ ‘ตลำดนัด เอส แอนด ์พี แบบเต็มรูปแบบ’ โดย คุณอรรถ ประคุณหังสิต 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติกำรธุรกิจเอส แอนด์ พี  เป็นผู้ให้สัมภำษณ์ ส ำหรับ แคมเปญ “S&P 

Marketplace” มีจ ำนวน 130 สำขำทั่วประเทศ เพื่อสร้ำงประสบกำรณ์ใหม่ให้ลูกค้ำได้เลือกซือ้สินค้ำ

http://www.snp1344.com/
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คุณภำพหลำกหลำยประเภทจำก เอส แอนด ์พี ในรูปแบบซือ้กลบับำ้น (Take Away) พรอ้มจัดโปรโมชั่น

พิเศษมำกมำย เมื่อวนัที่ 8 กรกฎำคม2564 

 

 

 

 

7.  งานแถลงข่าวออนไลน ์เปิดตัว “S&P Mooncake 2021...ของขวัญจากพระจันทร”์ 

บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เปิดตวั “S&P Mooncake 2021” ภำยใตค้อนเซ็ปต ์“ของขวญั

จำกพระจันทร์” เพื่อมอบสิ่งดีๆ แทนควำมรักและควำมห่วงใยผ่ำนขนมไหว้พระจันทร ์เอส แอนด์ พี 

หลำกหลำยรสชำติ พรอ้มกันนีไ้ดเ้ปิดตัวขนมไหวพ้ระจันทร ์2 รสชำติใหม่ ไดแ้ก่ ขนมไหวพ้ระจันทรไ์ส้

หมอนทองเก๋ำกีไ้ข่เค็มลำวำ และขนมไหวพ้ระจนัทรไ์สห้มฮู่องเตซ้อสเอ๊กซโ์อ ในปีนีบ้ริษัทฯ มุ่งเนน้กำรขำย

ขนมไหวพ้ระจันทรผ์่ำนช่องทำงดีลิเวอรี่  และจับมือกับพันธมิตรให้บริกำรจัดส่งขนมไหวพ้ระจันทรท์ั่ว

ประเทศเป็นครัง้แรก พรอ้มขนทพัขนมไหวพ้ระจนัทรท์ี่หลำกหลำยและมำกท่ีสดุไวท้ี่ ‘ตลำดนดั เอส แอนด ์พ ี

แบบเต็มรูปแบบ’ เมื่อวนัที่ 2 สิงหำคม 2564 

 

   

 

 

 

8. S&P รับรางวัล “Marketeer No.1Brand Thailand 2020-2021 หมวด Bakery Shop ต่อเน่ืองเป็น 
ปีที ่2 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) รบัมอบรำงวัล “Marketeer No.1Brand Thailand 2020-

2021 ประเภทแบรนดย์อดนิยมอนัดบั 1 ของประเทศไทย หมวด Bakery Shop ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2” จำกผล

ส ำรวจควำมคิดเห็นด้ำนกำรตลำดของประชำกรทั่ วประเทศไทย โดยมี คุณเพิ่มพล โพธิ์ เพิ่มเหม 

บรรณำธิกำรและผูก้่อตัง้นิตยสำร Marketeer เป็นผูม้อบรำงวลั เมื่อวนัที่ 1 ตลุำคม 2564 
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9. งานแถลงข่าว “ภาพรวมความส าเร็จธุรกิจS&P ปี2564” 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เผยภำพรวมธุรกิจและกลยุทธส์ู่ควำมส ำเร็จปี 2564 ทัง้กำร

สรำ้งโมเดลเบเกอรี่มำรท์ (Bakerymart) กำรเสรมิศกัยภำพกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยโปรดกัชั่น ฮบั (Production 

Hub) กำรดนัยอดขำยผ่ำนช่องทำงดีลิเวอรี่อย่ำงต่อเนื่อง (S&P Delivery 1344) อีกทัง้ต่อยอดควำมส ำเร็จ

ดว้ยโมเดลตลำดนดัเอส แอนด ์พี (S&P Marketplace) และตัง้เป้ำขยำยจุดขำยรูปแบบใหม่เดลตำ้ (Delta: 

Delivery & Take Away) พรอ้มเผยไฮไลทพ์ิเศษฉลองปิดทำ้ยปีดว้ยกองทพัผลิตภณัฑเ์คก้ คกุกี ้ชดุของขวญั 

และกระเป๋ำผำ้รกัษโ์ลกคอลเลคชั่น 2022 และเปิดตวับตัรสมำชิก เอส แอนด ์พี กำรด์  (S&P Card) ณ รำ้น

เอส แอนด ์พี สำขำเมืองทองธำนี เมื่อวนัที่ 1 ธันวำคม 2564 
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1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท  
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ    

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัท 
บรษิัทมีวิสยัทศันใ์นการ “เป็นร้านอาหารไทย เค้กและเบเกอร่ีแบรนดท์ีลู่กค้าเลือกใช้บริการ
มากทีสุ่ดในประเทศไทย” โดยมีพนัธกิจ 6 ประการดงันี ้

   1. ท าใหล้กูคา้ไดร้บัประสบการณท์ี่ดีอยู่เสมอ 
2. สรา้งเสรมิความแข็งแกรง่ ของธุรกิจหลกั 
3. ผลกัดนัธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน 
4. ดงึดดูและพฒันาผูน้  าหลกัและผูส้ืบทอด 
5. ท าใหก้ารท างานคลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
6. ช่วยเหลือสงัคมที่เราอยู่ 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ    

2516 
เริ่มก่อตัง้รำ้นไอศกรีมเล็ก ๆ ในซอยประสำนมติร จนเติบโตกลำยเป็นรำ้นอำหำรและเบเกอรี่ ที่มสีำขำทัง้ใน
และนอกประเทศกว่ำ 490 สำขำ 

2532 จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, ก่อตัง้โรงงำนผลิตเบเกอรี่ที่สขุมุวิท 62 

2533 รำ้น “Patara” : อำหำรไทยรสไทยแท ้Fine Thai Cuisine สำขำแรกที่กรุงลอนดอน ประเทศองักฤษ 

2540 
S&P Delivery 1344 :  เริ่มใหบ้รกิำรจดัส่งอำหำร เคร่ืองดื่ม เบเกอร่ี พรอ้มเสริฟ์ถึงมือคณุ, ก่อตัง้โรงงำนผลิต
อำหำรท่ีนิคมอตุสำหกรรมลำดกระบงั 

2544 รำ้น “PATIO” : รำ้นอำหำรแนว Home Style Cooking ดว้ยบรรยำกำศเรียบง่ำย และสบำย 

2546 รำ้น “BlueCup Coffee” : กำแฟสดคณุภำพ และหลำกหลำยเมนเูครื่องดื่มน่ำลิม้ลอง 

2548 รำ้น “VANILLA” : กลุ่มรำ้นอำหำรท่ีเหมำะกบักลุ่มลกูคำ้วยัรุน่และวยัท ำงำน ดว้ยเมนทูี่มีเอกลกัษณเ์ฉพำะตวั 

2555 รำ้น “MAISEN” : รำ้นอำหำรประเภททงคตัสทึี่ดงัที่สดุในโตเกียว น ำมำเปิดใหบ้รกิำรในประเทศไทย 

2556 
รำ้น “UMENOHANA” รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นแบบไคเซกิดัง้เดิม มเีมนทูี่เป็นเอกลักษณ ์ ไดแ้ก่ เตำ้หู ้ และปู
หลำกหลำยเมน ู

2559 
รำ้น “SNP / HQ” และ “SNP / CAFÉ” : รำ้นอำหำรแนวใหม่ ตกแต่งดว้ยสไตล ์Industrial บรรยำกำศโล่งโปรง่
สบำย 

2560 
รำ้น “นำยหำ้ง” : รำ้นอำหำรสตรีทฟู้ดระดบัพรีเมี่ยมที่ตกแตง่รำ้นดว้ยสไตลเ์ยำวรำช ในยคุ พ.ศ. 2500 
ผสมผสำนกบัควำมรว่มสมยัที่สอดแทรกกลิ่นอำยของวฒันธรรมจนี 
รำ้น “Umeno Café” : รำ้นคำเฟ่ลกูครึง่ญ่ีปุ่ น-ตะวนัตก ตกแต่งสไตล ์Zen-Modern 

2564 
รำ้นโมเดลใหม่ : DelTA และ Bakery Mart 
New Delivery Ordering Platform 
เริ่มด ำเนินกำร คลงัสินคำ้แห่งใหม่ 

2565 กำ้วสู่ปีที่ 49 อย่ำงมุง่มั่นและสรำ้งสรรคต์่อไป 
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เหตุการณท์ีส่ าคัญ ในปี 2564 
แผนกลยุทธส์ าหรับผลิตภัณฑใ์หม่ 
พฒันาพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรรจภุณัฑใ์หม่ ๆ  ใหโ้ดนใจลกูคา้ เปลี่ยนจากสินคา้ตาม
ฤดกูาลมาเป็นสินคา้ที่ซือ้ไดใ้นทกุ ๆ วนั เช่น ขา้วแช่ (ขายไดม้ากถึง 146,000 ชุด 
ท าลายทุกสถิติที่ผ่านมา), Everyday Cake และ Everyday Cookies เป็นตน้ 
1344 เดลิเวอร่ี แพลตฟอรม์ โฉมใหม่ 
ปรบัโฉมใหม่ และกำรรว่มงำนกบัพนัธมิตรจดัสง่อำหำรต่ำง ๆ เพื่อกำรสง่สินคำ้ถึงมอื
ผูบ้รโิภคอย่ำงรวดเรว็และรำบรื่น และเพิ่มศกัยภำพของคอลเซ็นเตอรเ์ป็นสองเท่ำเพื่อ
ใหบ้รกิำรจดัสง่อำหำรและเคก้ที่รวดเรว็มำกขึน้ 

 ช่องทางธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต 
มยีอดจ าหน่ายเคก้แช่แข็งกว่า 2 ลา้นชิน้ผ่านช่องทางซูเปอรม์ารเ์ก็ตและไฮเปอรม์าร์
เก็ตซึ่งเป็นพนัธมิตรที่ดีของเรา และยอดจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์OEM ที่เพิ่มสงูขึน้ 
ตลาดนัด S&P  (S&P Marketplace) 
มีกำรสรำ้งตลำดนดั S&P  (S&P Marketplace) ที่คล่องตวั ตอบสนองต่อมำตรกำร
ล็อคดำวนท์ี่ “หำ้มรบัประทำนอำหำรในรำ้น” เพื่อชดเชยรำยไดท้ี่ขำดหำยไปจำกกำร
รบัประทำนในรำ้น 
ขยายสาขา DelTA 
กำรเรง่เพิ่มสำขำ “DelTa” (Delivery and Takeaway) จ ำนวน 29 แห่ง เพื่อรองรบั
บรกิำรกำรจดัสง่ถึงบำ้นและซือ้กลบับำ้น โดยเนน้ท ำเลแหลง่ชมุชม ป๊ัมน ำ้มนั คอมมู
นิตีม้อลล ์ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ต และอำคำรพำณิชย ์ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
Bakery Mart โมเดลธุรกิจใหม่ 
ที่น ำสินคำ้มำจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่และง่ำยต่อกำรเลือกซือ้ตำมโอกำสและข่วงเวลำ
ของกำรทำนเบเกอรี่   รวมถึงกำรซือ้สินคำ้ในโอกำสพิเศษ 
 

 เปิดด าเนินการ “ศูนยก์ระจายสินค้าแห่งใหม่” 
ในเดือนสิงหำคม เปิดท ำกำรศนูยก์ระจำยสินคำ้แห่งใหม่ เป็นผลใหก้ำรบรหิำรจดักำร
คลงัสินคำ้และกำรกระจำยสินคำ้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเพิ่มมำกขึน้ 
 
เติบโตต่อเน่ืองใน “ผลิตภัณฑต์ามเทศกาล”ยอดจ ำหน่ำยเคก้ช่วงเทศกำลวนัแม่ 
ขนมไหวพ้ระจนัทร ์และเทศกำลปีใหม่ ที่เติบโตเพิ่มขึน้นัน้ ไดเ้บิกทำงใหปี้ 2565 เป็น
ปีแห่งควำมส ำเรจ็จำกกำรเปลี่ยนวิกฤตใหเ้ป็นโอกำส 
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1.1.3 การใช้เงินระดมทุนจากการเสนอขายตราสารหนี ้ 

ในปี 2564 บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไม่มีการระดมทนุจากการเสนอขายตราสารหนี ้

1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ริษัทให้ค าม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี ้ 

ในปี 2564บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไม่มีขอ้ผกูพนัจากการระดมทนุจากการเสนอขายตรา

สารหนี ้      

1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจรา้นอาหาร กาแฟ และ
เครื่องด่ืม รา้นจ าหน่ายผลิตภัณฑเ์บเกอรี่  และอาหารส าเร็จรูปต่าง ๆ พรอ้มทั้งเป็นผูผ้ลิตในอุตสาหกรรม
อาหาร ภายใตช้ื่อ เอส แอนด ์พี และตราอ่ืน ๆ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภณัฑส์ินคา้และ
บรกิาร โดยปัจจบุนัมีกิจการรา้นอาหารทัง้ภายในและต่างประเทศ ดงันี ้

ร้านอาหารและเบเกอร่ี
ภายในประเทศ 

จ านวนสาขา 
กรุงเทพฯและปริมณฑล ต่างจังหวดั รวม 

S&P Restaurant  94 39 133 
S&P Bakery Shop 157 140 297 
S&P DelTA 27 2 29 
Patio 2 - 2 
Patara 1 - 1 
Grand Seaside - 1 1 
Maisen 11 - 11 
Umenohana 2 - 2 

รวม 294 182 476 

 

ร้านอาหารในต่างประเทศ องักฤษ สวิสเซอรแ์ลนด ์ ออสเตรีย กมัพชูำ สิงคโปร ์ รวม 

Patara 6 1 1 - 1 9 

S&P - - - 5 - 5 

รวม 6 1 1 5 1 14 

 

โดยรายละเอียดส าหรบัแต่ละประเภทธุรกิจสามารถจ าแนกไดด้งันี ้
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1. ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอร่ี 

1.1    ร้านอาหารและเบเกอร่ี S&P 

รา้นอาหารและเบเกอรี่ ส  าหรบัทกุคนในครอบครวั ใหบ้รกิารเต็มรูปแบบทัง้อาหาร  

เบเกอรี่ เครื่องด่ืม กาแฟบลคูพั และสินคา้พรอ้มรบัประทานอีกหลากหลายเมนู S&P ใหค้วามส าคญั

ในทกุรายละเอียด ตัง้แต่การคดัสรรวตัถดิุบที่มีคณุภาพ ปรุงสดใหม่ ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐาน จนออกมาเป็นเมนแูสนอร่อยจากเชฟผูเ้ชี่ยวชาญ โดยมีการวิจยัและพฒันาเมนใูหม่ๆ อยู่

เสมอ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ใหบ้รกิารทัง้รบัประทานอาหารที่รา้น (Eat in) ซือ้

กลบับา้น (Takeaway) และยงัมีบรกิารจดัสง่ถึงบา้น (Delivery) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายอีกดว้ย 

 
ในปี 2564 เป็นปีแห่งความทา้ทาย  เอส แอนด ์พี ไดเ้ปิดตวัสาขารา้นอาหารที่ถูกปิดการใหบ้ริการ
ทานอาหารภายในร้านจากวิกฤตของ โควิด -19  ด้วยการน า  Marketplace Concept เ ปิด
ประสบการณก์ารจบัจ่ายซือ้ของในรูปแบบ Takeaway  สรา้งความต่ืนตาต่ืนใจดว้ยอาหารซือ้กลบั
บา้น  เบเกอรี่ที่หลากหลายในราคาและโปรโมชั่นที่พิเศษสุดๆ  รวมถึงการซือ้สินคา้แบบยกแพ็ค 
ราคาประหยดั เพื่อใหล้กูคา้ซือ้ไวท้านไดห้ลายวนัและไดบ้ริโภคสินคา้ที่มีคณุภาพในทุกโอกาสและ
ทกุสถานการณ ์ถือเป็นกลยทุธท์างธุรกิจที่ประสบความส าเรจ็ 
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1.2    ร้านเบเกอร่ี S&P 

ใหบ้รกิารเบเกอรี่ เคก้ คกุกี ้ แซนดว์ิช ขนมปังที่สดใหม่ทุกวนัโดยรา้นเบเกอรี่ S&P จะ
เปิดในแหลง่ชมุชน เช่น ซูเปอรม์ารเ์ก็ต หา้งสรรพสินคา้ อาคารส านกังาน สถานศกึษา โรงพยาบาล 
สถานีบริการน า้มนั และสถานีรถไฟฟ้า เพื่อเขา้ถึงกลุม่ผูบ้รโิภคที่หลากหลาย และเพิ่มความสะดวก
ในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ ์S&P 

 
 
 
 
 
 
 
ในปี 2564 เอสแอนดพ์ีตอบโจทย ์Lifestyle การทานเบเกอรี่และอาหาร Takeaway ดว้ยการพฒันา
โมเดลธุรกิจในรูปแบบ S&P Bakery Mart ที่น าสินคา้มาจัดใหเ้ป็นหมวดหมู่และง่ายต่อการเลือก
ซือ้ตามโอกาสและช่วงเวลาของการทานเบเกอรี่   รวมถึงการซือ้สินคา้ในโอกาสพิเศษ   อาทิ เช่น  
เบเกอรี่ทานช่วงพัก  เบเกอรี่ทานเล่น  เบเกอรี่ของขวัญของฝาก  เค้กอร่อย  อาหารเช้าพรอ้ม
รบัประทาน  และเครื่องด่ืมพรอ้มด่ืม  โดยเปิดตัว S&P Bakery Mart สาขาแรกที่อาคารอิตัลไทย 
เมื่อเดือนเมษายน 2564 
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1.3    ร้าน S&P Delivery and Takeaway (DelTA) 
 

ร้าน S&P รูปแบบใหม่ โดยร้านรูปแบบนี ้จะมี
ครวัส าหรบับริการจัดส่งถึงบา้น (Delivery) กับ
ซื ้อกลับบ้าน (Takeaway) เท่านั้น ทั้งอาหาร
พรอ้มรบัประทาน อาหารจานเดียว เบเกอรี่ และ
เครื่องด่ืม โดยเน้นท าเลแหล่งชุมชน สถานี
บริการน า้มัน คอมมูนิตีม้อลล ์ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต 
และอาคารพาณิชย์ ในเขตกรุง เทพฯ และ
ปริมณฑล  โดยในปี 2564 บริษัทฯสามารถ
ด าเนินการตามแผนเปิด S&P DelTA ครบ 31 
จุด และปี 2565 ยังมีแผนขยายจุดขายทั้งใน
กรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอีกกว่า 30 จดุ 

 

 

1.4    ธุรกิจจัดเลีย้งนอกสถานที ่: S&P Catering 

บริการจัดเลีย้ง และการจัด Snack Box พิเศษ ตามความตอ้งการของ

ลูกค้า ส าหรับทุกโอกาสส าคัญ ทั้งงานเล็กและงานใหญ่ ด้วยเมนู

หลากหลาย ใสใ่จทกุรายละเอียด  สามารถน า เสนอรูปแบบการจดัเลีย้ง

ครบวงจร ทัง้อาหารไทย จีน และอาหารนานาชาติ 
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2. ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต 

2.1 ธุรกิจค้าปลีก 
 

 

 

 

 

 

 

บรษิัทฯ เล็งเห็นถึงช่องทางการจดัจ าหน่ายสินคา้ผ่านธุรกิจคา้ปลีก ซึ่งสามารถกระจายสินคา้ไปได้

ในวงกวา้ง และเขา้ถึงผูบ้รโิภคไดม้ากขึน้ จึงไดพ้ฒันาผลิตภณัฑอ์าหารแช่แข็งพรอ้มรบัประทาน 

และขนมส าเรจ็รูปหลากหลายรูปแบบ ภายใตแ้บรนด ์ S&P จดัจ าหน่ายผ่านช่องทางโมเดิรน์เทรด 

ทัง้ไฮเปอรม์ารเ์ก็ต ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นสะดวกซือ้ชัน้น าต่างๆ อาทิ อาหารแช่แข็ง ‘S&P Quick 

Meal และ S&P Easy Meal’  เคก้แช่แข็ง ‘S&P Frozen Cake’ ไสก้รอก ‘S&P Premo’ กลุม่คกุกีแ้ละ

ขนมขบเคีย้ว ‘S&P Delio’ วุน้คาราจีแนน ‘S&P Jelio’ และขนมไหวพ้ระจนัทร ์‘มงักรทอง’ เป็นตน้ 

2.2 ธุรกิจรับจ้างผลิต 

 

บริษัทฯ มีบริการรับจ้างผลิตตามความต้องการของลูกค้า (OEM) โดยผลิตสินค้าให้กับ Chain 

Restaurant และบริษัทชั้นน าของประเทศ อาทิ ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียว ไส้กรอก คุกกี้ เบเกอรี่  

ขนมไหวพ้ระจันทร ์ตลอดจนอาหารและขนมต่าง ๆ ตามความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจ 

(Business Partner) 
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2.3 ธุรกิจส่งออก 

บริษัทฯขยายช่องทางการจ าหน่ายอาหารแช่แข็ง และขนม

หวานแบรนด์ S&P Quick Meal ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอรแ์ลนด์ เยอรมัน 

ออสเตรเลีย ญ่ีปุ่ น เวียดนาม และกัมพูชา เป็นต้น โดยในปี 

2563 S&P ไดร้บัตราสญัลกัษณ ์"Thai SELECT" ส าหรบัสินคา้

อาหารไทยส าเร็จรูป จ านวน 15 ผลิตภณัฑ ์ซึ่งตราสญัลกัษณ์ 

"Thai SELECT" ใชใ้นการรบัรองรา้นอาหารไทยที่มีวิธีการปรุง

และรสชาติที่บ่งบอกถึงอัตลกัษณค์วามเป็นไทย เพื่อยกระดับ

ร้านอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ ้น  ภายใต้

สโลแกน "อาหารไทยตอ้ง Thai SELECT" 

 

3. แบรนดอ์ื่น ๆ 
 

3.1 ร้านทงคัตสึ Maisen 

เป็นรา้นอาหารประเภททงคัตสึ หรือ

หมู ชุ บ แป้ ง ท อด  ที่ มี ป ร ะ วั ติ อั น

ยาวนานมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2508 และไดร้บัความนิยม

จากคนญ่ีปุ่ นทั่วประเทศ โดยไดร้บัการขนานนาม

ว่าเป็น “ทงคัตสึที่อร่อย..นุ่ม จนใชต้ะเกียบตัดได้” 

ในปี 2555 เอส แอนด ์พี ไดเ้ปิดรา้นทงคัตสึไมเซน

ร้านแรกในประเทศไทย ที่ศูนย์การค้าสีลมคอม

เพล็กซ ์เพื่อใหค้นไทยไดล้ิม้ลองทงคัตสึ ที่ปรุงดว้ย

กรรมวิ ธีที่พิ ถีพิถัน  ชุบเกล็ดขนมปังกรอบ จน

ได้ทงคัตสึที่นุ่มไม่เหมือนใคร ทานคู่กับซอสสูตร

เฉพาะของทางร้านท าให้ทงคัตสึมีรสชาติความ

อรอ่ยที่มีเอกลกัษณ ์  
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3.2  ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ น Umenohana 

 

ภัตตาคารอาหารญ่ีปุ่ นแบบไคเซกิดัง้เดิม มีเมนูที่เป็นเอกลกัษณ์

คือเมนูปูและเมนูเต้าหูห้ลากหลายรายการ โดยคัดสรรวัตถุดิบ

หลกัส่งตรงจากประเทศญ่ีปุ่ น ที่ถือว่าการรบัประทานอาหารไม่ใช่

เพียงแค่การดบัความหิว แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคณุค่าทางจิตใจ 

พรอ้มมอบความประทบัใจที่ไม่มีวนัลืม ดว้ยบรกิารจากพนกังานที่

ไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี โดยมุ่งมั่นในกาารใหบ้ริการดว้ย

หวัใจอย่างเต็มที่ในทกุๆ วนั  

 

3.3   ร้านอาหารไทยภัทรา 

  ให้บริการอาหารไทยรสชา ติ 

กลมกล่อม เนน้ความเป็นไทย รวมทัง้ยังพิถีพิถันในการ

เลือกวัตถุดิบที่ ดี  มีคุณภาพ บริการด้วยความใส่ใจ

รายละเอียดในทุกขั้นตอน ร้านตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท  

เป็นบา้นไมส้องชัน้ยุค 60 มีตน้ไมร้่มรื่น เหมาะส าหรบัรบัรองลูกคา้หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น

ครอบครวั คู่รกั กลุ่มเพื่อนหรืองานเลีย้งสงัสรรคเ์ชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การจัดงาน

ประชุม และงานพิธีมงคล โดยไดร้บัการการนัตีจากรางวัล Thailand Best Restaurant ติดต่อกัน  

9 ปี และรางวลั Michelin Guide ปัจจบุนัมีสาขาในประเทศไทย 1 สาขา และในต่างประเทศทัง้หมด 

9 สาขา คือ ประเทศอังกฤษ 6 สาขา ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ออสเตรีย และสิงคโปร ์ประเทศละ  

1 สาขา 

3.4 ร้านอาหาร Patio 

ร้านอาหารสไตล์ “ International 

Modern Cuisine” ในบรรยากาศเรียบง่าย สบายๆ ใน

รูปแบบ Bistro / Bakery / Coffee เมนอูาหารของทางรา้น

คงเอกลกัษณท์ี่โดดเด่นดว้ยการสรา้งสรรค์ ความพิถีพิถนั

ในรสชาติ และการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีชัน้เยี่ยม ทัง้

อาหารไทย อาหารนานาชาติ และของหวาน ปัจจุบนัมี 2 

สาขา คือ สาขาสขุมุวิท ซอย 26 และหา้งเอ็มควอเทียร ์
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3.5   SNP Cake Studio 

แบรนด์เค้กในเครือ เอส แอนด์ พี น าเอาเอกลักษณ์เค้กของ  

เอส แอนด ์พี มาปรบัดีไซนใ์หท้ันสมัยมากขึน้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ โดยคัดสรรวัตถุดิบ 

พรีเมี่ยม และพิถีพิถันในการผลิตทุกขั้นตอน นอกจากนี ้SNP 

Cake Studio ยงัมีบรกิารออกแบบเคก้พิเศษตามความตอ้งการ

ของลกูคา้ 

3.6  ร้านอาหารทะเล Grand 
Seaside (ศรีราชา) 

ร้านอาหารทะเล และอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศ 

แสนสบาย ณ ชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อ าเภอ 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ทางเลือกของลูกค้าที่ต้องการ

รบัประทานอาหารไทย อาหารทะเล รสชาติอรอ่ยแบบดัง้เดิม  

3.7 ธุรกิจบริการอาหารในโรงพยาบาล
และสถานศึกษา (Foodhouse) 

ด าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร  และโภชนาการใน

ลักษณะแคนทีน หรือรบัจา้งเหมาท าอาหารและบริการ

ให้กับกลุ่มสถาบันต่าง  ๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน

อุตสาหกรรม และสถานศึกษา โดยเป็นการร่วมทุนกับ

บรษิัท รกัษาความปลอดภยั พีซีเอส และ ฟาซิลิตี เซอรว์ิส

เซส จ ากดั ภายใตแ้บรนด ์"ฟู้ดเฮา้ส ์(Foodhouse)"  

3.8 โรงเรียนสอนท าอาหาร เอ็ม เอส ซี 

มีแนวคิดหลกัเรื่องการพฒันาบุคลากรในการประกอบ

อาหารหรือเชฟอาหารไทยใหม้ีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐาน และ

เป็นที่ยอมรบัระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายผลิตเชฟอาหารไทย 

เพื่อรองรบัธุรกิจบริการอาหาร ทัง้รา้นอาหาร ภัตตาคาร รวมถึง

โรงแรมในประเทศและต่างประเทศ โรงเรียนการอาหารไทย  

เอ็ม เอส ซี ไดร้บัการรบัรองหลกัสตูรที่ไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบัทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการ

เชิญเชฟอาหารไทยมืออาชีพดา้นอาหารมาถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณใ์หแ้ก่ผูเ้รียนดว้ย  
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4.     กลุ่มธุรกิจผลิตอาหารและเบเกอร่ี 

 
เอส แอนด์ พี ได้ด าเนินธุรกิจการผลิต แบ่งเป็น การผลิตอาหาร และ การผลิตเบเกอรี่ โดยมี

โรงงานผลิตที่ไดม้าตรฐานและทันสมัย ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานโรงงาน ดา้นคุณภาพ ความ

สะอาด และความปลอดภัย อีกทัง้ไดด้  าเนินการภายใตค้วามใส่ใจในการลดการใชพ้ลงังานและ

เลือกใชเ้ทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ในการน ากลบัมาใชใ้หม่ หรือหาพลงังานทดแทนต่าง ๆ 

ดงันัน้ในกระบวนการผลิตอาหารและเบเกอรี่ จึงมั่นใจไดถ้ึง คณุภาพ ความสะอาด และ รสชาติที่ดี 

สรา้งความเชื่อมั่นแก่ผูบ้รโิภคภายใตต้ราสินคา้ของเรา 

 

เอส แอนด ์พี มีความมุ่งมั่นในการ

พัฒนาศักยภาพการผลิตและ

กระจายสินคา้อย่างต่อเนื่อง จึงได้

มีการลงทุนในโครงการคลงัสินคา้ 

และศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ 

โดยน าระบบบริหารคลังสินค้า 

(Warehouse Management System:WMS)  มาใชใ้นการปฏิบัติงาน  ท าใหส้ามารถจัดส่งสินคา้

จากแหล่งผลิตไปถึงจุดหมายปลายทางไดต้ามเป้าหมายและในระยะเวลาที่ก าหนด โดยสามารถ

รกัษาคณุภาพของสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานก่อนถึงมือผูบ้ริโภคพรอ้มกับการรกัษาความสมัพนัธ์อันดี

ระหว่างคู่คา้ไดเ้ป็นอย่างดี  และเปิดด าเนินการแลว้ในเดือนสิงหาคม ปี 2564 

 

 เราไม่เพียงผลิตสินคา้ในแบรนดข์องเอส แอนด ์พี เพื่อผูบ้ริโภครายบุคคลเท่านัน้ (B2C) แต่ยังได้

ผลิตสินคา้เพื่อตอบสนองตามความตอ้งการของลกูคา้องคก์ร รา้นอาหาร โรงแรม หน่วยงาน (B2B) 

และยังผลิตผลิตภัณฑ ์OEM ใหก้ับแบรนดช์ัน้น าหลายแห่งอีกดว้ย โดยสถานที่ตัง้โรงงานผลิต มี

รายละเอียดดงันี ้
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โรงงานผลิตอาหาร โรงงานผลิตเบเกอร่ี 
โรงงานลาดกระบงั โรงงานเบเกอรี ่

บางนา-ตราด กม.23.5 
โรงงานเบเกอรี่ สขุมุวิท 62 โรงงานเบเกอรี่ ล าพนู 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 65/4-5 
หมู่ 4 นิคมอตุสาหกรรม 
ลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง 

แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั 
กรุงเทพมหานคร 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 86 หมู่ 4  
ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 

ต าบลบางเสาธง 
กิ่งอ าเภอบางเสาธง 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 2, 2/1 
ซอยสขุมุวิท 62 (แยก 3) 

ถนนสขุมวิท แขวงพระโขนงใต ้
กรุงเทพมหานคร 

ตัง้อยูเ่ลขที่ 81 หมู่ 4 
ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัล าพนู 

การรับรองมาตรฐานโรงงาน 
GMP, HACCP, IPHA 

ISO 22000:2005 
ISO/IEC 1725:2017, BRC 

GMP, HACCP, BRC, IPHA 
ISO 9001:2015, 
ISO 22000:2005 

ศูนยก์ระจายสินค้า 
ตัง้อยูเ่ลขที่ 31/4 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23.5 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

  

 

1.2.1 โครงสร้างรายได้  

ในรอบปี 2564 เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย  
ส่งผลใหร้ฐับาลไดม้ี มาตรการต่างๆ ออกมาเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส นอกจากนีย้ังมีประกาศ
กรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ซึ่งรวมถึงรา้นอาหารที่ใหเ้ปิดจ าหน่ายเฉพาะการซือ้กลบั
บา้นเท่านัน้ ส่งผลให ้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ จ านวน 4,817 ลา้นบาท 
ลดลงจากปี 2563 จ านวน 382 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 7.3 จากผลประกอบการของรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี่
ในประเทศและ ต่างประเทศ ที่บรษิัทเปิดด าเนินการอยู่รวมทัง้สิน้ 490 สาขา  
 
ดา้นรายไดธุ้รกิจรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี่ภายในประเทศ ลดลงรอ้ยละ 9.3 หรือ 412 ลา้นบาท โดยยอดขาย
ต่อรา้นเดิม (Same-Store-Sales) ของรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี่ในประเทศภายใตแ้บรนด์ S&P จ านวน 421  
สาขา จากทัง้สิน้ 476  สาขา ลดลงรอ้ยละ 7.5 แต่ ยังคงมีการเพิ่มสาขาใหม่ในท าเลที่มีศักยภาพ จ านวน 25 
สาขา ในปี 2564 มาสนบัสนนุยอดขาย 
 
ดา้นรายไดจ้ากธุรกิจขายสง่อาหารและเบเกอรี่ มีรายไดจ้ากการขาย จ านวน 615 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 51 ลา้นบาท 
หรือรอ้ยละ 9.0 มาจาก ยอดขายของสินคา้ส าเร็จรูปแช่แข็ง และผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มรบัประทาน ที่ตอ้งการ
เพิ่มขึน้ในซุปเปอรม์ารเ์ก็ตและหา้งคา้ปลีก และ จากช่องทางการจดัจ าหน่ายฟู้ดเซอรว์ิส  
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ส่วนธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ มีรายไดจ้ากการขายและการบริการ ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
จ านวน 13 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.5  โดยสาเหตหุลกัมาจาก ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ทัง้ในกมัพชูาและยโุรป แมว้่ารา้นอาหารไดเ้ปิดด าเนินการแลว้ 

หน่วย : ลา้นบาท 
รายได้จ าแนกตามชอ่งทางการ
จัดจ าหน่าย 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ 
ธุรกิจรา้นอาหารและเบเกอรีใ่นประเทศ 4,006 83.2 4,418 85.0 6,056 82.8 
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี ่ 615 12.8 564 10.8 768 10.5 
ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ 185 3.8 198 3.8 455 6.2 
อื่น ๆ 11 0.2 19 0.4 33 0.5 
รวม 4,817 100.0 5,199 100.0 7,312 100.0 

 

ในปี 2564 มีรายไดจ้ากการขายผลิตภัณฑเ์บเกอรี่  จ านวน 2,548 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 190 ลา้นบาท 

ในขณะที่รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีจ านวน 1,453 ลา้นบาท หรือ ลดลงรอ้ยละ 7.7 ซึ่ง

เป็นผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

     หน่วย : ลา้นบาท 

ผลิตภัณฑ ์
ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ จ านวนเงิน รอ้ยละ 
เบเกอรี ่ 2,548 52.90 2,738 52.66 3,400 46.50 
อาหารและเครื่องดืม่ในประเทศ 1,453 30.16 1,575 30.29 2,469 33.77 
อาหารในต่างประเทศ 186 3.86 198 3.81 455 6.22 
ผลิตภณัฑอ์าหาร** 499 10.36 514 9.89 716 9.79 
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ *** 131 2.72 174 3.35 272 3.72 
รวมทัง้สิน้ 4,817 100.00 5,199 100.00 7,312 100.00 

** ผลติภณัฑอ์าหารทีผ่ลติโดยโรงงานของบรษิทั ประกอบดว้ย อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ ไสก้รอก และเยลลี่ 
*** ประกอบดว้ยผลติภณัฑร์บัจา้งผลติภายใตแ้บรนด ์S&P สนิคา้ซื้อมาขาย ผลติภณัฑเ์บด็เตลด็อื่น ๆ 
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ 

ประเภทผลิตภณัฑภ์ายใตบ้ริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) สามารถจ าแนกออกไดด้งันี ้
 

1. ประเภทผลิตภัณฑเ์บเกอร่ี 
กา้วย่างสู่ปีที่ 49 เอส แอนด ์พี ยังคงความเป็นผูน้  าและยืนหยัดอยู่ในตลาดธุรกิจเคก้และเบเกอรี่

ของไทย  ดว้ยการพฒันาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยัง้  ทัง้เรื่องการพฒันาสินคา้เพื่อตอบโจทย์

ความคาดหวงัรวมถึงไลฟ์สไตลข์องผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม ตัง้แต่กลุ่มครอบครวั  กลุ่มวยัรุ่นไปจนถึงกลุม่

วัยท างาน  การพัฒนาสินคา้กลุ่มเคก้และเบเกอรี่ที่มีรสชาติเอร็ดอร่อยดว้ยสูตรพิเศษเฉพาะของ 

เอส แอนด์ พี รวมถึงการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า  ด้วยช่องทางการสั่งอาหารจาก  

เอส แอนด ์พี ผ่านช่องทาง 1344  และผ่านผูใ้หบ้รกิารรายอ่ืนๆ   การพฒันาบรรจภุณัฑท์ี่ตอบโจทย์

ความยั่งยืนและการใชป้ระโยชนไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง  การขยายสาขาเพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ 

และที่ส  าคัญเหนือสิ่งอ่ืนใด เอส แอนด์ พี ยังคงยืนหยัดในความใส่ใจต่อคุณภาพของวัตถุดิบ  

ความสด  ความสะอาด และความอร่อย ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจ เอส แอนด ์พี มาอย่าง

ยาวนานจวบจนถึงปัจจบุนั 
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1.1 เค้ก (Cake) 
 

  

เคก้ เอส แอนด ์พี เกิดจากความเอาใจใส่ทุกขัน้ตอนเพื่อรกัษามาตรฐานตลอดระยะเวลา 

48  ปี โดยคดัสรรวตัถุดิบที่ดีมีคณุภาพ กระบวนการผลิตที่พิถีพิถนั  เพื่อใหร้สชาติเคก้ที่คง

เอกลกัษณอ์ร่อยกลมกล่อม หอมละมนุ อีกทัง้เอส แอนด ์พี มีผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ ์ 

และความมุ่งมั่น ที่ไม่หยดุยัง้ที่รงัสรรคเ์คก้ ที่สวยงาม  ประณีต และเคก้รูปแบบใหม่ๆ  เพื่อ

ส่งมอบความสุข ความประทับใจในวันพิเศษ อาทิ  เคก้วันเกิด  หรือเคก้เทศกาลต่างๆ   

และมีรูปแบบเคก้ท่ีหลากหลาย  เคก้ดอกไม ้เคก้การต์นูลิขสิทธิ์ดิสนีย ์และ โดราเอม่อน อีก

ทัง้เคก้รสชาติใหม่ส าหรบัผูโ้ภคกลุ่มวัยรุ่น  เคก้คุกกีแ้อนดค์รีมไวทช์็อก เคก้สตรอเบอรรี์

ครีมชีส  ซอฟทช์็อกโกแลตเคก้  นอกจากนี ้ เอส แอนด ์พี มีเคก้ที่เหมาะส าหรบัของขวัญ

ของฝาก  “เคก้นุ่ม เอส แอนด ์พี” รสชาติยอดนิยม รสเนย รสกาแฟ รสสม้ และเสรมิทพัดว้ย

รสชาติใหม่ รสฝอยทอง รสกลว้ยหอมช็อกโกแลต  

  ในปี 2564 เอส แอนด ์พี สรา้งสรรคเ์คก้ที่เหมาะทุกช่วงเวลาแห่งความสุข และ
ความสนกุ รวบรวมความอรอ่ยที่หลากหลายภายใตค้อนเซ็ปต ์  “เคก้รวมรส”   มี 8  รสชาติ 
ผสมผสานรสชาติใหม่ๆ  อาทิ เค้กมะพร้าวอ่อนครีมสด  เค้กบลูเบอรร์ี่โยเกริต์ดีไลท์    
เค้กเรนโบว์ไวท์ช็อกโกแลต  เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภค ในปี 2564  
เอส แอนด ์พี ยังไดพ้ัฒนาและออกสินคา้ใหม่ในกลุ่มเคก้ ที่สามารถรบัประทานไดใ้นทุก
โอกาสและทกุวนั รวมถึงสามารถมอบเป็นของฝากไดอ้ย่างน่าประทบัใจ คือ เคก้นุ่มเนยสด 
เอส แอนด ์พี ที่เป็นเคก้เนือ้ชิฟฟ่อน เนียนนุ่ม  หอมละมนุ ที่มาพรอ้มกนัทัง้  3 รสชาติ คือ   
รสเนย รสสม้ และรสกาแฟ   
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1.2 ขนมอบ (Puff and Pastry) 
ผลิตภณัฑข์นมอบจากเอส  แอนด ์พี  ที่เนน้ย า้การ

น าเสนอสินคา้ดว้ย “ความสด อร่อย สะดวก และ 

สะอาด” ที่ เหมาะสมกับการบริโภคในช่วงเวลา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารเช้า , ของว่าง หรือ

แมก้ระทั่งเป็นมือ้ด่วนระหว่างวัน “กลุ่มสินคา้พัฟ / 

พาย” ใชก้รรมวิธีการผลิตดว้ยสตูรเฉพาะตวัเพื่อให้

ได้สูตรแป้งที่สลับกับเนยถึง 144  ชั้นด้วยไส้ยอด

นิยม อาทิ ไก่ เห็ด ทนู่า และ สบัปะรด   “กลุม่สินคา้

ครวัซองต”์ ทัง้ครวัซองตร์สเนยตน้ต ารบั  เนือ้แป้งนุ่มชุ่มเนยสดในสไตลฝ์รั่งเศส  และครวัซองต์

ฮอทดอกโรลที่อัดแน่นดว้ยไสก้รอกเนือ้นุ่มทานเขา้กันกับแป้งครวัซองตท์ี่หอมกรุ่น  ปี 2564  

เอส แอนด ์พี ขยายกลุ่มสินคา้ไลนค์รวัซองตภ์ายใตค้อนเซ็ปต ์New Croissant Collection  ที่

ไดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ครวัซองตแ์มคคาเดเมียคาราเมล และครวัซองตค์รีมนมฮอกไกโด  ที่หอม

อรอ่ย กรอบนอก เนือ้นุ่ม ชุ่มเนยน าเขา้จากเบลเยี่ยม   

นอกจากนี ้เอส แอนด ์พี ยงัมีผลิตภณัฑ ์“กลุ่มสินคา้พิซซ่า” รสชาติยอดนิยมของครอบครวัไทย   

ทัง้พิซซ่าหนา้ปอูัด  พิซซ่าฮาวาย  พิซซ่าแฮมไสก้รอกและพิซซ่าคาโบนาร่า   และกลุ่ม Bakery 

Snack “ขนมขาไก่เนยสด” ที่มอบความอร่อยและความสะดวกสะบายในการบริโภคไดทุ้กที่ทุก

โอกาส 

1.3 ขนมปังและแซนดว์ิช (Fresh Bread and 
Sandwich) 
ในปี 2564 เอส แอนด ์ พี ไดเ้พิ่มเติมความ
หลากหลาย ในกลุม่ขนมปังแผ่นแซนวิชเบรดอีก 2 
ชนิด คือ “ขนมปังมลัติเกรนเบรด” ที่นอกเหนือจาก
ความนุ่มแน่น และเอร็ดอร่อยแลว้ยงัอดุมไปดว้ย
คณุค่าจาก 5 ธัญพืช และ “ขนมปังสไลดบ์ริยอช” ที่
หอมนุ่มชุ่มเนย รสชาติความมนัเขม้ขน้ กลมกล่อม 
เพิ่มเติมจากกลุม่ “กลุม่ขนมปังมีไส”้ ที่เป็นขนม
เนือ้นุ่มมีรูปมีไสต่้างๆ ทัง้ไสเ้ค็มและไสห้วาน โดยเฉพาะใน “กลุม่สินคา้ปังนุ่ม”  ที่ไดร้บัความ
นิยมและการตอบรบัเป็นอย่างดีจากลกูคา้  ดว้ยรสชาติที่โดนใจ และคอนเซ็ปตข์องขนมปังนุ่ม   
“นุ่มนอก นวลใน ไสฟิ้น”  ทัง้ สงัขยาใบเตย และคสัตารด์ไข่เค็มที่ไดร้บัความนิยมอย่างต่อเนื่อง    
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1.4  คุกกี:้ Cookies 
คกุกี ้ เอส แอนด ์ พี ยงัคงเนน้ย า้ความส าคญัของ
สว่นผสมจากเนยสดแทห้อม กรอบอร่อย ในบรรจุ
ภณัฑท์ี่สวยงามจนเป็นที่กล่าวถึง และไดร้บัการ
ติดตามในคอลเลคชั่นต่างๆ จากลกูคา้เอส แอนด ์พี
มาอย่างยาวนาน  ดว้ยความหลากหลายของคกุกี้
เอส แอนด ์ พี ไม่ว่าจะเป็น “กลุม่คลาสสิค” รสนม 
เนย ใบเตย และ กาแฟ   “กลุม่พรีเมี่ยม” รสไวท์
ช็อกโกแลตผสมมทัฉะชาเขียว อลัมอนดช์็อกโกแลต
ชิพ แครนเบอรี่ “กลุม่แฟนซี” รสช็อกโกแลต  
คาปชูิโน่ มอลต ์คาราเมล   “กลุม่ลาวา”  รสช็อกโกแลตลาวา  ช็อกโกแลตชิพลาวา  “กลุม่
ครสิป้ีไลท”์ รสชาติกรอบเบา  ทัง้อลัมอนดแ์ละช๊อกโกแลตชิพ  “กลุม่เดนิช” รสเนย   และที่
ขาดไม่ได ้ “กลุม่คกุกีคิ้ดส”์ รสนม เนย โกโก ้สปรงิเคิล  ที่เอส แอนด ์พีใหค้วามส าคญักบั
กลุม่เด็กๆ  โดย เอส แอนด ์ พี ถือเป็นผูผ้ลิตคกุกีล้ิขสิทธิ์รายใหญ่ของประเทศท่ีช่วยสรา้ง
ความสขุใหก้บัเด็กและครอบครวั  ดว้ยคกุกีล้ายโดราเอมอน    โฟรเซ่น  มิกกี ้และมินนี่เมาส ์ 
ลายเจา้หญิงดิสนีย ์ ที่ใหค้ณุหนูๆ  ไดเ้ลือกรสชาติที่ชื่นชอบ  รบัประทานไดต้ลอดทัง้ปี     
 
 
 
 
 
 
ส าหรบัช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เอส แอนด ์พี ไดร้งัสรรคดี์ไซนแ์พคเกจจิง้คกุกีเ้พื่อใหล้กูคา้
ได้ซือ้เป็นของขวัญและของฝากส าหรับคนพิเศษ โดยในปีนี ้ เอส แอนด์ พี ได้น าเสนอ  
“S&P New Year Collection”  ผ่านรูปแบบของบรรจุภณัฑท์ี่สวยงามและยงัมาพรอ้มดว้ย
ประโยชน์ใช้สอย ภายใต้คอนเซ็ปต์  “JOY TO THE WORLD” ที่แสดงให้เห็นความ
สนกุสนานของเทศกาลและภาพการเฉลิมฉลองจากทั่วโลก  อาทิ  เทศกาลเตน้ร  าในบราซิล  
เทศกาลหน้ากากของอิตาลี  ขบวนพาเหรดมาดิกราส ์  และเทศกาลเต้นร  าของญ่ีปุ่ น  
เป็นตน้   รวมถึง “เทศกาลของขวัญ”  ทัง้กล่องแฮมเปอร ์ และเบเกอรี่ของขวัญของฝาก 
หลากหลายตระการตา  
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1.5 ขนมไหว้พระจันทร ์(Mooncake) 

เอส แอนด ์พีใหค้วามส าคัญเป็นพิเศษกับ “เทศกาลไหวพ้ระจันทร”์ มาตลอดระยะเวลา

ยาวนาน และครองความเป็นผูน้  าในตลาดขนมไหวพ้ระจันทรภ์ายใตแ้บรนดเ์อส แอนด ์พี

และมังกรทอง   โดยในทุก ๆ ปีจะมีขนมไหวพ้ระจันทรอ์อกจ าหน่ายทั้งในรสชาติสไตล์

คลาสสิคและรสชาติใหม่เพื่อสร้างสีสรรและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ในปีนี ้

เอส แอนด ์พี น าเสนอขนมไหวพ้ระจนัทรร์สชาติใหม่ “ไสห้มอนทองเก๋ากีไ้ข่เค็มลาวา” ดว้ย

สรรพคุณของยาจีนที่มีประโยชนก์ับไสห้มอนทองที่มีชื่อเสียงของ เอส แอนด ์พี และขนม

ไหวพ้ระจันทร ์“ไสห้มูฮ่องเตซ้อสเอ๊กซโ์อ” ที่ผลิตจากหมูฮ่องเตร้สชาติหวานปนเค็มอร่อย

เขม้ขน้บวกกบัความหอมหวานจากซอสเอ๊กซโ์อและและธัญพืช    

นอกจากนี ้ เอส แอนด ์พี ยังไดเ้ตรียมชุด

มงคล ส าหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์  

ภายในประกอบดว้ย ขนมไหวพ้ระจันทร์

รสชาติยอดนิยม ไดแ้ก่ชดุหมอนทองมงคล  

ชุดโชคลาภ  ชุดบวัน าโชค  ชุดมั่งคั่ง และ

ชดุมั่งมี ที่น ามาใหไ้ดเ้ลือกสรรในปีนี ้ 

ส าหรบับรรจุภณัฑข์องขนมไหวพ้ระจนัทร ์ ในปีนี ้ เอส แอนด ์พี ยงัคงรกัษาความประณีต

สวยงามของบรรจุภัณฑข์นมไหวพ้ระจันทร์ ที่โดดเด่นดว้ยความงดงามจากภาพวาดอัน

วิจิตรบรรจง และทรงคุณค่าของเทพธิดาแห่งพระจันทร์ ที่มาพรอ้มองค์ประกอบที่สื่อ

ความหมายของดอกไมแ้ละเครื่องประดับมงคลนานาชนิด อาทิดอกกุหลาบ ดอกโบตั๋น 

ดอกกลว้ยไม ้และเครื่องประดับหินสีมงคล  และโคมไฟแห่งแสงสว่าง  ที่แสดงถึงความ

เคารพและการใหค้วามส าคัญกับเทศกาลไหวพ้ระจันทร ์ รวมทั้ง เป็นของฝากของขวัญ

ใหแ้ก่ญาติสนิทมิตรสหายในช่วงเวลาเทศกาลส าคญันี ้    
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1.6 ขนมไทย (Thai Sweet)  และขนมตามเทศกาล (Festive Dessert) 
จากผลตอบรบัที่ดีของผลิตภัณฑข์นม

ไทยหลากหลายรสชาติ และรูปแบบ  

ทัง้ขนมไทยต ารบัโบราณ และขนมไทย

ประยุกต์  ผ่านกรรมวิ ธีการผลิตที่

สะอาดและปลอดภยั ลกูคา้จึงสามารถ

มั่นใจได้ในคุณภาพ และรสชาติของ

ขนมไทยจาก เอส แอนด ์พี   

ปี 2564 บรษิัทฯไดเ้พิ่มก าลงัการผลิตและการจดัสง่กลุม่สินคา้ขนมไทยประเภทกลุม่ทอง  ไดแ้ก่ 

ทองหยิบทองหยอด เม็ดขนุน ฝอยทอง และขนมไทยสาคไูสห้ม ู เพื่อรองรบัความตอ้งการและ

การเติบโตของผลิตภณัฑใ์นกลุม่นี ้ รวมถึงการพฒันาบรรจภุณัฑใ์นรูปแบบใหม่เพื่อยืดอายขุอง

สินคา้ใหล้กูคา้ เอส แอนด ์พี สามารถ

บรโิภคไดย้าวนานขึน้   

ในปีนี ้ เอส  แอนด ์พี ใหค้วามส าคญั

และตอกย า้ผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ ส  าหรบั

เทศกาลส าคญั ส าหรบัขนมไทยและ

ขนมประจ าเทศกาล โดยเนน้การจ าหน่ายสินคา้ส าหรบัเทศกาลตรุษจีนและสารท์จีนดว้ยขนม

ส าหรบัการไหวแ้ละขนมของฝากยอดนิยม อาทิ ขนมปยุฝา้ย  ฝอยทองกรอบ  ขนมเป๊ียะ  และ

สินคา้เคก้นุ่ม  ที่ไดร้บัตอบรบัเป็นอย่างดี 

1.7 เค้กแช่แข็ง (Frozen Cake) 

 

 

 

เคก้แช่แข็ง S&P หนึ่งในสินคา้ยอดนิยมที่มียอดขายสงูสดุ ไดร้บัความนิยมจากความอรอ่ยดว้ย

วตัถุดิบชัน้เยี่ยม และเคก้สตูรเฉพาะของ เอส แอนด ์ พี เขม้ขน้ไม่เหมือนใคร มีหลากหลาย

รสชาติใหเ้ลือกสรร รวมถึงมีการพฒันารสชาติที่แปลกใหม่ออกมาสม ่าเสมอ จึงไดร้บัการตอบ

รบัดว้ยดีจากลกูคา้เสมอมา  
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2.    ประเภทผลิตภัณฑอ์าหาร 
2.1 ผลิตภัณฑอ์าหาร ในร้านอาหาร S&P 
ดว้ยความมุ่งมั่นในการเติบโตธุรกิจ
หลกัดา้นอาหาร  เอส แอนด ์พี จึงมี
ความตัง้ใจ ที่จะเนน้พัฒนาอาหาร
จานเดียว ที่เป็นจุดแข็งของแบรนด ์
เอส แอนด์ พี  ซึ่งหลายเมนูยังคง
ไดร้บัความนิยมมาถึงทุกวนันี ้ อาทิ
เช่น เสน้จันทผ์ัดไทย ขา้วคลุกกะปิ   
และเพื่อใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ที่หันมาใหค้วามใส่ใจกับ
สขุภาพ มากขึน้ ธุรกิจอาหารในปีนี ้
จึงไดม้ีการพัฒนากลุ่มสินค้า และ
ผลิตภัณฑ ์“อาหาร Wellness” สนองตอบความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ที่หันมาใหส้นใจ
ผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพ ภายใตค้อนเซปท ์“อร่อย ดีต่อกาย สบายต่อใจ” อาหารสุขภาพ 
แคลอรี่ต  ่า มีอาหารใหเ้ลือกกว่า 50 รายการ หรือสามารถเลือกรบัประทานในรูปแบบ Meal 
Plan รายวนัหรือรายสปัดาห ์

 
พัฒนาสินคา้“ ช่วงเทศกาลขา้วแช่” ชุดขา้วแช่ขา้ว
หอมมะลิ-ขา้วเหนียวมะม่วงน า้ดอกไมเ้ซต ในราคา
พิเศษ 198 บาทเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ
ปรบับรรจภุณัฑ ์ที่สะดวกต่อการรบัประทาน เพื่อให้
ตอบโจทย์การขยายช่องทางการขายผ่าน S&P 
Delivery 1344 พรอ้มเสิรฟ์ความอรอ่ยถึงบา้น 
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เอส แอนด์ พี ยังมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าด้วยการด าเนิน
ธุรกิจตามแนวคิดดา้นความยั่งยืน ดว้ยความรบัผิดชอบ
ต่อสิ่งแวลดล้อม และสังคมตลอดมาด้วยดี ด้วยการ 
คดัสรรวตัถุดิบพิเศษ “ไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณดี์” โดยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ ด้วยการ
เลีย้งไก่แบบไรก้รง หรือ เคจฟรี (Cage Free) เมื่อแม่ไก่
เคลื่อนไหวไดอ้ย่างอิสระตามธรรมชาติ จะท าใหแ้ม่ไก่
อ า รมณ์ ดี สุ ขภ าพแข็ ง แ ร ง  ปลอดสา รพิ ษจาก 
ยาปฏิชีวนะและสารเรง่การเจรญิเติบโต 

 
2.2 อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง ตรา Quick Meal และ Easy Meal 

 
 
 

ในฐานะผูบุ้กเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพรอ้มรบัประทาน บริษัทฯไดล้งทุนดา้นการวิจยัและ
พฒันาอย่างต่อเนื่อง จดุเด่นของอาหารส าเรจ็รูปแช่แข็งของบรษิัทฯที่แตกต่างจากคู่แข่งขนั
อ่ืน คือ อาหารส าเร็จรูปแช่แข็ง เอส แอนด ์พี ทุกเมนูไดร้บัการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้
อร่อยถูกใจผูบ้ริโภค ทั้งใหคุ้ณค่าและความปลอดภัยในดา้นโภชนาการ มีการออกแบบ
บรรจุภัณฑท์ัง้ภายในและภายนอกที่สวยงามทันสมัย เพื่อใหเ้หมาะกับวิถีชีวิตที่เร่งรีบใน
ปัจจุบนัมีเมนูที่หลากหลายและมีการพฒันาเมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยวางจ าหน่ายทัง้
ในรา้นอาหาร S&P ช่องทางคา้ปลีก และ โมเดิรน์เทรด อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดร้บัจา้งผลิต
ใหก้บักลุม่ธุรกิจอ่ืน ๆ  
 
2.3 ไส้กรอกตรา Premo 
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ผลิตภณัฑไ์สก้รอกประเภทต่าง ๆ แฮม และเบคอน ตรา “พรีโม” ส าหรบัลกูคา้ ระดบักลาง
ขึน้ไป ซึ่งผลิตภณัฑใ์ชส้ตูรเฉพาะของ เอส แอนด ์พี คดัสรรเฉพาะเนือ้หมเูกรด A คณุภาพดี 
เนือ้แน่น อร่อย ในแบบฉบบัรสชาติที่คนไทยคุน้เคย สะอาด ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน โดยใช้
ผลิตภณัฑเ์ป็นวตัถุดิบของรา้นาหาร เอส แอนด ์ พี และจ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้ในแบบบรรจุ
ซองในช่องทางคา้ปลีก และโมเดิรน์เทรด รวมถึงการรบัจา้งผลิตใหก้บักลุม่ธุรกิจอ่ืนๆ  

 
2.4 วุ้นคาราจีแนนตรา Jelio  
เป็นการคิดค้นขนมเยลลี่ ซึ่งน าลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของสินคา้ เยลลี่ คาราจีแนนส าเร็จรูปทัง้ในรูปแบบเยลลี่
ผสมเนือ้ผลไมแ้ละเยลลี่พรอ้มดื่มผสมน า้ผลไมใ้หว้ิตามินซีสงู  

 
2.5 ผลิตภัณฑอ์าหารนานาชาติ 
เอส แอนด ์พี เป็นผูผ้ลิตอาหารนานาชาติ 
ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ PATIO ไดแ้ก่ 
น า้สลดั และผลิตภัณฑส์ าเร็จรูปอ่ืนๆ ที่มี
รสชาติที่อร่อย และใส่ใจต่อสุขภาพของ
ผูบ้รโิภค ซึ่งมีจ าหน่ายที่รา้นอาหารเอส แอนด ์พี และในหา้งสรรพสินคา้ชัน้น าทั่วไป  

 
3. ประเภทผลิตภัณฑเ์คร่ืองดื่ม 

เอส แอนด ์พี ไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้
เกษตรกร สม้อินทรีย ์ที่อ  าเภอทุ่งชา้ง จงัหวดัน่าน 
สรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชน ใหเ้ติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่ งยืน โดยการรับซื ้อส้มที่มีขนาดผลเล็ก  ใน
ปริมาณมากโดยค านึงถึงคุณภาพ  รสชาติ และ
ความปลอดภัย ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 จนถึง
ปัจจุบนั เพื่อน าวัตถุดิบมาพัฒนาเป็นสินค้ากลุ่ม
เครื่องดื่มออรแ์กนิค เพื่อใหผู้บ้รโิภคไดร้บัประทาน
ต่อเนื่องในช่วงฤดกูาล ตัง้แต่เดือนพฤศจิกายนถึง
กมุภาพนัธข์องทกุปี  
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กลุ่มเครื่องด่ืมบารจ์าก เอส แอนด ์พี ประกอบดว้ยเครื่องด่ืมน า้ผลไมท้ี่ท าจากน า้ผลไมส้ด 
100% และน า้ผลไมป่ั้นที่ใหคุ้ณประโยชนแ์ละความสดชื่นแก่ร่างกาย อาทิ น า้แตงโมป่ัน  
น า้สม้คัน้สด น า้สบัปะรด น า้ล  าไยและน า้มะพรา้ว  รวมทัง้น า้ผลไมส้ดที่เริ่มการน าวตัถดิุบ
ประเภท Chia Seed เข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้มากขึน้  นอกจากนี ้
เอส แอนด ์พี ยังมีเครื่องด่ืมสุขภาพในกลุ่มน า้นมถั่วเหลืองที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตแบบ
ญ่ีปุ่ นจากรา้นอเุมะโนะฮานะ เรียกว่าเครื่องดื่มโทนิย ุจ าหน่ายในรูปแบบรอ้นและเย็น  

น อ ก จ า ก นี ้  ใ น ปี  2564  
เอส แอนด์ พี  ได้ขยายไลน์
เ ค รื่ อ ง ด่ื มพ ร้อม ด่ืม  S&P 
Ready To Drink ที่ มี ถึ ง  6 
รสชาติ   ที่ ใช้ส่วนผสมที่มี
คุณภาพ รสชาติหอมอร่อย  
คุม้ค่าคุม้ราคา  ไดแ้ก่ รสโกโก
มอลต ์ เกียวโต มทัฉะชาเขียว

นมเย็น   เซาทเ์ทริน์ชามะนาว   ชานมอนัดามนั  กาแฟไอซล์าเต ้ และไอซอ์าราบิกา้คอฟฟ่ี  
ส าหรบัการจ าหน่ายผ่านช่องทาง Takeaway และ Delivery และกลุม่ Snack Box 

และส าหรบัผูช้ื่นชอบการด่ืมกาแฟ ภายในรา้น เอส แอนด ์พี ก็มีจุดจ าหน่ายกาแฟบลูคัพ
ภายใตก้ารด าเนินงานโดย เอส แอนด ์พี  ไดเ้ติบโตไปพรอ้มกับการขยายสาขาของรา้น  
เอส แอนด ์พี  ดว้ยรสชาติของกาแฟชัน้ดีที่ผสมผสานกาแฟอาราบิกา้จากประเทศไทยและ
กาแฟจากแหล่งกาแฟในต่างประเทศ ที่ใส่ใจตัง้แต่การเก็บเก่ียวเมล็ดกาแฟ  การคั่วกาแฟ
เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานและรสชาติที่หอมกลมกล่อม รวมถึงความใส่ใจของบาริสตา้บลูคัพที่
ตัง้ใจท ากาแฟสดและเครื่องดื่มแต่ละแกว้ใหแ้ก่คอกาแฟที่หลงใหลในรสชาติ และกลิ่นหอม
เฉพาะของกาแฟบลคูพั  
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ปีนีบ้ลคูพัใหค้วามส าคญักบัการจ าหน่าย
ก า แ ฟ ใ น รู ป แ บ บ  Takeaway แ ล ะ 
Delivery  ด้วยการขยายก าลังการผลิต 
เครื่องด่ืม Cold Brew และอเมริกาโน่
พรอ้มด่ืมขนาด 500 มล.เพื่อใหส้ามารถ
ครอบคลุมการจ าหน่าย และปริมาณใน
การจัดส่ง รวมทั้งตอบสนองผู้บริโภค 
ที่ชื่นชอบการทานกาแฟสดคุณภาพ ที่
บา้น และที่ท างาน  และใหค้วามส าคัญ

กบัการยืดอายุของสินคา้ใหย้าวนานขีน้จากเดิม 5 วนั เป็น 10 วนั เพื่อใหล้กูคา้ของบลคูพั 
สามารถซือ้มาเก็บไวเ้ป็นเคร่ืองดื่มติดบา้น   
 
กาแฟโคลดบ์รูว ์(Cold Brew) ของบลคูพัจึงไดร้บั
ความนิยมอย่างมาก ในปีที่ผ่านมา  เนื่องจาก
เป็นกาแฟสกดัเย็นที่ท าจากเมล็ดกาแฟอาราบิกา้ 
100%  ที่ มี แหล่ ง ก า เนิ ดจากประ เทศไทย 
กัวเตมาลา บราซิล และอินโดนีเซีย ทั้งยังเป็น
เมล็ ดกาแฟที่ ไ ด้รับ ร า ง วัล  Golden Medal 
International Coffee Tasting จ า ก ป ร ะ เ ท ศ
อิตาลี  Cold Brew จากบลคูพั มีรสชาติและกลิ่น
หอมคาราเมลเจือด้วยชอกโกแลต  นุ่มแต่เนื ้อ
กาแฟหนักแน่น  มีขัน้ตอนการบ่มกาแฟดว้ยน า้เย็นบริสุทธิ์อย่างพิถีพิถันและท าสดใหม่
ก่อนจะน ามาบรรจแุละวางจ าหน่าย  เป็นเคร่ืองดื่มที่ทานพรอ้มอาหารและเบเกอรี่ไดเ้ขา้กนั
อย่างลงตวั 

 
(2) การตลาดและการแข่งขัน   

สภาพตลาดในปี 2564 ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากการระบาดของเชือ้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ รวมถึง

ก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภคที่ยังไม่กลบัมาฟ้ืนตัวดี ส่งผลใหธุ้รกิจหลายภาคส่วนยังคงไดร้บัผลกระทบ

จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับมาตรการล็อกดาวนจ์ากภาครฐับาลตัง้แต่ตน้ปี ซึ่งส่งผล

กระทบโดยตรงกบั “ธุรกิจรา้นอาหาร” ถึงกระนัน้ธุรกิจรา้นอาหารและเบเกอรี่ ของ เอส แอนด ์พี ก็

ยังคงมีปัจจัยบวกจากการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์โมเดลธุรกิจที่หันมามุ่งเน้น “Delivery” และ 

“Takeaway”  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้รโิภคที่เปลี่ยนไป 
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โดยภาพรวมปี 2564 นอกจากความส าคญัเรื่องคณุภาพของผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีสะดวก 

ปลอดภยัมากขึน้แลว้นัน้ เอส แอนด ์พี ยงัท าการปรบัตวัดว้ยกลยทุธต่์าง ๆ ดงันี ้

▪ S&P Bakery Mart ซึ่งเป็นรา้น S&P ขนาดเล็กบนพืน้ที่ขนาด 60 ตารางเมตรขึน้ไป โดยมี

สินคา้ใหเ้ลือกมากกว่า 400 รายการ มีจุดใหจ้่ายเงินดว้ยตนเอง รวมถึงมีตูก้ดขนมและอาหาร

อตัโนมติั หลงัจากที่พฒันาและเปลี่ยนรา้นขนาดเล็กใหก้ลายเป็น Mart สามารถเพิ่มยอดขายได้

ถึง 24%  

 

▪ S&P Production Hub  
จุดผลิตเบเกอรี่ส  าหรบักระจายไปยงัสาขา
และเบเกอรี ่ช ็อปในพืน้ที ่ใกลเ้คียง เพื ่อ
ควบคมุการผลิต และคณุภาพผลิตภัณฑ ์
ใหต้รงตามมาตรฐานของ เอส แอนด ์พี 
โดย เน น้จ ุดข ายที ่เ ปิด เ ช า้  เ ช ่น  กลุ ่ม
โ ร งพยาบาลและส าน กั ง าน  เ มื ่อ ส ่ง
ผลิตภณัฑถ์ึงหนา้รา้นพนกังานสามารถจดั
วางไดท้นัเวลารา้นเปิด อีกทัง้ผลิตภณัฑย์งั
มีความหลากหลาย ส่งผลใหม้ียอดขาย
เพิ่มขึน้ 
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▪ S&P Delivery1344 มุ่งเนน้ยอดขายผ่านช่องทาง Delivery มากขึน้ โดยการจบัมือกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจ ทัง้ Grab Food Line Man และ Food Panda จดัท าเมนพูิเศษที่เหมาะกบั
การสง่  Delivery และโปรโมชั่น เช่น ซือ้ 4 ฟรี 2 ในราคาที่คุม้ค่า ท าใหย้อดขายในสว่นนี ้
เพิ่มขึน้ 

  

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  51    

▪ DelTA หรือ Delivery & Takeaway โมเดลรา้น S&P รูปแบบ Convenient Bakery Shop 
ที่มีครวัส าหรบัท าอาหารอยู่ในตวั เพื่อใหบ้รกิารรูปแบบซือ้กลบับา้น และ Delivery โดย
โมเดลนีจ้ะครอบคลมุการใหบ้รกิาร Delivery ทั่วทัง้กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

ในปี 2564 บรษิัทฯ สามารถด าเนินการเปิดตามแผน 29 จดุ และปี 2565 ยงัมีแผนขยาย
จดุขายทัง้ในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดัอีกกว่า 30 จดุ นอกจากนี ้ยงัไดเ้ปิดตวั S&P Card 
บตัรสมาชิกรูปแบบใหม่ สามารถสะสมคะแนนทกุการใชจ้่าย แลกคะแนนรบัสินคา้ฟรี ใช้
ง่าย สะดวกผ่านแอปพลิเคชนั S&P Delivery 
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▪ S&P Marketplace เพื่อสรา้งประสบการณใ์หม่ใหล้กูคา้ไดเ้ลือกซือ้สินคา้คณุภาพหลากหลาย
ประเภทจาก เอส แอนด ์พี ในรูปแบบซือ้กลบับา้น หรือ Takeaway ซึ่งก็ไดร้บัผลตอบรบัที่ดี
จากลกูคา้ 
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัคงตอกย า้ความเป็นเจา้ตลาดซีซั่นนอล (Seasonal) ทัง้ขนมไหวพ้ระจันทร ์
อาหารเจ เทศกาลต่างๆ รวมไปถึงเคก้ปอนดใ์นช่วงเทศกาลปีใหม่ เคก้วนัเกิด และเรายงัท าเคก้ให้
ทานไดท้กุเทศกาล ซึ่งไดร้บัที่ดีจากลกูคา้รวมถึงการสั่งจองอาหารและเบเกอรี่ลว่งหนา้ตลอดทัง้ปี 
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แนวโนม้ธุรกิจรา้นอาหารปี 2565 ผูป้ระกอบการรา้นอาหารส่วนใหญ่จะมีตน้ทุนที่เพิ่มขึน้ ทัง้

ต้นทุนการบริหารจัดการคน และต้นทุนวัตถุดิบ  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดปี 2565 ธุรกิจ

รา้นอาหารที่ใหบ้ริการเต็มรูปแบบ จะฟ้ืนตัว 26.5% โดยมีแรงขับเคลื่อนจากการผ่อนคลาย

มาตรการของรฐับาล ปัจจยัหนนุที่เพิ่มขึน้ และการลงทนุของผูใ้หบ้รกิารรายใหญ่ซึ่งถกูชะลอมา

จากปี 2564 ตลอดจนการเร่งขยายพอร์ตอาหารให้ครอบคลุมประเภทอาหารมากยิ่งขึน้

ขณะเดียวกนัการแข่งขนัที่รุนแรงก็ยงัเป็นความทา้ทายส าคญั  

ทศิทางการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารในปี 2565 
ประเภทของ
ร้านอาหาร 

2563 2564e 2565f 

รำ้นอำหำร  
Full Service (YoY) 

1.58 แสนลำ้นบำท  
(-14.3%) 

1.19 แสนลำ้นบำท  
(-24.9%) 

1.31-1.42 แสนลำ้นบำท  
(10.0%-19.5%) 

รำ้นอำหำร 
ที่ใหบ้รกิำรจ ำกดั (YoY) 

6.26 หมื่นลำ้น
บำท  (-10.0%) 

6.1 หมื่นลำ้นบำท  
(-2.4%) 

6.4-6.8 หมื่นลำ้นบำท  
(4.6%-11.8%) 

รำ้นอำหำรขำ้งทำงที่มี
หนำ้รำ้น (YoY) 

1.84 แสนลำ้นบำท  
4.1% 

1.80 แสนลำ้นบำท  
(-2.0%) 

1.84-1.86 แสนลำ้นบำท  
(2.0%-3.0%) 

รวมมูลค่าธุรกิจการ
ร้านอาหาร (YoY) 

4.04 แสนล้าน
บาท  (-6.1%) 

3.6 แสนล้านบาท  
(-11.0%) 

3.78-3.96 แสนล้าน
บาท  (5.0%-9.9%) 

หมำยเหต ุ: มลูค่ำของธุรกิจคิดจำกมลูค่ำรวมของรำ้นอำหำร 1.รำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรเต็มรูปแบบ (Full Service)  
               2.รำ้นอำหำรที่ใหบ้ริกำรจ ำกดั (Limited Service) 3.รำ้นอำหำรขำ้งทำง (Street food) ที่มีหนำ้รำ้น 

 
ทัง้นี ้แมท้ิศทางธุรกิจรา้นอาหารจะดีขึน้ แต่ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชิญโจทยท์างธุรกิจที่ส  าคัญ
อาทิ ตน้ทนุที่สงูขึน้ เช่น ราคาวตัถดิุบและค่าใชจ้่ายสาธารณูโภค อีกทัง้ยงัมีค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกบั
การรกัษาความสะอาดและตรวจคัดกรองโรค ซึ่งปัจจัยเหล่านี ้น่าจะสรา้งแรงกดดันต่อก าไร
สทุธิ รายได ้สภาพคลอ่ง และสถานะทางการเงิน 

เอส แอนด ์พี จึงไดเ้ร่งบริหารจัดการตน้ทุน ปรบัรูปแบบธุรกิจ ผลก าไรในปี 2564 จึงเป็นตัว
สะทอ้นความส าเร็จใหเ้ห็นว่าแมจ้ะขายไดน้อ้ยลง แต่กลบัท าใหม้ีก าไรเพิ่มขึน้ จากการปรับ 
กลยุทธ์ที่รวดเร็ว ผสมผสานระหว่างช่องทางการขายและการท าการตลาดผ่านช่องทาง
ออนไลนแ์ละออฟไลน ์เพื่อใหล้กูคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดจ้ากหลากหลายช่องทาง
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภค 
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ   

นโยบายด้านการจัดซือ้-จัดหา  
บริษัทฯด าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ดว้ยตระหนักดีว่า
ผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯจะ ตอ้งมีคณุภาพสะอาดปลอดภยัและมีมาตรฐานเดียวกนั เพื่อใหผู้บ้ริโภค
เกิดความมั่นใจในผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ดงันัน้ นโยบายดา้นการจดัซือ้-จดัหาวตัถุดิบบรรจุภณัฑ์
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่หีบห่อผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปยัง
รา้นอาหาร และรา้นเบเกอรี่ ตลอดจนไดพ้ฒันาปรบัปรุงกระบวนการสง่มอบแบบทวนสอบได ้โดย
ตอ้งผ่านการทดสอบ คดัสรรจนมั่นใจว่าสินคา้และบรกิารมีมาตรฐานเพียงพอ บรษิัทฯจึงไดด้  าเนิน
นโยบายการจัดซือ้โดยค านึงถึงการบริหารจัดการเพื่อใหบ้ริษัทฯสามารถบรรลุเป้าหมายและ
สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องบรษิัทฯในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้
  (1) มุ่งเน้นความมีคุณภาพและต่อเน่ือง  
   แนวทางในการสรรหาวตัถุดิบ ภาชนะ และบรรจภุณัฑ ์ที่จะจดัซือ้จดัหาตอ้งมีการ

ประเมินว่าคู่คา้จะตอ้งมีศักยภาพในการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ มีกระบวนการในการคัดสรรเลือกวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน า้ การควบคุม
มาตรฐานการผลิต และจดัเก็บสต๊อคสินคา้ และส่งมอบสินคา้ใหแ้ก่บริษัทฯอย่าง
เพียงพอ ทันตามขอ้ก าหนด และรอบเวลาที่ตกลงกัน และพรอ้มร่วมแก้ปัญหา
กรณีเกิดเหตุการณฉ์ุกเฉิน คู่คา้ผูใ้หบ้ริการทุกรายตอ้งมีคณุสมบติัเหมาะสมตาม
ประเภทของสินคา้ที่ตนจดัจ าหน่าย ผ่านการพิจารณารบัรองมาตรฐานสินคา้ตาม
ขอ้ก าหนดของภาครฐัและขอ้ก าหนดของบริษัทฯเช่นสินคา้ประเภทวัตถุดิบหลัก
จะตอ้งมีเอกสารรบัรองมาตรฐานสินคา้ มีกระบวนการการตรวจสอบระหว่าง  และ
หลงัการผลิต ในขณะที่มีการบริหารความเสี่ยงเรื่องการขาดสินคา้และราคาสินคา้
ไม่ใหผ้ันแปรอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารตน้ทุนการผลิตของ
บรษิัทฯ 

 (2) มีมาตรฐานเดียวกัน  
  โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑท์ี่จัดซือ้จัดหาจะตอ้งมีการควบคุมมาตรฐาน

ตามเกณฑม์ีการก าหนด Specification เพื่อใหคู้่คา้และบุคลากรที่เก่ียวขอ้งใชเ้ป็น
บรรทดัฐานในการก ากบัดแูลสินคา้ ใหม้ีคณุสมบติัสม ่าเสมอ สด สะอาดปลอดภยั
ไม่มีสารปนเป้ือนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภณัฑแ์ละผูบ้ริโภคซึ่งบริษัทไดจ้ดัให้
มีกระบวนการทดสอบและทวนสอบวตัถุดิบอย่างเพียงพอและเชื่อมั่นไดว้่าวัตถุดิบ
ภาชนะ และบรรจุภัณฑม์ีมาตรฐานและมีคุณค่าทางโภชนาการปลอดภัยและ
เชื่อถือไดก้่อนถึงมือผูบ้รโิภค 
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 (3) สนับสนุนและพัฒนา คู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ และกลุ่มเกษตรกรจากแหล่งต้น
น ้า 
บริษัทฯไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัต่อการสนับสนุนและเสริมสรา้งสมัพนัธภาพที่ดี
ต่อคู่คา้ และพนัธมิตรทางการ คา้ ในแนวคิดที่ว่าธุรกิจจะเจรญิเติบโตในระยะยาว
อย่างยั่งยืนไดน้ั้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จด้านหนึ่งคือการส่งเสริมสนับสนุนและ
ร่วมมือกันพัฒนาคู่คา้และพนัธมิตรใหเ้จริญเติบโตไปพรอ้ม ๆ กันกับบริษัทฯโดย
จัดใหม้ีการช่วยเหลือร่วมแกปั้ญหา เสริมสรา้งศักยภาพซึ่งกันและกัน เช่นการให้
ค าแนะน า ร่วมกนัวิจยัและพฒันา หาผูม้ีความรูเ้ขา้มาใหค้ าปรกึษา รวมถึงการให้
ขอ้มูลเก่ียวกับความตอ้งการวัตถุดิบและผลิตภัณฑใ์นแต่ละช่วงระยะเวลาตาม
แผนงานการผลิตและแผนการตลาดของบรษิัทฯ เพื่อใหคู้่คา้สามารถวางแผนระยะ
ยาวในการจดัเตรียมสินคา้ที่มีมาตรฐานและราคาเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายเขา้
ไปให้การสนับสนุนพัฒนาส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรจากแหล่งผลิตต้นน ้า เพื่อ
ส่งเสริมสินคา้เกษตรปลอดภยัสูผู่บ้ริโภค และสรา้งรายไดท้ี่ยั่งยืนสูเ่กษตรกร จึงได้
ร่วมมือกบัพาณิชยจ์งัหวดัน่านตัง้แต่ ปี 2019 จนถึงปัจจุบนัโดยมีรองผูว้่าราชการ
จังหวัด และคุณฑิฆัมพร กองสอน วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย ์อ าเภอทุ่งชา้ง 
จังหวัดน่าน ใหก้ารสนันสนุนขับเคลื่อนเปลี่ยนวิถีการท าเกษตรแบบเดิม มาเป็น
เกษตรอินทรียจ์ึงท าใหเ้กิดสม้อินทรียส์ีทอง และไดร้บัการรบัรองมาตราฐานเกษตร
อินทรียแ์บบมีส่วนร่วม SDGsPGS NAN  โดยบริษัทฯใหก้ารสนับสนุนช่วยเหลือ
เกษตรกร รบัซือ้สม้ที่มีขนาดผลเล็กผิวไม่สวย เพื่อท าเมนนู า้สม้คัน้อินทรีย ์ที่หวาน
และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
 
 ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯให้การสนับสนุนคู่ค้า หรือพันธมิตรธุรกิจ  เพื่อ
ส่งเสริมเกษตรกรภาคเหนือ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปลูกผักสลัด เช่น ผักคอส  
ผกักรีนโอ๊ค ซึ่งเป็นผกับนดินแบบธรรมชาติ ไม่ใส่วตัถุสงัเคราะหใ์ดๆ  ไม่ว่าจะเป็น
ปุ๋ ยวิทยาศาสตร ์และสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ใช้แต่ปุ๋ ยหมักหรือปุ๋ ยคอกจาก
ธรรมชาติในการเพาะปลูกทุกขั้นตอนในการปลูกและการแปรรูปจะต้องอยู่ใน
มาตรฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่ได้รับรองมาตรฐาน  Organic 
Thailand ท าใหผ้กัสลดัทกุตวัที่ซือ้ขาย สะอาด ไม่เป็นอนัตรายต่อผูบ้รโิภค 
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ทัง้นี ้ทางบริษัทฯไดม้ีการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ซึ่งเป็น
พืน้ฐานของการพฒันาเศรษฐกิจ แบบพอเพียง จากวิสาหกิจชุมชน เช่น ตระกรา้, 
กระเป๋าผา้ขาวมา้ 

 
 (4) นโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต การจัดซือ้จัดหา 

บริษัทฯ จะมีหลกัเกณฑแ์ละกฏระเบียบขอ้บงัคับการท างานดา้นการจัดซือ้จัดหา 
อย่างโปร่งใส คัดเลือกและท าธุรกิจกับคู่ค้าอย่างมีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม 
รบัผิดชอบต่อสงัคม ด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส ทัง้ทางตรงและทางออ้ม ในสว่นของ
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑเ์พื่อความโปร่งใส ตัง้แต่ปี 2563 เราเริ่มมีการ e-Auction 
วัตถุดิบและบรรจุภณัฑท์ี่มียอดซือ้สงู คู่คา้ที่ผ่านการคัดเลือกคุณภาพสินคา้ เพื่อ
ท าการซือ้ขาย จะมีการจัดท าสัญญาลงนามยอมรบัระเบียบปฏิบัติส  าหรบัคู่คา้
ก่อนการท าธุรกิจร่วมกนั หรือ S&P Code Of Conduct For Suppliers บริษัทฯจะ
มีการประเมินคู่ค้าหลังการซื ้อขายเป็นรายเดือน รายปี  เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้มี
คณุภาพสินคา้ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจ
รว่มกนั 

 (5) บริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการบริหารจดัการหน่วยงานจดัซือ้จดัหาและคลงัสินคา้ ไดม้ีการจดัท า
แผนงานร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและควบคุมก ากับดูแลสินคา้ ให้
รองรับความต้องการใช้งานและการเจริญเติบโตของงานขาย โดยจัดให้มีการ
ประมาณการปริมาณสินค้าและวัตถุดิบที่ใช้งานประเภทต่าง ๆ ให้สัมพันธ์กับ
ความตอ้งการ สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต การขายและการตลาดก าหนดวิธีจดัการ
บริหารคลงัสินคา้ สินคา้คงคลงั  วิธีการจัดเก็บสต๊อค วิธีการควบคุมการเบิกจ่าย  
อายุสินคา้  รถขนส่ง และวิธีการจัดส่ง การส่งมอบสินคา้ถึงจุดขาย และลูกค้า
ภายนอก มีการจดบันทึกและติดตามประเมินผลซึ่งส่งผลดีต่อการบริหาร และ
จดัการตน้ทุนสินคา้ในภาพรวม ลดการสญูเสียมีการประสานงานร่วมกบัฝ่ายวิจยั
พฒันา ฝ่ายการตลาด เพื่อวางแผนในการจดัหาวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑท์ี่
ใชใ้หเ้หมาะสมกบัภาวะกาลปัจจุบนั มีแผนงานในการจดัการวตัถุดิบที่คณุสมบติั
ผนัแปรผนัผวน หรือเปลี่ยนแปลงไปตามฤดกูาลโดยมีการก าหนดคณุสมบติัเฉพาะ
กาล และหาสินคา้ทดแทน 

  ในปี 2564 บริษัทยังคงให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการ
ควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินคา้ความสะอาดความปลอดภัยความมีคุณค่าทาง
โภชนาการ การบรหิารตน้ทนุ การบรหิารความเสี่ยงป้องกนัการขาดสินคา้ ทบทวน 
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และปรบัปรุงกระบวนการจดัซือ้จดัหา การควบคมุคณุภาพระหว่างการจดัเก็บ การ
บรหิารคลงัสินคา้ การบรหิารการจดัสง่ขนสง่ การประเมินผลและติดตาม Supplier 
หรือคู่คา้ สินคา้และบรกิารดงันี ้

▪ พฒันาการด าเนินงานของหน่วยงานจดัซือ้จดัหา และคลงัสินคา้ ใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ขอ้ ก าหนดทางกฎหมาย และทิศทาง
นโยบายและแผนงานกรอบใหญ่ของบริษัทฯ 

▪ สื่อสารและใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัย คุณภาพโภชนาการและ
สุขภาพแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของ  เอส แอนด์ พี  และ
พนกังานในองคก์ร 

▪ พัฒนาเครือข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการ
พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย และคุณภาพอาหารน า
มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันาและประยุกตใ์ช้
มาตรฐานความปลอดภยั 

▪ พัฒนาบุคลากรในทีมใหม้ีทักษะสามารถประเมินความเสี่ยง เพื่อ
ความมั่นใจในการบรหิารจดัการเชิงปอ้งกนั 

▪ พฒันาเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจดัการระบบงานคลงัสินคา้ 
ในปัจจุบันและศึกษาควบคู่ไปกับการหาผูเ้ชี่ยวชาญและใหบ้ริการ
ดา้น Warehouse Management เพื่อเสริมประสิทธิภาพและบริหาร
ตน้ทนุการจดัการ 

▪ ทบทวนปรบัปรุงระบบงาน  จัดบุคลากรผูร้บัผิดชอบใหร้องรบังาน 
สามารถแกไ้ขกรณีเกิดปัญหาใหง้านดา้นต่างๆ ใหม้ีกระบวนการที่
สัน้กระชบัรวดเรว็ 

▪ ทบทวนผู้ขาย ต้นทุนวัตถุดิบสินค้า การขนส่งและส่งมอบสินค้า 
ให้กับสาขาเบเกอรี่ชอพ โรงงานผลิต ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดัตามภมูิภาคต่าง ๆ 
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(4) ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ   
4.1 ทรัพยส์ินถาวร 
 บรษิัทฯ และบริษัทย่อยมีทรพัยส์ินที่เป็นที่ดินและอาคารใชเ้ป็นส านกังาน และโรงงาน มีมลูค่าทาง

บญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 มีรำยละเอียดสรุปไดด้งันี ้
 

ทีด่นิและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ที่ดิน 3 แปลง รวมเนือ้ที่ 109 ตารางวา 
เลขที่ 457-457/6 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เจา้ของ 7.88 

ที่ดิน 16 แปลง รวมเนือ้ที่ 7 ไร ่93 ตารางวา 
เลขที่ 2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของและสิทธิการเชา่ 21.10 

ที่ดิน 1 แปลง รวมเนือ้ที่ 147 ตารางวา 
ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 5.59 

ที่ดิน 4 แปลง รวมเนือ้ที่ 88 ตารางวา 
เลขที่ 335 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

เจา้ของ 14.96 

ที่ดิน 1 แปลง เนือ้ที่ 2 ไร ่2 งาน 95 ตารางวา 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 
 

17.93 
 

ที่ดิน 1 แปลง เนือ้ที่ 2 ไร ่3 งาน 95 ตารางวา  
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขที่ 65/4 หมู่ที่ 4 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 20.00 

ที่ดิน 1 แปลง เนือ้ที่ 38 ไร ่3 งาน 46 ตารางวา 
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 142.60 
 

ที่ดิน 3 แปลง 3 คหูา เนือ้ที่ 80 ตารางวา  
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็  

เจา้ของ 0.57  

ที่ดิน 3 แปลง 3 คหูา เนือ้ที่ 97 ตารางวา  
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรตัน ์ต าบลศรีภมูิ   
อ าเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

เจา้ของ 7.13 
 

ที่ดิน 3 แปลง เนือ้ที่ 3 ไร ่ 
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 23.30 

ที่ดิน 1 แปลง เนือ้ที่ 3 ไร ่2 งาน 48 ตารางวา  
เลขที่ 81 หมู่ 4  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมอืงล าพนู จงัหวดัล าพนู 
 

เจา้ของ 18.43 
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ทีด่นิและอาคาร ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ที่ดิน 9 แปลง รวมเนือ้ที่ 12 ไร ่- งาน 11 ตารางวา  
พรอ้มอาคาร เลขที่ 31/4 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.23  
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 195.00 

อาคารส านกังานใหญ่ 7 คหูา 5 ชัน้ 
เลขที่ 457-457/6 ซอยสขุมุวิท 55 ถนนสขุมุวิท 
แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร  

เจา้ของ 0.00 

อาคารโรงงานเบเกอรี่ สขุมุวิท 62 
เลขที่ 2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต ้
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 0.02 

อาคารส านกังาน รา้นอาหาร สาขาเมืองทอง สงู 6 ชัน้ 
เลขที่ 335 ถนนบอนดส์ตรีท ต าบลบางพดู 
อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุี 

เจา้ของ 0.00 

อาคารโรงงานไสก้รอก ครวักลาง เสน้พลาสตา้ 2 ชัน้ 3 หลงั 
นิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 4 
แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

เจา้ของ 11.23 

อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5 
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 6.51 

อาคารโรงงานท าเบเกอรี่ภเูกต็  
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ต าบลรษัฎา อ าเภอเมืองภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็  

เจา้ของ 0.01 

รา้นอาหาร สาขา บางพลี 
เลขที่ 86/1 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

เจา้ของ 0.66 

อาคารส านกังาน รา้นอาหาร สาขาชา้งเผือก  
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรตัน ์ 
ต าบลศรีภมูิ อ าเภอเมืองเชยีงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  

เจา้ของ 0.34 
 

อาคารโรงงาน จ านวน 2 หลงั 
นิคมอตุสาหกรรมล าพนู เลขที่ 81 หมู่ 4   
ต าบลบา้นกลาง อ าเภอเมืองล าพนู จงัหวดัล าพนู 

เจา้ของ 8.48 

หมายเหตุ  :   * บรษิัทฯ ไม่มีภาระผกูพนัใด ๆ     
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4.2 พืน้ทีเ่ช่าด าเนินงาน 
    พืน้ที่การด าเนินงานของกิจการรา้นอาหารและรา้นเบเกอรี่ของ  เอส แอนด ์พี ส่วนใหญ่จะท า

สญัญาเช่าระยะเวลาสัน้ 3 ปี เพื่อลดภาระการผูกพนัและเงินลงทุนที่ค่อนขา้งสงู เนื่องจากความ
ผนัแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคา้ที่เปลี่ยนแปลงรวดเรว็มาก อย่างไรก็ตาม มีรา้นอาหารบาง
สาขาจะเป็นการเช่าพืน้ที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนยก์ารคา้  มีมูลค่าสินทรพัยท์ี่รวมส่วน
ปรบัปรุงแลว้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้

สาขา ระยะเวลาเช่า 
มูลค่าตามบัญชี          
(ล้านบาท) 

เซ็นทรัล บางนา 
ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลับางนา 
เนือ้ที่   381   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2566 

0.97 

เฉลิมกรุง  
โรงภาพยนตเ์ฉลิมกรุง 
เนือ้ที่   387    ตรม. 

เช่าระยะเวลา 30 ปี 
สิน้สดุปี 2563 

1.25 

ไดอาน่า หาดใหญ ่  
หา้งสรรพสินคา้ไดอาน่า หาดใหญ่     
เนือ้ที่  310   ตรม. 

เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือน 
สิน้สดุปี 2565 

0.14 

เดอะมอลล ์โคราช  
หา้งสรรพสินคา้เดอะมอลล ์โคราช 
เนือ้ที่   225  ตรม. 

เช่าระยะเวลา 26 ปี 
สิน้สดุปี 2570 

3.38 

อาคารโรงงานเบเกอร่ี สุขุมวทิ 62 
เลขที่ 2-2/1 ซอยสขุมุวิท 62 แยก 3  
แขวงพระโขนงเหนือ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร 

สิทธิการเชา่ที่ดิน 
สิน้สดุปี 2578 

4.06 

ร้านไมเซน สาขาเอ็มควอเทยีร ์
ศนูยก์ารคา้ เอม็ควอเทียร ์
เนือ้ที่  206   ตรม. 

บรษิัท เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล
ฟู้ดส ์ จ ากดั (บรษิัทย่อย) 
เช่าระยะเวลา 10 ปี 
สิน้สดุปี 2568 

4.80 
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ส าหรบัเครื่องจกัรและอปุกรณก์ารด าเนินงานที่ใชผ้ลิตสินคา้ของบรษิัทฯจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง
มีมลูค่าสินทรพัยร์วม ณ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้  

  

เคร่ืองจักรและอุปกรณ ์
มูลค่าตามบัญชี  

(ล้านบาท) 

เครื่องจกัรและอปุกรณ ์ 166.57 

เครื่องตกแตง่และอปุกรณ ์ 701.48 

 

(5) งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ   

ในปี 2564 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) ไม่มีงานที่ยงัไม่ไดส้ง่มอบ 
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1.3  โครงสร้างการถือหุ้น 

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท  
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ                                           

ช่ือ / ทีต่ั้ง ธุรกิจหลัก 

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน จ านวนหุ้น  
หุ้นรวม ทีถ่ือ  

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรา้นอาหารและเบเกอรี่ ผูผ้ลติเคก้      

เลขที่ 2034/100-103, 106-107 ชัน้ 23 – 24  ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภณัฑอ์าหารและเบเกอรี่        

อาคารอิตลัไทยทาวเวอร ์ถนนเพชรบรุีตดัใหม่  อาหารส าเรจ็รูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบา้น        

แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ บริการจดัเลีย้งนอกสถานที่  บริหารและลงทนุ         

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000  เปิดรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ        

โทรสาร : +66 (0) 2785-4040  
 

       

      

      
บริษัท เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากัด ประกอบกิจการรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ และ  2,000,000 1,999,997 99.99  

เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์ ประกอบกิจการใหบ้ริการสนบัสนนุวสิาหกิจในเครือ     

ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 

หรือสาขา ไม่ว่าจะตัง้อยู่ในประเทศไทย หรือ
ต่างประเทศ 

    

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      

โทรสาร: -      

      
บริษัท เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นช่ันแนลฟู้ดส ์
จ ากัด 

ด าเนินกิจการรา้นอาหารญ่ีปุ่ น  ภายใตช้ื่อ "MAISEN”  500,000 499,970 99.99  

เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์      

ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ          

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ      

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000           

โทรสาร : +66 (0) 2785-4506       
      
บริษัท เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นช่ันแนล ฟู้ดส ์ ด าเนินกิจการรา้นอาหาร ภายใตช้ื่อ  “S&P 200,000 199,980 99.99  
(กัมพูชา) จ ากัด Restaurant” และ “BlueCup” ในประเทศกมัพชูา     

Villa No. 21, Street  214, Village 2, Sangkat          

Beoung Raing, Khan Daun Penh, Phnom Penh,      

Cambodia          

Tell : +85 639-988          

โทรสาร : - 
 

     

บริษัท เอส แอนด ์พี เทรนน่ิง จ ากัด 
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสขุมุวิท 26 

ประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ
แรงงานให้กับพนักงานของบริษัท เอส แอนด์ พี  
ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือ 

10,000   9,998 99.98  

แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ     

โทรศพัท ์: +66 (0) 2664-6260     

โทรสาร : -     

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 
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ช่ือ / ทีต่ั้ง ธุรกิจหลัก 

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน จ านวนหุ้น  
หุ้นรวม ทีถ่ือ  

บริษัท เอส แอนด ์พี ดิลิเวอร่ี จ ากัด            
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์

ด าเนินกิจการขนส่งสินคา้อาหาร 10,000 9,993 99.93  

ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ         

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ      

โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000      

โทรสาร : - 
 
บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากัด 
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์
ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000 
โทรสาร : +66 (0) 2785-4507 

 
 
ประกอบกิจการรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
 

 
 

500,000 

 
 

400,000 

 
 

80.00 
 
 
 

 

      
บริษัท  อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์ พี จ ากัด 
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์ 
ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2785-4000 
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506 

ด าเนินกิจการภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น  และ 
ผลิตภณัฑอ์าหาร ภายใตช้ื่อ “UMENOHANA”   

  250,000 149,997 59.99  

      
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส ์เคเทอรร่ิ์ง เซอรวิ์สเซส  จ ากัด 
เลขที่ 234 ซอยสขุมุวิท 101 (ปณุณวิถี) ถนนสขุมุวิท  
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2741-8800 
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260 

ใหบ้ริการดา้นโภชนาการที่หลากหลายในลกัษณะ 
แคนทีนหรือรบัท าอาหารใหก้บักลุ่มสถาบนัต่าง ๆ 
เช่น โรงพยาบาล โรงงานอตุสาหกรรม และ 
สถานศกึษาตา่ง ๆ 
 

10,000 
 

4,997 
 

49.97  

      
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย  คูซีน จ ากัด 
เลขที่ 88 อาคารเดอะปารค์ ชัน้11  ถนนรชัดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์: +66 (0) 2365-6000 
โทรสาร :  +66 (0) 2365-7696 

ด าเนินกิจการโรงเรียนสอนท าอาหาร ภายใตช้ื่อ 
“โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี” 

700,000 
 

350,000  50.00  

 
บริษัท เอส แอนด ์พี เรสทัวรองท ์จ ากัด * 
Suite 11, Hyde Park House,  
5 Manfred Road, SW15 2RS, London, UK 
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร: -  
 

 
ประกอบกิจการรา้นอาหารไทย ภายใตช้ื่อ "ภทัรา" 
และภายใตช้ื่อ “สดุา” ที่ประเทศองักฤษ 

 
1,000,000 

 
960,000 

 
96.00 
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ช่ือ / ทีต่ั้ง ธุรกิจหลัก 

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน จ านวนหุ้น  
หุ้นรวม ทีถ่ือ  

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ * ประกอบกิจการรา้นอาหาร ภายใตช้ื่อ "ภทัรา"    200 124 62.00  

No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,  
Geneva Switzerland 
โทรศพัท ์: (4122) 735-0517 
โทรสาร : (4122) 735-0538 

ที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์     

      
บริษัท ภัทรา อินเตอรเ์นช่ันแนล  เรสทัวรองท ์ ประกอบกิจการรา้นอาหาร ภายใตช้ื่อ "ภทัรา"  11,000,000 10,650,200 96.82  
แมนเนจเมนท ์(ปักก่ิง) จ ากัด * ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน     

Room 238, Floor 2, Building 2, No. 100 Yanle      

Hutong, Dongcheng District, Beijing, China                    

โทรศพัท ์:  (8610) 852-21678      

โทรสาร : -      

      
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท ์เวียนนา จีเอ็มบีเอช ** 
Petersplatz 1 / Goldschmiedgass 9 / Graben 
27-28/ Top-No.7 1010 Vienna, Austria 
โทรศพัท ์: +43 199 719 38 
โทรสาร :   - 

ประกอบกิจการรา้นอาหาร ภายใตช้ื่อ  "ภทัรา"  
ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย 
 

1,200,000 
 

1,137,000 
 

94.75 
 
 

      
บริษัท เซียงไฮ้ ยั่วะช่ือ เรสทัวรองท ์ แมนเนจ
เม้นท ์จ ากัด *** 
407-409 Shops, No. 5001 Dushi Road, Minghang  
Shanghai, the People’s Republic of China 
โทรศพัท:์  (8610) 021-3468-7591 
โทรสาร  :   

ประกอบกิจการรา้นอาหาร ภายใตช้ื่อ "Vanilla"    
ที่เซียงไฮ ้ประเทศจีน 

9,600,000 5,680,000 59.17  

      
บริษัท ภัทรา ไฟน ์ไทย คูซีน จ ากัด ****  
Suite 11, Hyde Park House,  
5 Manfred Road, SW15 2RS, London, UK 
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร : - 

ประกอบกิจการรา้นอาหารไทย ภายใตช้ื่อ "ภทัรา" 
และ ช่ือ “สดุา” ที่ประเทศองักฤษ 

13,700,000 
 

6,850,000 
 

50.00 
 
 

      

บริษัท สุดา จ ากัด ***** 
Suite 11, Hyde Park House,  
5 Manfred Road, SW15 2RS, London, UK 
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร: - 

ประกอบกิจการรา้นอาหารไทย ภายใตช้ื่อ "ภทัรา"  
และ ช่ือ “สดุา” ที่ประเทศองักฤษ 

4,100,000 
 
 
 
 
 

2,050,000 
 
 
 
 
 

50.00  

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 
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ช่ือ / ทีต่ั้ง ธุรกิจหลัก 

จ านวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

 

จ านวน จ านวนหุ้น  
หุ้นรวม ทีถ่ือ  

      
บริษัท เอ็ม เอส พี พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด *****  
Suite 11, Hyde Park House,  
5 Manfred Road, SW15 2RS, London, UK 
โทรศพัท ์: +44(0) 20 8874 6503 
โทรสาร: -  

ประกอบกิจการใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
 

2,900,000 1,450,000 50.00  

     
 

หมายเหต ุ * เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ในประเทศไทย 

 ** เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากัด และ ถือหุน้โดยผ่านบริษัท เอส แอนด ์พี เรสทัวรองท ์จ ากัด ใน

ประเทศองักฤษ  

*** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จ ากดั ถือหุน้โดยผ่าน บริษัท ภทัรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทวัรองท ์แมนเนจเมนท ์

(ปักกิ่ง) จ ากดั ในประเทศจีน  

**** เป็นบริษัทที่ถือหุน้โดยบริษัท เอส แอนด ์พี ดิเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากดั ในประเทศไทย 

 ***** เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด ์พี ดิเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากัด ถือหุน้โดยผ่าน บริษัท ภัทรา ไฟน ์ไทย คูซีน จ ากัด ใน

ประเทศองักฤษ  
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โครงสร้างการบริหารของบริษัท 

ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร นอกจากนีย้งัมีคณะผูบ้ริหาร

อีก 1 ชดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

คณะกรรมการบริษัทและเลขานุกาบริษัท   

 บรษิัทมีคณะกรรมการบริษัท จ านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย  

(1) นางภทัรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ 
(2) นายประเวศวฒุิ ไรวา                       รองประธานกรรมการ   
(3) นางเกษสดุา ไรวา กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
(4) นายวิทรู ศิลาอ่อน กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
(5) นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา กรรมการอิสระ 
(6) นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการอิสระ 
(7) นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการอิสระ 
(8) นายธีรนนัท ์ศรีหงส ์  กรรมการอิสระ 
(9) นายขจรเดช ไรวา กรรมการ 

(10) นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการ 
(11) นายแมทธิว กิจโอธาน กรรมการ 
(12)  นายโกศิน ฉนัธิกลุ กรรมการ  
 
เลขานุการบริษัท  

นางปัทมาวลยั รตันพล   เลขานกุารบรษิัท 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

(1) นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
(3) นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย  

(1) นายธีรนนัท ์ศรีหงส ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน  

(2) นายปิยะ ซอโสตถิกลุ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
(3) นางเกษสดุา ไรวา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย  
 (1)     นายปิยะ ซอโสตถิกลุ       ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

(2)  นายวิทรู ศิลาอ่อน กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(3)  นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
(4)     นางเกษสดุา ไรวา        กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบรหิาร จ านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย  

(1) นางเกษสดุา ไรวา ประธานกรรมการบรหิาร 
(2)  นายขจรเดช ไรวา กรรมการบรหิาร 
(3)  นายประเวศวฒุิ ไรวา กรรมการบรหิาร 
(4)  นางปัทมาวลยั รตันพล  กรรมการบรหิาร 
(5)  นายอรรถ ประคณุหงัสิต กรรมการบรหิาร 
(6)  นายวิทรู ศิลาอ่อน กรรมการบรหิาร 
(7)  นายก าธร ศิลาอ่อน กรรมการบรหิาร 
 
 

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 
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คณะผู้บริหาร  
คณะผูบ้รหิารจ านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย    

1. นายวิทรู ศิลาอ่อน  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
2. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน 
3. นายอรรถ ประคณุหงัสิต  ประธานเจา้หนา้ที่สายปฏิบติัการธุรกิจ เอส แอนด ์พี 
4. นายสมจิตร กิตติธีระกลุ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่ 
5. นายจงชนะ จนัทมาศ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตอาหาร 
6. นางสาวไพรลัยา สพุิทกัษ์  รองประธานสายบญัชีและการเงิน 
7. นางสาธิมน ตะวนัเที่ยง  ผูอ้  านวยการสายการกระจายสินคา้ 
8. นางมณีสดุา ศิลาอ่อน  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาความยั่งยืนและสื่อสารองคก์ร 
9. นางสภุาวดี หตุะสิงห  ผูอ้  านวยการสายบริหารทรพัยากรบุคคล/ผู้อ  านวยการศูนย์

การเรียน S&P และส านกักรรมการ 
10. นายธีรกรณ ์ไรวา  ผูอ้  านวยการสายธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 
11. นางสาวอรรถยา เภตรากาศ  General Manager (GM)  
12. นายอภิชาต หลอ่อภิบาลกลุ  ผูอ้  านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายพิพิธ เลาหวิโรจน ์  ผูอ้  านวยการสายอสงัหารมิทรพัย ์
14. นายปราโมทย ์พฒันาประทีป ผูอ้  านวยการสายธุรกิจคา้ปลีกและรบัจา้งผลิต 
หมายเหตุ:  รายละเอียดของกรรมการและผูบ้รหิารทกุท่านปรากฏในรายละเอียดเก่ียวกบัผูบ้รหิารและผูม้ีอ  านาจ

ควบคมุของบรษิัท  
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1.3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
หุ้นทีม่ีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังกล่าว  

        - ไม่มี - 

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่  

บรษิัทฯมีความสมัพนัธก์บักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่เพียงรายเดียว คือ บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล จ ากดั (มหาชน) เนื่องจากกิจการของผูถื้อหุน้รายใหญ่บางกิจการมีความเหมือนคลา้ยกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ Bread Talk แต่อย่างไรก็ดีแต่ละบริษัทต่างด าเนิน

ธุรกิจดว้ยตนเอง ไม่ไดม้ีการพึงพิงกนัในการด าเนินธุรกิจดงักล่าว และแต่ละบริษัทฯมีอ านาจควบคุม

ภายในของแต่ละบริษัทฯเอง ไม่ไดม้ีการควบคมุระหว่างกัน ผูม้ีอ  านาจตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจก็

เป็นคนละคนและคนละกลุ่มกัน นอกจากนี ้บริษัทฯและบริษัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด 

(มหาชน) มีการด าเนินธุรกิจระหว่างกนั เช่น การว่าจา้งผลิตสินคา้ และการซือ้ขายสินคา้และวตัถุดิบ

ระหว่างกนั แต่อย่างไรก็ดีไม่ไดม้ีการเอือ้เฟ้ือกนัในการด าเนินธุรกิจดงักลา่ว และรายไดจ้ากการด าเนิน

ธุรกิจดังกล่าว ไม่ไดม้ีนัยส าคัญกับรายไดร้วมของบริษัทฯ การว่าจา้งผลิตและซือ้ขายดังกล่าวมีการ

ก าหนดราคาอย่างเป็นธรรม และอยู่ในอตัราเดียวกันกับการท าธุรกิจกบับุคคลภายนอก รวมทัง้ไม่ได้

สง่ผลกระทบกบัก าลงัการผลิตของบรษิัทฯ แต่กลบัสรา้งประโยชนแ์ละรายไดใ้หก้บับริษัทฯ 

1.3.4 ผู้ถือหุ้น 

ส าหรบัรายชื่อผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 11 มีนาคม 

2565  มีดงันี ้ 

กลุ่มผู้ถือหุน้ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 กลุ่มศิลาอ่อน และกลุ่มไรวา 231,210,629  45.20 
2 บรษิัท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน)  185,030,705  36.17  
3 นางสภุาพรรณ  พิชยัรณรงคส์งคราม 17,345,000  3.39  

4 นายอยทุธ ์ ชาญเศรษฐิกลุ  10,550,000  2.06  
5 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  6,956,000   1.36  
6 นางปรญิญา ขนัเจรญิสขุ  5,217,310   1.02  
7 นายพิทกัษ์  พิเศษสิทธ์ิ  4,400,000   0.86  
8 บรษิัท พรอสเพคท ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  4,093,500   0.80  
9 นางวิรุณศรี  ใตฟ้า้ยงวิจติร 2,791,000 0.55 
10 นางสาวอรพรรณ  อสัสมงคล 2,506,970 0.49 
 รวม 470,101,114    91.90  
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1.4  ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

หลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 

514,928,784 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 514,928,784 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทนุเรียกช าระแลว้

จ านวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 490,408,365 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยที่ประชุม 

ผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2564 อนุมติัใหอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของ

บรษิัทครัง้ที่ 2 (SNP-W2) จ านวนไม่เกิน 24,520,419 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษิัทตามสดัส่วนการ

ถือหุน้ (Right Issue) ในอตัราส่วน 20 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ ในกรณีมีเศษใหปั้ดทิง้ทัง้จ านวน 

จดัสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใชส้ิทธิจะเท่ากับ 1 บาท อตัราการใชส้ิทธิ 1 หน่วยใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้

สามัญ ซึ่งบริษัทได้ท าการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทอีกจ านวน 24,520,419 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 

490,408,365 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 514,928,784 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 24,520,419 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัทที่จะ

จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที่ 7 

พฤษภาคม 2564 (ทัง้นีบ้ริษัทไดท้ าการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกช าระแลว้จากจ านวน 490,408,365 บาท 

แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 490,408,365 หุน้ เป็น ทุนเรียกช าระแลว้จ านวน 511,512,758 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญ

จ านวน 511,512,758 หุน้ เมื่อวนัที่ 11 มกราคม 2565 เนื่องจากการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21,104,393 หุน้ มลู

ค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 21,104,393 บาท จากการใชส้ิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะ

ซือ้หุน้สามญัของบรษิัท ครัง้ที่ 2 (SNP-W2) ซึ่งออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท) 

1.5  หลักทรัพยอ์ื่น 

- ไม่มี - 

1.6  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดต้ามงบการเงินรวม แต่

การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไม่เกินกว่าก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะ

กิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผล ทัง้นี ้บริษัทฯจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามที่กฎหมายว่า

ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ก าหนดไวแ้ละค านึงถึงสภาพคล่องของบริษัทฯที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลไดโ้ดยไม่มี

ผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะ

เศรษฐกิจและผลการด าเนินงานเช่นกนั 
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กมุภาพนัธ ์2565 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทมีมติ

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2565 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 29 เมษายน 2565 พิจารณารับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เมื่อวนัที่ 10 กนัยายน 2564 และพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงิน

ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.63 บาท โดยจะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มใน

อตัราหุน้ละ 0.58 บาท  

 

ซึ่งเมื่อไดร้บัอนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ตามที่เสนอแลว้ จะคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลรอ้ยละ 94.46 ของก าไรสทุธิ 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2564 เทยีบกับปีทีผ่่านมา 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 2564 2563 

1.  ก าไรสทุธิ  (ลา้นบาท) 340.02 183.02 

2.  จ านวนหุน้  (หุน้)  

      2.1 ก่อนเพิ่มทนุ  

      2.2 หลงัเพิ่มทนุ (จากการใชสิ้ทธิ Warrant) 

 

490,408,365 

511,512,758 

 

490,408,365 

N/A 

3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้) 

     3.1  เงินปันผลระหว่างกาล  (บาท/หุน้) 

     3.2  เงินปันผลที่จะจ่ายเพิม่  (บาท/หุน้)  

0.63 

0.05 

0.58 

0.30 

0.05 

0.25  

4.  เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจ านวนเงิน (ลา้นบาท) 

     4.1  เงินปันผลระหว่างกาล  (ลา้นบาท) 

     4.2  เงินปันผลที่จะจ่ายเพิม่  (ลา้นบาท)    

321.20 

24.52 

296.68 

147.12 

24.52 

122.60 

5  อตัราการจ่ายเงินปันผลรอ้ยละ  (รอ้ยละ) 94.46 80.40 

หมายเหต ุ:  จะเสนอขออนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ าปี 2565 ในวนัที ่29 เมษายน 2565 
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2.การบริหารจัดการความเส่ียง   

2. การบริหารจัดการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนบริหารความเส่ียง 

   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงไดด้ ำเนินกำรก ำหนดนโยบำย และพิจำรณำกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ของทกุหน่วยงำนในองคก์รตำมควำมรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งรวมถึงกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงในโครงกำรส ำคญัที่มีงบกำรลงทนุสงู ก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงพิจำรณำแลว้ว่ำปัจจยัควำมเสี่ยงหลกัของบรษิัทฯ และแนวทำงกำรบริหำรมีดงัต่อไปนี ้ 

 

2.2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจ 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัททั้งในปัจจุบันและทีอ่าจเกิดขึน้ใหม่ 
(Emerging Risk) 

 

1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์

  กำรวำงแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน  เพื่อให้บริษัทฯสำมำรถ

ด ำเนินกำรไดส้  ำเร็จตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่ก ำหนด คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดใหม้ีกำรจดัท ำแผนกล

ยุทธแ์ละงบประมำณเพื่อก ำหนดยุทธศำสตรใ์นกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ระยะสัน้  และระยะยำว โดยในกำรด ำเนินงำนได้

มีกำรวิเครำะหค์วำมเป็นไปไดแ้ละปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจอันไดแ้ก่ ปัจจยัภำยใน ปัจจยัภำยนอก 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนไป กำรที่เทคโนโลยี่ต่ำงๆ มีกำรพฒันำอย่ำงรวดเร็ว   สภำพแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจ

ทัง้ในและต่ำงประเทศ (โดยเฉพำะประเทศที่บริษัทมีธุรกิจอยู่) ภำวะอตุสำหกรรม และคู่แข่งขนั รวมทัง้กำรพิจำรณำ

โอกำสในกำรขยำยธุรกิจทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งปัจจบุนับรษิัทฯไดจ้ดัตัง้ส  ำนกักลยทุธท์ี่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบโดยตรง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่พิจำรณำและใหค้ ำแนะน ำต่อส ำนักกลยุทธ์ในภำพรวม ในปี 2564 ที่ผ่ำน

มำ คณะกรรมกำรไดจ้ัดท ำและปรบัปรุงแผนกลยุทธ์เพื่อใหร้องรับผลกระทบของกำรแพร่ระบำดโควิด-19 โดย

ปรบัปรุงเพิ่มเติมจำกแผนด ำเนินกำรและมำตรกำรรบัมือ COVID-19 (BCP) ในปี 2563 ใหดี้ยิ่งขึน้ จนท ำใหบ้รษิัทฯ 

สำมำรถด ำเนินธุรกิจภำยใตค้วำมเสี่ยงที่เกิดขึน้มำได ้และด ำเนินกำรผ่ำนพน้มำไดเ้ป็นอย่ำงดี  
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2. ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ 

 ในขบวนกำรด ำเนินกำรกำรปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนในองคก์ร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส  ำคัญในกำร

ขบัเคลื่อนใหบ้ริษัทฯสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยและวตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดได ้บริษัทฯมีกำรขยำยธุรกิจมำโดยตลอดทัง้

จ ำนวนสำขำ และจุดใหบ้ริกำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้เสนอผลิตภัณฑใ์หม่และแตกแขนงธุรกิจ ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงมีหนำ้ที่พิจำรณำควำมเสี่ยงดำ้นปฏิบติักำรทัง้ระดับผลกระทบต่อองคก์รและโอกำสที่จะเกิดขึน้ รวมถึง

แนวทำงปอ้งกนัและบรหิำรควำมเสี่ยงนัน้ๆ ในปี 2564 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจำกมำตรกำรล็อกดำวนเ์ขม้ขน้ (Deep 

Lock Down) ตลอดช่วงไตรมำสที่ 3 ส  ำหรบั 13 จังหวัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กค.2564 โดยไม่อนุญำตให้นั่ ง

รบัประทำนในรำ้นและ Takeaway สำขำในหำ้งฯเลย และต่อมำ ไดป้ระกำศล็อกดำวนเ์พิ่มขึน้จำก 13 จงัหวดัเป็น 

29 จงัหวดั ซึ่งมีผลกระทบต่อยอดขำยของบริษัทฯค่อนขำ้งมำก จนท ำใหร้ำ้นอำหำรและเบเกอรี่ตอ้งปิดด ำเนินกำร

ชั่วครำวไปกว่ำ 200 สำขำ บริษัทไดม้ีกำรบริหำรจัดกำรในดำ้นปฏิบัติกำรเพื่อลดผลกระทบจำกกำรปิดใหบ้ริกำร 

จำกมำตรกำรล็อกดำวนเ์ขม้ข้นนี ้ โดยบริษัทฯไดเ้น้นช่องทำงกำรขำยผ่ำน S&P Marketplace ซึ่งไดข้ยำยไปยัง

ช่องทำง Delivery เนน้กำรสรำ้งยอดขำยผ่ำนสำขำที่ยงัเปิดบริกำรอยู่ เช่น ในโรงพยำบำล สถำนีบริกำรน ำ้มนั และ 

Standalone ขณะที่ยอดขำยกลุ่มแช่แข็ง และ OEM ก็ยงัเนน้ผ่ำนช่องทำงคำ้ปลีกและซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต และมุ่งเนน้

กำรท ำตลำด Delivery ผ่ำนรำ้นรูปแบบ DelTA มีกำรร่วมมือกบัผูใ้หบ้ริกำรจัดส่งอำหำร (Food Aggregators) เจำ้

ต่ำง ๆ เพื่อใหส้ำมำรถมีกำรส่งสินคำ้ครอบคลุมพืน้ที่ในแต่ละจังหวัดมำกยิ่งขึน้ มีกำรออกสินคำ้และโปรโมชั่นที่

เหมำะสมกบัช่องทำงดงักล่ำว เนน้ท ำธุรกิจ Trading ที่สำมำรถขำยสินคำ้ผ่ำนซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต หรือ รำ้นสะดวกซือ้

ต่ำง ๆ ที่ยงัคงสำมำรถเปิดขำยได ้ขณะเดียวกนั บรษิัทฯไดเ้นน้กำรควบคมุและตดัค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในทกุๆ มิติ เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัยอดขำยท่ีลดลง  

 

3 ความเส่ียงด้านการจัดซือ้วัตถุดิบ 

  บรษิัทฯมีกำรบรหิำรจดักำรดำ้นจดัซือ้วตัถุดิบ โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงจำกกำรผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ โดย

จะสงัเกตไดว้่ำวตัถุดิบบำงอย่ำงมีกำรปรบัรำคำขึน้ตำมช่วงฤดกูำลหรือเกิดภำวะขำดแคลนอย่ำงฉับพลนัส่งผลใหม้ี

กำรปรบัขึน้รำคำขำยอย่ำงมีนยัส ำคญั วตัถุดิบหลกัจ ำพวก เนือ้หม ูเนือ้ไก่ เนือ้ปลำ เนย ไข่ ซึ่งควบคมุรำคำรรบัซือ้

ไดค่้อนขำ้งยำกเพรำะขึน้กับรำคำตลำด บริษัทฯจึงไดล้ดควำมเสี่ยงใหน้อ้ยที่สุดโดยกำรซือ้แบบประมลูรำคำทัง้ปี 

ดงันัน้ฝ่ำยจดัซือ้จึงไดป้รบัใชร้ะบบประมลูทำงอิเล็กทรอนิกส ์หรือ e-Bidding ท ำใหไ้ดต้น้ทนุสินคำ้ที่ดีมำกขึน้ในช่วง 

2 ปีที่ผ่ำนมำ อีกสว่นหนึ่งคือ Product Mix ที่สินคำ้บำงตวั มีอตัรำกำรท ำก ำไรที่ดี และบำงตวัมีอตัรำท ำก ำไรไดน้อ้ย 

ดงันัน้จึงไดค้  ำนึงถึงสินคำ้ที่มีอตัรำก ำไรที่ดีมำกขึน้ และบรษิัทฯมีกำรลด Waste อย่ำงจรงิจงั  จำกกำรบรหิำรจดักำร

ควำมเสี่ยงในกำรจัดซือ้วัตถุดิบที่ดี ท ำใหบ้ริษัทฯยังคงควบคุมรำคำขำยใหไ้ดใ้นระดับคงเดิม หรือหำกมีวัตถุดิบ
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รำยกำรใดที่มีรำคำสูงขึน้ในช่วงเวลำหรือฤดูกำลนั้นเพียงชั่วขณะ บริษัทฯก็จะโปรโมทขำยสินคำ้ที่ใชว้ัตถุดิบอ่ืน

ทดแทน เช่น ขณะที่เนือ้ปลำแซลมอนมีรำคำแพงขึน้ ก็จะเนน้จดัจ ำหน่ำยและโปรโมทในเมนูเนือ้ปลำชนิดอ่ืน หรือ

เนือ้สัตวป์ระเภทอ่ืนแทนโดยที่จะไม่ลดปริมำณและคุณภำพของวัตถุดิบลง โดยบริษัทฯยังคงยึดหลัก "คุณภำพ 

คณุค่ำ คณุธรรม" ต่อไป 

 

4 ความเส่ียงด้านภาพลักษณข์องแบรนดสิ์นค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสมัยใหม่ 

  บริษัทฯมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรรับรูใ้นภำพลักษณ์ของแบรนด์สินค้ำ โดยค ำนึงถึงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในยุคสมยัใหม่ และควำมนิยมในแบรนดส์ินคำ้ของบริษัทฯ ทัง้นีจ้ะเห็นไดว้่ำในปัจจุบนัมีสินคำ้ ผลิตภณัฑ์

อำหำรรูปแบบใหม่ ๆ ที่เกิดขึน้มำกมำยในตลำด ทัง้จำกคู่แข่งซึ่งเป็นผูป้ระกอบกำรรำยใหญ่ (Food Chain) และ 

ผูป้ระกอบกำรรำยย่อย ที่หนัมำขำยสินคำ้อำหำรและเบเกอรี่กนัมำกขึน้ เกิดรำ้นคำ้รำยใหม่ ๆ ที่มีหนำ้รำ้น และไม่มี

หนำ้รำ้น(รำยย่อย) ซึ่งมีกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน ์โซเชียลเน็ตเวิรค์ สง่ผลใหเ้กิดกำรแข่งขนัในอตุสำหกรรมนีข้ึน้

เป็นอย่ำงมำก ท ำใหน้วตักรรมอำหำรและเบเกอรี่ที่มีรูปโฉม รสชำติ หรือประสบกำรณใ์หม่ ๆ เกิดขึน้ตลอดเวลำ ทำง

บริษัทฯจึงไดส้  ำรวจควำมคิดเห็นจำกรอบดำ้น วิเครำะหข์อ้แนะน ำ ติชมที่ไดร้บัจำกลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง น ำไปสู่กำร

คิดคน้ปรบัปรุงผลิตภณัฑใ์หม้ีควำมหลำกหลำย มีผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ บรรจุภณัฑท์ี่น่ำดึงดดู ขนำดและปริมำณสินคำ้ 

ฯลฯ ที่สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ในยุคสมยัใหม่มำกขึน้ เช่น ขำ้วแช่ที่เคยจ ำหน่ำยเป็นแพ็คเกจ

ขนำดใหญ่ เวลำรบัประทำนตอ้งรบัประทำนทีละหลำยคน จึงไดป้รบัขนำดแพ็คเกจใหม้ีขนำดเล็กลง มีรำคำขำยที่

เหมำะสม ท ำใหเ้กิดควำมคลอ่งตวัในกำรซือ้ และสะดวกที่จะรบัประทำนคนเดียวหรือสองคน  ทัง้นีบ้รษิัทฯยงัไดป้รบั

ภำพลักษณ์ของแบรนดส์ินค้ำใหม้ีควำมน่ำสนใจ ไม่ใหห้ลุดจำกกระแส มีกำรท ำกิจกรรมผ่ำนสื่อออนไลน์และ

โซเชียลมีเดียต่ำง ๆ เพื่อเขำ้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภครุ่นใหม่อีกทัง้ยงัสอดรบัไปกับช่องทำงกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนรูปแบบไปใน

ยคุดิจิตอล เพื่อใหแ้บรนดม์ีกำรปรบัตวัใหท้นักบัยุคสมยัที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว   

 ปัจจยัส ำคญัในกำรเลือกซือ้สินคำ้ในยุคโควิด-19 นี ้ก็คือก ำลงัซือ้ของผูบ้ริโภค ซึ่งมีลกูคำ้ส่วนหนึ่งที่รูส้ึกว่ำ

สินคำ้บำงรำยกำรของบริษัทฯนัน้มีรำคำที่ค่อนขำ้งสงู ท ำใหไ้ปเลือกซือ้สินคำ้แบรนดอ่ื์น หรือสินคำ้ทดแทนอ่ืน ๆ ที่มี

รำคำถกูกว่ำ บรษิัทฯไดบ้รหิำรจดักำรแกไ้ขปัญหำดงักลำ่วโดยออกผลิตภณัฑท์ี่เนน้ “คณุค่ำ” (Value Pack) ในรำคำ

ที่โดนใจลกูคำ้ ออกชุดเมนูอำหำรและเบเกอรี่ “อร่อย คุม้ค่ำ” หลำกหลำยเซ็ทรำยกำร โดยกำรรวมเอำหลำกหลำย

เมนูมำจัดเป็นชุดรำคำประหยัด หรือออกผลิตภัณฑใ์หม่ ๆ ที่เนน้ดำ้นกำรท ำรำคำขำยที่โดนใจลูกคำ้มำกขึ ้น เช่น 

เคก้นุ่ม มีใหเ้ลือก 3 รส รสเนย รสสม้ และรสกำแฟ ในรำคำเพียง ก้อนละ 98 บำท ท ำใหก้ำรรบัรูด้ำ้นรำคำของ

ผูบ้ริโภคที่เป็นอปุสรรคในเรื่องของรำคำนัน้เป็นไปในทิศทำงที่ดีขึน้ ในขณะเดียวกนัลกูคำ้ก็ยงัไดร้บัประทำนสินคำ้ที่

มีคณุภำพตำมมำตรฐำนของ เอส แอนด ์พี เช่นเดิม 
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5 ความเส่ียงด้านการเงิน 

  บรษิัทฯมีกำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรเงิน โดยค ำนึงถึงควำมเสี่ยงดำ้นสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ดำ้นคู่คำ้ 

(Credit Risk) และดำ้นตลำด เช่น ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนหรือกำรปรบัตัวของอัตรำดอกเบีย้ (Market 

Risk) เป็นหลัก ทั้งนี ้บริษัทฯมีกำรจัดท ำประมำณกำรทำงกำรเงิน แนวทำงกำรบริหำร กำรติดตำมและก ำหนด

มำตรฐำนต่ำงๆ เช่น สดัส่วนหนีส้ินต่อทุน ทรพัยส์ินระยะสัน้หรือเงินส ำรองอย่ำงชัดเจน เพื่อน ำมำใชใ้นกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน ส ำหรบัควำมเสี่ยงของอตัรำแลกเปลี่ยนนัน้ เนื่องจำกกำรลงทุนในกำรเปิดสำขำต่ำงประเทศ

เป็นกำรลงทุนระยะยำว รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยจะอยู่ในเงินสกุลเดียวกันเป็นหลัก รวมถึงกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ได้

เกิดขึน้บ่อย ดงันัน้ บริษัทฯจึงยงัไม่มีควำมจ ำเป็นที่จะตอ้งท ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำล่วงหนำ้ (Forward Contract) 

ในขณะนี ้ 

 

6 ความเส่ียงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 บริษัทฯมีกำรขยำยธุรกิจ อำทิ กำรเพิ่มจ ำนวนสำขำ และจุดใหบ้ริกำร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศจึงมี

บทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ กำรเชื่อมต่อ

ระบบงำนย่อยต่ำง ๆ ควำมปลอดภัยของข้อมูลและกำรเข้ำถึงข้อมูลในระบบงำน กำรส่งผ่ำนข้อมูลเพื่อช่วย

สนบัสนุนในกำรจดัท ำรำยงำนต่ำง ๆ ใหห้วัหนำ้ฝ่ำยงำนและผูบ้ริหำรจะเป็นส่วนช่วยใหบ้ริษัทฯมีกำรบริหำรจดักำร

ขอ้มลูที่มีประสิทธิภำพ บริษัทฯจึงไดก้ ำหนดใหม้ีหน่วยงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหน่วยงำนที่มีหนำ้ที่รบัผิดชอบ

ดูแลระบบงำน และเสริมสรำ้งใหอ้งคก์รมีควำมพรอ้มในกำรรองรับนวัตกรรมใหม่  ๆ ทำงดำ้นเทคโนโลยี มีกำร

ก ำหนดใหม้ีกำรจดัท ำแผนแม่บททำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อใหส้อดรบักบัแผนธุรกิจขององคก์ร มีกำรจดัท ำ

แผนควำมมั่นคงปลอดภัยทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อป้องกันขอ้มูลจำกกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร ์ (Cyber 

Attack) แผนธุรกิจต่อเนื่อง แผนส ำรองฉุกเฉิน เพื่อช่วยในกำรสนับสนุนงำนทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำร

รำยงำนและติดตำมกำรปฏิบติัตำมแผนงำนดงักลำ่วขำ้งตน้ใหผู้บ้รหิำรรบัทรำบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 นอกจำกนัน้ กำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำของเทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) หรือ สื่อสงัคม 

(Social Media) ต่ำงๆ ท ำให้บริษัทต้องมีกำรปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถำนกำรณ์ และใช้โอกำสนี ้ในกำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรใหบ้ริกำร กำรสื่อสำรกบัลูกคำ้และกำรเพิ่มช่องทำงในกำรขยำยธุรกิจโดยอำศัยเทคโนโลยีเขำ้

มำช่วย รวมทัง้กำรรกัษำขอ้มลูสว่นตวัของลกูคำ้ ตำม พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562  

 ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำบรษิัทไดท้ ำกำรปรบัปรุงระบบกำรท ำงำน โดยน ำเอำระบบออโตเมชั่นต่ำง ๆ เขำ้มำช่วย

ในกำรท ำงำน ลดควำมซบัซอ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำนใหเ้ร็วขึน้ ลดกำรใชเ้อกสำรต่ำง ๆ ในขณะที่

แบ่งใหพ้นกังำนบำงส่วนท ำงำนจำกที่บำ้น (Work from Home) ก็จดัใหม้ีระบบกำรเขำ้ถึงไฟลง์ำน และมีกำรติดต่อ

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  78    

ประสำนงำน กำรประชุม กำรรำยงำนผลปฏิบัติงำน ฯลฯ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ท ำให้กำรท ำงำนยังคงมี

ประสิทธิภำพที่ดี และในหลำยสว่นงำนสำมำรถปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงคลอ่งตวัและรวดเรว็มำกขึน้อีกดว้ย  

อีกทัง้บริษัทยงัใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรดแูลรกัษำและกำรป้องกันกำรเขำ้ถึงขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคำ้ 

พนักงำน และบุคคลที่เก่ียวขอ้งกับบริษัท โดยไม่ไดร้บัอนุญำต ตำมพรบ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

(“Personal Data Protection Act B.E. 2562” หรือ “PDPA”) เนื่องจำกปัจจบุนัมีควำมเสี่ยงที่ขอ้มลูส่วนบุคคล (เช่น 

ชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์บญัชีธนำคำร อีเมลล ์ไอดีไลน ์บญัชีผูใ้ชข้องเว็บไซต์ ลำยนิว้มือ ประวัติสุขภำพ 

เป็นตน้) จะถูกโจรกรรม หรือน ำไปใชโ้ดยไม่ตรงตำมวัตถุประสงคก์ำรใชง้ำนที่ไดข้ออนุญำตหรือแจง้ไวก้ับเจำ้ของ

ขอ้มลูสว่นบคุคล ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกกำรถกูขโมยตวัตน กำรขำยขอ้มลู กำรติดตำมสอดแนม กำรสแปม 

หรือกำรโจมตีทำงไซเบอร ์(Cyber Attack) ที่อำจเกิดขึน้ได ้ดังนัน้บริษัทจึงไดด้  ำเนินกำรปรบัปรุงระบบต่ำงๆ เพื่อ

รองรบักำรคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตำม PDPA โดยบริษัทไดจ้ัดใหม้ีมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภัยขอ้มูลส่วน

บคุคลของลกูคำ้ พนกังำน และบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษิัท เป็นอย่ำงดี ทัง้นีส้ำมำรถดรูำยละเอียดขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ 

เว็บไซต ์www.snpfood.com ที่หวัขอ้ "นโยบำยควำมเป็นสว่นตวั" 

 
7 ความเส่ียงด้านโรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเมือง 

  บริษัทฯไดต้ระหนกัถึงภยัพิบติัทำงธรรมชำติที่มีผลต่อกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น โรคระบำด น ำ้

ท่วม ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง เป็นตน้ ในปี 2564 ยังคงเกิดผลกระทบจำกโรคระบำดโควิด-19 อย่ำงต่อเนื่อง

โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสที่ 3 ซึ่งบริษัทฯไดป้ฏิบติัตำมแนวทำงกำรป้องกนัของกระทรวงสำธำรณสขุอย่ำงเคร่งครดั

และประกำศนโยบำยแนวทำงกำรปฏิบติัใหพ้นกังำนทุกคนรบัทรำบ พรอ้มติดตำมกำรปฏิบติัของพนกังำนขณะอยู่

ในพืน้ที่ จำกเหตกุำรณด์งักล่ำวซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถควบคมุได ้ดงันัน้ บริษัทฯจึงไดเ้ตรียมแผนกำรรองรบั

รวมทัง้กำรฝึกอบรมพนักงำนในกำรรบัมือกับภยัธรรมชำติต่ำง  ๆ รวมทัง้ภยัที่เกิดจำกอุบติัเหตุหรือจำกกำรกระท ำ

ของมนุษย ์เช่น ไฟไหม ้กำรประทว้งต่ำงๆ โดยแผนรองรบัดงักล่ำวไดแ้บ่งเป็นระยะสัน้ในกรณีที่เกิดเหตฉุุกเฉินและ

บรษิัทฯจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรทำงธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Plan “BCP”) และแผนระยะปำนกลำง

ถึงระยะยำว เพื่อระงบัหรือบรรเทำเหตกุำรณเ์ฉพำะหนำ้ตำมเหตกุำรณน์ัน้ ๆ และใหม้ีผลกระทบกบักำรด ำเนินธุรกิจ

ใหน้อ้ยที่สุด โดยแผน BCP จะตอ้งไดร้บักำรทบทวนจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นระยะ  ๆ และหำกมี

เหตุกำรณฉ์ุกเฉินเกิดขึน้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับเหตุกำรณน์ัน้  ๆ 

เพื่อหำแนวทำงปรบัปรุงแผนใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ในอนำคต 

 
8  ความเส่ียงอื่นๆ  
 เนื่องจำกบริษัทฯอยู่ในธุรกิจอำหำรแบบครบวงจร คือเป็นทัง้ผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ ำหน่ำย บรหิำรจดักำรรำ้น  ดงันัน้ 

จะมีควำมเสี่ยงบำงประกำรที่อำจเกิดขึน้ไดต้ลอดเวลำเป็นปกติ และเป็นควำมเสี่ยงโดยตรงของธุรกิจอุตสำหกรรม
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ประเภทนี ้(Industry Specific Risk)  คือทั้งในเรื่องภำวะกำรแข่งขันสูง ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ  กำรขำด

แคลนแรงงำน  กำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือมำตรฐำนของหน่วยงำนภำครฐั  เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ (อ.ย.) หรือภำคเอกชน เช่น HACCP, GMP รวมทัง้กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น ให้

ควำมส ำคัญด้ำนสุขภำพมำกขึน้ (Health Conscious) หรือกำรใช้ Social Media และ Digital Technology ใน

ชีวิตประจ ำวนั  ซึ่งฝ่ำยบริหำรจดักำรจะมีระบบ แนวทำงในกำรบริหำรและควบคมุควำมเสี่ยงเหล่ำนี ้ หำกเรื่องใดมี

แนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมำกขึน้อย่ำงมีนัยส ำคัญ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงก็จะเขำ้มำร่วมให้

ค ำปรกึษำ 

 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จะด ำเนินกำรพัฒนำปรบัปรุงนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง ใหม้ีควำมทันสมยั 

และค ำนึงถึงปัจจยัเสี่ยงต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึน้ไดใ้นอนำคต  

 

 
2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์  

บริษัทฯและคณะกรรมกำรบริษัทยึดมั่นในกำรปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม โดยค ำนึงถึง

ประโยชนต่์อบริษัทและผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั บรษิัทฯไดด้ ำเนินกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ดว้ยควำมรอบคอบ

และรดักุมอย่ำงดีที่สุด อย่ำงไรก็ตำมอำจมีปัจจัยควำมเสี่ยงอ่ืนที่บริษัทไม่ทรำบในขณะนี ้หรือเป็นควำมเสี่ยงที่

พิจำรณำว่ำไม่มีนยัส ำคญั ดงันัน้ผูล้งทนุควรพิจำรณำปัจจยัเสี่ยงอื่นเพิ่มเติมในกำรลงทนุหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ 

 

2.2.3 ปัจจัยความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ 

บรษิัทฯ ไม่ไดล้งทนุในหลกัทรพัยต่์ำงประเทศ 
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3.การขับเคล่ือนธุรกจิเพือ่ความยั่งยืน  

3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

เอส แอนด ์พี ด ำเนินธุรกิจภำยใตแ้นวคิด ‘คุณภำพ คุณค่ำ คุณธรรม’ โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปพรอ้มกบักำรสรำ้งควำมเจริญเติบโตสู่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสมดุล บริษัทฯ จึง
มุ่งเนน้กำรเสริมสรำ้งศักยภำพขององคก์รไปพรอ้มกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ำย บนพืน้ฐำนกำรจัดกำรตำม
แนวทำง “สรำ้งสรรคค์วำมดีมุ่งสรำ้งควำมยั่งยืน” ดงันัน้ แนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนจึงถกูระบเุป็นประเด็น
ส ำคญัในกลยทุธก์ำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบอย่ำงรอบดำ้น
ในทศันะของบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเป็นส ำคญัเพื่อใหเ้อส แอนด ์พี เติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
ตลอดจนได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และคู่ค้ำตำมวิสัยทัศน์ของแบรนด์ “To be the Most 
Trusted Brand of Thai Restaurant and Bakery”        

  
ทัง้นี ้บริษัทฯ ก ำหนดกลยุทธ์สู่ควำมยั่งยืน ภำยใต ้3 เสำหลกั ไดแ้ก่ 
People Planet และ Profit บนพืน้ฐำนของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ภำยใต้ค ำมั่ นสัญญำ“Healthier Family, Happier World”  โดยมี
จุดมุ่งหมำยสงูสดุคือกำรสรำ้งสุขอนำมัยที่ดีใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและสงัคม 
ควบคู่ไปกบักำรรกัษำสมดลุของผลตอบแทนที่เหมำะสมทัง้ต่อบริษัทฯ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนรกัษำทรพัยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดลอ้มดว้ยกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนอย่ำงสอดคลอ้งกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของโลก
Sustainable Development Goals(SDGs) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเปำ้หมำย 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

1. กำรขจดัควำมหิวโหย บรรลคุวำมมั่นคงทำงอำหำร สง่เสรมิเกษตรกรรมอย่ำงยั่งยืน (Zero Hunger)  

2. กำรรบัรองกำรมีสขุภำพ และควำมเป็นอยู่ที่ดีของทกุคนทกุช่วงอำย ุ(Good Health and Well-being)  

3. สง่เสรมิกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลมุและยั่งยืน กำรจำ้งงำนที่มีคณุค่ำ (Decent Work 

and Economic Growth)  

4. กำรรบัรองแผนกำรบรโิภคและกำรผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)   

5. สรำ้งพลงัแห่งกำรเป็นหุน้ส่วนควำมร่วมมือระดับสำกลต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Partnerships for the 

Goals) 

ภำยใตก้รอบกำรรำยงำนของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งบริษัทใช้เป็นเครื่องมือในกำรก ำหนด

ประเด็นควำมยั่งยืน ขอบเขตและแนวทำงกำรจดักำรธุรกิจที่ยั่งยืน 

 

People

PlanetProfit
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เป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน และผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คุณภาพอาหาร ความปลอดภยั สุขภาพ และโภชนาการ 

1. รำ้น S&P ทกุจดุขำยผ่ำนเกณฑก์ำรประเมิน
มำตรฐำนคณุภำพและบรกิำร QSC (Quality 
Service and Cleanliness) ครบ 100% 
ภำยในปี 2568 

 

S&Pก ำหนดเกณฑป์ระเมินคณุภำพ QSC (Quality Service 
and Cleanliness) โดยมีเปำ้หมำยกำรผ่ำนเกณฑใ์น
มำตรฐำนระดบัสงูที่ 85% ขึน้ไป  

 

ส ำหรบัผลกำรประเมินในเดือน ธนัวำคม 2564       มีรำ้น 
S&P ที่ผ่ำนเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนคณุภำพและบรกิำร
QSC (Quality Service and Cleanliness) ที่ระดบัคะแนน 
85% ขึน้ไปจ ำนวน 326 จดุขำย จำก 433 จดุขำย หรือคิด
เป็น 75.3%  

2. ยกระดบัมำตรฐำนสำยกำรผลิตส ำหรบั

โรงงำนผลิตอำหำรและเบเกอรี่ S&P โดยมี

เป้ำหมำยกำรรบัรอง ISO 22000: 2018 

ภำยในปี 2568 

 

โรงงำนผลิตอำหำรและเบเกอรี่  S&P ได้รับกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรรับรองระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
อำหำรดว้ยมำตรฐำน ISO 22000: 2018 โดยสถำบนัรบัรอง
มำตรฐำนไอเอสโอ อตุสำหกรรมพฒันำมลูนิธิเป็นท่ีเรียบรอ้ย 

✓ ส ำหรบัโรงงำนอำหำร S&P กำรรบัรองมีผลตัง้แต่
วนัท่ี 20 กรกฎำคม 2564– 3 ตลุำคม 2565 

✓ ส ำหรับ โ ร ง งำน เบเกอรี่  S&P บำงนำ -ตรำด  
กม.23.5 กำรรับรองมีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษำยน 
2564 - 14 มีนำคม 2565 

3. มีกำรวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์/ เมน ูS&P 
เพื่อสขุภำพส ำหรบัเป็นทำงเลือกใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคจ ำนวน 100 รำยกำรภำยในปี 2568 

(Healthier menus 100 SKUs (new 
products)  

 

ปี 2564 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพ ดงันี ้ 
✓ อำหำรเพื่อสขุภำพภำยใตแ้คมเปญ “Wellness 

Menu”จ ำนวนมำกกวำ่ 50 รำยกำร  
โดยมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
-แคลอร่ีต ่ำดีต่อสขุภำพ 

-แหล่งโปรตีนไขมนัต ่ำ 

-เนน้ใยอำหำร 

-ใชแ้ปง้ไม่ขดัสี โฮลวีท 

-ใชเ้ครื่องปรุงลดโซเดียม 

-ปรำศจำกวตัถกุนัเสีย 
✓ เบเกอรีเ่พื่อสขุภำพ ไดแ้ก่ ขนมปังโฮลวีท ท่ีไดร้บั

กำรรบัรองสญัลกัษณโ์ภชนำกำร “ทำงเลือกเพื่อ
สขุภำพ” (Healthier Choice) และ ขนมไหว้
พระจนัทรไ์สห้มอนทองเกำ๋กีไ้ข่เคม็ลำวำ 
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✓ เครื่องดื่มเพื่อสขุภำพ ไดแ้ก่ เครื่องดื่มที่ไดร้บักำร
รบัรองสญัลกัษณโ์ภชนำกำร "ทำงเลือกสขุภำพ"
(Healthier Choice) จ ำนวน 5 รำยกำร ไดแ้ก ่

- -กำแฟโคลดบ์รูว ์ท่ีบรรจขุวดส ำเรจ็รูปพรอ้มดื่ม 
- -นมถั่วเหลืองออรแ์กนิก UHT รสออรจิินอล 

-น ำ้ผลไมอ้งุ่นแดงพรอ้มดื่ม UHT 
-น ำ้สม้วำเลนเซีย พรอ้มดื่ม UHT  

- -น ำ้แอปเป้ิลผสมน ำ้ทบัทิมรวมพรอ้มดื่ม UHT  
สรุป 
ปี 2564 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพรวม 57 รำยกำร 
ปี 2563 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพรวม  2  รำยกำร 
ปี 2562 มีกำรพฒันำผลิตภณัฑเ์พื่อสขุภำพรวม 35 รำยกำร 
ดงันัน้ นบัจำกปี 2562 ซึง่เป็นปีที่ตัง้เปำ้หมำย S&P มกีำร
พฒันำผลิตภณัฑ ์/ เมนเูพื่อสขุภำพไปแลว้ทัง้สิน้ รวม 94 
รำยกำร  

ลูกค้าสัมพันธ ์
ลกูคำ้มคีวำมพงึพอใจต่อสินคำ้และบรกิำร
ของ S&P อยูใ่นระดบั 85%ภำยในปี 2568 

            (85% customer satisfaction) 

ในปี 2564ลกูคำ้มคีวำมพงึพอใจต่อสินคำ้และบรกิำรของ 
S&P โดยเฉล่ีย 84%จำกกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของ
ลกูคำ้ 3 ดำ้น ดว้ยระดบัผลกำรประเมินแต่ละดำ้น ดงันี ้
- ดำ้นรสชำติอำหำร 84% 
- ดำ้นบรกิำร 79% 
- ดำ้นควำมสะอำด 88% 
 

ทัง้นี ้ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำจำกควำมคดิเห็นของ
ลกูคำ้ทัง้สิน้จ ำนวน 9,626 คน ผ่ำนกำรตอบแบบประเมิน
ช่องทำง e-Survey ดว้ยกำรสแกนรหสัคิวอำรใ์นทำ้ยใบเสรจ็
และ แอปพลิเคชนั S&P Joy Card ในชว่งระหวำ่งวนัท่ี  
1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2564 

บรรจุภัณฑ ์
              บรรจภุณัฑส์ ำหรบัสินคำ้หนำ้รำ้น S&P ตอ้ง  
              สำมำรถรีไซเคิลหรือย่อยสลำยได ้100%    
              ภำยในปี 2565 
 
 
 
 

มีกำรปรบัเปล่ียนบรรจภุณัฑท์ี่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มโดย
สำมำรถรีไซเคิลหรือย่อยสลำยได ้ไปแลว้ 93% และสำมำรถ
ลดกำรใชพ้ลำสติกลงได ้41.80 ตนัในปี 2564 
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การจัดการของเสียและเศษอาหาร 
1.   มีกำรวำงแผนเพื่อควบคมุจ ำนวนเบเกอรี่ 
      ของเสียใหล้ดลง 30% ภำยในปี 2573 

 
 
 
 
 

ในปี 2564 มมีลูค่ำของเสียเบเกอรี่จ ำนวน 129.6 ลำ้น
บำท ลดลง 44.62 %(เทียบจำกปี 2561 ซึ่งมีมลูคำ่ของ
เสียเบเกอรี่จ  ำนวน 234 ลำ้นบำท) 

2. มีกำรคดัแยกขยะที่รำ้น S&P ทกุสำขำ 
   (Collect waste generation data by type of 

disposal in outlets) 
 

ในปี 2564 ไดม้ีกำรคดัแยกขยะที่รำ้น S&P ทุกสำขำ อย่ำงไร
ก็ตำม บริษัทฯมีกำรน ำร่องเก็บบนัทึกขอ้มลูกำรแยกประเภท
ของขยะ ณ ส ำนกังำนใหญ่ และรำ้น S&P สำขำโรงพยำบำล 
จ ำนวน 65 สำขำ เพื่อออกแบบและวำงแผนกำรด ำเนินงำน
คดัแยกขยะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ทั้งนี ้มีแผนที่จะเก็บขอ้มูลปริมำณขยะที่รำ้น S&P ใหไ้ดทุ้ก
สำขำอย่ำงถกูตอ้งแม่นย ำต่อไป 

การพัฒนาบคุลากร 
1. ลดอตัรำกำรลำออกของพนกังำนระดบั

บรหิำร ใหไ้ม่เกิน 5% ภำยในปี 2568 
ปี 2564 มีอตัรำกำรลำออกของพนกังำนระดบับรหิำร 8.65% 

2. มีเป้ำหมำยกำรพฒันำบคุลำกรโดยมีคำ่ 
HCROI เพิ่มขึน้ 20%ภำยในปี 2568 
(โดยพฒันำจำกปี 2561 ที่มีคำ่ HCROI
เท่ำกบั 3.08) 
 
 
 
 

ในปี 2564 มีระดบักำรพฒันำบคุลำกร โดยวดัเป็นคำ่
Human Capital Return on Investment (HCROI) เท่ำกบั 
3.31 
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3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ  

เอส แอนด ์พี ด ำเนินธุรกิจอำหำรเบเกอรี่  และเครื่องด่ืมคำ้ปลีกเป็นหลกั รวมทัง้ยังมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้

ผ่ำนทำงธุรกิจขำยส่งโดยผ่ำนผูข้ำยต่อ (Traders) ในช่องทำงโมเดิรน์เทรด ทัง้ไฮเปอรม์ำรเ์ก็ต ดีพำรต์เมนต์

สโตร ์ซูเปอรม์ำเก็ต และรำ้นสะดวกซือ้ชัน้น ำต่ำงๆ รวมถึง ต่ำงประเทศทั่วโลก อำทิ จีน อินเดีย สหรฐัอเมริกำ 

ยุโรป ออสเตรเลีย เป็นต้น เพื่อให้บริกำรแก่ลูกค้ำทั่วประเทศสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยโดยมีห่วงโซ่คุณค่ำ

ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนกำรจัดซือ้จัดหำ กำรผลิต กำรกระจำยสินค้ำ กำรตลำดกำรขำยและกำรบริกำร  

ตลอดจนกระบวนกำรจัดกำรของเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตในขั้นตอนสุดท้ำย ด้วยเรำตระหนักถึง

ควำมส ำคญัเรื่องห่วงโซ่คณุค่ำต่อกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียตัง้แต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง ดงันัน้ เอส แอนด ์พี 

จึงตอ้งท ำควำมรูจ้ักและเขำ้ใจกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอย่ำงลึกซึง้ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่สนองตอบควำม

ตอ้งกำรและควำมคำดหวังที่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียมีต่อ เอส แอนด ์พี บริษัทจึงมีกำรระบุประเด็นควำมส ำคญั 

และกำรก ำหนดเนือ้หำรำยงำนตำมขัน้ตอน 

 

 

1. ระบปุระเดน็
ส ำคญัทำงธุรกิจ

2. จดัล ำดบั
ควำมส ำคญั

3. ทวนสอบ
ประเดน็

4. รบัรอง
ประเดน็
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ผลจากการระบุประเด็นความส าคัญ 

ประเด็นส าคัญด้านความย่ังยืน 
ประเด็นทีส่ าคัญต่อความย่ังยืนมากทีสุ่ด : 
1. กำรจดักำรของเสียและเศษอำหำร 
2. บรรจภุณัฑ ์
3. ลกูคำ้สมัพนัธ ์
4. กำรพฒันำบคุลำกร 
5. คณุภำพอำหำร ควำมปลอดภยั สขุภำพ และ
โภชนำกำร 

ประเด็นทีส่ าคัญต่อความย่ังยืนปานกลาง : 
1. กำรเปล่ียนแปลงสภำพภมูิอำกำศ 
2. กำรจดักำรพลงังำน 
3. ผลกระทบทำงสงัคมและชมุชน และกำรพฒันำ
ชมุชน 

4. กำรจดักำรน ำ้ 
5. กำรจดัหำอยำ่งรบัผิดชอบ 
6. อำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั 
7. กำรก ำกบัดแูลและจรยิธรรมทำงธุรกิจ 
8. กำรท ำกำรตลำดอยำ่งรบัผิดชอบ และฉลำก
ผลิตภณัฑ ์

9. นวตักรรม 
ประเด็นทีส่ าคัญต่อความย่ังยืน : 
1. สิทธิมนษุยชน และกำรปฏิบตัดิำ้นแรงงำน 

 

อนึ่ง สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมในรายความยั่งยืนประจ าปี 2564 

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความส าคัญของบริษัท 

บริษัทฯมีกำรระบุและจัดล ำดับควำมส ำคัญของกลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย โดยคณะผูบ้ริหำรและ

ตัวแทนพนักงำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ  ไปพรอ้มกับกำรระบุประเด็นส ำคัญที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

(Materiality Assessment Workshop) โดยพิจำรณำจำกควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจทั้ง

ทำงตรงและทำงออ้ม ตำมกำรประเมินผูท้ี่มีควำมเก่ียวขอ้ง และมีผลกระทบระหว่ำงกนั ตลอดห่วง

โซ่อปุทำนของบรษิัทฯโดยแบ่งออกเป็น 7 กลุม่หลกั ไดแ้ก่  
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1.นักลงทุน และผู้ถือหุ้น บรษิัทฯใหค้วำมส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน โปรง่ใส มุ่งมั่นใน

กำรสรำ้งกำรเจรญิเติบโตและผลตอบแทนที่ดีใหก้บัผูถื้อหุน้อย่ำงต่อเนื่องในระยะยำว 

2.องค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ บริษัทปฏิบัติตำมกฎระเบียบ กฎหมำย 

กรอบกติกำของสงัคมและประเทศชำติอย่ำงเคร่งครดั และในฐำนะที่เป็นหนึ่งในผูน้  ำธุรกิจอำหำร

ไทยและเบเกอรี่ ไดม้ีกำรน ำแนวคิดและวิธีกำรที่เป็นประโยชนใ์นระดับสำกลทำงดำ้นนวัตกรรม

อำหำรและโภชนำกำร รวมถึงสิ่งแวดลอ้ม มำปรบัใชอ้ย่ำงเหมำะสม 

3.ลูกค้า / ผู้บริโภค – บริษัทฯมุ่งมั่นพฒันำคณุภำพของสินคำ้และบริกำร ดว้ยกำรคดัสรรวตัถุดิบ

ที่ปลอดภยั น ำมำรงัสรรคเ์ป็นเมนูอำหำรที่ไดม้ำตรฐำน รสชำติอร่อยควบคู่กบักำรสรำ้งโภชนำกำร

ที่ดีส  ำหรบัผูบ้รโิภคทกุคน มีกำรสรำ้งสรรคส์ินคำ้อย่ำงหลำกหลำยเพื่อรองรบักบัผูบ้ริโภคทุกเพศทุก

วัย  ดำ้นกำรส่งเสริมกำรขำย บริษัทมีกำรท ำกำรตลำดอย่ำงมีควำมรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค โดย

แสดงขอ้มลูรำคำสินคำ้และโปรโมชั่นอย่ำงชดัเจนผ่ำนช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่หลำกหลำย ไดแ้ก่ ที่

หนำ้รำ้น บริกำรดีลิเวอรี่ ระบบออนไลนใ์นแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ ตลอดจนบริกำรลูกค้ำดว้ย

ควำมเอำใจใส ่ นอกจำกนีย้งัมีบริกำรรบัฟังควำมคิดเห็นของลกูคำ้ผ่ำนช่องทำงสแกนรหสัคิวอำรท์ี่

ทำ้ยใบเสร็จ และหน่วยงำนลูกคำ้สมัพันธ์ที่มีควำมยินดีรบัฟังทุกควำมคิดเห็น เพื่อก่อใหเ้กิดกำร

ปรบัปรุงและพัฒนำไปสู่สิ่งที่ดีที่สุด  และบริษัทใหค้วำมส ำคัญกับกำรเก็บรกัษำขอ้มลูส่วนบุคคล

ของลกูคำ้ตำมกฎหมำย PDPA 

4.พนักงาน–บรษิัทฯยึดถือว่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรที่มีคณุค่ำและตอ้งไดร้บักำรปฏิบติัที่เป็นธรรม

ทัง้ดำ้นโอกำส ผลตอบแทน กำรพฒันำศกัยภำพ พรอ้มสรำ้งควำมมั่นใจในคณุภำพชีวิตและควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน ตลอดจนสวัสดิกำรที่ เหมำะสมโดยบริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำย

ค่ำตอบแทนให้สอดคล้องกับบริษัทที่อยู่ในอุตสำหกรรมประเภทเดียวกันและอัตรำเงินเฟ้อ 

(Inflation Rate) 

5.คู่ค้า–บริษัทฯยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื ้นฐำนของควำมเป็นธรรมโดย

ค ำนึงถึงผลประโยชนร์่วมกนั มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณค์วำมรู ้เพื่อร่วมกนัพฒันำวัตถุดิบให้

ไดค้ณุภำพที่ดีตำมควำมตอ้งกำรของบรษิัทฯและลกูคำ้ 

6.ชุมชนและสังคม–บริษัทฯมุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมและให้

ควำมส ำคัญกับกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยจัดใหม้ีหน่วยงำนที่ท ำหน้ำที่ดูแลและ

รบัผิดชอบต่อสงัคมรวมถึงกำรส่งเสริมวฒันธรรมองคก์รและสรำ้งจิตส ำนึกใหก้ับทุกคนในองคก์ร 
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ที่จะดูแลพัฒนำและเสริมสรำ้งสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียควบคู่ไปกับกำรเติบโตของ

บรษิัทฯอย่ำงยั่งยืน 

7. องคก์รอิสระ ส่ือมวลชน และกลุ่มคนทีม่ีอิทธิพลในส่ือออนไลนน์บัเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย

ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่เศรษฐกิจและสังคม ผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรขอ้เท็จจริง มีกำร

เปิดเผยขอ้มลูดว้ยควำมโปรง่ใส 

ทัง้นี ้เอส แอนด ์พี ใหค้วำมส ำคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทัง้ภำยนอกและภำยใน

โดยปฏิบัติตำมข้อบังคับและกฎระเบียบของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส ำนักงำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมำยอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้งกบัสิทธิของผู้

มีสว่นไดเ้สียใหไ้ดร้บักำรดแูลอย่ำงถกูตอ้งและเป็นธรรม 

กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย ประเด็นทีไ่ด้รับความสนใจ ช่องทางการมีสว่นร่วม 

นกัลงทนุ และผูถื้อหุน้ • คณุสมบตัิของคณะกรรมกำรบรษิัทและ
ผูบ้รหิำร 

• ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินธุรกิจ 

• ผลกำรด ำเนินงำนและกำรเติบโตทำง
ธุรกิจ 

• กำรด ำเนินธุรกจิบนแนวทำงกำรพฒันำสู่
ควำมยั่งยืน 

• กำรแจง้ข่ำวสำรผ่ำนตลำดหลกัทรพัย ์และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 

• กำรส ำรวจประเด็นควำมยั่งยืนประจ ำปี 

• กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

• กำรแจง้ข่ำวสำรแก่ผูถื้อหุน้ผ่ำนเว็บไซตข์อง
บรษิัทมำยงั อีเมลs์ecretary@snpfood.com 
หรือaudit@snpfood.com หรือทำงโทรศพัท์
หมำยเลข 0-2785-4000 หน่วยงำน
เลขำนกุำรบรษิัท หรือส ำนกังำนตรวจสอบ
ภำยใน 

องคก์รภำครฐัและหน่วยงำน
ที่ออกกฎระเบียบ 

• คณุภำพและควำมปลอดภยัของอำหำร 

• กำรโฆษณำ / ฉลำกบรรจภุณัฑแ์ละกำร
คุม้ครองผูบ้รโิภค 

• กำรบรหิำรจดักำรขยะและส่ิงปฏิกลู 

• กำรประเมินคำรบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 
(Carbon Footprint for Organization: 
CFO 

• กำรรำยงำนขอ้มลูดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 

• กำรส ำรวจประเด็นดำ้นควำมยั่งยืนประจ ำปี 

• กำรตอบรบันโยบำยและควำมรว่มมือ  

• กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินธุรกจิตลำดแบบ
ตรงทกุครึง่ปี 

• กำรเขำ้พบหรือติดต่อประสำนงำนตำมวำระ
ต่ำงๆ 

• กำรประชมุ สมัมนำและเขำ้รว่มกจิกรรมของ
หน่วยงำนภำครฐัอย่ำงสม ่ำเสมอ 

ลกูคำ้ / ผูบ้รโิภค • คณุภำพของสินคำ้ อำหำรและกำรบรกิำร 

• วตัถดุิบ / แหล่งที่มำของอำหำร 

• กำรส ำรวจประเด็นควำมยั่งยืนประจ ำปี 
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• บรรยำกำศภำยในรำ้นและควำมสะอำด
ของสถำนท่ี 

• กำรโฆษณำ / กิจกรรมส่งเสรมิกำรขำย 

• รำคำสินคำ้ที่เหมำะสม 

• ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์

• กำรด ำเนินธุรกจิที่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

• กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลกูคำ้ผ่ำนรหสั

คิวอำรท์ำ้ยใบเสรจ็ 

• กำรส่ือสำรผ่ำนช่องทำงออนไลนแ์ละแอป

พลิเคชนั S&P Joy Card / S&P Delivery 

• กำรรบัขอ้รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงหนำ้รำ้น, 

Call Center 1344, E-mail: crm@snpfood.com, 

FB/IG: S&Pและทำงจดหมำย 

• กำรสมัภำษณผ์ูแ้ทนลกูคำ้ 

• กิจกรรมลกูคำ้สมัพนัธ ์
พนกังำน • สขุภำพและควำมปลอดภยั 

• ค่ำตอบแทน / สวสัดิกำร / สิทธิประโยชน ์
และ กิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ ์

• กำรส่ือสำรระหวำ่งหน่วยงำนทรพัยำกร
บคุคลและพนกังำน 

• กำรฝึกอบรมและพฒันำบคุลำกร 

• กำรจดัใหม้ชี่องทำงกำรรบัขอ้รอ้งเรียน
และ กำรแสดงควำมคดิเห็นต่อองคก์ร 

 

• กำรส ำรวจประเด็นควำมยั่งยืนประจ ำปี 

• กิจกรรมพนกังำนสมัพนัธ ์

• กำรส่ือสำรทำงอิเล็กทรอนิกสภ์ำยในดว้ย 
HR News อย่ำงสม ่ำเสมอ 

• กำรจดัอบรมหลกัสตูรกำรพฒันำทกัษะ
ดำ้นตำ่งๆ 

• กำรรบัขอ้รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงโทรศพัท,์ 
E-mail: whistleline@snpfood.com และ
ตูจ้ดหมำยรบัเรื่องรอ้งเรียน 

คู่คำ้ • ควำมปลอดภยัของอำหำร 

• เทคโนโลยีและนวตักรรม 

• สิทธิมนษุยชนและกำรปฏิบตัิดำ้นแรงงำน 

• กำรด ำเนินธุรกจิที่ส่งผลกระทบตอ่ชมุชน
และส่ิงแวดลอ้ม 

• กำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่น 

• กำรเก็บรกัษำขอ้มลูควำมลบัทำงกำรคำ้ 

• กำรส ำรวจประเด็นควำมยั่งยืนประจ ำปี 

• กำรตกลงปฏิบตัิตำมหลกัปฏิบตัขิองเอส
แอนดพ์ีส ำหรบัคู่คำ้ (S&P Code of  
Conduct for Suppliers) 

• กำรเขำ้ตรวจสอบสถำนท่ีปฏิบตังิำน
ประจ ำปี 

• กำรแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นและเยี่ยมชม
กิจกำร ทัง้ในรูปนิติบคุคลและวิสำหกิจ
ชมุชนทกุไตรมำส 

ชมุชนและสงัคม • กำรพฒันำชมุชน 

• กำรส่งเสรมิอำชีพและรำยไดท้อ้งถิ่น 

• กำรเคำรพสิทธิมนษุยชน 

• กำรค ำนึงถงึผลกระทบต่อชมุชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

• กำรชว่ยเหลือสงัคมในโอกำสตำ่งๆ 

• กิจกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม 

• กำรลงพืน้ท่ีพบชมุชน 

• กำรรบัขอ้เสนอแนะ และ ควำมอนเุครำะห ์
ผ่ำนช่องทำงโทรศพัท,์ E-mail: 
pr@snpfood.com  
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องคก์รอิสระ ส่ือมวลชน และ
กลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลในส่ือ
ออนไลน ์

• ขอ้มลู ข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวของ
องคก์ร  

• ขอ้มลูผลิตภณัฑ ์และ รำยกำรส่งเสรมิกำร
ขำย 

• กำรแสดงควำมคิดเห็นของลกูคำ้ของ
ผูบ้รโิภคต่อแบรนด ์เอส แอนด ์พี 
 

• กำรส ำรวจประเด็นดำ้นควำมยั่งยืน
ประจ ำปี 

• กำรติดต่อผ่ำนช่องทำงโทรศพัท,์ เว็บไซต ์
www.snpfood.com, E-mail: pr@snpfood.com, 
FB: S&P 

• กำรจดังำนแถลงขำ่วและส่งข่ำว
ประชำสมัพนัธ ์

• กำรพบปะส่ือมวลชนตำมวำระตำ่งๆ เช่น 
งำนครบรอบส่ือมวลชน เทศกำลปีใหม่ 
เทศกำลไหวพ้ระจนัทร ์เป็นตน้ 

3.3  การจัดการดา้นความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดลอ้ม 

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม  

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจตำมหลัก “เศรษฐกิจ
หมนุเวียน” (Circular Economy) โดยใหค้วำมส ำคญัในกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เกิดประโยชนส์ูงสุดตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่ำ ตั้งแต่กำรวิจัยพัฒนำ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ ์กำร
จดัซือ้จดัหำ กำรผลิตสินคำ้และบริกำร กำรกระจำยสินคำ้และโลจิสติกส ์ตลอดจนกำรจดักำรของ
เสียจำกอตุสำกรรม  

อีกทัง้ ยังสนับสนุนกำรน ำระบบบริหำรจัดกำรที่เป็นมำตรฐำนในระดับสำกลมำใชผ้นวกกับกำร
ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกฎหมำยสิ่งแวดลอ้มของประเทศไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยดูแล
สิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงผลกระทบจำกกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยำกำศโลก
นอกจำกนี ้ ยังส่งเสริมให้คู่ค้ำด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงมิติ
เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มควบคู่กนัไปดว้ย  

ทัง้นี ้เอส แอนด ์พี มุ่งมั่นด ำเนินกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้ม โดยก ำหนดแนวปฏิบติัซึ่งตัง้อยู่บนประเด็น

หลกั 5 เรื่อง ไดแ้ก่ 

I.   กำรจดักำรสิ่งแวดลอ้ม 

II.  กำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

III. กำรจดักำรดำ้นกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมูิอำกำศ กำรใชพ้ลงังำนและกำรปลอ่ยก๊ำซ
เรือนกระจก          

IV. กำรจดัหำวตัถุดิบอย่ำงรบัผิดชอบ 
V.  กำรจดักำรน ำ้  
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แนวทางการจัดการ 

 
3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการจัดท าคารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร(Carbon Footprint for Organization: CFO) 

เอส แอนด ์พี ตระหนกัถึงผลกระทบในดำ้นกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ ของ

องค์กร ทั้งจำกภำคส่วนอุตสำหกรรมกำรผลิต กำรใช้พลังงำน กำรได้มำซึ่งวัตถุดิบ กำรขนส่ง 

รวมทั้งส่วนสนับสนุนกำรขำยที่ส  ำนักงำนใหญ่ เช่น ส่วนพัฒนำธุรกิจ กำรตลำดประชำสัมพันธ์ 

บญัชีและกำรเงิน เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นตน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยกำรด ำเนินงำนเพื่อลดกำร

ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกทั่วทัง้องคก์รในทุกภำคส่วน ทัง้โรงงำนเบเกอรี่สุขุมวิท 62, โรงงำนเบเกอรี่

บำงนำ-ตรำด กม.23.5, โรงงำนอำหำรนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบงั รวมทัง้ส  ำนักงำนใหญ่ และ

สำขำรำ้นอำหำร โดยจัดท ำคำรบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร  (Carbon Footprint for Organization: 

CFO หรือ Corporate Carbon Footprint: CCF) แสดงขอ้มลูปรมิำณก๊ำซเรือนกระจกที่มีกำรปล่อย

ออกมำ เพื่อวำงแผนกำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก ดว้ยควำมมุ่งมั่นด ำเนินธุรกิจสู่ควำมเป็น

องคก์รแห่งควำมยั่งยืน  

ทั้งนี้ ในปี 2564 มีการปล่อยคารบ์อนฟุตพริน้ทจ์ากกิจกรรมการด าเนินงานของส านักงาน
ใหญ่ บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท วัดรวมอยู่ในรูปของตัน (กิโลกรัม) ของก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า จ านวน 433 ตัน ซึ่งไดร้บักำรทวนสอบภำยในโดยศนูยค์วำมเป็น
เลิศทำงดำ้นพลงังำนเชิงนิเวศเศรษฐกิจ Excellence Center of Eco-Energy (ECEE) และมี บรษิัท 
บูโร เวอริทสั เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งขึน้ทะเบียนกบัองคก์ำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน
กระจก (อบก.) เป็นผูท้วนสวนรำยงำนขอ้มลูปรมิำณก๊ำซเรือนกระจกขององคก์ร (CFO) ในฐำนะผู้
ทวนสอบอิสระ (Third-party independent verification)  

ใชพ้ลงังำนสะอำดใน
กระบวนกำรผลิต                 

(กำรตดิตัง้ Solar Roof)

เพิ่มประสทิธิภำพกำรใชพ้ลงังำน/ 
ประเมินศกัยภำพของเครือ่งจกัรหรอื
อปุกรณท์ี่มีนยัส  ำคญั เพื่อน ำไปคน้หำ

มำตรกำรอนรุกัษ์พลงังำน

จดัท ำรอยเทำ้คำรบ์อนผลติภณัฑแ์ละ
องคก์ร (Carbon Footprint) เพื่อหำ
แนวทำงลดกำรปลอ่ยคำรบ์อน

ฟตุพริน้ทต์อ่ไป

สง่เสรมิกำรท ำงำนภำยใตห้ลกักำร 
5Rs ไดแ้ก่  

Reuse / Reduce / Recycle /  
Refuse / Renewable  

ลดกำรใชพ้ลำสติก ลดกำรใช้
ทรพัยำกรสิน้เปลอืง และลดกำร    
เกิดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ 

จดัตัง้ “S&P SMART Distribution 
Center” ใหเ้ป็นศนูยก์ลางดา้นการ
วางแผน การบรหิารคลงั และขนสง่

สนิคา้อยา่งมีประสทิธิภาพ
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ส ำหรบัภำคกำรผลิต หรือกำรจดัท ำคำรบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์รในสว่นของโรงงำน  (Carbon 
Footprint for Organization: CFO) บรษิัทฯ มีกำรประเมินกำรปล่อยคำรบ์อนฟตุพริน้ทป์ระจ ำปี 
2563 เนื่องจำกมีกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งจำกหลำยแหลง่ ไดแ้ก่ 

ประเภท1: คำรบ์อนฟุตพริน้ทท์ำงตรง (Direct Emissions) จำกกิจกรรมต่ำงๆ ขององคก์ร
โดยตรง เช่น กำรเผำไหมข้องเครื่องจกัร กำรใชพ้ำหนะขององคก์ร (ที่องคก์รเป็นเจำ้ของ
เอง) กำรใชส้ำรเคมีในกำรบ ำบดัน ำ้เสีย กำรรั่วซมึ/รั่วไหล จำกกระบวนกำรหรือกิจกรรม 
เป็นตน้ 

ประเภท 2 : กำรค ำนวณคำรบ์อนฟุตพริน้ทท์ำงออ้มจำกกำรใชพ้ลงังำน (Energy 
Indirect Emissions) ไดแ้ก่ กำรใชไ้ฟฟ้ำ 

ประเภท 3 : กำรค ำนวณคำรบ์อนฟุตพริน้ทท์ำงออ้มดำ้นอ่ืนๆ เช่น กำรใชน้ ำ้ประปำ กำร

ใชฟิ้ลม์พลำสติกหรือบรรจภุณัฑพ์ลำสติก 

 

ทัง้นี ้ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 จะทวนสอบแลว้เสรจ็ในช่วงเดือนสิงหำคม 2565 
โดยประมำณ 
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ประกาศนียบัตรรับรองการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร ณ โรงงานเบเกอร่ี S&P บางนา-ตราด และ สุขุมวทิ 26 
โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู้ทวนสอบ 

 
ประกาศนียบัตรรับรองการปล่อยคาร์บอนฟุตพร้ินท์ขององคก์ร ณ โรงงานอาหาร S&P นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

โดย บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคช่ัน (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นผู้ทวนสอบ 
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นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัไดร้บัใบประกำศเกียรติคณุ “โครงกำรสนบัสนนุกิจกรรมลดก๊ำซเรือนกระจก 

(Low Emission Support Scheme  : LESS)”จำกโครงกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำประหยดัพลงังำน 

LED ลดโลกรอ้นในโรงงำนสำยกำรผลิตอำหำร โดยสำมำรถลดก๊ำซเรือนกระจกได ้73.136 ตนั

คำรบ์อนไดออกไซตเ์ทียบเท่ำอีกดว้ย 

 

อี กทั้ ง   ยั งพัฒนำฉลำกคำร์บอน  
ฟุตพริ ้นท์  (Carbon Footprint) ของ
ผลิตภณัฑ ์S&P ใหผู้บ้รโิภคมีขอ้มลูกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดเพื่อส่งเสริมกำรตัดสินใจ
เลื อกซื ้อผลิ ตภัณฑ์ที่ เ ป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงกำรหำแนวทำง
จั ด ก ำ ร ค ำ ร์ บ อ น ฟุ ต พ ริ ้ น ท์ ข อ ง

ผลิตภณัฑใ์หต้ ่ำลงส ำหรบับริษัทฯ อนัเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของอุตสำหกรรมไทยในกำร
แข่งขนัในตลำดโลกต่อไป 

 
สามารถดรูายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2564 ของบรษิัทฯ 

 

2. โครงการขยายพืน้ทีต่ิดตั้ง Solar Energy ณ โรงงานเบเกอร่ี เฟส 2 เพ่ือโลกทีย่ั่งยืน 
 

ดว้ยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการลด

ผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยเฉพาะการจัดการการปล่อยก๊าซ

เ รื อ น ก ร ะ จ ก สู่ ชั้ น บ ร ร ย า ก า ศ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงลงมติใหม้ี

กำรลงทุนขยำยพื ้นที่  โคร งกา ร 

“Solar Roof โรงงานเบเกอ รี่  เอส 

แอนด์ พี ประหยดัพลงังาน”เฟส 2 พรอ้มติดตัง้หอ้งSmart Inverterส ำหรบัแปลงพลงังำนในกำร

ผลิตเบเกอรี่รกัษโ์ลก ณ สำยกำรผลิตเบเกอรี่ บำงนำ-ตรำด กม.23.5 ทัง้นี ้ไดเ้ริ่มด ำเนินกำรใช ้เฟส 

2 เมื่อเดือนกมุภำพนัธ ์2564 ที่ผ่ำนมำหลงัจำกท่ีมีกำรเปิดใชเ้ฟสแรกไปเมื่อปี 2559 
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โดยในปี 2559 เอส แอนด ์พี ไดติ้ดตัง้แผง

โซลำรเ์ซลล์ เฟส 1 ขนำด 510 กิโลวัตต ์

บนพืน้ที่ของหลงัคำโรงงำนขนำด  2,700 

ตร.ม. ซึ่งสำมำรถใชพ้ลงังำนแสงอำทิตย์

ในกำรผลิตเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ได้แก่ 

เคก้กลว้ยหอมบัทเทอรเ์คก้ มำรเ์บิล้เค้ก 

พฟั พำย คุก้กี ้พิซซ่ำ ขนมปังเนยสด ขนม

ปุยฝ้ำย และขนมไหวพ้ระจันทรไ์ปแลว้น ำ้หนักรวมกว่ำ 3,942 ตัน ดว้ยก ำลงัไฟฟ้ำจำกพลังงำน

แสงอำทิตยร์วม 4.05 ลำ้นหน่วย 

ส ำหรบัปี 2564 นี ้เอส แอนด ์พี ขยำยพืน้ที่ติดตัง้แผงโซลำรเ์ซลล ์เฟส 2 ขนำดรวม 997.5 กิโลวตัต ์

บนพืน้ที่ของหลงัคำโรงงำนขนำด 4,990 ตำรำงเมตร ซึ่งจะสำมำรถผลิตไฟฟ้ำไดปี้ละ 1.35 ลำ้น
หน่วยโดยประมำณ  คิดเป็นสดัส่วนกำรใชพ้ลงังำนแสงอำทิตยใ์นกำรผลิตเบเกอรี่เอส แอนด ์พี ได้

ถึง 35-40%จำกอัตรำกำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งหมดของโรงงำนเบเกอรี่บำงนำ-ตรำด กม23.5 โดยเฉพำะ

ในช่วง เดือนเมษำยน-พฤษภำคม จะสำมำรถประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำในกำรผลิตเบเกอรี่ไดส้งูสดุถึง 

43% นอกจำกนี ้ ยังสำมำรถช่วยลดควำมร้อนให้แก่ตัวอำคำร ซึ่ ง เป็นกำรลดภำระของ

เครื่องปรบัอำกำศ และเครื่องท ำควำมเย็นไดอี้กดว้ย ซึ่งนอกจำกจะสำมำรถช่วยประหยดัพลงังำน

ไฟฟ้ำแลว้ ยงัเท่ำกบักำรช่วยโลกลดคำรบ์อนฟุตพริน้ท ์(Carbon Footprint) ของภำคธุรกิจไดส้งูสดุ

ถึง 710 Ton CO2e ต่อปีหรือเทียบเท่ำกำรปลกูตน้ไม ้60,000 ตน้ต่อปีโดยประมำณ 

ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานจากแสงอาทติย)์ ปี 2562-2564 

ปริมาณการผลิตพลังงานทางเลือก 2562 2563 2564 

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า  
(Generation :KWh) 

756,339  721,195.75 1,232,889 

ค่ำกำรปล่อยก๊ำซ CO2 ต่อหน่วยกำรผลิต
ไฟฟ้ำ (kg CO2e / KWh) 

0.4999 0.4999 0.4999 

ความสามารถในการลด Carbon Footprint 
(Ton CO2e) 

378.1 360.5 616.3 

คดิเป็นมูลคา่พลงังาน (MB.) 3.02 2.88 4.93 
เทยีบเท่าการปลูกต้นไม ้(ตน้) 
การปลูกต้นไม้ยืนตน้ 1 ต้น จะช่วยดดูซบั CO2 ได ้ 9-15 kg 
ต่อปี  
แหล่งขอ้มลู : กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง 

31,508 30,041 51,358 
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ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานจากแสงอาทติย)์ ปี 2564 

 

 

3. โครงการลงทุนก่อสร้าง “S&P SMART Distribution Center บางนา กม. 23.5” 

บริษัทฯ ลงทุนในโครงกำรก่อสร้ำง “S&P 

SMART Distribution Center บำงนำ  กม . 

23.5” ให้เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรวำงแผน 

กำรบริหำรคลงัสินคำ้ และขนส่งของบริษัทฯ 

โดยโครงกำรแลว้เสร็จ และเริ่มเปิดใชอ้ย่ำง

เป็นทำงกำรเมื่อเดือนตุลำคม 2564 ที่ผ่ำน

มำ นอกจำกนี ้ บริษัทยังปรับเปลี่ ยนใช้

รถบรรทุกควบคุมอุณหภูมิที่  10 องศำ

เซลเซียส รวมทั้งยังมีกำรวำงแผนด้ำน 

โลจิสติกส์ สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำร

ขนส่ง ส ำหรบัวำงแผนและจดัวำงเสน้ทำงใน

กำรกระจำยสินค้ำ ให้ครอบคลุม เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพด้ำนก ำลังกำรผลิตอำหำร

และเบเกอรี่ ที่เหมำะสมสำมำรถรกัษำคณุภำพของสินคำ้ ใหไ้ดม้ำตรฐำนก่อนถึงมือผูบ้ริโภคและ

กระจำยสินคำ้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องและรวดเร็วมำกขึน้ ท ำใหส้ำมำรถจัดส่งสินคำ้จำกโรงงำนไปถึง

จดุหมำยปลำยทำงไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและสรำ้งควำมพงึพอใจใหก้บัคู่คำ้ไดเ้ป็นอย่ำงดี 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1. เพื่อจดัตัง้ Distribution Center ใหเ้ป็นศนูยก์ลำงดำ้นคลงัสินคำ้และกำรขนสง่ของบรษิัทฯ 
2. เพื่อลดค่ำใชจ้่ำยจำกกำรควบรวมกิจกรรมต่ำงๆ และสำมำรถใชท้รพัยำกรร่วมกันใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุได ้

3. เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรปฏิบัติงำน ลดควำมซ ำ้ซอ้นในกำรปฏิบัติงำน และมี Lead 
Time ที่ลดนอ้ยลง สำมำรถบรหิำรจดักำรงำนต่ำงๆ ไดภ้ำยในท่ีแห่งเดียว 

4. เพื่อแยกกิจกรรมคลงัสินคำ้และกิจกรรมขนสง่ออกจำกโรงงำน ใหโ้รงงำนเนน้ดำ้นกำรผลิต
สินคำ้มำกขึน้ มีพืน้ที่ในกำรปฏิบติังำน และจ ำนวนแรงงำนในสำยกำรผลิตอย่ำงเพียงพอ 

5. เพื่อเพิ่มก ำลงัผลิต ใหม้ีสินคำ้ที่เพียงพอในกำรสง่ไปยงัช่องทำงกำรขำยต่ำงๆ ไดม้ำกขึน้ 
6. เพื่อเพิ่มรำยไดจ้ำกกำรผลิตสินคำ้ไดม้ำกขึน้  
7. เพื่อรองรบักำรเติบโตของบรษิัทในอนำคต 

แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการขนส่งสินค้า 

1. ทบทวนเสน้ทำงในกำรขนสง่ เพื่อลดเสน้ทำงกำรจดัสง่ที่ทบัซอ้น และลดจ ำนวนเที่ยวรถใน
กำรขนสง่ 

2. ควบรวมกำรจดัสง่ผลิตภณัฑแ์ช่แข็งของโรงงำนอำหำรและเบเกอรี่ เขำ้ดว้ยกนั 
(Consolidated & Rerouted Frozen Transport) 

3. วำงแผนขนสง่สินคำ้ (ไป-กลบั) เพื่อลดกำรวิ่งรถเที่ยวเปลำ่ (Backhauling Management) 
4. เพิ่มอตัรำกำรบรรทกุสินคำ้ใหเ้ต็มประสิทธิภำพมำกขึน้ (Truck/Load Utilization) 

ทัง้นี ้บรษิัทฯมีเปำ้หมำยในกำรจดักำรการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ดว้ยการพฒันาประสิทธิภาพ

ด้านกำรขนส่งให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึน้ เพื่อลดกำรเผำไหม้ของน ้ำมันเชื ้อเพลิงและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มตามนโยบำยของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ยงัมีแผนในกำรติดตัง้โซล่ำรรู์ฟ

เพื่อช่วยประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำเพิ่มมำกขึน้ในปีถดัไปเพื่อช่วยลดภาวะโลกรอ้นอีกทางหนึ่ง 
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ผลการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้า 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ขนส่งสินค้า 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

เปรียบเทยีบปี 
2562:2563 

เปรียบเทยีบปี 
2563:2564 

เป้า 
หมาย 
ปี 2564 ผลต่าง % ผลต่าง % 

จ านวนเทีย่วขนส่งสินค้า (รอบ) 43,808 40,759 34,818 (3,049) -7.0% (5,941) -14.58% -10% 
ระยะทางการขนส่ง (กม.) 7,010,328 6,481,420 5,712,699 (528,908) -7.5% (768,721) -13.5% -10% 
การใช้น ้ามันดีเซล (ลิตร) 778,925 720,158 634,744 (58,768) -7.5% (85, 413) -13.5% -10% 
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 
(ton CO2e) 

2,134 1,973 1,739 (161) -7.5% (234) -11.86% -10% 

 

โครงการส าคัญอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ 

• โครงการ “แยกขยะให้ถูกถัง ปลูกฝังจิตส านึก”   

บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) ด ำเนินโครงกำร “แยกขยะใหถ้กูถงั ปลกูฝังจิตส ำนึก” 

เพื่อสรำ้งจิตส ำนึกแก่พนักงำนให้รูจ้ักคัดแยกขยะก่อนทิง้ และทิง้ให้ถูกประเภท ตำมแนวคิด

เศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) เพื่อน ำขยะแต่ละประเภทไปก ำจดัไดอ้ย่ำงถูกวิธี อีกทัง้

สำมำรถน ำขยะรีไซเคิลไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อไป 

 

โดยปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไดร้ว่มมือกบัพนัธมิตร เพื่อสง่ต่อขยะประเภทต่ำงๆ ดงันี  ้

• S&P ร่วมกับ โครงการ SCG PaperXเพื่อน ำกระดำษขำวด ำ และกระดำษสี ที่ไม่ใชแ้ลว้ 

จำกส ำนักงำนใหญ่ เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิล เพื่อน ำไปผลิตเป็นของชิน้ใหม่ เช่น ถุงกระดำษ 

เฟอรน์ิเจอรจ์ำกกระดำษ ฯลฯ ในปีนี ้S&P รีไซเคิลกระดำษไปแล้ว 880 กิโลกรมั เทียบเท่ำกับ 

ลดกำรตดัตน้ไมไ้ป 15 ตน้ หรือสำมำรถลดกำรปลอ่ยก๊ำซคำรบ์อนไดอ้อกไซดไ์ดถ้ึง 598 กิโลกรมั  
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• S&P ร่วมกับ คอรส์แอร ์กรุ๊ป (Corsair Group) ซึ่งเป็นบริษัทผูพ้ฒันำโซลชูั่นธุรกิจดำ้น
สิ่งแวดลอ้มโดยน ำขยะพลำสติก ณ ส ำนกังำนใหญ่ อิตลัไทย เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิลเปลี่ยนเป็น
น ้ำมันชีวภำพขั้นสูงที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยคัดแยกขยะพลำสติก ออกเป็น  
2 ประเภท คือ 

• ขยะพลาสติกแบบอ่อน พวกพลำสติกที่ยืดได ้เช่น ถุงหูหิว้ ถุงขนมปัง ฟิลม์ยืด
ต่ำงๆ บบัเบิล้ พลำสติกแพ็กขวดน ำ้ ซองไปรษณีย ์เป็นตน้ 

• ขยะพลาสติกแบบแข็ง เช่น กล่องอำหำรพลำสติกและฝำปิด แกว้น ำ้ ฝำ ขวด
พลำสติกชอ้นสอ้มพลำสติก 

• S&P ร่วมกับ โครงการวน ส่งต่อพลำสติกสะอำดยืดได ้เช่น ถุงพลำสติก ฟิลม์พลำสติก 

ฯลฯ เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิล ตำมแนวทำงเศรษฐกิจหมนุเวียน (Circular Economy) เป็นกำรวน

ใชท้รพัยำกรใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด และลดขยะพลำสติกที่จะออกสู่สิ่งแวดลอ้มใหม้ำกที่สุด โดย 

เอส แอนด ์พี รว่มกบั TPBI ตัง้กลอ่งรบัพลำสติก ที่รำ้นอำหำร S&P สำขำสขุมุวิท 26 

 

• S&P ร่วมกับ โครงการแยกขวดช่วยหมอ ส่งต่อขวดพลำสติกไม่ใชแ้ลว้ จำกโครงกำร

ของบริษัท “ขวดนีไ้ม่ใช.้..เรำขอนะ” พรอ้มสนับสนุนค่ำผลิตชุด PPE แด่บุคลำกรทำงกำรแพทย์

โรงพยำบำลรำชวิถี จ ำนวน 200 ชดุ มลูค่ำ 90,000 บำท 
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• โครงการขวดนีไ้ม่ใช้...เราขอนะ 

 

 

 

 

          

• บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ด ำเนินโครงกำรเพื่อสิ่งแวดล้อม 

“ขวดนีไ้ม่ใช.้..เรำขอนะ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยสง่มอบขวดพลำสติกไม่ใชแ้ลว้เขำ้

สู่กระบวนกำรรีไซเคิลและน ำมำแปลงเป็นของชิน้ใหม่ ตำมแนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน ดว้ยกำรน ำทรพัยำกรที่ไม่ใชแ้ลว้มำสรำ้งมูลค่ำเพิ่มใหเ้กิดประโยชน์

สูงสุด ผ่ำนโครงกำร “แยกขวด ช่วยหมอ” พรอ้มสนับสนุนค่ำผลิตชุด PPE แด่

บุคลำกรทำงกำรแพทยโ์รงพยำบำลรำชวิถี จ ำนวน 200 ชุด มลูค่ำ 90,000 บำท 

เมื่อวนัที่ 27 ธันวำคม 2564   

• โครงกำร “ขวดนีไ้ม่ใช.้..เรำขอนะ” เป็นโครงกำรดำ้นสิ่งแวดลอ้มของบริษัทฯ เริ่ม

ด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งประสบควำมส ำเร็จจำกกำรเก็บขวดพลำสติกมำ

แปลงเป็นเสือ้พนกังำน Upcycling จ ำนวน 12,860 ตวั โดยรวบรวมขวดพลำสติก

ที่ไม่ใชแ้ลว้จำกกำรตัง้กล่องรบับริจำคทัง้ 10 จุด ไดแ้ก่ ส  ำนักงำน โรงงำน และ

หนำ้รำ้น เอส แอนด ์พี เพื่อรณรงคส์ง่เสรมิใหพ้นกังำนและลกูคำ้ที่มำใชบ้ริกำร ได้

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิ่งแวดลอ้ม รูจ้ักคัดแยกขยะใหถู้กประเภท เพื่อน ำ

ทรัพยำกรที่ไม่ใช้แล้วหมุนเวียนมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดกำรสรำ้งขยะ

พลำสติก อันจะท ำใหเ้กิดควำมยั่งยืนทัง้ระบบ นอกจำกจะช่วยดำ้นสิ่งแวดลอ้ม

แลว้ ยงัเป็นกำรสรำ้งควำมภำคภมูิใจใหแ้ก่พนกังำนและลกูคำ้ดว้ย 

• ทั้งนี ้ในปี 2564 บริษัท เก็บขวดพลำสติกเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรีไซเคิลได้ถึง 

1,185 กิโลกรมั รวมกบัปี 2563 เก็บได ้1,386 กิโลกรมั เท่ำกบั บริษัทฯ น ำส่งต่อ

ขวดพลำสติกเพื่อเขำ้สูก่ระบวนกำรรีไซเคิลสะสมไปแลว้จ ำนวน 2,571 กิโลกรมั 
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• พิธีลงนามบันทกึข้อตกลงความร่วมมือ "โครงการลดพลาสติกฟุตพริน้ท"์ 

 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ร่วมพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ 

"โครงกำรลดพลำสติกฟุตพริน้ท์"  (SWAT: Solid Waste Management Association (Thailand) 

ภำยใต้โครงกำร SEA Circular ของโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (UNEP) จัดโดย 

สมำคมกำรจดักำรของเสีย (ประเทศไทย) เพื่อแสดงควำมมุ่งมั่นลดกำรใชพ้ลำสติก และเพิ่มกำรน ำ

พลำสติกกลบัมำใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสดุตำมแนวคิดเศรษฐกิจหมนุเวียน รวมทัง้รว่มศกึษำกำรใช้

และทิง้พลำสติก บ่งชีโ้อกำสในกำรลดผลกระทบ ตลอดจนสนบัสนุนกำรลงมือปฏิบติัใหเ้กิดขึน้จรงิ

อย่ำงเป็นรูปธรรม อันจะช่วยลดปัญหำมลพิษจำกพลำสติกในมหำสมุทรไดอ้ย่ำงยั่งยืน  ณ หอ้ง

กมลทิพย1์ โรงแรมเดอะ สโุกศล กรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 26 มีนำคม 2564 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ด ำเนินโครงกำรเพื่อสิ่งแวดลอ้มอย่ำงเป็นรูปธรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ โครงกำรกำร

ปรบัลดพลำสติกที่ใชใ้นบรรจุภัณฑ ์กำรปรบัเปลี่ยนบรรจุภัณฑพ์ลำสติกบำงประเภทดว้ยกำรใช้

วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม กำรน ำถุงพลำสติกหูหิว้ที่ไม่ใชแ้ลว้เขำ้สู่กระบวนกำรรีไซเคิลตำม

แนวทำงเศรษฐกิจหมนุเวียน กำรรณรงคเ์พื่อสรำ้งควำมตระหนกัเรื่องสิ่งแวดลอ้มแก่พนกังำนและ

ลกูคำ้ใน “โครงกำรพกถุงผำ้ บอกลำถุงพลำสติก” และกำรแยกขยะเพื่อน ำไปก ำจดัอย่ำงถูกวิธี ทัง้

ในส ำนกังำน โรงงำน และหนำ้รำ้น เอส แอนด ์พี 
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3.4  การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

เอส แอนด ์พี มีเจตจ ำนงมอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสรำ้งควำมพึงพอใจ และควำมประทับใจ ทัง้ในดำ้น
รสชำติ บรกิำร และสขุภำพที่ดีใหก้บัลกูคำ้ บรษิัทฯจึงตัง้ใจวิจยัพฒันำเมนตู่ำงๆ เพื่อสรำ้งสรรคเ์มนู
สรำ้งเสริมสขุภำพและโภชนำกำรที่ดีดว้ยหลำกหลำยเมนูคณุภำพบนพืน้ฐำนควำมอร่อย ใหล้กูคำ้
สำมำรถเลือกรบัประทำนไดทุ้กวนัและเหมำะส ำหรบัทุกคนในครอบครวั รวมไปถึงในโอกำสพิเศษ
ดว้ยผลิตภัณฑเ์คก้และเบเกอรี่ที่ไดม้ำตรฐำน ปลอดภัย ไม่มีส่วนประกอบของไขมันทรำนส ์เพื่อ
สรำ้งควำมสขุโดยแทจ้รงิ และช่วยเติมเต็มควำมอบอุ่นใหก้บัครอบครวัและสงัคมไทยในทกุเทศกำล 
 
ในกำรนี ้บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นบริหำรจัดกำรห่วงโซ่คุณค่ำที่ยั่ งยืนตั ้งแต่ต ้นน ำ้กลำงน ำ้  ถึง
ปลำยน ำ้ (Value Chain Management) ดว้ยกำรพิจำรณำคู่คำ้อย่ำงเขม้งวดซึ่งนอกจำกกำรคัด
สรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภำพและมีควำมปลอดภัยแลว้ คู่คำ้ทุกรำยจะตอ้งยอมรบัตำมขอ้ก ำหนดใน
หลักปฏิบัติของเอส แอนด ์พี ส  ำหรบัคู่คำ้ (S&P Code of Conduct for Suppliers) ด ำเนินธุรกิจ
อย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย มีจรรยำบรรณ โปร่งใส เชื่อถือได้ ตลอดจนปฏิบัติตำมหลักสิทธิ
มนุษยชน มีควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหธุ้รกิจเจริญเติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืนบน
พืน้ฐำนควำมเกือ้กูลต่อระบบนิเวศนท์ัง้ระบบอีกทัง้ บริษัทฯ ยงัมุ่งมั่นเลือกใชว้ตัถุดิบจำกทอ้งถิ่นที่
ปลอดภัยจำกเกษตรกรโดยตรง สำมำรถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดจนมีกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณค์วำมรูสู้่ชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันำคณุภำพของวตัถุดิบใหดี้ยิ่งขึน้สนบัสนุนสูก่ำรสรำ้ง
อำชีพและรำยไดใ้หก้ับทอ้งถิ่นไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในระยะยำวเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีให้กับ
สงัคมไทย 
 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังเชื่อว่ำ ปัจจัยของควำมส ำเร็จและกำรเจริญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องของธุรกิจ 

ตลอดระยะเวลำสู่ปีที่ 49 คือ “บคุลำกร” ดว้ยวิสยัทศันข์องผูบ้ริหำรที่มีควำมตระหนกัดีว่ำบุคลำกร

ในบรษิัท ไม่ว่ำจะอยู่ที่ใดก็ตำม ถือเป็นสมบติั (Asset) ที่ส  ำคญัของบรษิัทที่ตอ้งไดร้บักำรพฒันำให้

ไดร้บัประโยชนส์ูงสุด บริษัทฯจึงใหค้วำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำกรใหม้ีควำมรูแ้ละทักษะใน

งำน โดยมีกำรเชื่อมโยงกำรเรียนรูสู้่กำรน ำไปประยกุตใ์ชใ้นกำรบริกำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ 

สำมำรถดงึศกัยภำพในแต่ละบคุคลออกมำเพื่อสรำ้งควำมกำ้วหนำ้ในหนำ้ที่กำรงำน ท ำใหม้ีรำยได้

ที่เหมำะสม ตลอดจนกำรสรำ้งควำมภำคภูมิใจและคุณค่ำในตนเอง ซึ่งนบัเป็นกำรสรำ้งควำมสุข

โดยแทจ้รงิของมนษุย ์ 

 

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  103    

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร 

กำรพฒันำบุคลำกรเป็นปัจจยัส ำคญัที่ช่วยใหอ้งคก์รสำมำรถขบัเคลื่อนกำรพฒันำ และสรำ้งควำม

เจรญิเติบโตของธุรกิจภำยใตค้วำมทำ้ทำยและกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเรว็ 

 

นโยบำยดำ้นกำรพฒันำบุคคลจึงออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องธุรกิจ คือ “Strengthen the 

Core, Create the Next” คือ กำรบรหิำรกำรเรียนรูแ้ละพฒันำตนเองดว้ยหลกัสตูรและวิธีกำรที่

สง่เสรมิใหบ้คุลำกรมีควำมสำมำรถทำงควำมคิด มีควำมยดึมั่นต่อคณุภำพมำตรฐำน และมีทกัษะ

และควำมเชี่ยวชำญที่เหมำะสมกบังำนที่ไดร้บัมอบหมำย บรษิัทฯจึงไดก้ ำหนดกรอบแนวทำงและ

นโยบำยในกำรพฒันำและบรหิำรบุคลำกรไวด้งันี ้

1. “Strengthen the Core” การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง ในมาตรฐานความรู้ 
ความสามารถหลัก 

1.1 พัฒนำโครงสรำ้งองคก์ร สำยงำน ต ำแหน่งอำชีพงำน (Organization Design 

and Development) ใหม้ีกำรเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงอย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ เพื่อ

ตอบรบัธุรกิจที่มีกำรปรบัตวัอย่ำงรวดเรว็เพื่อใหพ้นกังำนทุกคนท ำงำนดว้ยควำม

คลอ่งตวั บรหิำรกำรเปลี่ยนแปลงไดฉ้บัไว 

1.2 มุ่งเน้นกำรยกระดับกำรพัฒนำกลุ่มของทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ รวมทั้ง

พฤติกรรม (Competency) เพื่อใหพ้นกังำนปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัรูปแบบกำรท ำงำนที่

มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ที่เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว เช่น กำรท ำงำนเป็น

ทีม กำรยืดหยุ่นและควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ Innovation เป็นตน้ 

1.3 วำงโครงสร้ำงหลักสูตรอบรมของงำนหลัก (Career Roadmap)  ในงำน

ปฏิบัติกำร (Operation) และสำยกำรผลิต (Production) ที่เป็นหน่วยงำนหลกั

ของบริษัทฯ เพื่อใหพ้นักงำนสรำ้งเสริมควำมเชี่ยวชำญ เพิ่มพูนควำมช ำนำญ

และควำมสำมำรถ และมองเห็นควำมเจรญิเติบโตในต ำแหน่งและอำชีพกำรงำน 

1.4 สรำ้งหลกัสตูรพฒันำผูน้  ำในยุคดิจิทลั ออกแบบและพฒันำหลกัสูตรในกำรเพิ่ม

ทักษะและศักยภำพให้ผู้น ำในทุกระดับโดยเน้นรูปแบบควำมเป็นผู้น ำใน

กระบวนกำรท ำงำนและวิธีกำรท ำงำน ควำมคิด Mindset ส ำหรบักำรท ำงำนใน

ยคุดิจิทลั 

1.5 จัดท ำระบบกำรประเมินผลงำน (Performance Management System) ที่มี

ประสิทธิภำพในกำรวดัผลส ำเรจ็ของงำน ดแูลควบคมุและติดตำมพฤติกรรมกำร
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ท ำงำนที่ถูกก ำหนดใหม้ีประสิทธิภำพและสำมำรถน ำไปปฏิบัติจริงได ้เป็นกำร

เพิ่มประสิทธิภำพ วัดประสิทธิผล และสรำ้งควำมเที่ยงธรรมในกำรประเมิน

พนักงำนดว้ยกำรน ำระบบ Online System เพิ่มควำมสะดวกรวดเร็วในกำรใช้

งำน 

1.6 จัดท ำแผนพัฒนำกำรบริหำรเส้นทำงอำชีพ (Career management) เพื่อให้

พนักงำนได ้Opportunity มองเห็นโอกำสกำ้วหนำ้ในอำชีพ โดยมีหลกัสูตรกำร

พัฒนำตัวบุคคล  ( Individual Development Program)  เ ป็นระบบในกำร

สนบัสนนุพฒันำกำรของพนกังำน 

2. “Create the Next” การสร้างความสามารถขององค์กรในมิติใหม่เ พ่ือสร้าง
ความส าเร็จในอนาคต 

2.1 จัดท ำโครงกำรบริหำรจัดกำรคนเก่งและผู้มีฝีมือคือ Talent : Successor : 

Master (TSM) เป็นโครงกำรวิเครำะห ์วำงแผน แสวงหำ และพฒันำบุคลำกรที่

มีศักยภำพสูงหรือมีฝีมือถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกรุ่นสู่รุ่น จัดใหม้ีกระบวนกำรกำร

ท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ เพื่อรองรับกำรเจริญเติบโตของธุรกิจและสร้ำง

ควำมส ำเรจ็อย่ำงยั่งยืน 

2.2 ริเริ่มโครงกำรผู้น ำยุคใหม่ Next Generation Leader (NGL) เป็นโครงกำร

พฒันำคนรุน่ใหม่ใหม้ีทกัษะ ควำมคิด ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และวิธีกำรท ำงำน

แบบ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ New Normal ที่ต้องคล่องตัว รวดเร็ว กล้ำหำญ ใช้

ดิจิทลัในกำรท ำงำน 

2.3 สรำ้งวิถีกำรท ำงำนแบบ New Normal ใหพ้นักงำนมีควำมถนัดหลำยๆ ดำ้น 

เนน้กำรท ำงำนขำ้มแผนกแบบ One Team ลดและกระชับขัน้ตอนกำรท ำงำน

และกำรตดัสินใจ สรำ้งควำมคลอ่งตวั 

2.4 ปลูกฝังกรอบควำมคิด (Mindset) ให้พนักงำนมีควำมเชื่อและทัศคติที่ต้อง

ค ำนึงถึงว่ำ  “ลูกค้ำคือคนส ำคัญ” (Customer Centric Mindset)  เ ป็นจุด

ศนูยก์ลำงของทุกสิ่งทกุอย่ำงในกำรท ำงำน เพื่อวำงรำกฐำนและควำมแข็งแกร่ง

ในกำรสรำ้งควำมพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคำ้ ตอบสนองทุกควำมคำดหวังได้

อย่ำงประทบัใจและมีประสิทธิภำพ 
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2.5 สรำ้งทักษะใหม่ (Reskill)ที่จ  ำเป็นในกำรท ำงำนยุคดิจิทัล และยกระดับทักษะ

เดิม (Upskill) ใหดี้ขึน้เพื่อรองรบัธุรกิจแบบใหม่และกำรเจริญเติบโตในอนำคต 

เช่น Delivery, E-Commerce เป็นตน้ 

3. จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต (Future Workforce) 

จัดท ำหลกัสูตรนักเรียนของศูนยก์ำรเรียน S&P ใหท้ันสมัย มีประสิทธิภำพ และเป็นกำร

เรียนกำรสอนในยคุ New Normal 

 

ศนูยก์ำรเรียน บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) เริ่มเปิดท ำกำรครัง้แรกในปี

กำรศกึษำ 2550 ตำมพระรำชบญัญัติกำรศกึษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 มำตรำ 12 ไดร้บักำร

รบัรองโดยกระทรวงศึกษำธิกำร เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพ 

(ปวช.) สำขำธุรกิจคำ้ปลีก และสำขำอำหำรและโภชนำกำร โดยมีวัตถุประสงคท์ี่จะใช้

เป็นสถำนศึกษำในสถำนประกอบกำรเพื่อใหค้วำมรูแ้ละพัฒนำทักษะวิชำกำร ซึ่งเป็น

กำรศกึษำขึน้พืน้ฐำนที่จ  ำเป็นใหแ้ก่พนกังำนและ/หรือเยำวชนที่ดอ้ยโอกำสทำงกำรศึกษำ 

ซึ่งกำรเรียนกำรสอนตำมพระรำชบญัญัติกำรศึกษำแห่งชำติมำตรำ 12 นี ้นับไดว้่ำเป็น

โรงเรียนในสถำนประกอบกำรรุน่แรกๆ โดยจดักำรเรียนกำรสอนในแนวเดียวกบักำรเรียน

กำรสอนแบบทวิภำคีของอำชีวศึกษำ รบันกัเรียนต่ำงจงัหวดัที่ขำดแคลนทุนทรพัยเ์ขำ้มำ

รบัทุนเรียนในระดับ ปวช. เพื่อเป็นกำรขยำยควำมตัง้ใจขององคก์รในกำรสนับสนุนกำร

สรำ้งคนดีใหม้ีอำชีพ และผลิตคนมีคณุภำพเขำ้สูส่งัคมไทยอย่ำงยั่งยืน 

 

ในช่วงสถำนกำรณโ์ควิดที่ผ่ำนมำท ำใหว้ิธีกำรสรำ้งและฝึกเยำวชนใหเ้ป็นแรงงำนมีฝีมือ

ในอนำคตส ำหรบัธุรกิจที่มีควำมยั่งยืนจึงตอ้งมีกำรปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงใหเ้กิดควำม

เหมำะสมกบัสภำวะสิ่งแวดลอ้ม โดยกำรร่วมมือกบัวิทยำลยัอำชีวศึกษำ ซึ่งเป็นเครือข่ำย

ของบริษัทฯ ในกำรด ำเนินกำรโครงกำรทวิภำคี จัดและปรบัปรุงหลกัสูตรกำรเรียนกำร

สอนแบบทวิภำคีในกำรสอนภำคทฤษฎี และปรบัวิธีกำรเรียนกำรสอนในภำคปฏิบติัใหม่ 

โดยฝึกให้นักเรียนมีควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำชีพและกำรฝึกปฏิบัติในโรงเรียนตำม

ลักษณะงำนมำตรฐำนของบริษัทฯ ก่อนที่จะลงฝึกปฏิบัติจริงในรำ้นอำหำร ซึ่งท ำให้

บรษิัทฯ มีบคุลำกรในกำรบรกิำรลกูคำ้ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นที่พงึพอใจ และกลบัมำ

ใชบ้รกิำรจำกรำ้นต่อไป 
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นอกจำกนี ้ บริษัทฯยังให้ควำมส ำคัญในด้ำนกำรพัฒนำทักษะกำรปฏิบัติงำนเพื่อให้

พนักงำนสำมำรถปฏิบัติตำมหน้ำที่และมีควำมเชี่ยวชำญในทักษะกำรท ำงำนที่ได้รับ

มอบหมำย ตำมแผนกำรพัฒนำบุคลำกร (Training Roadmap) เพื่อให้สอดคล้องกับ

ทักษะตำมหน้ำที่  (Functional Competency)  และตำมสำยวิชำชีพ  (Technical 

Competency) รวมทัง้ สำมำรถพฒันำตนเองใหม้ีควำมสำมำรถปฏิบติังำนในหนำ้ที่อ่ืนๆ 

นอกเหนือจำกหนำ้ที่หลกั เพื่อใหต้นเองมีควำมสำมำรถที่เพิ่มมำกขึน้ในทกุๆ ดำ้นของกำร

ปฏิบติังำนอีกดว้ย 

 

นโยบายการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 

เอส แอนด์ พี มีกำรด ำเนินธุรกิจโดยให้ควำมเคำรพและปฏิบัติตำมกฏหมำยอย่ำงเคร่งครัด  
ใหค้วำมเคำรพสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนสำกลที่ส  ำคัญต่ำงๆ และหลกักำรชีแ้นะว่ำดว้ยธุรกิจ
กบัสิทธิมนษุยชนของสหประชำชำติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGP) ผ่ำน “ระเบียบเก่ียวกับกำรท ำงำนและจรรยำบรรณ บมจ. เอส แอนด์ พี  ซินดิเคท”  
เนื่องดว้ยกำรเคำรพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส ำคัญในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ส  ำหรบักำรด ำเนินธุรกิจ รวมทัง้เป็นกำรลดควำมเสี่ยงทำงกฎหมำย และหลีกเลี่ยงกำรหยุดชะงกั
ทำงธุรกิจดว้ย ทัง้นี ้บรษิัทใหค้วำมส ำคญักบัประเด็นหลกัที่ส  ำคญั ไดแ้ก่ 

1. กำรใหส้ิทธิเสรีภำพในกำรร่วมเจรจำ โดยมีนโยบำยกำรคุม้ครองและให้ควำมเป็น
ธรรมแก่พนักงำนที่แจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บำะแสเก่ียวกับกำรทุจริตหรือไม่ปฏิบัติ ตำม
กฎหมำย กฎระเบียบขอ้บงัคบับรษิัท และจรรยำบรรณ 

2. กำรไม่ส่งเสริมแรงงำนบงัคับและกำรเกณฑแ์รงงำนในทุกรูปแบบ โดยมีกำรก ำหนด
ชั่วโมงกำรท ำงำนที่เหมำะสม และจ่ำยค่ำตอบแทนและสวสัดิกำรที่เป็นธรรม 

3. กำรไม่ใชแ้รงงำนเด็ก และไม่สนับสนุนใหคู้่คำ้ใชแ้รงงำนเด็ก โดยจะตอ้งปฎิบติัตำม
กฏหมำยแรงงำนอย่ำงเครง่ครดั 

4. กำรสนบัสนุนควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศและเพศสภำพ (Gender Equality) ไม่เลือก
ปฎิบติัในกำรจำ้งงำน 

รวมถึง บริษัทฯ มีกำรยึดถือปฏิบติัและส่งเสริมใหคู้่คำ้ด ำเนินนโยบำยดำ้นสิทธิมนุษยชน 
ผ่ำนขอบเขตของ“หลกัปฏิบติัของเอส แอนด ์พี ส  ำหรบัคู่คำ้ (S&P Code of Conduct for 
Suppliers)” ดงันี ้
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1. กำรปฏิบัติ ต่อพนักงำนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยปรำศจำกกำรแบ่งแยกชนชั้น  
อนัเนื่องมำจำกควำมแตกต่ำงของชำติพนัธุ ์สญัชำติ ศำสนำ เพศ หรือ อำยุ 

2. กำรไม่ว่ำจำ้งและไม่ใชแ้รงงำนเด็กที่มีอำยุต ่ำกว่ำ 15 ปี โดยเด็ดขำด หำกมีกำรว่ำจำ้ง
ลูกจ้ำงที่อำยุต ่ำกว่ำ 18 ปี จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนที่เก่ียวข้องกับกำร
ว่ำจำ้งเด็กอำยตุ ่ำกว่ำ 18 ปีอย่ำงเครง่ครดั 

3. กำรไม่บังคับใหม้ีกำรใชแ้รงงำน ไม่เรียกรอ้งใหม้ีกำรท ำงำนโดยไม่สมัครใจ และให้
พนักงำนลำออกได้ตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจะไม่เรียกเก็บเอกสำรส ำคัญทำง
กฎหมำยของพนกังำน อำทิ บตัรประจ ำตวัประชำชน หนงัสือเดินทำง หรือใบอนุญำต
ท ำงำน ไวเ้ป็นหลกัประกนักำรท ำงำน 

4. กำรจัดใหม้ีชั่วโมงกำรท ำงำน ชั่วโมงกำรท ำงำนล่วงเวลำ เวลำพัก และวันหยุด ตำม
กฎหมำย และกำรท ำงำนล่วงเวลำของพนักงำนตอ้งเป็นไปตำมควำมสมัครใจของ
พนกังำนเอง 

5. กำรจ่ำยค่ำจำ้ง และค่ำตอบแทนอ่ืนๆ และจดัสวสัดิกำรพืน้ฐำนอนัพงึไดต้ำมกฎหมำย
ใหก้บัพนกังำน 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังใหค้วำมส ำคัญในกำรจัดใหม้ีสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนที่ดี 
รวมถึงสวสัดิกำรและหลกัประกนัทำงสงัคมในกำรท ำงำนอีกดว้ย อำทิ มีน ำ้ด่ืมที่สะอำด
ถูกหลกัอนำมยั มีอปุกรณป์ฐมพยำบำลมีหอ้งพยำบำลที่มีพยำบำลวิชำชีพใหค้ ำปรึกษำ 
ดแูลพนกังงำนมีหอ้งสขุำ มีโรงอำหำรและมมุพกัผ่อนของพนกังำนที่ถกูสขุลกัษณะ มีทำง
หนีไฟและอปุกรณเ์พื่อควำมปลอดภยัที่จ  ำเป็นตำมที่กฎหมำยก ำหนด มกีำรจดัสวสัดิกำร
ที่เหมำะสม กำรใหเ้ครื่องแบบพนักงำนประจ ำปี กำรจัดกำรประกันสงัคมตำมกฎหมำย
ใหก้บัพนกังำน ตลอดจนกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นต่ำงๆ โดยเฉพำะดำ้นวินยัทำงกำรเงิน เป็น
ตน้และมีกำรจัดใหพ้นักงำนเขำ้รบักำรฝึกอบรมเรื่องอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(Occupational Health and Safety) ในกำรท ำงำนดว้ย 

กลไกการจัดการข้อกังวลใจ (Grievance Mechanism) 

1. จดัอบรมเพื่อเปิดโอกำสใหพ้นกังำนทกุระดบัเรียนรูเ้รื่องกฎหมำยคุม้ครองแรงงำน 
2. จดัประเมินควำมเสี่ยงดำ้นสิทธิมนษุยชนอย่ำงรอบดำ้นตลอดห่วงโซ่คณุค่ำของธุรกิจ 
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แนวทางการพัฒนาชุมชนและการค านึงถึงผลกระทบทางสังคม 
เ อ ส  แ อ น ด์  พี  ป ลู ก ฝั ง

แน วคว ำม คิ ด เ รื่ อ ง ค ว ำม

รับผิ ดชอบต่อสังคมให้แก่

พนักงำน คู่ค้ำและพันธมิตร 

ผ่ำนกำรด ำเนินธุรกิจที่ เ ป็น

ธรรมมุ่งมั่ นพัฒนำเมนู โดย              

นักโภชนำกำรเพื่อสรำ้งกำรมี

สุขภำพที่ดีใหแ้ก่สงัคม พรอ้ม

คัดสรรวัตถุดิบที่สด สะอำด 

และปลอดภัย โดยมุ่งเนน้กำรสนับสนุนผลผลิตของไทยเพื่อส่งเสริมรำยไดท้ี่มั่นคงและ

ยกระดบัคณุภำพชีวิตของเกษตรกรไทย นอกจำกนี ้ยงัมุ่งมั่นพฒันำและต่อยอดโครงกำร

ตำมควำมเชี่ยวชำญและสอดคลอ้งกับธุรกิจของบริษัท เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิตควำม

เป็นอยู่ที่ดี เสริมสรำ้งทักษะดำ้นอำชีพ ตลอดจนกำรเติมเต็มควำมสุขใหแ้ก่ชุมชนและ

สังคม ด้วยกำรส ำรวจและประเมินควำมต้องกำรของชุมชนจำกกำรลงพื ้นที่ เพื่อให้

สำมำรถตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรของชุมชนไดอ้ย่ำงแทจ้ริงและเกิดประโยชนส์ูงสุด 

โดยบริษัทมุ่งด ำเนินงำนใน 3 มิติหลกั คือ เศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหธุ้รกิจ

และสงัคมเติบโตไปพรอ้มกนัไดอ้ย่ำงเขม้แข็งและยั่งยืน 

 
3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ใชง้บประมำณส ำหรบักำรพฒันำบุคลำกรมลูค่ำทัง้สิน้ 1,148.59 ลำ้นบำท 

 

ทัง้นี ้ บรษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนจำกกำรลงทนุในบคุลำกรกลบัคืนมำ หรือมีค่ำ Human Capital Return On 

Investment (HCROI) เท่ำกบั 3.31เท่ำ 

 

โดยเพิ่มขึน้จำกปี 2561 ที่มีค่ำ HCROI เท่ำกบั 3.08 ซึ่งบรษิัทตัง้เป้ำหมำยไวว้่ำ “ภำยในปี 2568 จะด ำเนินกำร

พฒันำบคุลำกร ใหส้ำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหก้บับรษิัทได ้เพิ่มขึน้ 20% หรือไม่ต ่ำกว่ำ 3.70 เท่ำ” 
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2021 :HCROI 
 

Revenue - (Expenses - Pay and Benefits) 
Pay and Benefits 

     
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

4,562.65 -(1,906.52 – 1,148.59)  

=   3.31 
1,148.59 

  

ปีฐาน HCROI 
เป้าหมายระยะกลาง 

(เพ่ิมขึน้ 20%จากปีฐาน) 
2561 2562 2563 2564 2568 
3.08 3.04 3.02 3.31 3.70 

 

ต าแหน่งงาน 
จ านวนชั่วโมงอบรม (Skill Training) 

เฉล่ียต่อปี (ชม.) 
2562 2563 2564 

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย 

ผูบ้รหิำร 
(รจญ ผอ ประธำน) 

Hour/Person/Year 7 44 7 7 12 18 

บรหิำร Hour/Person/Year 10 6 10 9 33 24 
พนกังำน Hour/Person/Year 6 7 7 8 13 12 

 

ส ำหรบัอตัรำกำรลำออกของพนกังำนระดบับรหิำร ในปี 2564 อยู่ที่ 8.65% โดยบริษัทฯ มีเปำ้หมำยในกำรลด

อตัรำกำรลำออกของพนกังำนระดบับรหิำร ใหน้อ้ยกว่ำ 5% ภำยในปี 2568 

อัตราการลาออกของพนักงาน เป้าหมายระยะกลาง 

2562 2563 2564 2568 
11% 8% 8.65% ≤ 5% 

 

ในกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมปลอดภยั และชีวอนำมยั บริษัทฯ ยึดถือกำรปอ้งกนัอบุติัเหตแุละอนัตรำยท่ีจะเกิด
ขึน้กบัพนกังำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดว้ยกำรสรำ้งจิตส ำนึกดำ้นควำมปลอดภยั และกำรอบรมใหค้วำมรู้
ดำ้นอำชีวอนำมยั เพื่อปอ้งกนัไม่ใหพ้นกังำนเกิดกำรเจ็บป่วยอนัเนื่องมำจำกกำรท ำงำนทกุกรณี รวมทัง้ มีกำร
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ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
เพื่อควบคมุดแูลใหม้ีกำรปฏิบติัอย่ำงจรงิจงั และเกิดประสิทธิภำพสงูสดุ 

การด าเนินงานด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยของพนักงาน 
ผลการด าเนินงาน(ตัวชีว้ัด) 2562 2563 2564 

จ ำนวนกรณี  

• อตัรำกำรตำย (Fatality Rate) 

• กำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน (Total loss time incident) 

 
0 

57 เศส 

 
0 

51 เคส 

 
0 

28 เคส 

จ ำนวนชั่วโมง 

• กำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน (Total loss time incident) 

5 รำยต่อ
1,000,000ชม.
กำรท ำงำน 

5 รำยต่อ
1,000,000 

ชม.กำรท ำงำน 

2 รำยต่อ
1,000,000 

ชม.กำรท ำงำน 
 

 
การด าเนินงานด้านความปลอดภัย และชีวอนามัยของ Suppliers/Contractors 

ผลการด าเนินงาน(ตัวชีว้ัด) 2562 2563 2564 
จ ำนวนกรณี  

• อตัรำกำรตำย (Fatality Rate) 

• กำรบำดเจ็บถึงขัน้หยุดงำน 
(Total loss time incident) 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 

 
0 
 
0 
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน (Social Impact on Community and Community 
Development)  

กำรด ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคมของบริษัทฯสำมำรถวดัผลไดจ้ำกจ ำนวนผูใ้หค้วำมสนใจเขำ้ร่วมกิจกรรม และ
ควำมต่อเนื่องของโครงกำร โดยในปีพ.ศ.2564 บริษัทฯไดด้ ำเนินโครงกำรเพื่อสังคม โดยแบ่งสัดส่วนตำม
วตัถปุระสงคข์องกำรด ำเนินโครงกำรได ้ดงันี ้ 
 

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดด้  ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคมภำยใตค้วำมมุ่งมั่นและกลยทุธ ์โดยใชง้บประมำณทัง้สิน้กว่ำ
11,298,878 บำท ซึ่งสำมำรถสรุปรำยละเอียดกำรลงทนุส ำหรบักิจกรรมเพื่อสงัคมออกเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

1. เงนิลงทุนทีใ่ช้ในการบริจาคเพ่ือการกุศลทีม่ีวัตถุประสงคช์ัดเจน อำทิ กำรบรจิำคเพื่อช่วยเหลือ
บุคลำกำรทำงกำรแพทย์และประชำชน ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
โรคโควิด-19 โครงกำรช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบอุทกภัย โครงกำรกำรบริจำคเพื่อท ำนุบ ำรุง
พระพุทธศำสนำ รวมทั้งโครงกำรบริจำคเพื่ อเ ติมเต็มควำมสุขของผู้ด้อยโอกำส  จ านวน 
8,218,498.50 บาท 

2. เงินลงทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ไดแ้ก่ โครงกำร “S&P รวมใจช่วยภยัน ำ้ท่วม ปี 2564” เพื่อ
สนบัสนนุวสัดอุปุกรณซ์่อมแซมบำ้นเรือนผูป้ระสบอทุกภยั จ านวน 200,000 บาท 

3. เงนิลงทุนเพ่ือกิจกรรมพัฒนาสังคม (CSR activities) ไดแ้ก่ โครงกำรสนบัสนนุอปุกรณก์ำรศึกษำ
แก่มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย โครงกำรสนับสนุนกิจกรรม  CSR ของหน่วยงำนภำยนอก รวมทั้ง 
โครงกำรสนับสนุนหลกัสูตรเพื่อกำรศึกษำส ำหรบับุคลำกรทำงกำรแพทย์ รวมจ านวน 3,377,179 
บาท 
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ตัวชีว้ัดผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน (ตัวชีว้ัด) 2562 2563 2564 

เงินลงทนุที่บรจิำคเพื่อกำรกุศล 2,973, 633.69 6,457,463.16 8,218,298.50 

เงินลงทนุเพื่อพฒันำชมุชนและสงัคม 2,567,606.21 452,924.47 200,000.00 

เงินลงทนุเพื่อกิจกรรมพฒันำสงัคม 17,869,535.72 27,576.17 3,377,179.00 

 

โครงการส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนและสังคม ได้แก่ 

• โครงการ S&P Food Rescue 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ร่วมกับ มูลนิธิสโกลำรส ์ออฟ ซสัทีแนนซ ์(เอส โอ 

เอส) ด ำเนินโครงกำร S&P Food Rescue อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำอำหำรส่วนเกินจำกกำรผลิตใน 

แต่ละวันไปบริจำคแก่ชุมชนที่ขำดแคลนตำมแหล่งต่ำงๆ ที่หมุนเวียนกันไปในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล เช่น มูลนิธิบำ้นพระพร ศูนยเ์มอรซ์ี่ ชุมชนริมคลองพระโขนง และชุมชนคลองเตย เป็น

ตน้ โดยเริ่มด ำเนินโครงกำร S&P Food Rescue ในรำ้นอำหำรและเบเกอรี่ชอพ จ ำนวน 10 จุดใน

เขตกรุงเทพฯ เมื่อวนัที่ 15 ตลุำคม 2563 ส  ำหรบัในปี 2564 ไดข้ยำยโครงกำรเพิ่มอีก 29 จุด ทัง้ใน

กรุงเทพฯ จ.ประจวบคีรีขนัธ ์จ.ภูเก็ต และจ.เชียงใหม่ รวมทัง้สิน้ 39 จุด นบัเป็นกำรบริหำรจัดกำร

อำหำรส่วนเกินจำกกำรผลิตใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด ช่วยลดกำรสรำ้งผลกระทบต่อโลกจำกภำวะ

ก๊ำซเรือนกระจก อีกทัง้ยงัสรำ้งควำมสขุและเป็นพลงัใหแ้ก่คนในสงัคมไทย  

 

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

หน่วย : บำท 
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ในปี 2564 เอส แอนด ์พี บริจำคเบเกอรี่ส่วนเกินจำกกำรผลิตผ่ำนมูลนิธิเอส โอ เอส ไปแลว้จ ำนวน 

15,807.23 กิโลกรมั เท่ำกบัอำหำร 66,389 มือ้ ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่ำ เอส แอนด ์พี ช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซ

เรือนกระจกไดถ้ึง 31,752.38 กิโลกรมัคำรบ์อนไดออกไซด ์หรือเทียบเท่ำกำรลดใชไ้ฟฟ้ำในครวัเรือนได้

ถึง 2,687 วนั หรือมำกกว่ำ 7 ปี 

• โครงการสร้างเสริมและขับเคล่ือนสังคมสุขภาพดีร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ลงนำมควำมร่วมมือกับ คณะสำธำรณสุขศำสตร์

มหำวิทยำลยัมหิดล พรอ้มดว้ยคณำจำรยภ์ำควิชำโภชนวิทยำ ในพิธีบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือทำง

วิชำกำร อันมีเจตนำรมณ์ร่วมกันเพื่อสรำ้งเสริมและขับเคลื่อนสังคมสุขภำพดีด้วยกำรพัฒนำและ

เผยแพร่องคค์วำมรู ้พรอ้มนวัตกรรมดำ้นเมนูอำหำรสุขภำพและผลิตภัณฑท์ี่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 

(Wellness Menu) เพื่อกำรมีสุขภำวะที่ดีของชุมชนตำมแนวคิดวิถีอยู่เป็นสขุ (Well-Being) รวมถึงเพื่อ

สนบัสนุนกำรรบัรองนกัศึกษำฝึกงำนดำ้นอำหำรและโภชนำกำรของมหำวิทยำลยั ณ บริษัท เอส แอนด ์

พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (ส ำนกังำนใหญ่) เมื่อวนัที่ 22 กมุภำพนัธ ์2564 

• โครงการ “S&P Cake A Wish Make A Wish 2021…เค้กนีด้้วยรักตลอดไป” 
 

 
 

บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) สำนต่อโครงกำร “S&P Cake A Wish Make A Wish 

2021…เคก้นีด้ว้ยรกัตลอดไป” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 ขนกองทพัเคก้ขนำดใหญ่จ ำนวน 425 ปอนด ์เพื่อสง่

มอบควำมสขุ สรำ้งรอยยิม้สู่สงัคม เนื่องในเทศกำลปีใหม่และเทศกำลวนัแห่งควำมรกั แก่ผูด้อ้ยโอกำส 

เด็กก ำพรำ้ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ ตำมมูลนิธิและสถำนสงเครำะห์ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ทั้งหมด 12 แห่ง รวมจ ำนวน 3,614 คน ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระรำชูปถัมภ์ โรงเรียน              

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  114    

ศรสีงัวำลย ์มลูนิธิอนเุครำะหค์นพิกำร ในพระรำชปูถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครนิทรำบรมรำชชนนี มลูนิธิ

ช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ ์สถำนสงเครำะหเ์ด็กพิกำรและทุพพลภำพ  

บ้ำนนนทภูมิ สถำนสงเครำะห์เด็กพิกำรทำงสมองและปัญญำ (บ้ำนรำชำวดี หญิง -ชำย) สถำน

สงเครำะหเ์ด็กอ่อนและพิกำรทำงสมองและปัญญำ (บำ้นเฟ่ืองฟ้ำ) สถำนสงเครำะหเ์ด็กอ่อนปำกเกร็ด 

สถำนแรกรบัเด็กชำยปำกเกร็ด (บำ้นภูมิเวท) สถำนคุม้ครองและพัฒนำคนพิกำรบำ้นนนทภูมิ สถำน

สงเครำะหเ์ด็กชำยบำ้นปำกเกรด็ และศนูยพ์ฒันำกำรจดัสวสัดิกำรสวสัดิกำรสงัคมผูส้งูอำยบุำ้นบำงแค 

• โครงการสนับสนุนผลผลิตในท้องถ่ิน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน 

บริษัทฯ มุ่งสนบัสนุนผลิตภณัฑจ์ำกทอ้งถิ่น เพื่อเป็นกำรอนุรกัษ์ภูมิปัญญำทอ้งถิ่นใหค้งอยู่ สรำ้งรำยได้

ที่มั่นคงใหแ้ก่คนในชุมชน และเสริมควำมเขม้แข็งของผลิตภัณฑท์อ้งถิ่นใหเ้ติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืนผ่ำน

โครงกำรต่ำงๆ อำทิ 

โครงการสนับสนุนกระเป๋าผ้าขาวม้าจากกลุ่มวิสาหกจิชุมชนจ.อ านาจเจริญ โดยบรษิัทฯสนบัสนนุ

งำนผำ้ขำวมำ้ทอมือจำกชมุชนทอ้งถิ่นซึ่งไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์ควิด-19 ท ำใหไ้ม่มีรำยไดม้ำ

นำนกว่ำ 7 เดือน น ำมำสรำ้งมลูค่ำเพิ่มดว้ยกำรแปรรูปผลิตเป็นกระเป๋ำขำวมำ้สกรีนลำยสวยงำม ส ำหรบั

โครงกำร “S&P รณรงคพ์กถงุผำ้ บอกลำถงุพลำสติก” ในกำรนี ้บรษิัทฯสรำ้งรำยไดร้วมกว่ำ 1.5 ลำ้นบำท

ใหแ้กช่มุชนสู ่200 ครวัเรือน 50 ชมุชน 

 

 

 

 

 ใน 7 อ ำเภอ ของ จ.อ ำนำจเจริญ ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรสรำ้งรำยไดแ้ลว้ ยงัสำมำรถสรำ้งคณุค่ำ ควำม

ภำคภูมิใจ และเป็นก ำลงัใจในกำรทอผำ้ใหแ้ก่ชุมชนอีกครัง้  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้ช่วยสรำ้งสรรค์

ไอเดียต่อยอดในกำรพฒันำสินคำ้ เพื่อเสริมศกัยภำพฝีมือคนไทยใหน้่ำสนใจและสรำ้งรำยไดเ้พิ่มขึน้ใน

อนำคต 
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• โครงการยกระดับทุเรียนไทย ด้วยโรงงานแปรรูปทุเรียนกวน 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท ร่วมทุนกับ บจ.ซันโฟรเ์ซ่นฟู้ด สรำ้งโรงงำนแปรรูปทุเรียนกวนในนำม  
"บจ. เอส แอนด์ พี เอส เอฟ" วัตถุประสงค์เพื่อช่วยรับซือ้ทุเรียนใน 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดย
นอกจำกบริษัทฯจะไดอ้ดุหนุนทเุรียนจำกเกษตรกรปีละกว่ำ 30 ตนัส ำหรบัน ำมำผลิตขนมไหวพ้ระจนัทร์
ไสทุ้เรียนหมอนทอง ซึ่งเป็นไสค้ลำสสิกที่วำงจ ำหน่ำยตลอดทัง้ปีแลว้ บริษัทฯ ยงัรบัซือ้ทุเรียนในรูปแบบ
ทเุรียนแช่แข็ง ส ำหรบัน ำมำผลิตเมนขูนมหวำนอย่ำง "ขำ้วเหนียวน ำ้กะทิทเุรียน "จ ำนวนปีละกว่ำ 4.5 ตนั
อีกดว้ย 
 
ทัง้นี ้นอกจำกกำรใหค้ ำปรกึษำดำ้นกำรจดัตัง้โรงงำน และกำรสรำ้งระบบมำตรฐำน GMP แลว้ บริษัทฯ 
ยังเข้ำไปมอบองค์ควำมรูท้ี่เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตที่ได้
มำตรฐำน และมีคุณภำพ อำทิ กระบวนกำรตัดแต่งทุเรียนกำรแกะพูเพื่อคัดเนือ้ กำรเก็บเนือ้และแยก
เม็ดทุเรียน กำรบรรจุลงแพ็ค และกำรแช่แข็งเพื่อถนอมทุเรียนใหม้ีควำมสดใหม่ เพื่อลดกำรเกิดของเสีย 
และยังสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผลผลิตรวมทั้ง  ยังแนะน ำ วิ ธี เกษตรกรคู่ค้ำ  (Supplier 
Development) เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพควบคู่ไปกับรำคำที่เป็นธรรมต่อทั้งผู้ซือ้และผู้ขำย 
ตลอดจนช่วยแนะน ำระดับควำมสุกงอมของทุเรียนแต่ละพนัธุ์  ที่เหมำะแก่กำรน ำมำประกอบเป็นเมนู
ต่ำงๆ เพื่อต่อยอดกำรขำยใหแ้ก่ลกูคำ้รำยอ่ืนๆ อีกดว้ย 
 
ในกำรนี ้ ท ำให้บริษัทฯมั่นใจได้ว่ำทุเรียนที่เอส แอนด์ พี น ำมำใช้นั้นมีคุณภำพดี โดยส่งตรงจำก
โรงงำนผลิตที่ไดร้บัมำตรฐำนสำกล มีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค ในขณะเดียวกัน บริษัทฯยังไดร้บัซือ้
ผลผลิตในรำคำที่เป็นธรรม และเกษตรกรก็มีรำยไดเ้พิ่มขึน้มำกกว่ำเดิม รวมทัง้มีควำมมั่นใจในตลำด
รองรบัผลผลิต ท ำใหเ้กษตรกรมีรำยไดแ้ละมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึน้ อีกทัง้ยังมีองคค์วำมรูใ้นกำรพัฒนำ
ผลผลิตของตนใหเ้ติบโตไดอ้ย่ำงยั่งยืน 
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• โครงการบริจาคเพ่ือช่วยเหลือสังคม 

 

 

 

 

 

  

 

โครงการ S&P ร่วมใจ สู้ภัยโควิด-19 ปี 2564  

ท่ำมกลำงสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 บริษัทฯ เดินหนำ้ส่งก ำลงัใจใหแ้ก่บุคลำกร

ทำงกำรแพทย ์ผูป่้วยโรคโควิด-19 เจำ้หนำ้ที่ภำครฐัที่สนับสนุนงำนดำ้นโควิด-19 รวมทัง้ประชำชนใน

ชมุชนต่ำงๆ ที่ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณโ์รคโควิด-19 อย่ำงต่อเนื่อง ดงันี ้

- วันที่ 16-30 เมษายน 2564 บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑอ์ำหำรกล่อง อำหำรแช่แข็ง เบเกอรี่ เจลิโอ

เจลลี่ และน ำ้ด่ืม ใหแ้ก่โรงพยาบาลต่างๆ และโรงพยาบาลสนามในภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ 

รวม 36 แห่ง มูลค่า 4,191,238 บาท ได้แก่ โรงพยำบำลพระมงกุฎเกล้ำ , โรงพยำบำลรำชวิถี , 

โรงพยำบำลศิริรำช , สถำบันบ ำรำศนรำดูร , โรงพยำบำลวชิรพยำบำล , โรงพยำบำลรำมำธิบดี , 

โรงพยำบำลรำมำธิบดีจักรีนฤบดินทร ,์ โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์, โรงพยำบำลเวชกำรุณยร์ศัมิ์ (สงักัด

กทม.), โรงพยำบำลสนำมเอรำวัณ2 (ศูนย์กีฬำบำงกอกอำรีนำ) , โรงพยำบำลภูมิพลอดุลยเดช , 

โรงพยำบำลสนำมกองทพัอำกำศ (ทอ.), โรงพยำบำลทหำรอำกำศ (สีกนั) กรมกำรแพทยท์หำรอำกำศ, 

โรงพยำบำลสมเด็จพระป่ินเกลำ้ กรมแพทยท์หำรเรือ, โรงพยำบำลสนำมธรรมศำสตร ์และฮอสพิเทล

สถำบนัมะเรง็แห่งชำติ 

รวมทัง้ยงัมีโรงพยำบำลต่ำงจงัหวดัในภูมิภำคต่ำงๆ ไดแ้ก่ ศนูยก์ำรแพทยส์มเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี, โรงพยำบำลสนำม มศว.องครกัษ์, โรงพยำบำลรำชธำนี, โรงพยำบำลรำชธำนี โรจ

นะ, โรงพยำบำลนครปฐม, โรงพยำบำลสนำมนครปฐม, โรงพยำบำลรำชบุรี,  โรงพยำบำลสนำมรำชบุรี, 

โรงพยำบำลด ำเนินสะดวก , โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง , โรงพยำบำลโพธำรำม ,  โรงพยำบำลมหำรำช

นครรำชสีมำ, โรงพยำบำลสนำมนครรำชสีมำ, โรงพยำบำลก ำแพงเพชร, โรงพยำบำลสนำมก ำแพงเพชร, 
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โรงพยำบำลสนำมเชียงใหม่ , โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช และโรงพยำบำลพระพรหม 

(โรงพยำบำลสนำม)  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ไดร้่วมกับหลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์ส ำหรับผู้บริหำร

ระดับสูง รุ่นที่ 9 (ปธพ.9) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ข้อไก่เนยสดส าหรับบรรจุลงถุงก าลังใจ จ านวน 

10,000 ถุง เพ่ือน าไปมอบให้ผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามท่ัวประเทศอีกดว้ย 

- วันที่ 8-24 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑอ์ำหำรกล่อง โดยไดร้บักำรสนับสนุนขำ้ว

กลอ้งงอก จำก บริษัท ขำ้วแม่ จ ำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรของบริษัทฯ เพื่อน ำมำเป็นวัตถุดิบส ำหรบัปรุง

อำหำรกล่องพรอ้มทำน คุณภำพดี มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรโดยส่งมอบอาหารกล่องพร้อมทาน 
จ านวน 3,300 กล่อง และน ้าดื่ม มูลค่ารวมทั้งสิ้น 383,355 บาท แด่โรงพยาบาล โรงพยาบาล

สนามทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด รวมทั้งชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวม 22 แห่งไดแ้ก่ ชุมชนริม

คลองวดัสะพำน, ชุมชนแฟลต22, ชุมชนแฟลต23, ชุมชนวดัคลองเตยใน2, ชุมชนวดัคลองเตยใน3 โดย

มี พลต ำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผูว้่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร เป็นผูแ้ทนรบัมอบ รวมทัง้ยังกระจำย

ควำมช่วยเหลือใหแ้ก่ ศูนยป์ฏิบัติกำรบริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 

2019 ส ำนกังำนประกนัสงัคม, ทณัฑสถำนโรงพยำบำลรำชทณัฑ์, โรงพยำบำลบุษรำคมั (โดยกระทรวง

สำธำรณสุข), ฮอสพิเทล โรงแรมขำ้วสำร พำเลส (โดยโรงพยำบำลวชิรพยำบำล), โรงพยำบำลสนำม

จฬุำลงกรณ ์(โดยจฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั), ศนูยบ์รกิำรวคัซีน จฬุำลงกรณม์หำวิทยำลยั, โรงพยำบำล

สนำมกองทพับกที่1 (โดยโรงพยำบำลพระมงกุฏเกลำ้), โรงพยำบำลสนำมเอรำวัณ1 (โดยโรงพยำบำล

หลวงพ่อทวีศกัดิ ์ชติุนธโร อทุิศ), โรงพยำบำลกลำง (สงักดักรุงเทพมหำนคร), โรงพยำบำลสิรนิธร (สงักดั

กรุงเทพมหำนคร), โรงพยำบำลรำชพิพฒัน ์(สงักดักรุงเทพมหำนคร) และโรงพยำบำลผูส้งูอำยุบำงขุน

เทียน (สงักดักรุงเทพมหำนคร) นอกจำกนี ้ยงัมีโรงพยำบำลและโรงพยำบำลสนำมในต่ำงจงัหวดั ไดแ้ก่ 

โรงพยำบำลสงขลำนครินทร ,์ โรงพยำบำลสนำมสงขลำ , โรงพยำบำลสนำมสงขลำ (ศูนย์ประชุม

นำนำชำติ), โรงพยำบำลสมเด็จพระนำงเจำ้สิรกิิติ ์จ.ชลบรีุ และโรงพยำบำลมหำรำชเชียงใหม่ 

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ มอบขนมข้อไก่เนยสด S&P แด่โรงพยาบาลรามาธิบดี

เพื่อบรรจถุงุผูป่้วย Home Isolation 300 ชดุมูลค่า 11,400 บาท 

- วันที่ 5 สิงหาคม 2564 บริษัทฯ มอบขนมข้อไก่เนยสด S&P แด่วิทยาลัยการทัพบกเพื่อส่ง

มอบโรงพยำบำลสนำมทบ.2แห่ง ส ำหรบับุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละผูป่้วยโควิด-19 จ ำนวน 500 ชุด
มูลค่า 19,000 บาท 
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- วันที ่23-30 กันยายน 2564 บรษิัทฯ มอบผลิตภัณฑอ์าหารกล่องพร้อมทาน ปรุงสด สะอาด 

และปลอดภัย จ านวน 3,700 กล่อง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 426,180 บาท แก่หน่วยงำนภำครฐั เอกชน 

และชมุชนรวม 17 แห่ง 

นอกจำกนี ้บรษิัทฯ ยงัสนับสนุนผลิตภัณฑเ์บเกอร่ี S&P แด่บุคลากรทางการแพทยแ์ละเจ้าหน้าที่ 

ณ จุดฉีดวัคซีนของส านักงานประกันสังคมพืน้ที่กรุงเทพฯทั้งหมด 45 จุด รวมผลิตภัณฑทั์้งสิน้ 
38,050 ชิน้ มูลค่ารวม 902,063 บาท ระหว่างวันที ่7 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2564 

โครงการ “S&P รวมใจช่วยภัยน ้าท่วม ปี 2564” 

 

 

 

 

 

 

   

บรษิัทฯ มีควำมห่วงใยต่อสถำนกำรณอ์ทุกภยัที่สง่ผลกระทบต่อกำรด ำเนินชีวิตของประชำชน ทัง้ในกำร

ประกอบอำชีพ และกำรใชช้ีวิต เนื่องจำกบำงครอบครวัมีทัง้ผูส้งูอำยุ เด็ก และผูป่้วยติดเตียง ในกำรนี ้

จึงผนึกก ำลงัร่วมกบั กองบญัชำกำรกองทพัไทย โดยศนูยบ์รรเทำสำธำรณภยั ส ำนกังำนพฒันำภำค 5 

หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ โดยเอส แอนด ์พี ลงพืน้ที่น ำผลิตภณัฑเ์บเกอรี่ และเครื่องอปุโภคบริโภค 

บรรจุถุงยังชีพมูลค่ำรวม 1,000,309 บำทแจกจ่ำยให้แก่ชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทำควำม

เดือดรอ้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยและเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำนในพืน้ที่ต  ำบลชีวำน อ ำเภอพิมำย จังหวัด

นครรำชสีมำ รวมทัง้ ไดก้ระจำยควำมช่วยเหลือไปอีก 9 จังหวัดในภำคอีสำนตอนล่ำง ไดแ้ก่ บุรีรมัย ์

ยโสธร อ ำนำจเจรญิ อบุลรำชธำนี ศรีสะเกษ รอ้ยเอ็ด สรุนิทร ์ มหำสำรคำม และชยัภมูิ ในเดือนตลุำคม 

2564 และลงพืน้ที่อีกครัง้เพื่อช่วยเหลือดำ้นกำรฟ้ืนฟทูี่อยู่อำศยัพรอ้มสนบัสนนุวสัดซุ่อมแซมบำ้นใหแ้ก่

ประชำชนที่ไดร้บัผลกระทบอีก มูลค่า 200,000 บาท เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2564 
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โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)สนบัสนนุอปุกรณเ์พื่อกำรศกึษำแก่มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้

ไทย โดยส่งมอบโครงสรำ้งรำ้น ระบบงำน และอปุกรณด์ ำเนินงำนภำยในรำ้นเอส แอนด ์พี  มลูค่ำรวม 

1,600,295 บำท ในกำรนี ้มี รศ.ดร.ธนวรรธน ์พลวิชยั อธิกำรบดีมหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย ผศ.ลกัขณำ 

เศำธยะนันท ์รองอธิกำรบดีอำวุโสสำยงำนบริหำร และผศ. รตันำวดี ศิริทองถำวร ที่ปรึกษำหลกัสูตร

ผูบ้ริหำรระดบัสงูดำ้นกำรคำ้และพำณิชย ์(TEPCoT) เป็นผูร้บัมอบ ณ มหำวิทยำลยัหอกำรคำ้ไทย เมื่อ

วนัที่ 22 กนัยำยน 2564 
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4.การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and 
Analysis: MD&A)   

สรุปผลการด าเนินงานปี 2564 
 
ประจ าไตรมาส 4 และประจ าปี 2564 
 

3 เดือน ดีขึน้ หรือ 
 (แย่ลง) 

12 เดือน ดีขึน้ หรือ 
 (แย่ลง) 4Q20  4Q21  FY20  FY21  

รายได้ 1,377 1,417 40 5,199 4,817 (382) 
ต้นทนุ (622) (653) (31) (2,459) (2,296) 163 
ก าไรขั้นตน้ 
ก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 

755 
54.8% 

764 
54.0% 

9 
(0.8%) 

2,740 
52.7% 

2,521 
52.3% 

(219) 
(0.4%) 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (592) (609) (17) (2,492) (2,167) 325 
ก าไรสุทธิ - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 

107 
7.8% 

122 
8.6% 

15 
0.8% 

183 
3.5% 

340 
7.1% 

157 
3.6% 

 
▪ ก าไรสุทธิ “ไตรมาสที่ 4” ปี 2564 มีมูลค่า 122 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 

หลักๆ มาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ในช่องทาง  Delivery และผลขาดทุนที่ลดลงของธุรกิจรา้นอาหารใน
ต่างประเทศจากสถานการณ์โควิดที่ผ่อนคลายมากขึน้ และก าไรสุทธิ  “ปี 2564” มีมูลค่า 340 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 157 ล้านบาท หรือ +86% จากปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีรายได้ลดลงไปกว่า (382) 

ล้านบาทก็ตาม มาจากการปรบัตัวเพื่อสูว้ิกฤติโควิดในทุกๆ ดา้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าเป็น 1) การสรา้ง
ทศันคติการท างานรว่มกนัแบบยืดหยุ่นและรวดเรว็, 2) เพื่อตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ทัง้ภายนอกและ
ภายใน, 3) การสรา้งยอดขายผ่านช่องทาง Delivery 4) การออกผลิตภณัฑใ์หม่ที่ตอบโจทยล์กูคา้โดยเนน้
ก าไรควบคู่กับการสรา้งยอดขาย, 5) การปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร, 6) การปรบัโครงสรา้งองคก์รและการ
บริหารจดัการ, 7) การลดขัน้ตอนการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย, และ 8) การควบคมุและบริหาร
ค่าใชจ้่ายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

▪ อัตราก าไรขั้นต้น “ไตรมาสที่ 4” ปี 2564 คิดเป็น 54.0% ลดลง (0.8%) จากปีก่อน สาเหตุหลกัๆ มา
จากส่วนผสมของก าไรขัน้ตน้ของยอดขาย ทัง้นี ้ยอดขายรบัประทานในรา้นลดลง (31%) จากปีที่แลว้ อนั
เนื่องมาจากมาตรการล๊อกดาวน์ ซึ่งได้ผ่อนคลายมาตรการเมื่อวันที่ 1 พย. 2564 ขณะที่อัตราก าไร
ขั้นต้น “ปี 2564” คิดเป็น 52.3% ลดลง (0.4%) เป็นผลมาจาก 1) ยอดขายรบัประทานในรา้นที่หายไปถึง 
(45%) จากปีก่อน อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งส่งผลให้
สาขาในหา้งสรรพสินคา้และโมเดิรน์เทรดตอ้งปิดใหบ้ริการมากกว่า 200 สาขา, 2) การน าเสนอผลิตภณัฑ์
ใหม่และแคมเปญโปรโมชั่นที่เนน้ก าไรมากกว่ายอดขาย, และ 3) การบรหิารจดัการและควบคมุตน้ทนุการ
ผลติในทกุๆ มิติ  

ส่วนท่ี 1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  121    

▪ บริษัทฯ ยังคงเน้น “การสร้างยอดขายผ่านช่องทาง Delivery” ซึ่งยอดขาย Delivery ในไตรมาส 4 

เติบโต +41% จากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่ยอดขาย Delivery ทัง้ปี 2564 เติบโต +38% จากปี
ก่อน โดยมียอดเติบโตทัง้ช่องทาง 1344 ของบริษัทฯ และช่องทางผ่าน Food Aggregators ทัง้นี ้บริษัทฯ 
ได้ปรับปรุงแอปพลิเคชันส าหรับการสั่งออนไลน์ผ่าน 1344 ในระหว่างไตรมาส 2 ปี 2564 เพื่อสร้าง
ประสบการณท์ี่ดีใหก้บัลกูคา้   

▪ รายได้ “ปี 2564” ลดลงจากปีก่อน (382) ล้านบาท หรือ (7.3%) หลกัๆ เป็นผลมาจาก 1) ยอดขาย
รบัประทานในรา้นที่ลดลง (293) ลา้นบาท หรือ (45%) จากปีก่อน, 2) ยอดซือ้กลบับา้นที่หายไปในช่วง
มาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564, และ 3) สทุธิกบัยอดขาย Delivery ที่เพิ่มมากขึน้  

 

การวิเคราะหง์บก าไรขาดทุนของบริษัท 
1. รายได้  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 40 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่
รายได้ใน “ปี2564” โดยรวมนั้น ลดลงกว่า (382) ลา้นบาท หรือลดลง (7.3%) เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนีม้ีผล
โดยตรงมาจาก 1) ยอดขายรบัประทานในรา้นที่ลดลง (293) ลา้นบาท หรือ (45%) จากปีก่อน, 2) ยอดซือ้กลับ
บา้นที่หายไปในช่วงมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564, 3) สทุธิกบัยอดขาย Delivery ที่เพิ่ม
มากขึน้, และ 4) การผลกัดนัยอดขายกลุม่ผลิตภณัฑอ์าหารแช่งแข็งผ่านช่องทางรา้นสะดวกซือ้ โมเดิรน์เทรด และ
ซุปเปอรม์าเก็ต ตลอดจนการรบัจา้งผลิต   

รายได้จ าแนกตามธุรกิจหลัก 

ร้านอาหารในประเทศ ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต ร้านอาหารต่างประเทศ 
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%SSSG หรือ %การเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม ลดลงถึง (26.1%) เมื่อปีที่แลว้ที่เป็นปีแรกของการเกิด
วิกฤติการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ขณะที่ %SSSG ของปี 2564 ยงัคงติดลบ (3.5%) เป็นผลมาจากการแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจบุนั และการหยุดใหบ้รกิารมากกว่า 200 สาขาในระหว่าง 
ไตรมาส 3 ปี 2564 จากกมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ 
 
ในประเทศ : 
❖ ธุรกิจร้านอาหาร ยอดขายปี 2564 ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้จากการแพรร่ะบาด

ของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ซึ่งไดร้บัผลกระทบหนกัสดุในระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 เนื่องจาก
ตอ้งปิดใหบ้รกิารสาขาในหา้งสรรพสินคา้ และหา้งโมเดิรน์เทรดรวมกว่า 200 สาขา อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ได้
เนน้ “การสรา้งยอดขายผ่านช่องทาง Delivery” ในสาขาที่ยงัเปิดใหบ้ริการในช่วงล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ โดยขยาย
เขตการใหบ้ริการใหท้ั่วถึง และเนน้กระตุน้ “การเพิ่มยอดขายเฉลี่ยต่อบิลใหส้งูขึน้” ผ่าน Combo Value Pack 
และ Meal Box พรอ้มทาน กระจายไปตามสาขาที่ยงัเปิดใหบ้รกิาร ประกอบกบัมีช่วงเทศกาลไหวพ้ระจนัทร ์ 
วนัแม่ ปีใหม่ ท าใหส้ามารถชดเชย ยอดขายในช่วงดงักลา่วไดบ้างสว่น อีกทัง้ ภายหลงัจากมาตรการเปิด
ประเทศในวนัที่ 1 พฤศจิกายน นัน้ท าใหร้า้นอาหารสามารถกลบัมาเปิดบรกิารไดเ้ป็นปกติ ท าใหใ้นไตรมาสที่ 4 
มียอดขายสงูกว่าปีที่แลว้ 2.9%  

❖ ธุรกิจค้าปลีกและรับจ้างผลิต รายไดต้ลอดทัง้ปีเติบโตจากปีก่อน 53 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 9.4% จากกลุม่
อาหารแช่แข็ง ผ่านช่องทางการขายต่างๆ โดยเฉพาะในรา้นสะดวกซือ้ และซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รวมถึงการขาย
ผลิตภณัฑ ์OEM ใหก้บัพนัธมิตรทางธุรกิจที่เติบโตมากขึน้ดว้ย 

ต่างประเทศ : 
❖ ร้านอาหารในต่างประเทศ องักฤษ สวิตเซอรแ์ลนด ์ ออสเตรีย และกมัพชูา กลบัมาขายอาหารไดเ้ป็นปกติ

แบบ Full Service มีลกูคา้กลบัมาใชบ้รกิารเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องมีรายไดเ้พิ่มขึน้ โดยในไตรมาสที่ 4 มีรายได้
เพิ่มขึน้ 26 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ 57% เมื่อเทียบกบัปีก่อนหนา้ 
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2. ก าไรขั้นต้น 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

▪ ก าไรขั้นต้นใน “ไตรมาสที่ 4” ของปี 2564 มีมลูค่า 764 ลา้นบาท คิดเป็น 54.0% ลดลง (0.8%) จากปีก่อน 
หลักๆ มาจากยอดขายที่ เพิ่มขึน้ในช่องทาง  Delivery และผลขาดทุนที่ลดลงของธุรกิจร้านอาหารใน
ต่างประเทศจากสถานการณโ์ควิดที่ผ่อนคลายมากขึน้  

▪ ก าไรขั้นต้นใน “ปี 2564” มีมลูค่า 2,521 ลา้นบาท คิดเป็น 52.3% ลดลง (0.4%) จากปีก่อน เป็นผลมาจาก 
1) ยอดขายรบัประทานในรา้นที่หายไปถึง (45%) จากปีก่อน อันเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวนเ์ขม้ขน้ใน
ระหว่างไตรมาส 3 ปี 2564 ซึ่งส่งผลใหส้าขาในหา้งสรรพสินคา้และโมเดิรน์เทรดตอ้งปิดใหบ้ริการมากกว่า 
200 สาขา, 2) การน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่และแคมเปญโปรโมชั่นที่เนน้ก าไรมากกว่ายอดขาย , และ 3) การ
บรหิารจดัการและควบคมุตน้ทนุการผลิตในทุกๆ มิติ  

 

 3. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
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▪  “ต้นทุนการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ใน “ไตรมาสที่ 4” ของปี 2564 มีมลูค่า 609 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 2.9% เมื่อเทียบกบัปีก่อน แต่หากเทียบทัง้ “ปี 2564”จะพบว่าลดลง (325) ลา้นบาท หรือลดลง (13%) ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องจากการบริหารจดัการการลดตน้ทนุและค่าใชจ้่ายคงที่ต่าง ๆ ที่ยงัคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

▪ “ต้นทุนการจัดจ าหน่าย” ใน “ไตรมาสที่ 4” ของปี 2564 มีมลูค่า 531 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 3.1% แต่หากเทียบทัง้ “ปี 
2564” จะพบว่าลดลง 269 ลา้นบาท หรือลดลง 13.5%  

▪ “ค่าใช้จ่ายในการบริหาร” ใน “ไตรมาสที่ 4” ของปี 2564 มีมลูค่า 78 ลา้นบาท เทียบเท่ากบัปีที่แลว้ แต่หากเทียบ
ทัง้ “ปี 2564” จะพบว่าลดลง 56 ลา้นบาท หรือลดลง 11.2% 

หมายเหต ุ : ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ไดม้ีการจดัประเภทรายการค่าใชจ้่ายใหม่ เพื่อสะทอ้นภาพค่าใชจ้่ายไดช้ดัเจน
ขึน้สอดคลอ้งกบัการบรหิารจดัการ โดยไดป้รบัทัง้ยอดของไตรมาส 4 และประจ าปี ของทัง้ปีนีแ้ละปีก่อน   

 
การบริหารจัดการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงทีต่่าง ๆ 
1. การบริหารประสิทธิภาพการท างานของพนกังานตามสาขา 
2. การเพิ่มประสิทธิผลการท างานของแรงงานในโรงงาน 
3. การเจรจาต่อรองค่าเช่า 
4. การปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม่ 
5. การควบคมุและลดค่าใชจ้่ายที่มีประสิทธิภาพ 
6. การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและขัน้ตอนการท างานดว้ยระบบออโตเมชั่น และการออกแบบขบวนการ

การท างานใหม่ 

4. ก าไรสุทธิ - ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัท 
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▪  ก าไรสุทธิ “ไตรมาสที่ 4” ปี 2564 มีมูลค่า 122 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน 
หลักๆ มาจากยอดขายที่เพิ่มขึน้ในช่องทาง  Delivery และผลขาดทุนที่ลดลงของธุรกิจรา้นอาหารใน
ต่างประเทศจากสถานการณโ์ควิด-19 ที่ผ่อนคลายมากขึน้  และก าไรสุทธิ  “ปี 2564” มีมูลค่า 340 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 157 ล้านบาท หรือ +86% จากปีก่อน ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะมีรายได้ลดลงไปกว่า (382) 
ล้านบาทก็ตาม ทัง้นี ้มาจากการปรบัตวัเพื่อสูว้ิกฤติโควิด-19 ในทกุๆ ดา้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการ
สรา้งทศันคติการท างานร่วมกันแบบยืดหยุ่นและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความตอ้งการลกูคา้ทัง้ภายนอก
และภายใน การสรา้งยอดขายผ่านช่องทาง Delivery การออกผลิตภัณฑใ์หม่ที่ตอบโจทยล์ูกคา้โดยเนน้
ก าไรควบคู่กับการสรา้งยอดขาย การปิดสาขาที่ไม่ท าก าไร การปรบัโครงสรา้งองคก์รและการบริหาร
จัดการ การลดขั้นตอนการท างานโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้มาช่วย การควบคุมและบริหารค่าใชจ้่ายต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อัตราก าไรสุทธิสูงถึง 7.1%   

  5. สินทรัพยร์วม / หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

ลา้นบาท % ลา้นบาท %
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 980           19% 577          11%
สนิทรัพยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 360           7% 479          9%
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 558           11% 492          10%

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,898       37% 1,548      30%
เงนิลงทนุในบรษัิทรว่ม 73             1% 67            1%
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ 206           4% 200          4%
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 1,486       29% 1,397      27%
สนิทรัพยส์ทิธกิารใช ้ 1,306       26% 1,827      36%
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 97             2% 80            2%

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,168       63% 3,571      70%
รวมสนิทรพัย์ 5,066       100% 5,119      100%

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 8               0% 57            1%
สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 443           9% 472          9%
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 760           15% 647          13%
หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 146           3% 110          2%

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,357       27% 1,286      25%
สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 196           4% 91            2%
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนเพือ่ผลประโยชนพ์นักงาน 167           3% 152          3%
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ 653           13% 1,115      22%
หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 77             2% 80            2%

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 1,093       22% 1,438      28%
รวมหนีส้นิ 2,450       48% 2,724      53%

ทนุจดทะเบยีนช าระแลว้ 511           10% 490          10%
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 690           14% 690          13%
สว่นเกนิจากก าไรจากการโอนธรุกจิใหแ้กก่ารรว่มคา้ 80             2% 80            2%
ทนุส ารองตามกฎหมาย 52             1% 52            1%
ยังไมไ่ดจั้ดสรร 1,258       25% 1,065      21%
องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ -14 0% -18 0%
สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 38             1% 36            1%

รวมสว่นของเจา้ของ 2,616       52% 2,395      47%
รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 5,066       100% 5,119      100%

ทนุจดทะเบยีน 515           490          
ราคาพาร ์(บาท/หุน้) 1.0            1.0           
จ านวนหุน้ (ลา้นหน่วย) 515           490          

งบแสดงฐานะการเงนิ

ดชันชีีว้ดัส าคญั
ธนัวาคม 2564 ธนัวาคม 2563
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เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด : 980 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 403 ลา้นบาท เมื่อเทียบกับ ธันวาคม ปี 2564 เนื่องจากกระแสเงิน
สดสทุธิจากการด าเนินงาน สินทรัพยท์างการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมทัง้สิน้ 360 ลา้นบาท ลดลง 119  ลา้นบาท 
เมื่อเทียบกบั ธันวาคม ปี 2564 เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤษภาคม 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น  : มลูค่า 558 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 66 ลา้นบาท เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของสินคา้คงคลงัมลูค่า 48 ลา้นบาท 
จากการเก็บสต็อควตัถดุิบ เพิ่มขึน้ 30.5 ลา้นบาท โดยวตัถดุิบหลกัคือ เนย, น า้มนั และปลาแซลมอน    
เงนิกู้ยืมระยะสั้น : ช าระเงินกูม้ลูค่า 49 ลา้นบาท ใหก้บัธนาคารกรุงเทพส าหรบัคลงัสินคา้แห่งใหม่ 
เงินกู้ยืมระยะยาว : เพิ่มขึน้จากการกูเ้งินเพิ่มส าหรบัคลงัสินคา้แห่งใหม่มลูค่า 155 ลา้นบาท (ธนาคารกรุงเทพ) และ บจ.โซล่ารด์ี 
คอรป์อเรชนั 12 ลา้นบาท (ธนาคารกสิกรไทย) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น : เพิ่มขึน้ 113 ลา้นบาทจากค่าใชจ้่ายวตัถดุิบ, ค่าใชจ้่ายการตลาด และสินทรพัยถ์าวร 

ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว : มูลค่า 511 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 21 ล้านบาทจากการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ 
(Warrants) 
ยอดก าไรสะสมคงเหลือ : เพิ่มขึน้ 193 ลา้นบาทเนื่องมาจากก าไรสทุธิส าหรบังวด มลูค่า 340 ลา้นบาท สทุธิกับการจ่ายเงินปัน
ผล มลูค่า 147 ลา้นบาท 

 
 งบกระแสเงนิสด 
ส าหรบัปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดไดจ้ากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 1,153 ลา้นบาท 
เพิ่มขึน้ 229 ลา้นบาท มาจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน
เพิ่มขึน้ จ านวน 159 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ จ านวน 88 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือเพิ่มขึน้
จ านวน 123 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้นเพิ่มขึน้ จ านวน 245 ลา้นบาท       
  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากการกิจกรรมลงทุนจ านวน 165 ลา้นบาท  มาจากเงินสดจ่าย
เพื่อซือ้สินทรพัยถ์าวร สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนและสิทธิการเช่า จ านวน 282 ลา้นบาท และเงินสดรบัสทุธิ จากการ
ขายสินทรพัยท์างการเงิน 120 ลา้นบาท 
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใชไ้ปจากกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 580 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผล
มาจาก เงินสดจ่ายหนีส้ินตามสญัญาเช่าและดอกเบีย้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่า จ านวน 532 ลา้นบาท เงิน
ปันผลจ่าย จ านวน 147 ลา้นบาท เงินสดรบัสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากจากสถาบนัการเงิน 128 ลา้นบาท 
เงินสดจ่ายสทุธิจากเงินกูย้ืมระยะสัน้จากจากสถาบนัการเงิน 49 ลา้นบาท และ เงินสดรบัจากใบส าคญัแสดง
สิทธิซือ้หุน้สามญั 21 ลา้นบาท 
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การวิเคราะหอ์ัตราส่วนทางการเงิน 
 
อัตราส่วนทางการเงนิ  31 ธ.ค. 64 

 
31 ธ.ค. 63 

(1) 
31 ธ.ค. 63  31 ธ.ค. 62  

 ความสามารถในการท าก าไร           
อตัราก าไรขัน้ตน้ (รอ้ยละ) 52.3 52.7 40.3 42.3 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 7.1 3.5 3.5 4.3 

 ความประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย ์(Activity Ratio)          

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์(รอ้ยละ)   9.2 6.5 6.3 8.8 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (รอ้ยละ) 13.8 7.5 7.5 12.5 

อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่) 19.8 18.2 18.2 23.7 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)   18.5 20.0 20.0 15.4 

อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 9.2 9.4 11.8 13.9 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 39.5 38.9 30.9 26.3 

อตัราการหมนุของสินทรพัยถ์าวร (เท่า)    3.3 3.6 3.6 4.6 

อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)    0.9 1.1 1.1 1.9 

อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เทา่) 3.3 3.3 4.2 6.4 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉล่ีย (วนั)   111.8 109.8 87.0 56.9 

 ความสามารถในการด ารงสภาพคล่อง (Liquidity ratio)          

*อตัราสินทรพัยห์มนุเวียนต่อหนิสิ้นหมนุเวียน (เท่า) Current Ratio) 1.4 1.2 1.2 1.8 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) (Quick Ratio) 1.2 1.0 1.0 1.4 

ความสามารถในการก่อหนี ้(Leverage Ratio)         

 *อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) D/E Reatio  0.9 1.1 1.3 0.5 
 *อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้* (เทา่) Interest Coverage 
Ratio 

6.9 4.0 4.0 43.2 

* รวม ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญาเชา่ 

ถา้ไม่รวม ผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 เร่ือง สญัญาเช่า : ดงันี ้

  อตัราสินทรพัยห์มนุเวยีนต่อหนิสิ้นหมนุเวียน (เท่า) Current Ratio) 2.1 1.9 1.9  

  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) D/E Reatio 0.5 0.5 0.5  
  อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้* (เทา่) Interest Coverage 
Ratio 

89.1 49.2 49.2  

(1) งบกำรเงินรวมปี 2563 ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดม้ีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ ตำมงบกำรเงินรวมของปี 2564  
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แนวโน้มการด าเนินงานในปี 2565  
หลงัจำกผ่ำนช่วงกำรแพร่ระบำดของไวรสัโควิด-19 และ ล็อกดำวนห์ลำยครัง้ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ สำมำรถ
ปรบัตวัไดอ้ย่ำงรวดเร็ว ดว้ยควำมคล่องตวัของทีมท ำงำนในกำรจัดกำรดำ้นต่ำงๆ และกำรปรบัตัวใหเ้ขำ้กับควำม
ตอ้งกำรของลกูคำ้  
 
ปี 2565 ยงัคงเป็นปีที่ตอ้งระมดัระวงั เนื่องจำกยงัมีปัจจยัเสี่ยงกำรระบำดของโควิด-19 ก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภคที่ยงัไม่
กลบัมำฟ้ืนตัวดี กำรปรบัรำคำขึน้ของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ ์กำรขำดแคลนแรงงำนในภำคผลิตและบริกำร กำร
ปรบัขึน้ของรำคำน ำ้มนั เป็นตน้ แต่ก็มีปัจจัยบวกจำกนโยบำยกระตุน้เศรษฐกิจของภำครฐัเพื่อกระตุน้กำรใชจ้่ำย
ของผูบ้รโิภคในประเทศ และสรำ้งควำมเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคดีขึน้หลงัไดร้บักำรฉีดวัคซีนในวงกวำ้งขึน้ 
 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเนน้ที่จะด ำเนินงำน และเตรียมพรอ้มกับสถำนกำรณอ์ย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ดำ้นสินคำ้
และบริกำรของพนกังำนที่ถูกสขุอนำมยั มำตรำกำร กำรรกัษำควำมสะอำด ตัง้แต่กำรผลิตจนถึงหนำ้รำ้น บริษัท ฯ
ยงัคงด ำเนินนโยบำยกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและแข็งแรงในธุรกิจอำหำรไทยและเบเกอรี่ที่มีคณุภำพ มำตรฐำนและมี
เครือข่ำยมำกที่สุดในประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นและใส่ใจในกำรพัฒนำกำรบริกำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรที่
หลำกหลำยของลูกคำ้ทุกกลุ่ม ตลอดจนกำรพัฒนำเมนูอำหำร เบเกอรี่ และเครื่องด่ืม รวมทัง้ปรบัปรุงบรรยำกำศ
ภำยในรำ้นอำหำรเพื่อสรำ้งประสบกำรณท์ี่ดีและควำมประทับใจใหแ้ก่ลูกคำ้ทุกท่ำนที่มำใชบ้ริกำร และเพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกใหก้บัผูบ้ริโภคมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้บริษัทมีแผนงำนที่จะขยำยกำรลงทุนในสำขำประเภท Delivery and 
Takeaway (DelTA) เพื่ อขยำยกำรให้บริก ำรส่ งถึ งบ้ำน  (Delivery Service) ให้ครอบคลุมทุกพื ้นที่ ใ น
กรุงเทพมหำนครและปริมณฑล โดยเนน้ควำมรวดเร็วและลดเวลำในกำรจดัส่งอำหำรเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำร
ลูกคำ้ใหม้ำกขึน้ โดยบริษัทฯ ไดป้รบัปรุงแอปพลิเคชันส ำหรบักำรสั่งอำหำรออนไลนใ์ห ้อ ำนวยควำมสะดวกและ
ตอบโจทยพ์ฤติกรรมลกูคำ้ใหดี้ขึน้ เพื่อเสรมิศกัยภำพดำ้นกำรแข่งขนัในธุรกิจอำหำรและเบเกอรี่ 
 
ในดำ้นกำรผลิตและจัดจ ำหน่ำย บริษัทฯ มีแผนพฒันำผลิตภณัฑต่์ำงๆ เพื่อขยำยกลุ่มลกูคำ้ รกัษำสมดลุของช่อง
ทำงกำรขำยต่ำงๆ เช่น ช่องทำงรำ้นคำ้ปลีก กลุม่เครือข่ำยรำ้นอำหำร กลุม่รบัจำ้งผลิต ซึ่งมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง   
และเพิ่มช่องทำงกำรสรำ้งรำยได ้ไปยงัสินคำ้อ่ืนมำกยิ่งขึน้  
 
บรษิัทฯ ยงัคงใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำทรพัยำกรบุคคลโดยจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพนูทกัษะ 
ควำมรูค้วำมสำมำรถของบุคคลำกรในทุกระดบั โดยจดัใหม้ีกำรฝึกอบรมทักษะดำ้นควำมเป็นผูน้  ำ กำรท ำงำนเป็น
ทีมและกำรพัฒนำควำมรู ้ควำมช ำนำญเฉพำะเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และ ประสบควำมส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำองคก์รอย่ำงยั่งยืน และเพื่อพรอ้มรบัมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจอำหำรและบริกำรทัง้ใน
ประเทศและต่ำงประเทศใหม้ีประสิทธิภำพสูงสุด โดยยังคงมุ่งเน้นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนโดยใช้
เทคโนโลยีเขำ้มำช่วย เพื่อใหบ้รรลผุลของกำรสรำ้งประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
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บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้ในกำรด ำเนินธุรกิจภำยใตแ้นวคิด‘คณุภำพ คณุค่ำ คณุธรรม’โดยมีนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปพรอ้มกบักำรสรำ้งควำมเจริญเติบโตสู่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่ำงสมดลุ บริษัทฯ จึงมุ่งเนน้
กำรเสริมสรำ้งศักยภำพขององคก์รไปพรอ้มกับผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่ำย บนพืน้ฐำนกำรจัดกำรตำมแนวทำง 
“สร้างสรรคค์วามดีมุ่งสร้างความย่ังยืน” ดงันัน้แนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจึงถูกระบุเป็นประเด็นส ำคัญใน  
กลยุทธก์ำรด ำเนินงำนของทุกหน่วยงำน โดยค ำนึงถึงผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบอย่ำงรอบดำ้นในทัศนะของ
บรษิัทฯ และผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียเป็นส ำคญัเพื่อใหเ้อส แอนด ์พี เติบโตไดอ้ย่ำงมั่นคงและยั่งยืน ตลอดจนไดร้บัควำม
ไว้วำงใจจำกผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และคู่ค้ำตำมวิสัยทัศน์ของแบรนด์ “To be the Most Trusted Brand of Thai 
Restaurant and Bakery” 
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5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  

ชื่อบริษทั   บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน)  
ประกอบธุรกิจหลกัประเภท  เครือรำ้นอำหำรและเบเกอรี่ ผูผ้ลิตเคก้ ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภณัฑอ์ำหำร

และเบเกอรี่ส  ำเรจ็รูปแชแ่ข็ง บรกิำรส่งอำหำรถึงบำ้น บรกิำรจดัเลีย้งนอกสถำนที่ 
บรหิำรและลงทนุเปิดรำ้นอำหำรไทยในตำ่งประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  514,928,784 บำท 
    (หำ้รอ้ยสิบส่ีลำ้นเกำ้แสนสองหมื่นแปดพนัเจด็รอ้ยแปดสิบส่ีบำทถว้น) 
ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว  490,408,365 บำท 

(ส่ีรอ้ยเกำ้สิบลำ้นส่ีแสนแปดพนัสำมรอ้ยหกสิบหำ้บำท) 
ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน 490,408,365 หุน้ (มีกำรจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงทนุ
ช ำระแลว้เป็น 511,512,758 บำท (หำ้รอ้ยสิบเอ็ดลำ้นหำ้แสนหนึง่หมื่นสองพนัเจ็ดรอ้ย
หำ้สิบแปดบำทถว้น)ประกอบดว้ยหุน้สำมญัจ ำนวน  511,512,758 หุน้ ในวนัท่ี 11 
มกรำคม 2565) 
มลูค่ำหุน้ท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท  

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  เลขที่ 2034/100-103,106-107 อำคำรอิตัลไทย ทำวเวอร์ ชั้น 23 - 24           
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตหว้ยขวำง  
    กรุงเทพมหำนคร 10310 
เลขทะเบียนบริษทั  0107537001170 (เดมิเลขที่ บมจ. 364) 
โทรศัพท ์   (02) 785-4000 

โทรสาร   (02) 785-4040  
อีเมล ์    presidentoffice@snpfood.com 
โฮมเพจบริษทั  www.snpfood.com 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์  บริษัท ศูนยร์บัฝำกหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกัด (TSD) 
    เลขที่ 93 อำคำรตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
    ถนนรชัดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
    กรุงเทพมหำนคร 10400 
    โทรศัพท ์(02) 009-9000 โทรสำร (02) 009-9991 

ผู้ตรวจสอบบัญช ี  บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 
    179/74-80 อำคำรบำงกอกซิตีท้ำวเวอร ์ชั้นที่ 15 ถนนสำทรใต้  
    แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพมหำนคร 10120      
    โทรศพัท ์(02) 844 1000 โทรสำร (02) 286 8200 
 
รำยละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ ำนวนหุน้ที่ออกจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทัง้หมดโปรดดู
รำยละเอียดในหวัขอ้ “โครงสรำ้งกลุ่มบรษิัท เอส แอนด ์พี” 
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5.2  ข้อมูลส าคัญอื่น 

- ไม่มี - 

  

5.3  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ปัจจุบนับริษัท ไม่มีคดีหรือขอ้พิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทที่มีจ านวนสงูกว่ารอ้ยละ 

5 ของส่วนผูถื้อหุน้ หรือคดีที่กระทบต่อการด าเนินธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ  หรือ คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจ

โดยปกติของบรษิัท  

 

 5.4  ตลาดรอง 

- ไม่มีตลาดรอง และไม่มีตราสารหนี ้- 

  

5.5  สถาบันการเงนิทีต่ิดต่อประจ า (เฉพาะกรณีทีบ่ริษัทออกตราสารหนี)้ 

- ไม่มีการออกตราสารหนี ้ - 
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6. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

6.1  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัท ไดป้ฏิบติัตามขอ้พึงปฏิบติัที่ดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยน าหลกัเกณฑก์าร

ก ากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบติัของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย โดยน ามาใชเ้ป็นแนวทางก าหนดนโยบายของบริษัท  

บริษัทฯยังพิจารณาถึงผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจ าปี 2564             

โดยพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี รวมทัง้ค าแนะน าการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่

ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียนไทย จากฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ซึ่งไดน้ าส่งใหค้ณะกรรมการบริษัททุก

ท่านรบัทราบแลว้ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปรบัปรุงการก ากบัดแูลกิจการของบรษิัทฯต่อไป 

 นอกจากนี ้ยังไดพ้ิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่

มั่นใจว่าไดม้ีการปฏิบติัตามหลกัการการก ากบัดแูลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการเพื่อประโยชนใ์นระยะยาวของผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบ 
ขอ้ก าหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯมีความมุ่งมั่นและ
ตัง้ใจที่จะดแูลผูถื้อหุน้ทกุรายใหไ้ดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ดงันี ้ 

1. สิทธิขัน้พืน้ฐานตามที่ผูถื้อหุน้พึงจะไดร้บัทัง้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรบัเงินปันผล สิทธิ
ในการซือ้ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ และสิทธิในการไดร้บัขอ้มูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอเท่าเทียมกนัในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม  

2. สิทธิในการเลือกตัง้และถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ บรษิัทฯไดน้ าเสนอ
ชื่อและขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการที่ตอ้งเสนอแต่งตัง้ในหนงัสือเชิญประชุม อนัประกอบดว้ยชื่อ ประวติั การ
ด ารงต าแหน่งในบรษิัทอ่ืน เป็นตน้ รวมถึงวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

3. สิทธิในการไดร้บัจดัสรรเงินปันผล 
4. สิทธิในการไดร้บัทราบมติคณะกรรมการที่เก่ียวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถื้อหุน้

ลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ 
5. สิทธิในการไดร้บัหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้และขอ้มลูที่เก่ียวกบัสถานที่จดัประชมุ เวลา วาระการประชมุ 

กฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุม และประเด็นที่ใชใ้นการพิจารณาโดยมีการน าเสนอขอ้เท็จจรงิ 
เหตผุลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชดัเจน โดยบรษิัทฯจะสง่หนงัสือเชิญประชุมผู้
ถือหุน้พรอ้มกับเผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ก่อนวัน
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ประชุม รวมทัง้ไดท้ าการประกาศในหนงัสือพิมพร์ายวนัอย่างนอ้ย 1 ฉบบั ติดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชมุ 
3 วนั ทัง้นีบ้รษิัทฯจะจดัวนัเวลาและสถานที่เพื่ออ านวยความสะดวกสงูสดุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ 

6. บรษิัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุรวมทัง้สง่ค าถามส าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ 
โดยติดต่อสง่ค าถามผ่านเว็บไซตข์องบรษิัทฯลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 เดือน ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

7. บริษัทฯสนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดเ้ขา้รว่ม
ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

 
(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
คณะกรรมการบริษัทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกนั  โดย
ไดก้ าหนดนโยบายใหด้แูลและปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายไดร้บัสิทธิในฐานะผูถื้อหุน้อย่าง
เป็นธรรม และเท่าเทียมกนั นอกจากนีน้โยบายที่เก่ียวกบัการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการก ากับดแูล
กิจการที่ดีของบริษัทฯและตอ้งสอดคลอ้งกับขอ้ปฏิบติัตามขอ้บงัคับและกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ี ยวขอ้ง 
นโยบายหลกัของบริษัทฯที่ ก าหนดขึน้เพื่อดูแลให้ผูถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้

1.  การสนบัสนนุและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกกลุม่โดยเฉพาะผูถื้อหุน้สว่นนอ้ยไดม้ีส่วนรว่มในการสรรหาและ
เลือกตัง้กรรมการเพื่อเขา้มาท าหนา้ที่ดูแลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดย
การเผยแพรใ่หผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 5 เดือนก่อนวนัประชุมผูถื้อ
หุน้ 

2.  การสนบัสนนุและเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถรว่มประชมุมอบฉนัทะได ้
 2.1 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกโดยการ
เสนอหนงัสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ม้อบฉันทะสามารถเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกับความ
ตอ้งการของผูม้อบฉันทะ ทัง้นี ้หนงัสือมอบฉันทะทัง้หมด เป็นหนงัสือมอบอ านาจตามแบบที่ก าหนดโดย
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 2.2 อ านวยความสะดวกใหผู้ม้อบฉันทะ โดยผูม้อบฉนัทะสามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระซึ่ง
จะเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที่ตามเจตนารมณข์องผูม้อบฉันทะ ทัง้นีบ้ริษัทฯไดแ้นบรายละเอียดกรรมการอิสระ
ดงักลา่วพรอ้มหนงัสือมอบฉนัทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี 

3.  ความเท่าเทียมกนัในระหว่างการประชมุผูถื้อหุน้ 
 3.1 ก่อนการเริ่มประชมุ ประธานที่ประชมุจะใหม้ีการแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงกฎเกณฑต่์าง ๆ ที่ใชใ้น

การประชมุ และขัน้ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชดัเจน 
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 3.2 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขา้ร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุม    
ผูถื้อหุน้ทุกครัง้ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและตอบชีแ้จงในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม
หรือบรษิัทฯอย่างเต็มที่ทกุครัง้ 

 3.3 บรษิัทฯเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 3.4 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งด าเนินตามวาระตามที่ไดแ้จง้ในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งนี ้
บริษัทฯไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระการประชุม เวน้แต่
การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดงักลา่วมีเหตผุลอนัสมควรและถกูตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 

 3.5 เพื่อความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในการประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทฯจะใชบ้ตัรลงคะแนนในทกุวาระ
การประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นย า บริษัทฯได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ลงทะเบียน และลงมติของผูถื้อหุน้ 

4  ภายหลังการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯจะจัดท ารายงานการประชุมตามวาระ พรอ้มทั้งมติที่ประชุมและ
จ านวนเสียงที่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่ส  าคัญที่ใชใ้นการพิจารณาให้
แลว้เสร็จภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม พรอ้มทัง้เผยแพร่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยผ่านทางตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบรษิัทฯเพื่อให ้ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5  นโยบายและมาตรการการดแูลขอ้มลูภายใน บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผูบ้ริหาร ใน
การน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตน รวมทัง้การซือ้
ขายหลกัทรพัยโ์ดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพรต่่อสาธารณชนโดยก าหนดให้
กรรมการและผูบ้ริหารฝ่ายต่าง ๆ ใหเ้ขา้ใจถึงภาระหนา้ที่ในการรายงานการถือหลกัทรพัยใ์นบริษัทฯของ
ตนเอง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรพัยท์ุกครัง้ตอ้งแจง้และ
น าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังส านักเลขานุการของบริษัท ฯ ก่อนน าส่งต่อส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ุกครัง้ 

 
ในการประชุมผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี 2564 บริษัทไดจ้ัดใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว
ทั้งหมดตามสิทธิผูถื้อหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดท าหนังสือเชิญประชุม ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ส าหรบัผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศดว้ย และส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปี 2565 
บรษิัทฯจะด าเนินการใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัสิทธิและความเท่าเทียมกนัดงักลา่ว 

 
 
(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
บริษัทฯไดใ้หค้วามส าคัญต่อสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มโดยปฏิบัติตามขอ้บังคับ และกฎระเบียบของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งในการปกปอ้งสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียเหลา่นีใ้หไ้ดร้บัการดแูลอย่างดี 
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• นักลงทุน และผู้ถือหุ้น บรษิัทฯตระหนกัเสมอว่าจะด าเนินธุรกิจอย่างโปรง่ใส มุ่งมั่นในการสรา้งการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีใหก้ับนักลงทุนและผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว 

 

• องคก์รภาครัฐ และ บริษัทฯปฏิบติัตามกฎระเบียบ กฎหมาย และกรอบกติกาของสงัคม องคก์ร 
หน่วยงานทีท่ีอ่อก  ภาครฐั หน่วนงานที่ออกกฎระเบียบ และประเทศชาติอย่างเครง่ครดั รวมถึง
กฎระเบียบ ศึกษาแนวคิด นวัตกรรม ด้านโภชนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ในระดับ      
  สหประชาชาติ เพื่อน ามาเป็นแนวปฏิบัติในฐานะผู้น าธุรกิจอาหารไทย     
  และเบเกอรี่ 

•    

• ลูกค้า / ผู้บริโภค   บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้ใหอ้ร่อย ปลอดภัย 
และมีโภชนาการที่ดี ใหเ้หมาะสมกับที่ไดร้บัความไวว้างใจเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับครอบครัว พรอ้มมุ่งมั่นสรา้งสรรค์การท าการตลาดอย่างมีความ
รบัผิดชอบผ่านช่องทางการขายสินคา้และบริการที่รา้น S&P ช่องทางสื่อ
ออนไลน ์และแอปพลิเคชัน ตลอดจนเอาใจใส่การบริการลูกคา้อย่างเป็น
มิตร เพื่อความพอใจสูงสดุของลูกคา้ รวมถึง มีหน่วยงานที่ท าหนา้ที่รบัขอ้
รอ้งเรียนของลกูคา้เพื่อเร่งด าเนินการใหแ้ก่ลกูคา้โดยเร็วที่สดุและมีการเก็บ
รกัษาขอ้มลูความเป็นสว่นตวัของลกูคา้ 
 

• พนักงาน บริษัทฯยึดถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มีคณุค่าและตอ้งไดร้บัการปฏิบัติ
ที่เป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอ้มให้
ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้ง
สวัสดิการที่เหมาะสม และกองทุนส ารองเลีย้งชีพ ทั้งนีผ้ลตอบแทนของ
พนกังานบริษัทมีการก าหนดนโยบายค่าตอบแทนพนกังานใหส้อดคลอ้งกบั
บริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและอัตราเงินเฟ้อ ( Inflation 
Rate) 

 

• คู่ค้า  บริษัทฯจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นธรรมโดยค านึงถึงผลประโยชนร์ว่มกนั   
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• ชุมชนและสังคม บริษัทฯมุ่งมั่นจะด าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชนต่์อเศรษฐกิจ ชุมชนและสงัคม 
และใหค้วามส าคญักบัการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทฯมีหน่วยงานที่
ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพรอ้มทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรม
องคก์ร และสรา้งจิตส านึกให้กบัทุกคนในองคก์รในอนัที่จะดแูลพฒันาและ
เสริมสรา้งสงัคม สิ่งแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สียโดยควบคู่ไปกบัการเติบโต
ของบรษิัทฯอย่างยั่งยืน 
 

• องคก์รอิสระ ส่ือมวลชน นบัเป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่เศรษฐกิจและสงัคม ดว้ย
และกลุ่มคนทีม่ีอิทธิพล การช่วยประชาสมัพันธ์ข่าวสารขอ้เท็จจริง มีการเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความ  
ในส่ือออนไลน ์ โปรง่ใส 

   
(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 
1. ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัและตระหนกัว่าการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทฯ ทัง้ที่เก่ียวกบัการเงินและที่ไม่ใช่
การเงินลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึง
ไดต้ระหนักต่อความจ าเป็นในการเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได ้สม ่าเสมอ และ
ทนัเวลา ในการเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่ว คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายใหห้น่วยงานสนบัสนนุสายบญัชีการเงิน 
ท าหนา้ที่ติดต่อสื่อสารกบัผูล้งทนุสถาบนั ผูถื้อหุน้ นกัวิเคราะห ์และภาครฐัที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งผูล้งทนุสามารถติดต่อ
ขอทราบขอ้มูลบริษัทฯไดท้ี่ โทรศัพทห์มายเลข 0-2785-4000 หรือที่ เว็บไซต ์www.snpfood.com หรือที่ e-mail 
address: presidentoffice@snpfood.com 
 
2. หลักการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญส าหรบับริษัทฯในการสรา้ง
การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยส่งเสริมใหค้ณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซ้ึ่ง
เก่ียวขอ้งปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบัจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดว้ยความซื่อสตัย ์สจุริต และเที่ยงธรรม ทัง้
การปฏิบติัต่อบริษัทฯ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชน สงัคม และลกูคา้ตามขอ้พึงปฏิบติัทางจริยธรรม 
โดยบริษัทฯได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็น
ประจ า รวมถึงก าหนดบทลงโทษทางวินยัไวด้ว้ย 
 
นอกจากนีย้ังใหค้วามสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างเคร่งครดั ด าเนินการให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และตลาดหลักทรพัย์แห่ง
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ประเทศไทย รวมทัง้ไดก้ าหนดใหม้ีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต่์อการประชมุคณะกรรมการ
บรษิัททกุครัง้  
 
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยเป็นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ดู
รายละเอียดในหัวขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” ทัง้นี ้บ าเหน็จคณะกรรมการไดม้ีการน าเสนอขอ
อนมุติัจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ทกุครัง้ 

 
(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีความ
โปร่งใส ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป็นอิสระประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3  ท่าน  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ  3  ปี  และเลขานกุาร  1  ท่าน  ดงัรายชื่อต่อไปนี ้

1)  นางสาวคทัลียา  แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2)  นางสาวโสภาวดี  อตุตโมบล กรรมการตรวจสอบ 
3)  นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ กรรมการตรวจสอบ 
4)  นางเชอรล์ี่  สว่างคง  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เพื่อดแูลรบัผิดชอบเก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคมุภายใน ทัง้นี ้ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “การควบคมุภายใน” 
 

2. การถ่วงดุลของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบรษิัท มีจ านวน   12 ท่าน ประกอบดว้ย 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร  6 ท่าน 

• กรรมการอ่ืน                    2 ท่าน 

• กรรมการท่ีเป็นอิสระ        4 ท่าน คิดเป็นอตัราสว่นเท่ากบั 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ 
3. การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

• ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ซึ่งในปี 2564 ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 44.38 
ของหุน้ทัง้หมด  

• ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบักรรมการผูจ้ัดการ แต่ทัง้สองท่านเป็นตวัแทนจากกลุ่มผูถื้อหุน้
ใหญ่กลุม่เดียวกนั 
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• คณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร 
2 ท่าน ซึ่งจะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบรหิารงาน 
 

4. บทบาท หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
4.1  ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน ์
คณะกรรมการบริษัททกุท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผูน้  า มีวิสยัทศันท์ี่กวา้งไกล และมีความเป็นอิสระ
ในการตัดสินใจนอกจากนีค้ณะกรรมการไดม้ีส่วนร่วมในการก าหนดหรือใหค้วามเห็นชอบวิสยัทัศน ์กล
ยุทธ ์เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนก ากบัดแูลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการทางธุรกิจใหม้ี
ประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจและด าเนินธุรกิจใหเ้จรญิเติบโตอย่างยั่งยืน โดย
ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ท าการทบทวน Mission และ Vision ไปแล้ว และมีการน ากลยุทธ์ที่ได้มีการ
ทบทวนไปปฏิบติัแลว้ อย่างเช่น การสะทอ้นออกมาในรูปของการท ากิจกรรมต่างๆ  

 
4.2  การแบ่งแยกบทบาท หน้าที ่ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ มีการแบ่งแยกหนา้ที่อย่างชดัเจนเพื่อใหเ้กิดการถ่วงดลุและสอบทาน
การบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น 
วิสยัทัศน ์ภารกิจ และนโยบายก ากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหารบริษัทฯ 
และก าหนดกลยุทธ์แผนงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี ้บทบาท หน้าที่         
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสรา้ง
กรรมการบรษิัท” 
 

  4.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
เพื่อป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชนบ์ริษัทฯไดก้ าหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อใหเ้กิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนไ์วอ้ย่างชดัเจน โดยก าหนดขัน้ตอนการอนุมติัรายการที่เก่ียวขอ้งกนัระหว่าง
บรษิัท หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียในวาระ
ใด ๆ กรรมการท่านนัน้จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดงักลา่ว รวมทัง้ก าหนดนโยบายและวิธีการดแูลไม่ให้
ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งน าขอ้มลูภายในของบริษัทฯไปใชเ้พื่อประโยชนส์่วนตนดว้ย นอกจากนีใ้นปี 2552 
คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีการรายงานขอ้มูลของกรรมการและบุคคลผูม้ีความ
เก่ียวขอ้ง ซึ่งตอ้งรายงานเป็นประจ าทุกปีและทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอ้มลู เพื่อใหบ้รษิัทใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการติดตามดแูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั 
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4.4 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ระบบการควบคุมภายใน 
เอส แอนด ์พี มีหลกัในการด าเนินธุรกิจ คือเรื่อง คณุภาพ คณุค่า คณุธรรม และมีวิสยัทศันใ์นการเป็นผูน้  า
ธุรกิจรา้นอาหารไทย ผลิตภัณฑเ์บเกอรี่และผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ไดร้บัความชื่นชอบทั่วโลก โดยใส่ใจ
ควบคมุดแูลสินคา้และบริการ ใหม้ี คณุภาพ ในทุกขัน้ตอน มุ่งสรา้ง  คณุค่า ใหก้บัลกูคา้และสงัคม เพื่อให้
เกิดความพงึพอใจสงูสดุและความยั่งยืนในอนาคต รวมทัง้ปลกูฝังวฒันธรรมที่ดีภายในองคก์รใหพ้นักงาน
ทุกคน ทุกระดบั ใหป้ระพฤติดี มีคณุธรรม อยู่บนความถูกตอ้งทัง้ต่อตนเอง ลกูคา้ คู่คา้ ชุมชน สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้ม  
 
ดงันัน้บริษัทฯจึงไดใ้หค้วามส าคญัต่อระบบควบคมุภายในที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจและมีการสอบ
ทานการปฏิบัติทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบท าหนา้ที่การก ากับดูแลการปฏิบติังาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายในตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเป็นสากล มีการก าหนดภาระหน้าที่ อ  านาจการ
ด าเนินการของผูป้ฏิบัติงาน ผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน รวมทั้งการประเมินผลการ
ควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยงัมีการควบคมุภายในที่เก่ียวกบัระบบการเงิน โดยบรษิัทฯไดจ้ดั
ใหม้ีระบบรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ เสนอผูบ้ริหารสายงานที่รับผิดชอบ 
รวมทัง้ก าหนดใหพ้นกังานมีการประเมินผล ของการควบคมุตนเอง (Control Self – Assessment : CSA) 
เสนอใหผู้บ้งัคบับญัชาหน่วยงานใชเ้ป็นแนวทางในการประเมินตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัหรือลด
การบกพรอ่งโดยไม่รู ้ไม่เจตนา หรือการทจุรติ  
 
การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบก ากับดูแลการปฏิบติังานของส านักงานตรวจสอบโดยใหย้ึดถือการปฏิบติังาน
ดา้นวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ โดยมีกฎ
บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและส านักงานตรวจสอบซึ่งไดก้ าหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน 
อ านาจและหนา้ที่ ความรบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทาง การด าเนินงาน การปฏิบติังานตรวจสอบไวอ้ย่าง
ชดัเจน สอดคลอ้งกบัวิสยัทัศน ์พนัธกิจ กลยุทธแ์ละแผนงานประจ าปี และมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี 
ให้เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit 
Planning) แลว้ ส านกังานตรวจสอบไดพ้ฒันางานตรวจสอบโดยเนน้การสรา้งระบบงานเชิงป้องกนัต่างๆ 
นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น และให้ค าปรึกษา รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตตาม
นโยบายการใหเ้บาะแสการกระท าผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู เพื่อใหก้าร
ตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไดก้ าหนดใหม้ีการประกนัคณุภาพภายใน โดยใหห้น่วยงาน
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รบัตรวจประเมิน เปรียบเทียบกับการประเมินของผูต้รวจสอบ เพื่อพิจารณาผลต่างแลว้น ามาวิเคราะห์
สาเหต ุซึ่งจะไดน้ าความเห็นของหน่วยงานรบัตรวจมาพิจารณาปรบัปรุงตามที่เห็นว่าเหมาะสม 
 
4.5 ระบบบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯไดมุ้่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 
ดังนั้น ในปี 2555 จึงไดม้ีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์รเพิ่มจากคณะท างาน
บริหารความเสี่ยงจากระดับหน่วยงาน ซึ่งในปี 2564 นีค้ณะกรรมการไดม้ีการประชุมทัง้หมด 2 ครัง้ โดย
พิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลมุทุกหน่วยงานทัง้องคก์ร จดัอนัดบัความเสี่ยง ก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง มอบหมายผูร้บัผิดชอบจดัใหม้ีมาตรการควบคมุและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอ้ยู่ใน
ระดบัที่ยอมรบัได ้เพื่อใหบ้ริษัทฯสามารถบรรลเุป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว ้และสรา้งความเชื่อมั่น
ใหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ซึ่งไดม้ีการพิจารณาความเสี่ยงของบริษัทฯว่ามีความเสี่ยงดา้นใดบา้งที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในแต่ละ 
ไตรมาส คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงไดป้ระเมินความเสี่ยงในโครงการส าคญัที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรหิาร เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบรษิัท พิจารณา
กลั่นกรองเพื่อใหม้ีการจดัการความเสี่ยงและติดตามอย่างใกลช้ิดและมั่นใจไดว้่าความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้รวมทัง้บรษิัทฯสามารถบรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว ้
 
4.6 การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดใหม้ีการประชุมโดยปกติเป็นประจ าอย่างน้อยทุกไตรมาสและเพื่อให้
กรรมการสามารถเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายเลขานุการบริษัทไดก้ าหนดตารางการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไวล้่วงหนา้ทุกปี และไดแ้จง้ใหก้รรมการทุกท่านรบัทราบตารางการประชุมดงักล่าว
ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้ ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วนั ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและไดม้ีเวลา
ศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเ้ปิด
โอกาสและจดัสรรเวลาใหก้รรมการสอบถามจากฝ่ายจดัการ และพิจารณาขอ้มลูอย่างรอบคอบ เหมาะสม
และเพียงพอ และไดม้ีการจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษรและจดัเก็บรายงานการประชมุที่ผ่าน
การรบัรองจากคณะกรรมการบรษิัทพรอ้มใหก้รรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้
 
4.7 การรายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รบัรอง
ทั่วไปในประเทศไทย  โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจ
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อย่างระมดัระวงัและประมาณการที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน โปรดดรูายละเอียดใน “รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อการ
จดัท ารายงานทางการเงิน” 
 
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหม้ั่นใจได้
อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบ
จดุอ่อนเพื่อปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดการทจุรติหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั 

 
4.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เพื่อใชใ้นการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยได้
แยกเป็นการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และเมื่อพิจารณา
เป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ ไดเ้สนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 
 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ที่
ใชเ้พื่อการประเมินการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 ภายใต้
หวัขอ้การประเมินเก่ียวกบัโครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ บทบาทหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การท าหน้าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่าย
จดัการ และการพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้รหิาร 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ ์2565 ได้
พิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบติัหนา้ที่ของคณะกรรมการเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ โดยเปรียบเทียบกับผล
การประเมินยอ้นหลงั 3 ปี ที่ผ่านมาและน าเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 
21 กมุภาพนัธ ์2565 เพื่อพิจารณาขอ้ดี ขอ้เสีย รวมทัง้แนวทางการแกไ้ข ปรบัปรุง โดยการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการดงักลา่วมุ่งเนน้การน าผลประเมินไปใชป้ระโยชนเ์พื่อการปรบัปรุงการปฏิบติั
หนา้ที่ของคณะกรรมการใหดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการด าเนินการ
สว่นใหญ่ไดด้ าเนินการหรือจดัท าเรื่องดงักลา่วนัน้ไดดี้แลว้ 
 
4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

4.9.1  การพฒันาความรูข้องกรรมการและผูบ้ริหาร บรษิัทสง่เสรมิและอ านวยความสะดวก
ใหก้รรมการ และผูบ้ริหารเขา้รบัการฝึกอบรมและพฒันาความรูท้ี่เก่ียวขอ้งกับการ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทฯได้จัดให้มีการปฐมนิเทศส าหรับ
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กรรมการใหม่เป็นประจ าทุกครัง้ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  โดยจะจัดใหม้ีการ
แสดงภาพรวมเพื่อแนะน าธุรกิจและข้อมูลที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ รายชื่อคณะ 
กรรมการบริษัทและโครงสรา้งการบริหาร  เอกสารคู่มือเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง บทบาท อ านาจหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
กรรมการ แนวทางการก ากับดแูลกิจการ หนงัสือรบัรอง หนงัสือบริคณหส์นธิ  และ
ขอ้บงัคบั ระเบียบบรษิัท วิสยัทศัน ์เปา้หมาย ขอ้มลูการด าเนินงานและกิจกรรมของ
บรษิัทฯ รวมทัง้จดัใหก้รรมการเขา้เยี่ยมชมกิจการและร่วมประชมุที่เก่ียวขอ้งกับการ
ก าหนดวิสยัทศันแ์ละแผนธุรกิจรว่มกบัผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษิัทฯ 

4.9.2  แผนสืบทอดงาน บริษัทฯไดม้ีการจัดเตรียมความพรอ้มดา้นบุคลากร เพื่อทดแทน
ผูบ้ริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พรอ้มทัง้ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาและเพิ่ม
ศกัยภาพของผูบ้รหิารในการเขา้รบัต าแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกนั 
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(6)  ระบบการควบคุมภายใน 
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

บริษัทฯตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ส  าคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง  และการควบคมุ

ภายในที่ดีจะท าใหร้ะบบการท างานของบริษัทฯมีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละสามารถลดหรือ

ปอ้งกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้ บรษิัทฯจึงไดม้ีการพฒันาระบบการควบคมุภายในใหม้ีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหผู้ถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการ

อิสระ จ านวน 3 ท่าน ซึ่งมีคณุสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท าหนา้ที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถู้กตอ้งและเชื่อถือได้ รายการที่

เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจจะก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ใหม้ีความสมเหตุสมผล และเป็น

ประโยชนส์ูงสุดต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้ใหม้ีการประเมินความเพียงพอของระบบการบริหาร

ความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่เสนอความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบในรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดม้อบหมายใหส้  านกังานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความ

เป็นอิสระจากฝ่ายบริหารท าหนา้ที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ

และบริษัทย่อยเพื่อใหม้ั่นใจไดว้่าหน่วยงานเหล่านัน้มีการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายในที่ไดก้ าหนดไว้  

และมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท  

รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในใชย้ึดถือ และอา้งอิงในการปฏิบัติงาน คือ 

Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread 

way Commission (COSO) มีดงันีป้ระกอบดว้ย 

  

1.  องคก์รและสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคุมภายในที่ดี  โดยก าหนดนโยบาย

การก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษร มีการสื่อสารให้

พนักงานทุกระดับใหไ้ดร้บัทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครดัรวมทัง้บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน 

และมีการจัดโครงสรา้งองคก์รใหส้อดคลอ้งกับแผนธุรกิจและมีการปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสม

กับการด าเนินงานอยู่เสมอ มีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานใหส้อดคล้องกับกลยุทธ์การ

ด าเนินงานและการก ากับดูแลกิจการ เพื่อใหฝ่้ายบริหารและการปฏิบติังานของพนักงานเป็นไป
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อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ย่างชดัเจน 

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่

ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบติังานสนบัสนนุใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มการควบคมุภายในท่ีดี 

 

ในปี 2564 นี ้สภาพแวดลอ้มของบริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระส าคัญที่ต่างจากปีก่อน 

ยงัคงมีความเหมาะสมในการด าเนินธุรกิจและมีระบบการควบคมุภายในที่ดีและเพียงพอ 

 
2. การก าหนดวัตถุประสงค ์

บริษัทฯมีการก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายการปฏิบติังานในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนในดา้น

ภาระกิจหลัก ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการ รายงาน รวมทั้งด้านการปฏิบัติตาม

นโยบาย กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลักหรือพันธกิจ  

กลยุทธ์ในภาพรวม ตลอดจนการจัดการระดับความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ โดยไดม้ีการก าหนดเป็น 

ลายลกัษณอ์ักษรและสื่อสารให้ ฝ่ายบริหารไดร้บัทราบอย่างทั่วถึง นอกจากนีบ้ริษัทยังไดม้ีการ

ทบทวน ปรบัเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงคใ์หส้อดคลอ้งกับสถานการณ์และปัจจัย

เสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจอย่างทนัเวลาและสม ่าเสมอ 

 

ในปีนี ้ได้มีการทบทวนวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้แล้ว มีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้

ครอบคลมุการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม เพียงพอ ที่จะใหเ้กิดประสิทธิภาพที่ดี 

 
3. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯจัดใหม้ีระบบการบริหารความเสี่ยง โดยมีการแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยง ท า

หนา้ที่รบัผิดชอบในการก าหนดกรอบนโยบาย รวมถึงการจดัการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ใหท้กุ

หน่วยงานประเมินปัจจัยความเสี่ยงดา้นต่างๆ ผลกระทบ โอกาสเกิด องคก์รและสภาพแวดลอ้ม

แผนการบริหารความเสี่ยงใหส้อดคลอ้งกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงทัง้จากภายในและภายนอก 

รวมไปถึงการก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงใหเ้หลืออยู่ในระดับที่ยอมรับไดอ้ย่างชัดเจน  

รวมทัง้การจดัการความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ไดอ้ย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิผล และในทกุไตรมาสจะมี

การรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินและใหค้วามเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนีผู้ต้รวจสอบภายในได้

ติดตามตรวจสอบว่ามีการปฏิบติัตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงของ

บรษิัทอยู่ในระดบัที่ยอมรบัและจดัการได ้
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ในปี 2564 ปัจจยัความเสี่ยงต่างๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี2563อย่างเป็นสาระส าคญั และไดม้ี

การติดตาม แกไ้ข ความเสี่ยงที่มีผลต่อการด าเนินงานใหล้ดลงในระดบัที่ยอมรบัได ้เป็นที่น่าพอใจ 

 

4. การบ่งชีเ้หตุการณ ์

บริษัทฯไดร้ะบุตัวบ่งชีเ้หตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ใน

ระดับองคก์รและระดับปฏิบติัการของบริษัทตามแผนงานอย่างเหมาะสมเป็นระบบ รวมทัง้ระบุ

เหตุการณท์ี่อาจจะเกิดขึน้ที่เอือ้อ านวยต่อวัตถุประสงคท์างดา้นบวกและลบอย่างเพียงพอ โดย

พิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทฯ และยังมีการติดตามผลอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯมีการระบ ุปัจจยัความเสี่ยงที่ครอบคลมุต่อการเปลี่ยนแปลงของ

แต่ละระดับอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้องให้

รบัทราบอย่างถกูตอ้งครบถว้นและต่อเนื่อง 

 

ในปีนี ้ปัจจยัความเสี่ยงต่างๆ ยงัคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระส าคญั ทัง้นีไ้ดม้ีการทบทวนให้

ทนัสมยัอยู่เสมอ 

 

5. การประเมินความเส่ียง 

บริษัทฯไดใ้หค้วามส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดใหทุ้กหน่วยงานประเมินปัจจัย

ความเสี่ยงทัง้ภายใน และภายนอก ที่มีผลกระทบโดยตรงและโดยออ้มต่อบริษัทฯ รวมไปถึงการ

ก าหนดมาตรการบรหิารความเสี่ยงใหเ้หลืออยู่ ในระดบัที่ยอมรบัได ้รวมทัง้การจดัการความเสี่ยง

ที่ เผชิญอยู่ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล  มีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนีผู้ ้ตรวจสอบภายใน ได้

ติดตามสอบทานใหม้ีการปฏิบติัตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงของ

บริษัทฯอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้ รวมทั้งได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มี

นัยส าคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน  โดยพิจารณาในเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ, เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอ้มไวด้ว้ย 

 

ในปีนี ้ผูร้บัผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงมีความเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงที่ระบุไวไ้ดม้ี

การปฏิบติัตามมาตรการอย่างเพียงพอ และบรหิารไดดี้ ไม่เกิดความเสียหายท่ีเป็นปัจจยัส าคญั 
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6. กิจกรรมควบคุม 

บริษัทฯมีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชีว้ัดผลการปฏิบติังาน 

เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มี “ระเบียบเก่ียวกับการท างานและจรรยาบรรณ” 

รวมทัง้นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีใหพ้นักงานไดป้ฏิบติั ซึ่งพนักงานทุกคนจะรบัทราบขอ้

พึงปฏิบัติตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่  บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่และก าหนดความ

รบัผิดชอบของงานดา้นต่างๆ ไวอ้ย่างชดัเจน และสามารถสอบยนัความถูกตอ้งระหว่างกนัไดเ้พื่อ

ลดความเสี่ยงในการทุจริตหรือการกระท าที่ไม่เหมาะสม โดยมีการก าหนดอ านาจด าเนินการ

ธุรกิจและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทต่างๆ ของผูบ้ริหารไวเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษรใน “ขอ้

ก าหนดการควบคมุภายในและอ านาจการด าเนินการธุรกิจ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไดม้ีการแบ่งแยกหนา้ที่การควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลู ในแต่ละระดบั การก าหนดรหสัผ่านและการ

จัดเก็บข้อมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้ บริษัทฯมีการก าหนดวิธีปฏิบัติที่

ชดัเจนในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  

เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและค านึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ และใหส้  านักงานตรวจสอบ 

สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอย่างสม ่าเสมอ โดยก าหนดให้

แผนการตรวจสอบครอบคลมุถึงกระบวนการการปฏิบติังานที่มีความส าคญั              

 

ในปีนี ้ กิจกรรมควบคุมที่กล่าวข้างต้น ยังคงมีการปฏิบัติตามเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้การ

ปฏิบติังานดา้นต่างๆ มีการควบคมุที่เหมาะสม เพียงพอ กบัสภาพแวดลอ้มของธุรกิจในปัจจบุนั                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
7. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

บริษัทฯใหค้วามส าคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารโดยมีช่องทางการสื่อสารทัง้ภายใน

และภายนอก เพื่อใหก้ารตัดสินใจของผูถื้อหุน้ ผูม้ีส่วนไดเ้สีย กรรมการ และฝ่ายบริหารของ

บรษิัทฯอยู่บนพืน้ฐานขอ้มลูที่มีความถกูตอ้ง เพียงพอ เชื่อถือไดแ้ละทนัต่อสถานการณ ์โดยขอ้มลู

ที่ส  าคัญและทั่วไปจะเปิดเผยในรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One 

Report) ผ่านเว็บไซต ์www.snpfood.com  ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมถึงมีระบบ Intranet ส าหรบัสื่อสารใหพ้นักงานไดเ้ขา้ใจถึงนโยบาย ระเบียบ 

ค าสั่งของบริษัท และขอ้มูลข่าวสารที่ส  าคัญๆ อย่างชัดเจน และมี Whistleline@snpfood.com 

ส าหรบัเป็นช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนจากพนักงานอีกดว้ย และในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อน

ล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดเพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการ
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พิจารณาข้อมูลก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดท ารายงานการ

ประชุม บนัทึกขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเห็นหรือขอ้สงัเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา 

อย่างครบถ้วน รวมทั้งท าให้ระบบงานต่างๆ  มีการควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ อย่างมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

 

8. การติดตาม  

บริษัทฯมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจากดัชนีชีว้ัดผลการปฏิบัติงานที่ตัง้ไวว้่า

เป็นไปตามแผนงานหรือไม่พรอ้มทัง้วิเคราะหห์าสาเหตใุนกรณีที่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม

แผนงาน โดยใหส้  านกัตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท าการสอบทานและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบติังานที่มีความเสี่ยงที่ส  าคัญ ประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบจะรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ พรอ้มทั้งติดตามผลการด าเนินการแก้ไขจากหน่วยงานที่ได้รับการ

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทรบัทราบทุกไตรมาส นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมร่วมกบั

ผูส้อบบญัชีเพื่อประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายใน 

 

ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่า ไม่พบประเด็น

ขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการ

ด าเนินธุรกิจและทกุหน่วยงานมีการปฏิบติัตามขัน้ตอนและระเบียบที่ก าหนดไว ้และสิ่งตรวจพบที่

ได้เสนอปรับปรุง แก้ไข มีการติดตามว่าปฏิบัติได้จริงหรือมีปัญหา อุปสรรค ที่ต้องก าหนด

มาตรการแกไ้ข ปรบัปรุง ใหเ้หมาะสมใหม่ ไม่พบขอ้บกพรอ่งที่เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในที่

เป็นสาระส าคญั   

 
9. หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท  

นางเชอรล์ี่ สว่างคง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีคุณสมบัติและความสามารถตามที่

ก าหนดไวป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
10. หัวหน้างาน Compliance ของบริษัท 

นางสาวศจีมาส อภิชโยดม เป็นหัวหนา้งาน Compliance ไดป้ฏิบติังานตามที่ไดม้อบหมายได้

เป็นอย่างดี  
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(7) นโยบายด้านการพัฒนาบุคคล 

การพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างความ

เจรญิเติบโตของธุรกิจภายใตค้วามทา้ทายและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้อย่างรวดเรว็ 

 

นโยบายดา้นการพฒันาบุคคลจึงออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศันข์องธุรกิจ คือ “Strengthen the Core, 

Create the Next” คือ การบรหิารการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองดว้ยหลกัสตูรและวิธีการท่ีสง่เสรมิใหบ้คุลากร

มีความสามารถทางความคิด มีทักษะและความเชี่ยวชาญ  สามารถท างานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพในสภาวะการแข่งขันและสิ่งแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง บริษัท จึงได้

ก าหนดกรอบแนวทางและนโยบายในการพฒันาและบริหารบุคลากรไวด้งันี ้

1. “Strengthen the Core” การสร้างเสริมความแข็งแกร่งในมาตรฐานความรู้ ความสามารถหลัก 

1.1 พัฒนาโครงสรา้งองคก์ร ออกแบบสายงาน และต าแหน่งอาชีพงาน (Organization Design 

and Development) จดัการใหม้ีการเปลี่ยนแปลงปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อตอบ

รบัสภาวะธุรกิจที่มีการปรบัตัวอย่างรวดเร็วเพื่อใหพ้นักงานทุกคนท างานดว้ยความคล่องตวั 

และสามารถบรหิารการเปลี่ยนแปลงไดฉ้บัไว 

1.2 มุ่งเนน้การยกระดบัการพฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถ รวมทัง้พฤติกรรม (Competency) 

เพื่อเพิ่มความสามารถใหพ้นักงานปรบัตัวใหเ้ขา้กับรูปแบบการท างานที่มีการเปลี่ยนแปลง

แบบ New Normal เช่น เน้นการท างานเป็นทีม การยืดหยุ่น และความท้าทายต่อการ

เปลีย่นแปลง และมี Innovation เป็นตน้ 

1.3 วางโครงสรา้งหลักสูตรการอบรมของงานหลัก (Career Roadmap) ในสายงานปฏิบัติการ 

(Operation) และสายการผลิต (Production) ที่เป็นหน่วยงานหลกัขององคก์ร เพื่อใหพ้นกังาน

สรา้งเสริมความรูแ้ละความเชี่ยวชาญ เพิ่มพนูความช านาญ ความสามารถ พรอ้มทัง้มองเห็น

ความเจรญิเติบโตในต าแหน่งและอาชีพการงาน 

1.4 สรา้งหลักสูตรพัฒนาผูน้  าในยุคดิจิทัล ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในการเพิ่มทักษะและ

ศกัยภาพใหผู้น้  าในทุกระดับโดยเนน้รูปแบบความเป็นผูน้  าในกระบวนการท างานและวิธีการ

ท างาน ความคิด mindset ส าหรบัการท างานในยคุดิจิทลั 

1.5 จัดท าระบบการประเมินผลงาน (Performance Management System) ที่มีประสิทธิภาพใน

การวัดผลส าเร็จของงาน ดูแลควบคุมและติดตามพฤติกรรมการท างานที่ถูกก าหนดให้มี
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ประสิทธิภาพและสามารถน าไปปฏิบติัจริงได ้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ วดัประสิทธิผล และ

สรา้งความเที่ยงธรรม โดยไดจ้ดัท าระบบ Online System เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใช้

งาน 

1.6 จดัท าแผนพฒันาการบรหิารเสน้ทางอาชีพ (Career management) เพื่อใหพ้นกังานได้

มองเห็นโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ พรอ้มทัง้มีหลกัสตูรการพฒันาตวับุคคล (Individual 

Development Program) ที่เนน้ใหบุ้คลากรมีการเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

2. “Create the Next” การสร้างความสามารถขององค์กรในมิติใหม่เพ่ือสร้างความส าเร็จใน
อนาคต 

2.1 จดัท าโครงการบริหารจดัการคนเก่งและผูม้ีฝีมือคือ Talent : Successor : Master (TSM) เป็น

โครงการวิเคราะห ์วางแผน แสวงหา และพฒันาบุคลากรที่มีศกัยภาพสงูหรือมีฝีมือถ่ายทอด

ความรูจ้ากรุ่นสู่รุ่น จดัใหม้ีกระบวนการการท างานอย่างเป็นระบบ เพื่อรองรบัการเจรญิเติบโต

ของธุรกิจและสรา้งความส าเรจ็อย่างยั่งยืน 

2.2 รเิริ่มโครงการผูน้  ายคุใหม่ Next Generation Leader (NGL) เป็นโครงการพฒันาคนรุน่ใหม่ให้

มีทักษะ ความคิด ความรู ้ความสามารถ และวิธีการท างานแบบ “วิถีชีวิตใหม่” หรือ  New 

Normal ที่ตอ้งคลอ่งตวั รวดเรว็ กลา้หาญ ใชดิ้จิทลัในการท างาน 

2.3 สรา้งวิถีการท างานแบบ New Normal ใหพ้นักงานมีความถนัดหลายๆ ดา้น เนน้การท างาน

ขา้มแผนกแบบ One-team ลดและกระชับขั้นตอนการท างานและการตัดสินใจ สรา้งความ

คลอ่งตวั 

2.4 ปลกูฝังกรอบความคิด (Mindset) ใหพ้นกังานมีความเชื่อและทศัคติที่ตอ้งค านึงถึงว่า “ลกูคา้

คือคนส าคัญ” (Customer Centric Mindset) เป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างในการ

ท างาน เพื่อวางรากฐานและความแข็งแกร่งในการสรา้งความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกคา้ 

ตอบสนองทกุความคาดหวงัไดอ้ย่างประทบัใจ 

2.5 สรา้งทักษะใหม่ (Reskill) ที่จ  าเป็นในการท างานยุคดิจิทัล และยกระดับทักษะเดิม (Upskill) 

ใหดี้ขึน้เพื่อรองรบัธุรกิจแบบใหม่และการเจรญิเติบโตในอนาคต เช่น Delivery, E-Commerce 

เป็นตน้ 
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3. จัดเตรียมบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวและการเจริญเติบโตของธุรกิจในอนาคต (Future 
Workforce) 

จดัท าหลกัสตูรนกัเรียนของศนูยก์ารเรียน S&P ใหท้นัสมยั มีประสิทธิภาพ และเป็นการเรียนการสอน

ในยคุ New Normal 

ศนูยก์ารเรียน บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) เริ่มเปิดท าการครัง้แรกในปีการศึกษา 

2550 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ได้รับการรับรองโดย

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคา้

ปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เป็นสถานศึกษาในสถาน

ประกอบการเพื่อให้ความรูแ้ละพัฒนาทักษะวิชาการ ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่จ  าเป็นให้แก่

พนักงานและ/หรือเยาวชนที่ดอ้ยโอกาสทางการศึกษา ซึ่งการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติมาตรา 12 นี ้นบัไดว้่าเป็นโรงเรียนในสถานประกอบการรุ่นแรกๆ โดยจดัการเรียน

การสอนในแนวเดียวกบัการเรียนการสอนแบบทวิภาคีของอาชีวศึกษา รบันกัเรียนต่างจงัหวดัที่ขาด

แคลนทุนทรพัยเ์ขา้มารับทุนเรียนในระดับ ปวช. เพื่อเป็นการขยายความตั้งใจขององคก์รในการ

สนบัสนนุการสรา้งคนดีใหม้ีอาชีพ และผลิตคนมีคณุภาพเขา้สูส่งัคมไทยอย่างยั่งยืน 

 

ในช่วงสถานการณโ์ควิดที่ผ่านมา มีการปรบัปรุงวิธีการสรา้งและฝึกเยาวชนใหเ้ป็นแรงงานมีฝีมือใน

อนาคตใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาวะสิ่งแวดลอ้ม โดยการร่วมมือกบัวิทยาลยัอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น

เครือข่ายของบริษัทฯ ในการด าเนินการโครงการทวิภาคี จดัและปรบัปรุงหลกัสตูรการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบติัใหม่แบบ New Normal โดยฝึกใหน้กัเรียนมีความพรอ้มทางดา้นวิชาชีพ

และการฝึกปฏิบัติในโรงเรียนตามลักษณะงานมาตรฐานของบริษัทฯ ก่อนที่จะลงฝึกปฏิบัติจริงใน

รา้นอาหาร ซึ่งท าใหบ้ริษัทฯ มีบุคลากรในการบริการลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่พึงพอใจ 

และกลบัมาใชบ้รกิารจากรา้นต่อไป 
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6.2  จรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “S&P”) มีควำมมุ่งมั่นที่จะด ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน
และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบไปด้วย นักลงทุน/ผู้ถือหุ้น องค์กรภำครัฐและหน่วยงำนที่ออก
กฎระเบียบ ลกูคำ้/ผูบ้ริโภค พนกังำน คู่คำ้ ชุมชนและสงัคม และองคก์รอิสระสื่อมวลชน และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลใน
สื่อออนไลน์ และบริษัทฯ มีควำมตั้งใจในกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและห่วงโซ่กำรผลิตของเรำ  ให้มี
ประสิทธิภำพสงูสดุโดยค ำนึงถึงกำรดแูละรกัษำสิ่งแวดลอ้มในระยะยำว ภำยใตจ้รรยำบรรณทำงธุรกิจของ S&P 
 
จรรยำบรรณทำงธุรกิจของ S&P ค ำนึงถึงควำมส ำคัญของกำรใช้ จริยธรรม คุณธรรม มำตรฐำนสำกลและ
บทบญัญัติกฎหมำยต่ำงๆ เป็นเข็มทิศชีน้  ำกำรด ำเนินธุรกิจและกำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดีของเรำ ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ 
ไดน้ ำเอำหลกัจรรยำบรรณทำงธุรกิจ S&P ไปก ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏิบติัขึน้เป็นลำยลกัษณอ์กัษร เพื่อวำง
หลกัมำตรฐำนควำมประพฤติและกำรปฏิบติัตนที่ดีใหก้บั กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และพนัธมิตรทำงธุรกิจ ดงันี ้
 

1. จรรยาบรรณ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  
จรรยำบรรณ ส ำหรบักรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำน ถูกก ำหนดขึน้เพื่อใชก้ับกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
และพนกังำน ของบริษัทฯ โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรมและก ำกบัควำม
ประพฤติปฏิบติัของบคุคลดงักลำ่ว เพิ่มเติมจำกระเบียบขอ้บงัคบักำรท ำงำน โดยมีเนือ้หำส ำคญัดงันี ้  
 

1. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
2. ควำมปลอดภยัของสินคำ้และบรกิำร 
3. กำรดแูลและรกัษำสิ่งแวดลอ้ม 
4. กำรไม่เลือกปฏิบติั สิทธิมนษุยชน และแรงงำน 
5. กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
6. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
7. กำรให ้กำรรบัของขวญัของก ำนลั และกำรเลีย้งรบัรอง 
8. กำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ 
9. กำรช่วยปกปอ้งทรพัยส์ินทำงปัญญำของบริษัท 
10. กำรรกัษำควำมลบั และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
11. กำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ 
12. กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม 
13. กำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน ์
14. กำรปฏิบติัดำ้นจดัซือ้จดัหำ 
15. ใหค้วำมรว่มมือในกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
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16. กำรปฏิบติัดำ้นกำรเมือง 
17. กำรแจง้เบำะแส และกำรสอบถำม 
 

โดยบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
https://www.snpfood.com/th/documents/code-of-conduct 
 

2. จรรยาบรรณ ส าหรับพันธมิตรทางธุรกิจ 
 
จรรยำบรรณ ส ำหรบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ถูกก ำหนดขึน้เพื่อใชก้บัพนัธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ อำทิ    
คู่คำ้ ที่ปรกึษำ ผูร้บัเหมำ ผูใ้หบ้ริกำร ตวัแทน นำยหนำ้ ผูข้ำย โดยบริษัทฯ โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำร
เสริมสรำ้งห่วงโซ่อุปทำนให้ยั่งยืนและมั่นคง รวมทั้งพิทักษ์รักษำผลประโยชนข์องผูม้ีส่วนได้เสีย
ทัง้หมดของบรษิัทฯ  
 
บริษัทฯ ถือว่ำจรรยำบรรณ ส ำหรบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ เป็นมำตรฐำนและขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำ และเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญำที่ท ำขึน้ระหว่ำงบริษัทฯ กับพันธมิตรทำงธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้
เปิดเผยจรรยำบรรณ ส ำหรับพันธมิตรทำงธุรกิจ  ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และพันธมิตรทำงธุรกิจ
จะตอ้งลงนำมยอมรบัจรรยำบรรณ ส ำหรบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ก่อนเริ่มท ำธุรกิจกบับริษัทฯ และจะมี
ผลบงัคบัใชก้บัพนัธมิตรทำงธุรกิจตลอดระยะเวลำกำรท ำธุรกิจกบับรษิัทฯ  
 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมีมำตรกำรตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ ส ำหรบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ 
อย่ำงสม ่ำเสมอ ผ่ำนกำรเขำ้ตรวจประเมินคู่คำ้ประจ ำปี กำรสุ่มตรวจสอบตำมดุลพินิจของบริษัทฯ 
และกำรตรวจสอบตำมข้อรอ้งเรียน เป็นตน้ กระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ 
ส ำหรบัพันธมิตรทำงธุรกิจ และขอ้รอ้งเรียนต่ำงๆ เป็นไปดว้ยควำมโปร่งใส โดยบริษัทฯ ไดก้ ำหนด
ช่องทำงกำรรอ้งเรียนหรือกำรแจง้เบำะแสที่เป็นควำมลบัไวอ้ย่ำงชดัเจน  ในกรณีที่พนัธมิตรทำงธุรกิจ
ฝ่ำฝืนจรรยำบรรณ ส ำหรับพันธมิตรทำงธุรกิจ และ /หรือพันธมิตรทำงธุรกิจ ไม่ด ำเนินกำรแก้ไข
เยียวยำตำมที่บรษิัทฯ ก ำหนด บรษิัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญำและขอ้ตกลงได ้ 
 
จรรยำบรรณ ส ำหรบัพนัธมิตรทำงธุรกิจ ของบรษิัทฯ มีหวัขอ้ส ำคญัดงันี ้
1. กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย 
2. ควำมปลอดภยัของสินคำ้และบรกิำร 
3. สิ่งแวดลอ้ม 
4. กำรไม่เลือกปฏิบติั สิทธิมนษุยชน และแรงงำน 
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5. กำรค ำนึงถึงควำมปลอดภยัอ อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
6. กำรต่อตำ้นกำรทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
7. กำรให ้กำรรบัของขวญัของก ำนลั และกำรเลีย้งรบัรอง 
8. กำรปอ้งกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์  
9. ทรพัยส์ินทำงปัญญำ 
10. กำรรกัษำควำมลบั และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
11. กำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลูและระบบสำรสนเทศ 
12. กำรต่อตำ้นกำรแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม 
13. กำรใชข้อ้มลูภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน ์
14. กำรแจง้เบำะแส และกำรสอบถำม 
 
โดยบรษิัทฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอียดไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 
https://www.snpfood.com/th/documents/code-of-conduct  

 
3. นโยบายความเป็นส่วนตัว ส าหรับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ถูกก าหนดขึน้เนื่องจากมีการประกาศใช ้พระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส าคญัของการสรา้งความมั่นคง
ทางไซเบอร ์และการคุ้มครองสิทธิของเจ้าของขอ้มูลส่วนบุคคล ที่ผ่านมาบริษัทฯ มอบหมายให้
ผูเ้ชี่ยวชาญท าการตรวจประเมินความเสี่ยงเพื่อก าหนดนโยบายและระบบป้องกนัการรั่วไหลและการ
ใชข้อ้มลูส่วนบุคคลโดยในทางที่มิชอบ เป็นผลใหบ้ริษัทฯ ไดด้  าเนินการพฒันาระบบ และจดัใหก้ารมี
ฝึกอบรม กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อสรา้งความตระหนกัและความรูค้วามเขา้ใจ
เก่ียวกบักฎหมายใหม่นี ้อย่างต่อเนื่อง  
 
นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการควบคมุและคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ขึน้เพื่อควบคมุ
และคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมาย
ก าหนด และบรษิัทฯ ไดป้ระกาศใชน้โยบายความเป็นสว่นตวั ส าหรบัคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลแลว้ 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้ถูกเผยแพร่ในในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ และช่องทางการ
ใหบ้ริการออนไลนต่์างๆ ของบริษัทฯ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ไดอ้ธิบายถึงวิธีที่
บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช ้เปิดเผย โอน และด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มลูส่วนบุคคล ในการเขา้ถึงและใช้
แอปพลิเคชั่น เว็บไซต ์และบริการออนไลนอ่ื์นๆ ที่บริษัทฯ เป็นเจา้ของหรือเป็นผูด้  าเนินการ บริการ
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ต่างๆ หรือกิจกรรมการตลาดและประชาสัมพันธ์อ่ืนใด ที่ด  าเนินการโดยบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง
แอปพลิ เคชั่ น  S&P Delivery ในโทรศัพท์เคลื่ อนที่ , เว็บไซต์ www.snp1344.com,  เว็บไซต์ 
www.snpfood.com, และคอลเซ็นเตอร ์โทร. 1344 รวมถึงสิทธิของเจา้ของขอ้มลูสว่นบคุคล กลา่วคือ 
สิทธิขอเขา้ถึงและขอรบัส าเนาขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิขอใหส้่งหรือโอนขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิคดัคา้น
การเก็บรวบรวม ใชห้รือเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล สิทธิในการขอใหล้บหรือท าลายหรือท าใหข้อ้มูลส่วน
บุคคลเป็นขอ้มูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลได ้สิทธิในการระงับการใช้
ขอ้มลูสว่นบคุคล สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการขอใหแ้กไ้ขขอ้มลูสว่นบคุคลใหถู้กตอ้ง
เป็นปัจจบุนั สิทธิในการรอ้งเรียนต่อคณะกรรมการผูเ้ชี่ยวชาญ  
 
กรณีมีความเห็น ขอ้เสนอแนะ ค าถาม รอ้งเรียน หรือตอ้งการใชส้ิทธิตามกฎหมายเก่ียวกับขอ้มูล
สว่นตวั สามารถแจง้บรษิัทฯ ทราบได ้โดยผ่านช่องทางดงัต่อไปนี ้
 อีเมลล:์ dpo@snpfood.com 
 ไปรณีย:์  สง่ถึง เจา้หนา้ที่คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
 2034/100-103, 106-107 อาคารอิตลัไทย ทาวเวอร ์ชัน้ 23-24 
 ถนนเพชรบรุีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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6.3  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการก ากับ
ดูแลกิจการในรอบปีทีผ่่านมา 

บรษิัทฯน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีส  ำหรบับริษัทจดทะเบียนของปี 2560 หรือ Corporate Governance Code 
(CG Code) ที่ออกโดย ก.ล.ต. มำปรับใช้ตำมควำมเหมำะสมของธุรกิจของบริษัท ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและ
พนกังำนทกุระดบัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ดว้ยควำมรบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์สจุรติ มีจรรยำบรรณ ท ำใหธุ้รกิจ
ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผลประกอบกำรที่ดี ดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม เปิดเผย
ขอ้มูลดว้ยควำมโปร่งใส มีควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง และต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชั่น เพื่อกำ้วไปสู่ควำมเป็น
องคก์รยั่งยืน 

 
 ในปี 2564 มีเรื่องที่บรษิัทฯยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมำตรกำร ทดแทนที่เหมำะสม ดงัต่อไปนี ้

1. กรณีประธำนกรรมกำรไม่เป็นกรรมกำรอิสระ ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริษัทฯมำจำกมติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมกำรไดก้ ำหนดบทบำท และทบทวนหนำ้ที่ของประธำนกรรมกำรไว้
อย่ำงชดัเจน โดยเนน้ที่ประโยชนข์องบริษัท ผูถื้อหุน้ และผูม้ีสว่นไดเ้สียทุกฝ่ำยเป็นส ำคญั และกรรมกำร
ทุกคนสำมำรถอภิปรำย และเสนอแนะในที่ประชุมได้อย่ำงเป็นอิสระ รวมทั้งจัดให้กรรมกำรทุกคน 
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนกรรมกำรอย่ำง สม ่ำเสมอทกุปี 

2. กำรมีกรรมกำรอิสระที่ด  ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยมีกำรเสนอต่อผูถื้อหุ้นใหพ้ิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรที่หมดวำระ ให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไป โดยคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
คณุสมบติัควำมเป็นอิสระ ของกรรมกำรดงักลำ่วแลว้เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมเพียงพอ 

 

นอกจำกนีใ้นปี 2564 บรษิัทไดด้ ำเนินกำรที่ส  ำคญั เก่ียวกบักำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบติัเรื่องจรรยำบรรณบริษัท 
เพื่อใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มของบรษิัทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทัง้มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรคุม้ครองขอ้มูลส่วน
บุคคล ใหส้อดคลอ้งกบักิจกรรมของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรก ำกบัดแูลและแสดงใหเ้ห็นว่ำมี กำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบรษิัทฯ ที่สอดคลอ้งกบั CG Code      
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7.โครงสร้างการก ากบัดูแลกิจการ และข้อมูลส าคัญเกีย่วกับคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย  ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืน ๆ   

7.1  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ 
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7.2  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างกรรมการบริษัท 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ  

บรหิาร โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอ านาจหนา้ที่ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 
(1) มีอ านาจหนา้ที่จดัการบรษิัทใหเ้ป็นตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั และมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
(2) ก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัทฯ รวมทัง้ติดตามดแูลใหม้ี

การปฏิบติัตามนโยบายที่ก าหนดไว ้
(3) ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีรวมทัง้ดแูลให้

มีระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4) ก ากับและควบคุมดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลรวมทัง้มีอ านาจมอบหมายแต่งตัง้กรรมการจ านวนหนึ่งใหเ้ป็นกรรมการบริหารเพื่อด าเนินการ
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง 

(5) ก าหนดกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจ านวน 2 ท่านซึ่งมิไดด้  ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(6) จดัใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรษิัทไม่นอ้ยกว่า 4 ครัง้ต่อปี 
(7)  จัดท าวิสัยทัศน ์แผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และงบประมาณการด าเนินงานประจ าปีของ

บรษิัทฯ  
ทัง้นี ้บริษัทฯไดก้ าหนดค านิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้
 
ค านิยาม “กรรมการอิสระ” 
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบติัครบถว้นและมีความเป็นอิสระตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดก้ าหนด กลา่วคือ 

▪ ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทนุช าระแลว้ของบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง 
▪ เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า

หรือผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัท
รว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้งหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ในระยะเวลาที่ผ่านมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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▪ เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บรหิารงานในบรษิัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม บรษิัทที่เก่ียวขอ้ง หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ 

▪ เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

▪ เป็นกรรมการที่ไม่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตัวแทนเพื่อรกัษาผลประโยชนข์องกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

นอกจากนีแ้ล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย โดยไม่ต้อง
ค านึงถึงผลประโยชนใ์ดๆ ที่เก่ียวกับทรพัยส์ินหรือต าแหน่งหนา้ที่และไม่ตกอยู่ภายใตอิ้ทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม
บคุคลใด ๆ รวมทัง้ไม่มีสถานการณใ์ด ๆ ที่จะมาบีบบงัคบัท าใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดต้ามที่พงึจะเป็น  
 

 

7.3  ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 4 ชุด ซึ่ง
ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยง และ (4) คณะกรรมการบรหิาร โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ แทนกรรมการเดิมที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 3 ปี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อดแูลรบัผิดชอบ

เก่ียวกบัคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคมุภายใน   

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั 

1) สอบทานใหบ้รษิัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเพียงพอ  
2) สอบทานใหบ้ริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทัง้สง่เสรมิใหม้ีการน าระบบ Control Self-Assessment มาใชใ้นการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน 
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3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัทฯ 

4) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีเ้พื่อใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อ
บรษิัทฯ 

5) การสง่เสรมิใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
6) การก ากบัดแูลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคก์ร 
7) การพิจาณาแต่งตัง้ โยกยา้ย การเลิกจา้ง การประเมินผล การฝึกอบรบ ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจสอบ

ภายใน 
8) การพิจารณาอนมุติังบประมาณก าลงัพล การลงทนุ ค่าใชจ้่ายบรหิารและการบรหิารงานตรวจสอบ  
9) พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯและเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย
อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

10) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ  

11) การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชีแ้จงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจ าเป็น และ
พิจารณาในการจา้งที่ปรกึษาหรือผูช้  านาญเฉพาะเรื่องมาใหค้ าปรกึษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่อง
นัน้ดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัทฯ 

12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยกว่า 5 ครัง้ต่อปี และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในปี 2564 มีการประชุมจ านวน 5 ครัง้ ทัง้นี ้จ  านวนครัง้ของการประชุมของกรรมการแต่ละท่านที่เขา้
ประชมุ โปรดดรูายละเอียดในหวัขอ้ “คณะกรรมการบรษิัท” 

 
(2)       คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 ไดม้ีมติอนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทนเดิมที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 3 ปี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อท าหนา้ที่
พิจารณาหลกัเกณฑ ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการและก าหนดอตัราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท   
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ท าหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทและก าหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
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บริษัท รวมทั้งอาจเชิญฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นไดต้ามหลกัเกณฑข์องส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของบรษิัทฯมีดงันี ้

 
หน้าทีใ่นการสรรหา 

1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และน าเสนอ ให้
คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้หรือน าเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้แต่งตัง้แลว้แต่กรณี 

2) พิจารณาทบทวนสดัส่วนจ านวน และประสบการณข์องคณะกรรมการบริษัทใหม้ีความเหมาะสมต่อ
สภาพกิจการ รวมทัง้การใหข้อ้เสนอแนะในการคดัเลือกบุคคลผูท้ี่มีคณุสมบติัเหมาะสมที่จะไดร้บัการ
เสนอใหเ้ป็นกรรมการบรษิัท 

 
หน้าทีใ่นการก าหนดค่าตอบแทน 
 
พิจารณาและน าเสนอค่าตอบแทนที่จ  าเป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 
และผูบ้ริหารตัง้แต่กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขึน้ไป เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติั หรือน าเสนอต่อที่
ประชมุผูถื้อหุน้อนมุติัแลว้แต่กรณี 
 
(3)      คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
ที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 4/2563 เมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2563 ไดม้ีมติอนมุติัแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเดิมที่ถึงก าหนดออกตามวาระ 3 ปี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อท าหนา้ที่บริหารความเสี่ยง
ภายในองคก์ร เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในปัจจุบนัมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงที่ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ และให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือก
กรรมการบริหารความเสี่ยง 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง เพื่อเสนอต่อที่ประชมุคณะกรรมการบรษิัทต่อไป  
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
คณะกรรมการบริษัท ไดม้ีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดงันี ้
1) ก าหนดนโยบาย กลยทุธ ์ควบคมุและติดตามการประเมินการบรหิารความเสี่ยงขององคก์ร 
2) ก ากบัดแูลผลการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์ร 
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(4)      คณะกรรมการบริหาร 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดม้ีมติอนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร โดยไม่มีวาระการด ารงต าแหน่ง เพื่อท า
หน้าที่บริหาร และให้คณะกรรมการบริษัทคัดเลือกกรรมการบริหาร  1 คน เป็นประธานกรรมการบริหาร โดย
คณะกรรมการบรหิารจะด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร 
 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 
 
1) ใหก้รรมการบริหารมีอ านาจด าเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใตก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบั

ของบรษิัทฯ เวน้แต่รายการที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดร้บัมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
2) มีอ านาจจดัท า เสนอแนะ และก าหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยทุธท์างธุรกิจของบรษิัทต่อคณะกรรมการ 
3) ก าหนดแผนธุรกิจ อ านาจการบริหารงาน อนุมติังบประมาณส าหรบัการประกอบธุรกิจประจ าปีและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี และด าเนินการตามแผนงานและกลยทุธท์างธุรกิจโดยสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางธุรกิจ
ที่ไดแ้ถลงต่อคณะกรรมการบรษิัท 

4) ส าหรบัการอนุมัติเก่ียวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตอ้งไดร้บัอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และลงนามโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามตามหนงัสือรบัรองเท่านัน้ 

5) ด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทัง้นีอ้  านาจในการด าเนินการดังกล่าวขา้งตน้ไม่
รวมถึงการด าเนินการเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวโยงกนัและรายการไดม้าและจ าหน่ายทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท
จดทะเบียนที่จะตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6) ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดร้บัมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบรษิัท 
การมอบอ านาจดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารนัน้ ก าหนดใหร้ายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรือมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อยให้
กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ทัง้นีท้ี่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ไม่ไดม้อบอ านาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนั โดยจะสามารถด าเนินการเฉพาะ
ในธุรกิจปกติได ้
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(5)      ประธานกรรมการบริษัท 
 
บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการบริษัท 

เพื่อใหก้ารแบ่งแยกอ านาจหนา้ที่ในเรื่องการก าหนดนโยบายของบรษิัทฯและการบรหิารงานของบรษิัทแยกหนา้ที่กนั

อย่างชดัเจน บริษัทฯจึงก าหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร และ

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นคนละบคุคลกนั โดยประธานกรรมการบรษิัทมีบทบาทหนา้ที่ ดงันี ้

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผูถื้อ

หุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานกรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมใหม้ีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคับบริษัท สนับสนุนและเปิด

โอกาสใหก้รรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 

3.  สนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการบริษัทปฏิบติัหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ 

ความรบัผิดชอบและตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4.  ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ให้บรรลุตาม

วตัถปุระสงคท์ี่ก าหนดไว ้

5.  เป็นผูล้งคะแนนชีข้าดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทัง้สองฝ่าย

เท่ากนั 

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมการ มีดงันี ้
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารของบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระท าความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่
ผ่านมาเก่ียวกบั 

1) การถูกค าพิพากษาของศาลว่ากระท าความผิดอาญาใหร้บัโทษจ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ได้
กระท าโดยทจุรติ เวน้แต่ความผิดที่เก่ียวกบัระเบียบวินยัจราจรหรือความผิดลหโุทษ  

2) การถกูค าพิพากษาของศาลใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รพัย์ 
3) การเป็นผู้บริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกค าพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
 
การสรรหากรรมการ 
 

บุคคลที่จะไดร้บัการแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯจะตอ้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

กฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท  
 

การคัดเลือกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ไดผ้่านขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหา และ
ก าหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติก าหนดใหม้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ ์2554 เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาคัดเลือกสรร
บคุคลผูม้ีคณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณก์ารท างานที่เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชนต่์อการด าเนินงานของ
บรษิัทฯใหม้ีประสิทธิภาพ และมีคณุสมบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง  
 

1. กรรมการของบริษัทฯเลือกตัง้โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้โดยมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการ
อิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดและไม่นอ้ยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่นอ้ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

2. กรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการของบริษัทจะตอ้งไม่ด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยอ่ืนไม่เกิน 5 แห่ง  

3. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท จะกระท าโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดงัต่อไปนี ้
3.1 ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
3.2 ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้  
3.3 บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลง
มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู ้เป็น
ประธานในที่ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด     

4. ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการหมนุเวียนออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวน 1 
ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการแบ่งเป็นสามสว่นไม่ไดใ้หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่น 1 ใน 3 
โดยกรรมการท่านที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจ
ไดร้บัเลือกตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้

5. กรรมการท่านใดจะลาออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระใหย้ื่นหนงัสือลาออกต่อบริษัทฯ
และการลาออกมีผลบงัคบัตัง้แต่วนัที่หนงัสือลาออกไปถึงบริษัทฯ 

6. กรณีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลงและบุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
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7. ในการลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดโ้ดยอาศัยมติของที่
ประชุมผูถื้อหุน้เท่านัน้ และตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงและมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุ้นที่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง  

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมทีเ่กี่ยวข้องกับคณะกรรมการ มีดงันี ้
 
คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯไม่เคยมีประวติัการกระท าความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา
เก่ียวกบั 

1) การถูกค าพิพากษาของศาลว่ากระท าความผิดอาญาใหร้บัโทษจ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท์ี่ได้
กระท าโดยทจุรติ เวน้แต่ความผิดที่เก่ียวกบัระเบียบวินยัจราจรหรือความผิดลหโุทษ  

2) การถกูค าพิพากษาของศาลใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รพัย์ 
3) การเป็นผู้บริหารหรือผูม้ีอ  านาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกค าพิพากษาของศาลให้เป็นบุคคล

ลม้ละลายหรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์
 
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูม้ีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถและประสบการณ์การ
ท างานที่เก่ียวขอ้งที่จะเอือ้ประโยชน์ต่อระบบการก ากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหไ้ ดม้าตรฐานและ
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายและประกาศ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการเงินและการบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

2. วาระการด ารงต าแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 3 ปี เริ่มนับตัง้แต่วันที่แต่งตัง้ และกรณี
หมดวาระแลว้อาจแต่งตัง้ใหก้รรมการตรวจสอบเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งได ้ 

3. คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งคงไวซ้ึ่งจ านวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน หากลดลงจนนอ้ยกว่าจ านวนดงักล่าว
ใหด้ าเนินการแต่งตัง้เพิ่มเติมใหค้รบจ านวนที่ก าหนดภายใน 3 เดือน นบัแต่วนัที่ลดลง โดยกรรมการ
ตรวจสอบคนใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยู่ใน
คราวนัน้ 
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4. ใหค้ณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อท าหนา้ที่เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และเลือกบคุคลที่มีคณุสมบติัตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลว้ใหท้ าหนา้ที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

5. บคุคลที่จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯตอ้งมีคณุสมบติัดงันี ้ 
5.1 ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละ 1 ของทุนช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่

เก่ียวขอ้ง ทัง้นีน้บัรวมถึงหุน้ที่ถืออยู่โดยผูท้ี่เก่ียวขอ้งดว้ย 
5.2 เป็นกรรมการที่ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงานในบรษิัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่

เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นลกูจา้ง พนกังาน หรือที่ปรกึษาที่ไดร้บั
เงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ของบรษิัท 

5.3 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงิน
และบรหิารงานของบริษัทฯ บรษิัทในเครือ บรษิัทรว่ม หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่
มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ ยกเวน้คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชนห์รือส่วนไดเ้สียนัน้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็น
อิสระของกรรมการตรวจสอบ  

5.4 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้รหิารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
5.5 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึน้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของ 

บรษิัทฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ 
5.6 เป็นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม

หนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการของบรษิัทไดโ้ดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคมุ
ของผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิัทฯ รวมทัง้ผูท้ี่เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักลา่ว  

5.7 เป็นกรรมการที่มีความรูค้วามสามารถและมีความช านาญที่เหมาะสม  
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7.4  ข้อมูลเก่ียวกับผู้บริหาร 

ปัจจบุนั ผูบ้รหิารของบรษิัทฯมีดงันี ้ 

 คณะผูบ้รหิาร จ านวน 14 ท่าน ประกอบดว้ย  

1. นายวิทรู ศิลาอ่อน  ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
2. นายก าธร ศิลาอ่อน  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่สายการผลิตและการเงิน 
3. นายอรรถ ประคณุหงัสิต  ประธานเจา้หนา้ที่สายปฏิบติัการธุรกิจ เอส แอนด ์พี 
4. นายสมจิตร กิตติธีระกลุ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตเบเกอรี่ 
5. นายจงชนะ จนัทมาศ  รองผูจ้ดัการใหญ่ สายการผลิตอาหาร 
6. นางสาวไพรลัยา สพุิทกัษ์  รองประธานสายบญัชีและการเงิน 
7. นางสาธิมน ตะวนัเที่ยง  ผูอ้  านวยการสายการกระจายสินคา้ 
8. นางมณีสดุา ศิลาอ่อน  ผูอ้  านวยการส านกัพฒันาความยั่งยืนและสื่อสารองคก์ร 
9. นางสภุาวดี หตุะสิงห  ผูอ้  านวยการสายบริหารทรพัยากรบุคคล/ผู้อ  านวยการศูนย์

การเรียน S&P และส านกักรรมการ 
10. นายธีรกรณ ์ไรวา  ผูอ้  านวยการสายธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น 
11. นางสาวอรรถยา เภตรากาศ  General Manager (GM)  
12. นายอภิชาต หลอ่อภิบาลกลุ  ผูอ้  านวยการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. นายพิพิธ เลาหวิโรจน ์  ผูอ้  านวยการสายอสงัหารมิทรพัย ์
14. นายปราโมทย ์พฒันาประทีป ผูอ้  านวยการสายธุรกิจคา้ปลีกและรบัจา้งผลิต 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องผู้บริหาร  
 

  ผูบ้ริหาร มีอ านาจหนา้ที่ในการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ

บรษิัทฯตามที่คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดไว ้และก ากบัดแูลกิจการใหม้ีการด าเนินธุรกิจอย่างเกิดประโยชนส์งูสดุ

แก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกดา้นอย่างเหมาะสมและเที่ยงธรรม รวมถึงการดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทั่วไปและขอ้มูลดา้น

การเงินของบริษัทฯตามแนวทางที่พึงปฏิบติัที่ดี รวมทัง้มีอ านาจอนุมัติด าเนินการใดๆ อันเป็นการด าเนินงานตาม

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบอ านาจในการอนุมัติ  ตามสายงานและมูลค่าของ

รายการซึ่งไดก้ าหนดไวอ้ย่างชดัเจน ยกเวน้กิจการที่ตอ้งไดร้บัอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้

แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้นการบริหารกิจการตามปกติของบริษัทฯ ผูบ้ริหาร ไม่มีอ  านาจอนุมัติการท ารายการที่ผูบ้ริหาร 

หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตสุมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัความรบัผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกบับรษิัทในกลุม่ธุรกิจใน

ระดับเดียวกัน โดยก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงินบ าเหน็จและเบีย้ประชุม อนึ่งกรรมการที่ไ ดร้บัมอบหมายใหเ้ป็น

คณะกรรมการตรวจสอบใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนเบีย้ประชุมตามความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทฯไดข้ออนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ในทกุปี 

 

บรษิัทฯ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่พิจารณาถึง

ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและก าไรสทุธิของบริษัทฯ โดยประธานเจา้หนา้ที่

บริหารและผูบ้ริหารร่วมกนัก าหนดตวัชีว้ัดและการประเมินผลการปฏิบติังานในแต่ละปีเพื่อก าหนดค่าตอบแทนให้

สะทอ้นถึงผลการปฏิบติังานจริงและสรา้งแรงจูงใจในการปฏิบติังานใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง 
 

ที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ แยกเป็นดงันี ้
 

 

  
 
 
 

ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คน/คร้ัง) 

ปี 2564 

ประธาน 
(ทีมิ่ได้เป็นผู้บริหาร) 

กรรมการทีเ่ป็น
ผู้บริหาร 

กรรมการทีมิ่ได้
เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิัท 37,500 - 25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 37,500 - 25,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

22,500 - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 22,500 - 15,000 

คณะกรรมกำรบรหิำร 37,500 - 25,000 
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ทัง้นีค่้ำตอบแทนประจ ำและค่ำเบีย้ประชุมดังกล่ำวขำ้งตน้ ใหม้ีผลเริ่มใชต้ัง้แต่เดือนพฤษภำคม 2564 เป็นไปตน้ 
จนกว่ำคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะไดพ้ิจำรณำเห็นว่ำค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือ
สอดคลอ้งกบัสภำวะเศรษฐกิจโดยรวม แลว้จะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำขออนุมติัต่อที่ประชุมผูถื้อ
หุน้ใหท้ ำกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงต่อไป 
 

ส ำหรบัค่ำบ ำเหน็จประจ ำปี 2564 ประธำนกรรมกำรบริษัทไดร้บัในอตัรำ 150,000 บำท และกรรมกำรบริษัทอีก 11 
ท่ำน ในอัตรำท่ำนละ 105,000 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 1,305,000 บำท และใหก้ ำหนดจ่ำยตำมระยะเวลำ
กำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร 
 

สรุปในปี 2564 ค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรไดร้บัโดยเปรียบเทียบกบัปี 2563 เป็นดงันี ้

 
ค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 
จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

ค่ำตอบแทนประจ ำ 14 4,197,500 14 1,387,083 
ค่ำเบีย้ประชมุเฉพำะกรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร 
เงินบ ำเหน็จกรรมกำร                                                  

8 
12 

1,495,000 
1,245,500 

8 
12 

1,520,000 
1,594,554 

รวม  7,262,134  4,501,637 
 

สรุปในปี 2564 ค่ำตอบแทนที่คณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรไดร้บั โดยเปรียบเทียบกบัปี 2563 เป็นดงันี ้

 
ค่าตอบแทน 

ปี 2564 ปี 2563 
จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

จ านวน 
(ท่าน) 

จ านวนเงนิ 
(บาท) 

เงินเดือน 9 48,541,992 9 37,892,886 
โบนสั  เงินรำงวลัพิเศษ และคำ่พำหนะ 9 7,658,946 9 4,921,346 

รวม  56,200,938  42,814,232 
 

ค่าตอบแทนประจ า (บาท/คน/เดือน) 

ปี 2564 

ประธาน 
กรรมการทีเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการทีมิ่ได้เป็น

ผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบรษิัท 37,500 25,000 25,000 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 22,500 - 15,000 
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ทัง้นีค่้ำตอบแทนดงักลำ่วขำ้งตน้ไม่ไดน้ ำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรหิำรและผูบ้รหิำรบำงท่ำนที่เป็นกรรมกำร
และไดร้บัค่ำตอบแทนในฐำนะที่เป็นคณะกรรมกำรบริษัทดงัไดแ้สดงรำยละเอียดในหัวขอ้ “คณะกรรมกำรบริษัท”  
มำรวมค ำนวณดว้ย 
 
ค่าตอบแทนอื่น ๆ  

นอกเหนือจำกเงินเดือนและโบนสั บริษัทฯไดจ้ดัค่ำตอบแทนและสวสัดิกำร ทัง้ที่เป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน อย่ำง

เหมำะสมและเป็นธรรม โดยพิจำรณำจำกควำมสำมำรถในกำรจ่ำยของบริษัทฯและกำรเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืน ๆ 

อำทิ รถยนตป์ระจ ำต ำแหน่ง กองทนุส ำรองเลีย้งชีพ กำรประกนัชีวิต กำรประกนัอบุติัเหต ุกำรตรวจรำ่งกำยประจ ำปี 

ค่ำรกัษำพยำบำล เงินสงเครำะหก์รณีพนกังำนหรือครอบครวัเสียชีวิต เป็นตน้ 

การประเมินผลงานและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด 

บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสงูสดุขององคก์รตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ขึน้

ไป ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนโดยไม่มีกรรมกำรผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำรพิจำรณำ

ดงักล่ำว โดยประเมินผลกำรปฏิบติังำนในดำ้นควำมเป็นผูน้  ำ กำรก ำหนดนโยบำยและแผนกลยุทธด์ำ้นต่ำง ๆ กำร

ใชต้วัชีว้ดัทำงกำรเงินเก่ียวกับผลประกอบกำร และประสิทธิภำพของก ำไรบริษัทฯ ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร

และองคก์ร หรือบุคคลภำยนอกอ่ืน รวมตลอดถึงควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กำรน ำผล

ประเมินไปใชป้ระโยชนใ์นกำรปฏิบัติหนำ้ที่ใหดี้ยิ่งขึน้ ซึ่งภำพรวมในปี 2564 เห็นว่ำกำรด ำเนินกำรส่วนใหญ่ของ

ผูบ้รหิำรระดบัสงูแต่ละรำยไดด้ ำเนินกำรหรือจดัท ำในเรื่องดงักลำ่วนัน้ไดดี้และมีประสิทธิภำพ 
 

ตำมที่บริษัทฯ ไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผูบ้ริหำรสงูสดุขององคก์รตัง้แต่กรรมกำรผูจ้ดักำร

ใหญ่ขึน้ไปนั้น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนโดยไม่มีกรรมกำรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในกำร

พิจำรณำดงักลำ่วไดใ้ชข้อ้มลูจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนนัน้มำเป็นขอ้มลูในกำรพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน

ของผูบ้รหิำรสงูสดุ ซึ่งจะค ำนึงถึงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำน (Performance) ของผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุแต่ละรำย 

และอตัรำค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูสดุของบรษิัทจดทะเบียนอ่ืนที่อยู่ในกลุม่อตุสำหกรรมเดียวกนัเป็นเกณฑ์

ก ำหนด   
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7.5  ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

ระยะ 3 ปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏขอ้พิพาทดา้นแรงงานในองคก์ร บริษัทฯ มีจ านวนพนกังาน (ไม่รวมกรรมการและ

ผูบ้ริหารตามหัวขอ้เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร) ค่าตอบแทนพนักงานไดแ้ก่ เงินเดือน โบนัส เงิน

รางวลัพิเศษ ค่าลว่งเวลา และสวสัดิการอ่ืน ๆ โดยแยกตามสายงานหลกั ๆ ไดด้งันี ้

หน่วยงาน 

ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนคน ค่าตอบแทน  
(ล้านบาท) 

จ านวนคน ค่าตอบแทน  
(ล้านบาท) 

ส านกังานในประเทศ 399 261.14 563 314.21 

ฝ่ายปฏิบตัิการสาขา 2,946 604.80 3,751 725.50 

โรงงาน 1,110 317.54 1,380 335.42 

รวม 4,455 1,186.48 5,694 1,375.12 

 

7.6  ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการพิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัทอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โดยแต่งตั้งให ้นางปัทมาวลัย รตันพล ซึ่งเป็นผูท้ี่มี
ความรูค้วามสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลต่อคณะกรรมการในการปฏิบติั
ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทัง้กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง ท าหนา้ที่เป็นเลขานุการบรษิัท โดยใหเ้ลขานุการบริษัท
มีหนา้ที่ด  าเนินการ ดงันี ้ 

1. จดัท าและจดัเก็บเอกสารไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจ าปี 

2. เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการและผูบ้ริหาร    
3. ใหค้ าแนะน าดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต่์างๆ ที่คณะกรรมการตอ้งทราบในการท าหนา้ที่และ

ความรบัผิดชอบ 
4. ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการ  
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 ผู้ควบคุมและดูแลในการท าบัญชี 
นางสาวจรนิทร ์ปฐวินทรานนท ์ ผูช้่วยผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีทั่วไป ซึ่งมีคุณสมบติัและความสามารถตามที่  

ก าหนดไว ้
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและบริหารความเส่ียง 
นางเชอรล์ี่ สว่างคง  ผูจ้ัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีคุณสมบติัและความสามารถตามที่

ก าหนดไวป้ฏิบติัหนา้ที่เป็นเลขานกุารของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
หัวหน้างานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
นางสาวศจีมาส  อภิชโยดม   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายส านักกฎหมาย เป็นหัวหน้างาน Compliance ได้

ปฏิบติังานตามที่ไดม้อบหมายไดเ้ป็นอย่างดี  
 
หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธแ์ละตลาดทุน 
นายวสนัต ์พรจินดา  IR Manager ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการงาน Investor Relation (IR)  

นกัลงทนุสมัพนัธ ์
 
 
ผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1)  ผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2564 มรีายละเอียด ดงันี ้

บรษิัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีส  าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 

2564 โดยมีผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2564 

1. นายไพบลู  ตนักลู  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 

2. นางสาวสินสิร ิ ทงัสมบติั  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 7352 และ/หรือ 

3. นายชาญชยั  ชยัประสิทธิ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3760 

2)  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 มีรายละเอียด ดงันี ้

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีค่าสอบบญัชีที่ช  าระใหก้บับรษิัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

ในปี 2564 เป็นจ านวนรวมทัง้สิน้ 4,430,000 บาท แบ่งเป็นค่าสอบบญัชีของบรษิัทจ านวน 2,550,000 

บาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,630,000 บาท และค่าตอบแทนส าหรับค่าบริการอ่ืน 

จ านวน 250,000 บาท    
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8.รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ   

8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  ปรากฎตามหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 12 ท่าน ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งในปี 

2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการประชุมรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ประธานกรรมการไดใ้หค้วามส าคญัในการเขา้

รว่มประชมุคณะกรรมการในทกุครัง้ แต่เนื่องจากป่วย จึงไดล้าประชมุไป 1 ครัง้  

อนึ่งในปี 2564 คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่

ประชุมคณะกรรมการนั้นตอ้งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยไม่นับจ านวน

กรรมการที่มีส่วนไดส้่วนเสีย ซึ่งไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงมติดงักล่าวอยู่แลว้ ทัง้นีใ้นการประชุมลงมติใดๆ ใน

การประชุมคณะกรรมการคราวที่ผ่านมาทุกครั้งจ านวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมลงมติจะมีจ านวนกรรมการ

มากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด โดยสม ่าเสมอทกุครัง้ 

โดยมีรายละเอียดการประชมุและค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2564 ประกอบดว้ยรายการดงันี ้  

รายชื่อกรรมการ / ต าแหน่ง 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

รวมท้ังสิน้ 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

(รวม AGM
และ EGM) 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

 
ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

1. นำงภทัรำ  ศิลำอ่อน    
    ประธำนกรรมกำร 

6/7 
  

581,250 - - - - - - - - 581,250 

2. นำยประเวศวฒิุ  ไรวำ  
    รองประธำนกรรมกำร 
    กรรมกำรบริหำร 

7/7 
 

392,500 - - - - - - 10/12 - 392,500 

3. นำงเกษสดุำ ไรวำ 
    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
    ค่ำตอบแทน 
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     

7/7 
 

392,500 - - 2/2 - 2/2 
 

- 11/12 - 392,500 

4. นำยวิทรู ศิลำอ่อน  
     ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร  
      กรรมกำรบริหำร 
        กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7/7 
 

392,500 - - - - 2/2 - 
 

12/12 - 392,500 

5. นำงสำวคทัลียำ  แสงศำสตรำ  
    กรรมกำรอิสระ  
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

7/7 
 

567,500 5/5 446,250 - - - - -  - 1,013,750 

6. นำงสำวโสภำวดี  อตุตโมบล    
    กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ      

7/7 
 

567,500 5/5 297,500 - - - - - - 865,000 
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รายชื่อกรรมการ / ต าแหน่ง 

กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

กรรมการบริหาร 

รวมท้ังสิน้ 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

(รวม AGM
และ EGM) 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

 
กำรเขำ้
ประชมุ 
(ครัง้) 

 

 
ค่ำตอบแทน 
(บำท) 

7. นำยปิยะ  ซอโสตถิกลุ  
    กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ  
    กรรมกำรสรรหำและก ำหนด ค่ำตอบแทน  
    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

6/7 
 

542,500 5/5 297,500 2/2 30,000 2/2 45,000 - - 915,000 

8. นำยธีรนนัท ์ศรีหงส ์ 
    กรรมกำรอิสระ  
    ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ  
    และก ำหนดค่ำตอบแทน 

7/7 
 

567,500 - - 2/2 45,000 - - - - 612,500 

9. นำยขจรเดช   ไรวำ 
     กรรมกำร 
     กรรมกำรบริหำร 

7/7 
 

392,500 - - - - - - 10/12 - 392,500 

10. นำยก ำธร  ศิลำอ่อน 
กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่                                 
สำยกำรผลิตและกำรเงิน 
กรรมกำรบริหำร            
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7/7 
 

392,500 - - - - 2/2 - 11/12 - 392,500 

11. นำยแมทธิว กิจโอธำน 
      กรรมกำร 

7/7 
 

537,750 - - - - - - - - 537,750 

12. นำยโกศิน ฉันธิกลุ 
      กรรมกำร       

7/7 
 

537,750 - - - - - 
 

- - - 537,750 

      นำยเลิศศกัด์ิ บญุส่งทรพัย ์* 
      กรรมกำร 

- 27,067 - - - - - - - - 27,067 

      นำยชยัพฒัน ์ไพฑรุย*์ 
      กรรมกำร 

- 27,067 - - - - - - - - 27,067 

      นำงปัทมำวลยั รตันพล 
      กรรมกำรบริหำร  

- - - - - - - - 12/12 - - 

      นำยอรรถ ประคณุหงัสิต 
      กรรมกำรบริหำร  

- - - - - - - - 12/12 - - 

รวมท้ังสิน้ 5,918,384 1,041,250 75,000 45,000 - 7,079,634 

 
*หมายเหตุ  1 กรรมการบริษัทเข้าด ารงต าแหน่ง และลาออกจากต าแหน่ง อันได้แก่ 

▪ นำยเลิศศกัดิ์ บญุส่งทรพัย ์ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัท เมื่อวนัท่ี 10 ส.ค. 2563 
▪ นำยชยัพฒัน ์ไพฑูรย ์ลำออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท และต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เมื่อวนัที่ 

10 ส.ค. 2563 
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หมายเหตุ 2  ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนทีไ่ด้รับในฐานะกรรมการ อันได้แก่ 

▪ บ ำเหน็จกรรมกำร ส ำหรบัประธำนกรรมกำร ในอตัรำ 150,000 บำท กรรมกำรบรษิัท ในอตัรำท่ำนละ 105,000 
บำท 

▪ ค่ำตอบแทนประจ ำ ส ำหรบัประธำนกรรมกำรบรษิัท ในอตัรำเดือนละ 37,500 บำท กรรมกำรบรษิัท ในอตัรำเดือน
ละ 25,000 บำท/ท่ำน และ ส ำหรับประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ในอัตรำเดือนละ 22,500 บำท และกรรมกำร
ตรวจสอบในอตัรำเดือนละ 15,000 บำท/ท่ำน (ทัง้นีม้ีกำรลดอตัรำค่ำตอบแทนประจ ำส ำหรบักรรมกำรบรษิัทและ
กรรมกำรตรวจสอบลงรอ้ยละ 50 จำกจ ำนวนเต็ม ในเดือนมกรำคม 2564 เนื่องจำกสถำนกำรณโ์ควิด 19)  

▪ ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรบัประธำนกรรมกำรที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ในอัตรำ 37,500 บำท/ครัง้ 
กรรมกำรบรษิัทท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ในอตัรำ 25,000 บำท/ครัง้/ท่ำน 

▪ ค่ำเบีย้ประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส ำหรบัประธำนกรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ในอตัรำ 37,500  บำท/ครัง้ 
กรรมกำรตรวจสอบท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ในอตัรำ 25,000 บำท/ครัง้/ท่ำน 

▪ ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ส ำหรบัประธำนกรรมกำร ที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำรใน
อตัรำ 22,500 บำท/ครัง้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ในอตัรำ 15,000 บำท/ครัง้/ท่ำน 

▪ ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ส ำหรบัประธำนกรรมกำรที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ในอตัรำ 22,500 
บำท/ครัง้ กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียงที่มิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ในอตัรำ 15,000 บำท/ครัง้/ท่ำน 

▪  ค่ำเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร ส ำหรบัประธำนกรรมกำรที่มิไดเ้ป็นผูบ้ริหำร ในอัตรำ 37,500 บำท/ครัง้ 
กรรมกำรท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้รหิำร ในอตัรำ 25,000 บำท/ครัง้/ท่ำน 

▪ ทั้งนี ้ตัง้แต่กำรประชุมผูถื้อหุน้สำมัญประจ ำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2564 ที่ก ำหนดใหม้ีผลใช้ ตัง้แต่
เดือนพฤษภำคม 2564 
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8.2  รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของ บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั(มหำชน) ไดร้บักำรแต่งตั ้งจำก
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนมีคุณสมบตัิครบถว้นตำมกฎบตัรของ
คณะกรรมตรวจสอบและมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ โดยมีกรรมกำรที่มีคณุสมบติัสำมำรถปฏิบติัหน้ำที่
ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินไดต้ำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 5 ครัง้ โดยมีกรรมกำรเขำ้ครบองค์ประชุม 
ทุกครั้ง ทั้งนี ้คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่และรับผิดชอบตำมกฏบัตรของกรรมกำรตรวจสอบที่
คณะกรรมกำรบริษัทไดใ้หค้วำมเห็นชอบ ตลอดจนปฏิบติัหนำ้ที่ตำมกรอบขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยก ำหนดไว ้โดยครอบคลมุเรื่องดงัต่อไปนี ้
 

 - สอบทำนกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 

 - สอบทำนงบกำรเงิน 
 - สอบทำนควำมเหมำะสมของกำรเปิดเผยขอ้มลูของรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ 
               ทำงผลประโยชน ์
 - สอบทำนระบบกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 - สอบทำนควำมเหมำะสม ควำมพอเพียงของระบบกำรควบคมุภำยใน 

 - สอบทำนและก ำกบัดแูลกำรท ำงำนของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว ้

 - สอบทำนผลกำรตรวจสอบกำรทจุริต 

 - กำรพิจำรณำคดัเลือกและเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ   
               ค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2564 
 

 โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบในกำรดแูลใหบ้รษิัทฯ ด ำเนินงำนไปตำมนโยบำย
ของคณะกรรมกำรบรษิัทอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปรง่ใส ตรวจสอบได ้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรประเมินผล
กำรปฏิบติังำนของกรรมกำรตรวจสอบส ำหรบัปี 2564 เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ำกำรปฏิบติังำนมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดี ซึ่งมีผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑดี์เป็นที่น่ำพอใจ 
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8.3  สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ 

 1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2564 

ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 3 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จ านวน 1 ท่าน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทนไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2564 คณะกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทนมีการประชมุ ทัง้สิน้ 2 ครัง้ เพื่อปฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

และไดร้ายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบรษิัทดว้ยทกุครัง้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

• พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ผูบ้รหิารระดบัสงู และพนกังาน จากการ

 ประเมินผลงานในส่วนที่เก่ียวกับเป้าหมายและวัตถุประสงคท์ี่ก าหนด และทบทวนและอนุมัติ

 ขัน้ตอนการประเมินและโครงสรา้งผลตอบแทนประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัสงูของบริษัทฯ 

• ทบทวนและประสานงานกับผูบ้ริหารในการพิจารณาและวิเคราะหค่์าตอบแทนของบริษัทฯ โดย

 ค านึงถึงมาตรการชั่วคราวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใตส้ถานการณโ์ควิด-19  

• รว่มกบัคณะกรรมการบรษิัทในการพฒันาแผนผูส้ืบทอดต าแหน่งส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

• สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัท และคัดเลือกเพื่อน าเสนอต่อ

 คณะกรรมการบริษัทและผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยจะคดัเลือกบุคคลที่มีความซื่อสตัยท์ัง้ใน

 ดา้นส่วนตวัและดา้นการท างาน เป็นบุคคลที่มีความสามารถและมีการตดัสินใจที่ดีเลิศ อีกทัง้เป็น

 บคุคลที่มีความสามารถที่จะปฏิบติัหนา้ที่รว่มกบักรรมการบริษัทท่านอ่ืนๆ ทัง้นีเ้พื่อผลประโยชนใ์น

 ระยะยาวของผูถื้อหุน้ 

• พิจารณาโครงสรา้งของคณะกรรมการชุดย่อยและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการในการพิจารณา

 คดัเลือก รวมทัง้สรรหาบุคคลที่มีคณุสมบติั คณุวฒุิ และประสบการณเ์หมาะสมที่จะด ารงต าแหน่ง

 ในคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการชุดชุดย่อยของบริษัทเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ

 บรษิัท ตามความจ าเป็น 

• ก าหนดและใหค้ าแนะน าเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาการประเมินการท างานประจ าปี ของ

 คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยจะดแูลการประเมินประจ าปีดงักลา่ว 

• พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน ์ซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนประจ า ค่าบ าเหน็จ และเบีย้ประชุม 

 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหม้ี

 การเปลี่ยนแปลงไดต้ามเห็นสมควร 
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 2) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2564 ประกอบด้วย

กรรมการจ านวน 4 ท่าน และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ านวน 1 ท่าน ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท และในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม ทัง้สิน้ 2 ครัง้ เพื่อปฏิบติั

หนา้ที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และไดร้ายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการบริษัทดว้ยทุก

ครัง้ ซึ่งสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

• ติดตามผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจและการด าเนินงานของบริษัทฯอย่าง

   ใกลช้ิด รวมทัง้แผนบริหารความต่อเนื่องของบริษัทฯ และแผนงานส าหรบัการฟ้ืนฟูธุรกิจภายหลงั   

   จากสถานการณโ์ควิด-19 

• สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกบัโครงสรา้ง การบริหารความเสี่ยง การประเมินความ

   เสี่ยง ขอ้ควรปฏิบัติและแนวทาง นโยบาย และกระบวนการในการประเมินความ เสี่ยงและการ      

   บรหิารความเสี่ยง 

• สอบทานและประชุมร่วมกับผูบ้ริหารเก่ียวกับ ความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้และกลยุทธ์ที่เก่ียวขอ้งกับ

   ความเสี่ยงหลกั เช่น ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องและการระดมทุน ความ

   เสี่ยงดา้นการตลาด ความเสี่ยงจากการด าเนินงานและความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง รวมถึงการก าหนด

   แนวทาง นโยบายและกระบวนการในการควบคมุและลดความเสี่ยงดงักลา่ว  

• รับทราบ พิจารณา และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และ         

   มาตรการจดัการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบติังานเพื่อจดัการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อใหม้ั่นใจว่า

   บรษิัทฯมีการบรหิารความเสี่ยงที่เพียงพิเหมาะสม 

• ดูแล และสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ        

 เป้าหมายที่ก าหนดไว ้พรอ้มทัง้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่        

 ยอมรบัได ้ติดตามแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสถาวะ

การด าเนินธุรกิจ เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงไดร้บัการบรกิารจดัการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

• รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัท          

  รบัทราบอย่างต่อเนื่อง 
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 3) คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบนัคณะกรรมการบริหารมีจ านวน 7 

ท่าน และประธานคณะกรรมการบริหารเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารมีการประชุม ทัง้สิน้ 

12 ครัง้ โดยคณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบัติหน้าที่ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหเ้กิดผล

ประโยชนส์งูสดุกบับรษิัท ซึ่งพอสรุปไดด้งันี ้ 

• พิจารณาผลประกอบการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

• พิจารณาทบทวนแผนธุรกิจส าหรบัทกุสว่นงานของบริษัทฯ  

• ก าหนดนโยบายเชิงปฏิบติัการของบรษิัทฯ เพื่อใหท้นัต่อสถานการณ ์

• ติดตาม ปอ้งกนั และควบคมุผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจและการ

 ด าเนินงานของบริษัทฯอย่างใกลช้ิด รวมทัง้วางแผนงานส าหรบัการฟ้ืนฟธูุรกิจภายหลงัจาก

 สถานการณโ์ควิด-19 

• พิจารณาวาระส าคญั ก่อนน าเสนอใหก้บัคณะกรรมการบรษิัท 
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9.การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 

9.1  การควบคมุภายใน 

ระบบการควบคุมภายใน 
เอส แอนด ์พี มุ่งมั่น สรำ้งสรรค ์ในกำรพัฒนำผลิตภัณฑแ์ละใหบ้ริกำรดว้ยควำมทุ่มเท ใส่ใจ โดยยึดค่ำนิยม
ที่ว่ำ “คุณภำพ คุณค่ำ และคุณธรรม” เป็นหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจเสมอมำ และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมค่ำนิยมที่ 
ตัง้ไว ้บรษิัทฯจึงไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคมุภำยในที่ดีและมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ
และมีกำรสอบทำนกำรปฏิบติัทัง้ในระดับบริหำรและระดับปฏิบติังำน โดยจัดใหม้ีระบบกำรควบคุมภำยในที่
ครอบคลมุ ทัง้ดำ้นบญัชี กำรเงิน ดำ้นกำรปฏิบติังำน ดำ้นเทคโนโลยีและสำรสนเทศ มีกำรก ำหนดภำระหนำ้ที่ 
อ  ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบติังำน ผูบ้รหิำรไวเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษรอย่ำงชดัเจน  
 
โดยมีหน่วยงำนปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจ (BPI) เข้ำร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆท ำหน้ำที่ช่วยวำงระบบ 
ขัน้ตอนกำรท ำงำน สรำ้งระบบควบคุมภำยในพัฒนำระบบงำนต่ำงๆ มีส  ำนักงำนตรวจสอบภำยในท ำหนำ้ที่
ตรวจสอบกำรปฏิบติังำนของทุกหน่วยงำน และมีคณะกรรมกำรตรวจสอบท ำหนำ้ที่ก ำกับดแูลกำรตรวจสอบ
ภำยในใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนกำรปฏิบติังำนที่ทนัสมยัและเป็นสำกล ตลอดจนประเมินควำมเพียงพอของกำร
ควบคุมภำยในของระบบต่ำงๆ ใหค้ ำแนะน ำและติดตำมปรบัปรุงระบบกำรควบคุมภำยใน และรำยงำนให้
ผูบ้รหิำรทรำบ 
 
การตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดแูลกำรปฏิบติังำนของส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน โดยใหย้ดึถือกำรปฏิบติังำน
ดำ้นวิชำชีพตรวจสอบภำยในตำมมำตรฐำนสำกล มีควำมเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยำบรรณ มีกฎบตัรของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและส ำนกังำนตรวจสอบภำยในซึ่งไดก้ ำหนดภำรกิจ ขอบเขตกำรปฏิบติังำน อ ำนำจ
หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ ตลอดจนแนวทำงกำรปฏิบติังำนตรวจสอบไวอ้ย่ำงชัดเจน เพื่อใหบ้รรลผุลส ำเร็จ
ตำมวิสยัทศัน(์Vision) และพนัธกิจ(Mission) ของบริษัทฯ โดยก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี และมีกำร
ทบทวนเป็นประจ ำทุกปี ใหเ้หมำะสมอยู่เสมอ นอกจำกแผนงำนตรวจสอบที่พิจำรณำตำมควำมเสี่ยง (Risk 
Based Audit Planning) แลว้ ส ำนกังำนตรวจสอบภำยในไดพ้ฒันำงำนตรวจสอบโดยเนน้กำรสรำ้งระบบงำน
เชิงปอ้งกนัต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรใหค้วำมเชื่อมั่น และใหค้ ำปรกึษำ รวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงดำ้นทุจริต 
ตำมนโยบำยกำรใหเ้บำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต กำรสอบสวนและกำรคุม้ครองผูใ้หข้อ้มลู เพื่อใหก้ำร
ตรวจสอบมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลจึงไดก้ ำหนดใหม้ีกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยใหห้น่วยงำนรบั
ตรวจประเมิน เปรียบเทียบกบักำรประเมินของผูต้รวจสอบ เพื่อพิจำรณำผลต่ำงแลว้น ำมำวิเครำะหส์ำเหตุ ซึ่ง
จะไดน้ ำควำมเห็นของหน่วยงำนรบัตรวจมำพิจำรณำปรบัปรุงตำมที่เห็นว่ำเหมำะสม 
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ระบบบริหารความเส่ียง 
บริษัทฯไดมุ้่งมั่นที่จะพัฒนำกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลเพิ่มขึน้ ดังนัน้  
ในปี 2555 จึงไดม้ีกำรจัดตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองคก์รเพิ่มจำกคณะท ำงำนบริหำรควำม
เสี่ยงจำกระดบัหน่วยงำน ซึ่งในปี 2564 นีค้ณะกรรมกำรไดม้ีกำรประชุมทัง้หมด 4 ครัง้ โดยพิจำรณำแจกแจง
ควำมเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงำนทั้งองค์กร จัดอันดับควำมเสี่ยง ก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
มอบหมำยผูร้บัผิดชอบจดัใหม้ีมำตรกำรควบคมุและบรหิำรจดักำรควำมเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้เพื่อให้
บรษิัทฯสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยและกลยุทธท์ี่ก ำหนดไว ้และสรำ้งควำมเชื่อมั่นใหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
ซึ่งได้มีกำรพิจำรณำควำมเสี่ยงของบริษัทฯว่ำมีควำมเสี่ยงด้ำนใดบ้ำงที่ เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งควำม
เปลี่ยนแปลงในสภำพเศรษฐกิจที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯในแต่ละไตรมำส คณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงได้ประเมินควำมเสี่ยงในโครงกำรส ำคัญที่ผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบริหำร เสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำน และเสนอคณะกรรมกำรบรษิัท พิจำรณำกลั่นกรองเพื่อใหม้ีกำรจดักำรควำม
เสี่ยงและติดตำมอย่ำงใกลช้ิดและมั่นใจไดว้่ำควำมเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้รวมทัง้บริษัทฯสำมำรถบรรลุ
เปำ้หมำยที่ก ำหนดไว ้
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รายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกนั 
    

1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน 
  

(1) รายได ้
    

บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพนัธ ์ รายละเอียดของรายการ 
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)  
 ปี 2564  ปี 2563  

บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล 
  
  

บรษิัทย่อย 
  
  

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 0.21 0.41 

รายไดค้า่บรกิาร 0.74 1.20 

ดอกเบีย้รบั - 0.28 
บจ. ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอ็มบเีอช บรษิัทย่อยของ บจ. 

เอส แอนด ์พี โกลเบิล 
ดอกเบีย้รบั 1.15 1.16 

บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนลฟู้ดส ์
  
  
  

บรษิัทย่อย 
  
  
  

รายไดค้า่บรกิาร 1.20 1.80 

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 0.12 0.45 

ขายสินคา้ 38.87 26.19 

ดอกเบีย้รบั 0.51 0.68 
บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี ่
  
  
  

บรษิัทย่อย 
  
  
  

รายไดค้า่บรกิาร 1.20 1.20 

ขายสินคา้ 2.81 5.52 

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 0.12 0.09 

ดอกเบีย้รบั 0.24 0.29 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา) 

บรษิัทย่อย 
  

รายไดค้า่บรกิาร 1.39 2.44 

เงินปันผลรบั 8.56 - 

บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  
  
  
  

บรษิัทย่อย 
  
  
  

รายไดค้า่บรกิาร 1.20 1.20 

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 0.12 0.20 

ขายสินคา้ 2.40 2.06 

ดอกเบีย้รบั 0.19 0.24 

บจ. เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ บรษิัทย่อย รายไดค้า่บรกิาร 0.02 0.02 
บจ. ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูีน บรษิัทรว่มคา้ของ -

บจ. เอส แอนด ์พี ดี
เวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ 

ค่าแฟรนไ์ซส ์ 1.89 0.27 

ดอกเบีย้รบั 0.53 - 
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บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพนัธ ์
รายละเอียดของ

รายการ  
มูลค่ารายการ(ล้านบาท)  
 ปี 2564  ปี 2563  

บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง 
  
  
  

บรษิัทย่อย 
  
  
  

รายไดค้า่บรกิาร 1.20 1.20 

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 2.54 3.64 

ขายสินคา้ 1.60 2.65 

เงินปันผลรบั 12.97 8.80 

บจ. ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอริง่ เซอรว์ิสเซส  
  
  

บรษิัทรว่ม 
  
  

ขายสินคา้ 0.21 0.38 

รายไดค้า่บรกิาร 0.48 0.48 

เงินปันผลรบั 19.99 14.99 

บจ. เอ็ม เอส ซี ไทย คซูีน 
  

บรษิัทรว่มคา้ 
  

ใหเ้ชา่อาคารและอปุกรณ ์ 3.00 0.88 

ขายสินคา้ 0.08 0.02 
     

บมจ. เดอะไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป บรษิัทย่อยของบมจ. 
ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น
แนล  

ขายสินคา้ 45.43       24.21  

บจ. ไมเนอร ์ดีคิว  บรษิัทย่อยของบมจ. 
ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 

ขายสินคา้ 7.25         4.04  

บจ. สเวนเซ่นส ์(ไทย)    ขายสินคา้ 12.00       21.28  

บจ. เอส.แอล.อาร.์ที.   ขายสินคา้ 0.86         1.92  

บจ. เดอะคอฟฟ่ี คลบั(ประเทศไทย)    ขายสินคา้ -         0.33  

บจ. ซีเลค เซอรว์ิส พารท์เนอร ์   ขายสินคา้ 0.04         1.35  

      65.58       53.13  
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   (2) ซือ้สินค้าและบริการ 

บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพนัธ ์
รายละเอียดของ

รายการ  
มูลค่ารายการ(ล้านบาท) 

 ปี 2564   ปี 2563  

บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี ่ บรษิัทย่อย ค่าขนส่งและค่าบรกิาร        78.39          6.47  

บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอร ์เนชั่นแนลฟู้ด  บรษิัทย่อย ซือ้สินคา้         4.95         1.55  

บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  บรษิัทย่อย ซือ้สินคา้         2.77         0.33  

    ค่าบรกิาร -         0.40  

บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง บรษิัทย่อย ค่าบรกิาร       30.26        33.03  

บจ. เอ็ม เอส ซี ไทย คซูีน บรษิัทรว่มคา้ ค่าบรกิาร         1.81          0.08  
กรรมการของบรษิัท กรรมการของบรษิัท ค่าเช่าพืน้ท่ีส านกังานและ

เก็บสินคา้ 
        1.46          1.32  

บมจ. ซีคอน ดเีวลลอปเมน้ท ์ กรรมการของบรษิัท ค่าเช่าอาคารและบรกิาร         5.24          6.81  

          
บจ. รอยลัการเ์ดน้พลาซา่ บรษิัทย่อยของบมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น
แนล  

ค่าเช่าอาคารและบรกิาร         0.83          1.05  

บจ. เจา้พระยารีซอรท์   ค่าเช่าอาคารและบรกิาร         3.92         3.09  

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป   ค่าบรกิาร         1.73          1.87  
บจ. ไมเนอร ์แดรี่  บรษิัทย่อยของบมจ. 

เดอะ ไมเนอร ์ ฟู้ด 
กรุ๊ป 

ซือ้สินคา้         0.50            - 

 บจ. ไมเนอร ์ชีส    ซือ้สินคา้         2.83            - 

           9.80        6.01 
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2. สินทรัพยแ์ละหนีสิ้นระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลทีเ่กี่ยวข้องกัน  

บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพนัธ ์
รายละเอียดของ 

รายการ 
มูลค่ารายการ(ล้านบาท) 

 ปี 2564  ปี 2563  

(1) ลูกหนีก้ารค้า        

บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร -     0.37  
บจ. ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอ็มบเีอช บรษิัทย่อยของ บจ. 

เอส แอนด ์พี โกลเบิล 
ดอกเบีย้รบั 0.29     2.16  

บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนลฟู้ดส ์ บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 4.17     2.77  

บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 0.33     0.54  

บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี ่ บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 0.27     6.90  
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา) 

บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 0.59     0.50  

บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 1.03     0.48  

บจ. เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ บรษิัทย่อย ขายสินคา้และบรกิาร 0.20     0.20  
บจ. ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูีน บรษิัทรว่มคา้ของ -

บจ. เอส แอนด ์พี ดี
เวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ 

ค่าแฟรนไ์ซส/์ดอกเบีย้ 6.29 6.32 

บจ. ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอริง่เซอรว์ิสเซส  บรษิัทรว่ม ขายสินคา้ 0.48 0.54 

บจ.เอ็ม เอส ซี ไทย คซูีน บรษิัทรว่มคา้ ค่าบรกิาร 0.38 0.13 
     

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป บรษิัทย่อยของบมจ. 
ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น
แนล  

ขายสินคา้ 5.28 2.43 

บจ. ไมเนอร ์ดีคิว  บรษิัทย่อยของบมจ. 
เดอะ ไมเนอร ์ ฟู้ด 
กรุ๊ป 

ขายสินคา้ 0.14 - 

บจ. สเวนเซ่นส ์(ไทย)    ขายสินคา้ 1.59 0.15 

บจ. เอส.แอล.อาร.์ที.   ขายสินคา้ 0.06 0.12 

      7.06 2.70 
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บริษัทและบุคคลทีเ่กี่ยวข้อง ความสัมพนัธ ์
รายละเอียดของ 

รายการ 
มูลค่ารายการ(ล้านบาท) 

 ปี 2564   ปี 2563  

(2) เจ้าหนีก้ารค้า         

บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี ่ บรษิัทย่อย ค่าขนส่งและค่าบรกิาร         7.54          7.16  

บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี บรษิัทย่อย ซือ้สินคา้         0.07         0.11  

บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง บรษิัทย่อย ค่าบรกิาร         4.99          3.75  
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป บรษิัทย่อยของบมจ. 

ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่น
แนล  

ค่าบรกิาร         0.39          0.46  

บจ. ไมเนอร ์ดีคิว  บรษิัทย่อยของบมจ. 
เดอะ ไมเนอร ์ ฟู้ด 
กรุ๊ป 

ซือ้สินคา้            -          1.03  

บจ. ไมเนอร ์แดรี่    ซือ้สินคา้         0.32          0.02  

บจ. ไมเนอร ์ชีส   ซือ้สินคา้         1.52             -  

     2.23        1.51 

     

(3) เงนิให้กู้แก่กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั         

บจ. ภทัรา เรสทวัรองท ์เวยีนนา จีเอ็มบเีอช  
(รอ้ยละ 3.0) 

บรษิัทย่อยของ บจ. 
เอส แอนด ์พี โกลเบิล 

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว 36.68 38.71 

บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอร ์เนชั่นแนลฟู้ด  
(รอ้ยละ 3.50) 

บรษิัทย่อย เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 6.00 22.00 

บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี (รอ้ยละ 4.50) บรษิัทย่อย เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 2.4 4.20 

บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่ (รอ้ยละ 3.50) บรษิัทย่อย เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ - 4.00 

    เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว - 5.00 
บจ. ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูีน (รอ้ยละ 4.50) บรษิัทรว่มคา้ของ -

บจ. เอส แอนด ์พี ดี
เวลลอปเมน้ท ์โฮลดิง้ 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 22.32 - 
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ส่วนที ่3 
ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
 
13.1 งบการเงนิ 
 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เอส แอนด ์พ ีซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัยอ่ย 
(กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึ
กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

 งบการเงินท่ีตรวจสอบ 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
และขา้พเจ้าได้ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจ้าได้รบั
เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้ 

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

มูลค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคืนของเงินลงทุนในการร่วมค้า  
  

ตามทีเ่ปิดเผยในหมายเหตุ 8 ของงบการเงนิรวมเกี่ยวกบัการ
ประมาณการทางบญัชทีีส่ าคญัและการใชดุ้ลยพนิิจทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัเงนิลงทุนในการร่วมคา้  

กลุ่มกิจการมีกิจการร่วมค้า มูลค่าตามบัญชี 206 ล้านบาทใน 
งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งรายการหลกั
เกีย่วขอ้งกบัหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดในธุรกจิรา้นอาหาร 
ซึ่งประกอบกิจการในประเทศสหราชอาณาจกัร กลุ่มกิจการ
ต้องท าการทดสอบการดอ้ยค่าหน่วยทีก่่อใหเ้กดิกระแสเงนิสด
ของเงนิลงทุนในการร่วมคา้เมื่อมขีอ้บ่งชีข้องการดอ้ยค่า  

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ผูบ้รหิารไดจ้ดัท า
การประเมนิการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในการร่วมคา้โดย 

1. ค านวณมลูค่าจากการใชส้นิทรพัยข์องแต่ละหน่วยสนิทรพัย์
ที่ก่อให้เกิดเงินสดโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด วิธีการ
ดงักล่าวใช้กระแสเงนิสด (รายได ้และค่าใชจ้่าย) ส าหรบั 
แต่ละหน่วยสนิทรพัย์ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดในระยะเวลา 5 ปี 
และคดิมูลค่าสุดท้ายด้วยอตัราการเติบโตของธุรกิจคงที่
ตัง้แต่ปีที ่5 หลงัจากนัน้กระแสเงนิสดจะถูกคดิลดกลบัมา
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก
ของเงนิทุน  

2.  เปรียบเทียบผลลัพธ์ของมูลค่าจากการใช้สนิทรพัย์ของ
หน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด กบัมลูค่าตามบญัช ี 

จากการทดสอบการด้อยค่า ผู้บริหารมิได้บันทึกค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มเติมในปีปัจจุบัน
เนื่องจากการค านวณมูลค่าจากการใช้สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี
สุทธ ิขอ้สมมตฐิานทีส่ าคญัไดถู้กเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 14 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับประเด็นดังกล่าวเนื่ องจากการ
ประเมนิการด้อยค่ามคีวามเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของ
ผูบ้รหิารอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งอ้างองิสมมตฐิานต่างๆ ทีม่ผีลมา
จากการคาดการณ์สภาวะตลาดและเศรษฐกจิในอนาคต 

วธิกีารตรวจสอบมดีงันี้ 

 

• ท าความเขา้ใจ และประเมนิขอ้มูลส่วนประกอบในประมาณการกระแส
เงินสด รวมถึงกระบวนการที่ใช้ในการค านวณ และทดสอบการ
ค านวณของผูบ้รหิาร 

• ประเมนิสมมติฐานที่ส าคญัของผู้บริหารที่ใช้ใน การคาดการณ์โดย
การเปรียบเทียบกับตัวเลขในอดีตและการคาดการณ์สภาวะ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สมมติฐานดงักล่าวรวมถึงอัตราการ
เตบิโตของธุรกจิ, ประมาณการต้นทุนและประมาณการค่าใช้จ่าย
ในอนาคต เป็นตน้  

• ทดสอบตวัแปรทีน่ ามาใชใ้นการพจิารณาอตัราคดิลดและทดสอบ
การค านวณของอตัราดงักล่าว 

• ประเมินความพอเพียงของการค านวณค่าความอ่อนไหว 
ในแต่ละหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสด การประมาณมูลค่าของ
เงนิลงทุนในการร่วมค้ามคีวามอ่อนไหวตามการเปลี่ยนแปลงของตวั
แปรในสมมติฐานที่ส าคญั ในกรณีที่อตัราดงักล่าวไม่เป็นไปตามที่
คาดไว ้จะเป็นผลให้คาดการณ์ไดถ้งึค่าเผื่อการดอ้ยค่าที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต 

• ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ งบ
การเงนิ รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกบัสมมติฐานที่ส าคญัและความ
อ่อนไหวในสมมตฐิานนัน้ๆ  

 
จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าข้อสมมติฐานที่
ส าคญัที่ผู้บรหิารใช้ในการพจิารณาการด้อยค่ามคีวามสมเหตุ  สมผล
ตามหลกัฐานทีม่อียู่  
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ข้อมูลอ่ืน  
 
กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบด้วย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงัวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ได้ใหค้วามเชื่อมัน่
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการคอื การอ่านและพจิารณาว่า
ขอ้มูลอื่นมคีวามขดัแย้งที่มสีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ี่ได้รบัจากการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจ้าไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจ้าสรุปไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสาร
เรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 
กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติ
หรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกจิการและบรษิทัใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชสี าหรบัการ
ด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมคีวามตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบรษิัท หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและ
บรษิทั  
 
 

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การตรวจสอบของขา้พเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ในระดบัสงู แต่
ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญัที่มอียู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด และถือว่ามสีาระส าคญัเมื่อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต และสงสยั
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

• ระบุและประเมนิความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเหน็ของขา้พเจ้า ความเสีย่งที่ไม่พบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะ
สูงกว่าความเสีย่งที่เกดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสาร
หลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
กจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีี่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัช ีและการ
เปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานตอ่เนื่องของกรรมการและจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กดิขอ้สงสยั
อย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่องหรอืไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มสีาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ได้รบัจนถึงวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้า อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและ
บรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้กีารน าเสนอขอ้มลู
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่เหมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ขา้พเจา้  

 
 

ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคญั ซึ่งรวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายใน หากขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระ
และได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามเีหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 

 

 

 

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงนิรวม
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกดิขึน้ 
ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าน`งสมเหตุผล
ว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

 

 

ไพบูล  ตนักลู 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 
กรุงเทพมหานคร 
21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

 

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

สินทรพัย์

สินทรพัย์หมุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10 980,417,445 577,281,733 865,681,128 478,902,962

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรม

ผา่นก าไรขาดทุน 7 360,295,976 479,410,915 360,295,976 479,396,556

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 11 245,333,878 241,717,606 228,306,555 217,893,047

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 25,458,139 2,824,501 22,323,800 -

ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย

ทีค่รบก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 31 - - 7,598,933 26,928,960

สนิคา้คงเหลอื 13 272,193,885 224,609,120 263,094,941 213,801,878

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 14,105,322 22,231,566 8,419,117 15,547,161

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 1,897,804,645 1,548,075,441 1,755,720,450 1,432,470,564

สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 810,007 809,407 784,924 784,324

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ย

วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย 12 10,000,000 - 10,000,000 -

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 170,750,669 220,750,669

เงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม 14 73,239,251 66,570,176 4,997,000 4,997,000

เงนิลงทุนในการรว่มคา้ 14 205,900,922 200,111,174 35,000,000 35,000,000

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย 31 - - 37,481,707 46,983,330

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 16 1,486,349,139 1,397,449,424 1,428,145,799 1,329,421,559

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 17 1,306,441,431 1,826,690,679 1,066,132,918 1,551,860,923

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 18 16,755,747 18,796,671 16,713,874 18,748,619

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 19 67,961,117 55,900,754 63,727,071 53,415,531

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 680,773 4,456,176 665,521 2,465,981

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 3,168,138,387 3,570,784,461 2,834,399,483 3,264,427,936

รวมสินทรพัย์ 5,065,943,032 5,118,859,902 4,590,119,933 4,696,898,500

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 20 7,658,175 57,032,015 - 55,000,000

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 20 53,953,320 31,357,160 53,953,320 31,357,160

ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 31 1,065,955 619,306 - -

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 21 760,006,858 646,955,158 714,665,999 603,870,485

ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเชา่

ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 442,871,332 472,067,614 399,425,035 428,753,431

ภาษีเงนิไดน้ิตบุิคคลคา้งจ่าย 44,699,622 30,423,802 42,739,487 29,934,940

ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน 22 8,273,082 1,810,867 8,273,082 1,810,867

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 38,781,054 45,445,576 27,474,477 29,750,823

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,357,309,398 1,285,711,498 1,246,531,400 1,180,477,706

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 20 195,633,610 90,535,650 195,633,610 90,535,650

เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 1,114,739 2,180,694 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 653,014,872 1,114,672,720 477,377,969 908,602,013

ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนักงาน 22 167,061,202 151,893,812 160,147,464 145,933,249

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 75,787,106 78,380,183 44,014,637 45,508,388

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 1,092,611,529 1,437,663,059 877,173,680 1,190,579,300

รวมหน้ีสิน 2,449,920,927 2,723,374,557 2,123,705,080 2,371,057,006

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

หน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้ำของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั จ านวน 514,928,784 หุน้ 

มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : 490,408,365 หุน้

มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 514,928,784 490,408,365 514,928,784 490,408,365

ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว

หุน้สามญั จ านวน 511,512,758 หุน้ 

มูลคา่ทีไ่ดร้บัช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท

(พ.ศ. 2563 : 490,408,365 หุน้

มูลคา่ทีไ่ดร้บัช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท) 23 511,512,758 490,408,365 511,512,758 490,408,365

ส่วนเกนิมูลคา่หุน้ 23 689,980,549 689,980,549 689,980,549 689,980,549

ส่วนเกนิจากก าไรจากการโอนธุรกจิ

ใหแ้กก่ารรว่มคา้ 79,905,178 79,905,178 - -

ก าไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนส ารองตามกฎหมาย 25 52,343,137 52,343,137 52,343,137 52,343,137

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,257,830,351 1,064,932,904 1,167,374,199 1,047,905,233

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (13,853,507) (18,083,871) 45,204,210 45,204,210

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 2,577,718,466 2,359,486,262 2,466,414,853 2,325,841,494

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 38,303,639 35,999,083 - -

รวมส่วนของเจ้ำของ 2,616,022,105 2,395,485,345 2,466,414,853 2,325,841,494

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้ำของ 5,065,943,032 5,118,859,902 4,590,119,933 4,696,898,500

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  196    
 

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

รายไดจ้ากการขาย 9 4,817,123,674 5,198,652,171 4,556,447,878 4,879,626,638
ตน้ทุนขาย (2,296,068,081) (2,458,954,476) (2,201,994,502) (2,325,004,256)

ก ำไรขัน้ต้น 2,521,055,593 2,739,697,695 2,354,453,376 2,554,622,382
รายไดอ้ื่น 96,250,323 86,946,932 107,884,598 102,449,024
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,722,568,504) (1,992,380,711) (1,591,040,529) (1,843,769,447)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (444,123,529) (499,869,955) (502,473,874) (504,005,168)

ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยน 14,203,995 2,485,141 9,189,116 1,621,787
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม
   และการรว่มคา้ 2,272,633 (45,938,537) - -

ตน้ทุนทางการเงนิ 26 (67,223,899) (72,955,852) (56,274,427) (62,458,197)

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 399,866,612 217,984,713 321,738,260 248,460,381
คา่ใชจ่้ายภาษีเงนิได้ 28 (58,599,715) (36,236,151) (55,146,809) (35,536,026)

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรบัปี 341,266,897 181,748,562 266,591,451 212,924,355

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน:

รายการทีไ่ม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั

การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์
   หลงัออกจากงาน - สุทธจิากภาษีเงนิได้ - 7,656,508 - 2,519,076

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงัก าไรหรอื
ขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา่งบการเงนิ 5,287,955 (4,888,372) - -

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืนส ำหรบัปี - สุทธิจำกภำษี 5,287,955 2,768,136 - 2,519,076

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวมส ำหรบัปี 346,554,852 184,516,698 266,591,451 215,443,431

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 340,019,932 183,024,792 266,591,451 212,924,355
ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 1,246,965 (1,276,230) - -

341,266,897 181,748,562 266,591,451 212,924,355

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทั 344,250,296 185,427,725 266,591,451 215,443,431

ส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุ 2,304,556 (911,027) - -

346,554,852 184,516,698 266,591,451 215,443,431

ก ำไรต่อหุ้น 29
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  197     

บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

ส่วนเกินจำก กำรวดัมูลค่ำใหม่

ก ำไรจำกกำร จดัสรรแล้ว - ของภำระผกูพนั รวมองคป์ระกอบ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน โอนธุรกิจแก่  ทุนส ำรอง กำรแปลง ผลประโยชน์ อ่ืนของส่วน ผู้เป็นเจ้ำของ ท่ีไม่มีอ ำนำจ รวมส่วนของ

และช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น กิจกำรร่วมค้ำ ตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ค่ำงบกำรเงิน พนักงำน ของเจ้ำของ ของบริษทั ควบคมุ เจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,197,689,561 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,489,839,986 46,226,111 2,536,066,097

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัใหม่มาใชค้รัง้แรก - - - - (36,248,876) - - - (36,248,876) (8,032,673) (44,281,549)

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ

วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,161,440,685 (61,333,595) 40,846,791 (20,486,804) 2,453,591,110 38,193,438 2,491,784,548

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 183,024,792 (4,357,676) 6,760,609 2,402,933 185,427,725 (911,027) 184,516,698

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (279,532,573) - - - (279,532,573) (1,283,328) (280,815,901)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,064,932,904 (65,691,271) 47,607,400 (18,083,871) 2,359,486,262 35,999,083 2,395,485,345

ยอดคงเหลือต้นงวด วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 490,408,365 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,064,932,904 (65,691,271) 47,607,400 (18,083,871) 2,359,486,262 35,999,083 2,395,485,345

กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี 

การใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ 24 21,104,393 - - - - - - - 21,104,393 - 21,104,393

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - - 340,019,932 4,230,364 - 4,230,364 344,250,296 2,304,556 346,554,852

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - - (147,122,485) - - - (147,122,485) - (147,122,485)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 511,512,758 689,980,549 79,905,178 52,343,137 1,257,830,351 (61,460,907) 47,607,400 (13,853,507) 2,577,718,466 38,303,639 2,616,022,105

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม

ส่วนของผู้เป็นเจ้ำของของบริษทั

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 

ก ำไรสะสม ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของ 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้ำของ 

ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสรจ็อ่ืน

ทุนท่ีออก จดัสรรแล้ว - กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผกูพนั

และช ำระแล้ว ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ยงัไม่ได้จดัสรร ผลประโยชน์พนักงำน รวมส่วนของเจ้ำของ

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท บำท บำท

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,124,632,241 42,685,134 2,400,049,426

ผลกระทบจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

  ฉบบัใหม่มาใชค้รัง้แรก - - - (10,118,790) - (10,118,790)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 - ปรบัปรงุใหม่ 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,114,513,451 42,685,134 2,389,930,636
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 212,924,355 2,519,076 215,443,431

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - (279,532,573) - (279,532,573)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,047,905,233 45,204,210 2,325,841,494

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2564 490,408,365 689,980,549 52,343,137 1,047,905,233 45,204,210 2,325,841,494
กำรเปล่ียนแปลงในส่วนของเจ้ำของส ำหรบัปี 

การใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธิ 24 21,104,393 - - - - 21,104,393

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี - - - 266,591,451 - 266,591,451

เงนิปันผลจ่าย 30 - - - (147,122,485) - (147,122,485)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 511,512,758 689,980,549 52,343,137 1,167,374,199 45,204,210 2,466,414,853

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ก ำไรสะสม

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 

 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด 

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ บำท บำท บำท บำท

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 399,866,612 217,984,713 321,738,260 248,460,381

รายการปรบัปรงุ
คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 27 706,877,865 698,292,155 637,862,265 628,548,718
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากการปรบั
มูลคา่ยุตธิรรมสนิทรพัยท์างการเงนิ (30,940) (1,148,081) (45,300) (1,148,081)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ -
ลูกหนี้การคา้ 11 3,713,464 - 3,713,464 -

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - 50,000,000 -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน

ในบรษิทัรว่มคา้ (กลบัรายการ) (30,174,190) - - -
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของทีด่นิ 
อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) 16 9,045,000 (957,000) 14,690,000 (6,357,000)

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 18,413,544 37,447,370 11,930,026 19,135,246

ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (5,775,928) (3,318,234) (4,338,958) (1,411,385)
(ก าไร) ขาดทุนจากการประเมนิหนี้สนิตามสญัญาเชา่ใหม่ 2,434,117 (47,320,549) (136,570) (11,301,014)

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิ (854,121) (706,132) (854,121) (706,132)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 22 27,055,938 22,463,492 26,102,763 23,351,647
คา่ใชจ่้ายโปรแกรมสทิธพิเิศษแกลู่กคา้ 1,718,507 1,054,217 1,177,573 1,054,217
รายไดเ้งนิปันผลรบั 31 - - (41,512,358) (23,789,240)

รายไดด้อกเบี้ยรบั (1,760,054) (1,036,738) (3,706,578) (3,858,351)
ตน้ทุนทางการเงนิ 26 67,223,899 72,955,852 56,274,427 62,458,197
(ก าไร) ขาดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิจากอตัราแลกเปลี่ยน (1,940,516) (7,066,804) (8,566,494) (1,621,787)
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม

และการรว่มคา้ (2,272,633) 45,938,537 - -

การเปลี่ยนแปลงเงนิทุนหมุนเวยีน
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (5,007,635) 82,736,601 (15,372,951) 131,792,482
สนิคา้คงเหลอื (47,584,765) 75,787,344 (49,293,063) 72,665,966

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8,126,244 1,117,077 7,194,811 369,698
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 3,774,803 3,941,869 1,800,460 1,187,966
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 75,148,065 (170,023,118) 101,901,454 (111,884,053)

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (8,383,029) 700,767 (3,453,919) (3,913,338)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 22 (5,426,333) (64,496,450) (5,426,333) (61,655,438)

เงนิสดไดม้าจากการด าเนินงาน 1,214,187,914 964,346,888 1,101,678,858 961,378,699
จ่ายดอกเบี้ย (5,155,968) (6,281,402) (5,126,709) (5,663,500)
จ่ายภาษีเงนิได้ (56,384,258) (34,668,889) (52,653,802) (34,109,543)

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,152,647,688 923,396,597 1,043,898,347 921,605,656

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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บริษทั เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564

 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมำยเหตุ พนับำท พนับำท พนับำท พนับำท

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่ดว้ย
วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย (10,000,000) - (10,000,000) -

เงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่
ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน 12 120,000,000 100,000,000 120,000,000 100,000,000

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมูลคา่
ดว้ยมูลคา่ยุตธิรรมผา่นก าไรขาดทุน - (250,000,000)  -              (250,000,000)  

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (281,787,282) (215,068,264) (308,596,898) (212,296,733)

เงนิสดรบัจากการขายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,767,067 5,788,537 6,544,849 4,495,120
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 (21,788,000) - (21,788,000) -
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย 31 - - - (58,800,000)
การช าระคนืเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัย่อย 31 - - 28,831,650 39,839,012

เงนิปันผลรบั 19,988,000 14,991,000 41,512,358 23,789,240
ดอกเบี้ยรบั 1,760,054 53,164 4,972,719 2,874,952

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน (165,060,161) (344,235,563) (138,523,322) (350,098,409)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 80,626,160 175,000,000 75,000,000 175,000,000
เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ (130,000,000) (120,000,000) (130,000,000) (120,000,000)
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 167,000,000 - 167,000,000 -

เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ (39,305,880) (33,857,160) (39,305,880) (33,857,160)
เงนิสดจ่ายคนืจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 31 (619,306) - - -
เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเชา่ 17 (531,642,209) (415,813,509) (473,490,830) (378,581,620)
เงนิสดรบัจากใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั 24 21,104,393 - 21,104,393 -

เงนิปันผลจ่าย 30 (146,847,706) (279,479,484) (146,847,706) (279,479,484)

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (579,684,548) (674,150,153) (526,540,023) (636,918,264)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ 407,902,979 (94,989,119) 378,835,002 (65,411,017)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 577,281,733 674,337,699 478,902,962 542,549,529
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี่ยนของ
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (4,767,267) (2,066,847) 7,943,164 1,764,450

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 980,417,445 577,281,733 865,681,128 478,902,962

รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้จากการซื้อทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ 
และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 61,090,199 23,343,961 60,701,660 23,343,961

เงนิปันผลคา้งจ่าย 739,848 465,069 739,848 465,069

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงนินี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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1 ข้อมูลทัว่ไป  

 
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทยและมทีีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนดงันี้ 
 
อาคารอิตลัไทยทาวเวอร์ ชัน้ที่ 23 และ 24 เลขที่ 2034/100 - 103, 106 - 107 ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
10310 ประเทศไทย 
 
การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มกิจการ”) คือ การประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่ ผลิตและจ าหน่าย
ผลติภณัฑเ์บเกอรี ่อาหารส าเรจ็รปูแช่แขง็ รวมทัง้ผลติภณัฑอ์าหารและบรกิารทีเ่กีย่วเน่ืองอื่น ๆ เช่น บรกิารจดัเลีย้งนอกสถานที ่เป็นตน้ 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการน้ีแสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่21 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบ  
การใชจ้่ายของผูบ้รโิภค ซึ่งส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายลดลง กลุ่มกจิการไดม้กีารปรบัแผนการด าเนินงานเพื่อลดต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่จ าเป็น ท าให้กลุ่มกิจการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้กลุ่มกิจการมีความสามารถ  
ทีจ่ะปฏบิตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ และมเีงนิหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ได้เบิกใช้เพยีงพอส าหรบักิจกรรมการด าเนินงา น
และการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและข้อก าหนดภายใต้พระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจดัท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้น 
สนิทรพัยท์างการเงนิบางรายการ 
 
การจัดท างบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่ร ับรองทัว่ไปในประเทศไทยก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญและ  
การใชดุ้ลยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผยเรื่องการใชดุ้ลย
พนิิจของผูบ้รหิารหรอืรายการทีม่คีวามซบัซ้อน และรายการเกี่ยวกบัขอ้สมมตฐิานและประมาณการทีม่นีัยส าคญัต่องบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 8 
 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากงบการเงนิตามกฎหมายทีเ่ป็นภาษาไทย ในกรณีทีม่เีนื้อความขดัแย้ง
กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
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การจดัประเภทรายการใหม่ 
 
ตวัเลขทีน่ ามาแสดงเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่องก าหนดรายการ
ย่อทีต่้องมใีนงบการเงนิ และมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนมุมมองทีผู่บ้รหิารใชใ้นการวเิคราะห์ผลประกอบการ และระดบั
สาระส าคญัของรายการ รวมถงึลกัษณะทีแ่ทจ้รงิของรายการ โดยรายการจดัประเภทใหม่มดีงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามท่ี 

รายงานไว้เดิม 
จดัประเภท
รายการใหม ่ จดัประเภทใหม ่

ตามท่ี 
รายงานไว้เดิม 

จดัประเภท
รายการใหม ่ จดัประเภทใหม ่

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       
งบแสดงฐานะการเงิน ส าหรบัปี 
   ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
      พ.ศ. 2563       
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการที ่
   เกีย่วขอ้งกนั 2,825 - 2,825 4,000 (4,000) - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก ่
   บรษิทัย่อยทีค่รบก าหนดช าระ 
      ภายในหนึ่งปี - - - 22,929 4,000 26,929 
       
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,409,657 (12,208) 1,397,449 1,337,501 (8,079) 1,329,422 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 1,814,483 12,208 1,826,691 1,543,782 8,079 1,551,861 
       
ก าไรจากการขายสนิทรพัยถ์าวร 
   ใหแ้ก่การร่วมคา้รอรบัรู ้ 23,871 (23,871) - - - - 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 54,509 23,871 78,380 45,508 - 45,508 
       
เงนิมดัจ าระยะยาว 270,314 (270,314) - 251,590 (251,590) - 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า 1,384,986 (270,314) 1,114,672 1,160,192 (251,590) 908,602 
       
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็       
   ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  
      31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
รายไดท้างการเงนิ 1,037 (1,037) - 3,858 (3,858) - 
รายไดอ้ื่น 85,910 1,037 86,947 98,591 3,858 102,449 
       
ตน้ทุนขาย (3,105,561) 646,607 (2,458,954) (2,983,492) 658,488 (2,325,004) 
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (1,378,274) (614,107) (1,992,381) (1,191,931) (651,838) (1,843,769) 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร (420,244) (79,626) (499,870) (450,230) (53,775) (504,005) 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร (47,126) 47,126 - (47,126) 47,126 - 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุ 

 
4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงมาถือปฏิบติัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มกิจการ 
 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิม่เติมหลกัการใหม่และแนวปฏิบตัใิน
เรื่องต่อไปนี้ 
- การวดัมลูค่า ซึง่รวมถงึปัจจยัทีต่อ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 
- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 
- เรื่องกิจการที่เสนอรายงานอาจเป็นกิจการเดียวหรือส่วนของกิจการหรือประกอบด้วยกิจการมากกว่า 1 แห่ง  

ซึง่ไม่จ าเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 
- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ 
 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงค านิยามของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนี้สนิในงบการเงนิ รวมทัง้ได้
อธบิายใหช้ดัเจนขึน้ถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความ
ระมดัระวงั และความไม่แน่นอนของการวดัมูลค่าในการรายงานทางการเงนิ 
 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 เรื่อง นโยบาย
การบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงค านิยามของ “ความมสีาระส าคญั” โดยให้
เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึการน าความมสีาระส าคญั
ไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้ในมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่1 

 

ค) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เรื่อง สญัญาเช่า เกี่ยวกบัการผ่อนปรนในทาง
ปฏบิตักิรณีทีผู่เ้ช่าไดร้บัการลดค่าเช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผูเ้ช่าสามารถเลอืกที่จะไม่ประเมนิว่าการลดค่า
เช่าดงักล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสญัญาเช่า (Lease modification) ส าหรบัการลดหรอืการงดเวน้การจ่ายค่าเช่าถึง
วนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 กลุ่มกจิการไม่มผีลกระทบของการเลอืกใชข้อ้ผ่อนปรนดงักล่าวมาใชเ้ป็นครัง้แรก เนื่องจาก
บรษิทัใชม้าตรการผ่อนปรนชัว่คราวทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัชมีาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปีก่อนหน้า 

 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงขา้งตน้ไม่มผีลกระทบทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มบรษิทั 
 
4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรงุท่ีมีผลบงัคบัใช้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 

2565 ท่ีเก่ียวข้องกบัต่อกลุ่มกิจการ 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนี้มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้  
 
การปฏิรปูอตัราดอกเบีย้อ้างอิงระยะท่ี 2 (การปรบัปรงุระยะท่ี 2) มีการปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 (TFRS 4) แนวปฏิบติัทางการบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลส าหรบัธรุกิจประกนัภยั ก าหนดมาตรการผ่อนปรนส าหรบัรายการทีอ่าจไดร้บัผลกระทบจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอา้งองิ 
รวมถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้เมื่อ
มกีารเปลีย่นอตัราดอกเบีย้อา้งองิ  
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มาตรการผ่อนปรนทีส่ าคญัของการปรบัปรุงระยะที ่2 ไดแ้ก่ 
 
• เมื่อมกีารเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการก าหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรอืหนี้สนิทางการเงิน (รวมถึง

หนี้สนิตามสญัญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏริูปอตัราดอกเบี้ยอ้างองิและ เกณฑ์ใหม่ทีใ่ชใ้นการก าหนดกระแสเงนิสดตาม
สญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกิจ กิจการจะไม่ต้องรบัรู้ผลก าไรหรอืขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวในงบก าไร
ขาดทุนทนัท ีทัง้นี้ กจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าตาม TFRS 16 ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขของสญัญาเช่าเนื่องจากการเปลีย่นเกณฑ์การ
ก าหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนใหก้ิจการยงัสามารถใช้การบญัชป้ีองกนัความเสี่ยงส าหรบัรายการส่วนใหญ่ต่อไปได ้กรณีทีค่วามสมัพนัธ์ของการ
ป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทัง้นี้  กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของความไม่มี
ประสทิธผิล 

 
TFRS 7 ไดก้ าหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพิม่เตมิเกี่ยวกบั 
 
• ลกัษณะและระดบัของความเสีย่งต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบีย้อา้งองิ 
• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างไร 
• ความคบืหน้าของแผนในการเปลี่ยนไปใช้อตัราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่น และวธิีการบรหิารจดัการการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวของ

กจิการในช่วงการเปลีย่นแปลง 
 
กลุ่มกิจการเลือกที่จะไม่น าแนวผ่อนปรนดงักล่าวมาถือปฏิบตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานปัจจุบนั ผู้บรหิารอยู่ในระหว่างการ
ประเมนิผลกระทบจากการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว 

 
5 นโยบายการบญัชี 

 
5.1 การบญัชีส าหรบังบการเงินรวม  

 
ก) บรษิทัย่อย 

 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทัง้หมดที่กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอ านาจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจการรบัหรือ 
มสีทิธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รบัการลงทุน และสามารถใช้อ านาจเหนือผู้ได้รบัการลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงนิรวมตัง้แต่วนัที่กลุ่มกิจการมอี านาจในการ
ควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิการสญูเสยีอ านาจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน  
 

ข) บรษิทัร่วม 
 
บรษิทัร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มกิจการมอีทิธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัแต่ไม่ถึงกบัมอี านาจควบคุมหรอืมีการควบคุมร่วม เงนิ
ลงทุนในบรษิทัร่วมรบัรูโ้ดยใชว้ธิสี่วนไดเ้สยีในการแสดงในงบการเงนิรวม 
 
ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุน 
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ค) กำรรว่มกำรงำน 

 
เงินลงทุนในกำรร่วมกำรงำนจะถูกจัดประเภทเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกัน โดยขึน้อยู่กับสิทธิและภำระผูกพันตำมสญัญำของ
ผูเ้ขำ้รว่มกำรงำนนัน้มำกกว่ำโครงสรำ้งรูปแบบทำงกฎหมำยของกำรรว่มกำรงำน 

 
การร่วมคา้ 

 
กำรร่วมกำรงำนจัดประเภทเป็นกำรร่วมค้ำเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของกำรร่วมกำรงำนนั้น เงินลงทุน  

ในกำรรว่มคำ้รบัรูโ้ดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 

 
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทนุในกำรรว่มคำ้บนัทึกดว้ยวิธีรำคำทนุ  

 
ง) กำรบนัทึกเงินลงทนุตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 
กลุ่มกิจกำรรบัรูเ้งินลงทนุเมื่อเริ่มแรกดว้ยรำคำทนุ ซึ่งประกอบดว้ยเงินท่ีจ่ำยซือ้รวมกบัตน้ทุนทำงตรงของเงินลงทนุ 

 
กลุ่มกิจกำรจะรบัรูม้ลูค่ำภำยหลงัวนัท่ีไดม้ำของเงินลงทุนในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้ดว้ยส่วนแบ่งก ำไรหรือขำดทนุของผูไ้ดร้บั
กำรลงทุนตำมสัดส่วนท่ีผูล้งทุนมีส่วนไดเ้สียอยู่ในก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลง
ภำยหลงักำรไดม้ำดงักล่ำวขำ้งตน้จะปรบัปรุงกับรำคำตำมบญัชีของเงินลงทนุ 

 
เมื่อส่วนแบ่งขำดทุนของกลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมีมูลค่ำเท่ำกับหรือเกินกว่ำมูลค่ำส่วนได้เสียของ  
กลุ่มกิจกำรในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำนั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยำวอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่รับรู ้ส่วนแบ่งขำดทุน  
ท่ีเกินกว่ำส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้นั้น เวน้แต่กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันหรือไดจ้่ำยเงินเพื่อช ำระภำระผูกพันแทน
บริษัทรว่มหรือกำรรว่มคำ้ 

 
จ) กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรถือครองกิจกำร 

 
ในกรณีท่ีกลุ่มกิจกำรยังคงมีอ ำนำจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบัติต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม
เช่นเดียวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรือรำคำขำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วน
ในบริษัทย่อยกบัรำคำตำมบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคมุท่ีลดลงหรือเพิ่มขึน้ตำมสดัส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะถกูรบัรู ้
ในส่วนของเจำ้ของ 

 
ถำ้สดัส่วนกำรถือครองในบริษัทร่วมและกำรร่วมคำ้ลดลง แต่กลุ่มกิจกำรยงัคงมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญหรือยังคงมีกำรควบคุม
ร่วม ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเคยบันทึกไวใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะส่วนท่ีลดลงจะถูกโอนไปยังก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือ
ขำดทนุจำกกำรลดสดัส่วนกำรถือครองในบริษัทรว่มและกำรรว่มคำ้จะถกูรบัรูใ้นงบก ำไรขำดทุน 

 
เมื่อกลุ่มกิจกำรสูญเสียอ ำนำจควบคุม กำรควบคุมร่วม หรือกำรมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยส ำคัญในเงินลงทุนนั้น เงินลงทุน  

ท่ีเหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่ำใหม่ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนต่ำงท่ีเกิดขึน้จะถูกรับรู ้ในก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมของ  

เงินลงทุนจะกลำยเป็นมูลค่ำเริ่มแรกในกำรบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตำมสัดส่วนกำรถือครอง  

ท่ีเหลืออยู่เป็นเงินลงทนุในบริษัทรว่ม, กำรรว่มคำ้ หรือสินทรพัยท์ำงกำรเงิน 
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ฉ) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงินรวม 

 
รำยกำร ยอดคงเหลือ และก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถกูตดัออก ก ำไรท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำง
กลุ่มกิจกำรกับบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำจะถูกตัดออกตำมสัดส่วนท่ีกลุ่มกิจกำรมีส่วนไดเ้สียในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จริงในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตดัออกเช่นเดียวกัน ยกเวน้รำยกำรนัน้จะมีหลกัฐำนว่ำเกิดจำก
กำรดอ้ยค่ำของสินทรพัยท่ี์โอน 

 
5.2 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
ก) สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกลุเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงิน 

 
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรและเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนอ  
งบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร 

 
ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ 

 
รำยกำรท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

 
รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรรบัหรือจ่ำยช ำระท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และท่ีเกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรพัย์
และหนีส้ินทำงกำรเงินไดบ้นัทึกไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน 

 
เมื่อมีกำรรบัรูร้ำยกำรก ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรท่ีไม่เป็นตัวเงินไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคป์ระกอบของอัต รำ
แลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดว้ย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรูก้  ำไรหรือขำดทนุ
ของรำยกำรท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรือขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้ว้
ในก ำไรขำดทนุดว้ย 

 
ค) กลุ่มกิจกำร 

 
กำรแปลงค่ำผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทในกลุ่มกิจกำร (ท่ีมิใช่สกลุเงินของเศรษฐกิจท่ีมีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง) 
ซึ่งมีสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนแตกต่ำงจำกสกุลเงินท่ีใชน้ ำเสนองบกำรเงินได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบ
กำรเงินดงันี ้

 
- สินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำดว้ยอตัรำปิด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

- รำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็แปลงค่ำดว้ยอตัรำถัวเฉลี่ย และ 

- ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดรบัรูใ้นก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
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5.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงนิสด เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมถงึเงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารประเภทจ่ายคนืเมื่อทวงถาม เงนิลงทุนระยะสัน้
อื่นทีม่สีภาพคล่องสงูซึง่มอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้า  
 

5.4 ลูกหน้ีการค้า 
 
ลูกหนี้การคา้แสดงถงึจ านวนเงนิทีลู่กคา้จะต้องช าระซึ่งเกิดจากการขายสนิคา้ใหบ้รกิารตามปกตขิองธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้โดยส่วนใหญ่จะมี
ระยะเวลาสนิเชื่อ 30 วนั ดงันัน้ลูกหนี้การคา้จงึแสดงอยู่ในรายการหมุนเวยีน 
 
กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริม่แรกด้วยจ านวนเงนิของสิง่ตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบัช าระ ยกเว้นในกรณีที่เป็น
รายการทีม่อีงค์ประกอบดา้นการจดัหาเงนิทีม่นีัยส าคญั กลุ่มกจิการจะรบัรูลู้กหนี้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสิง่ตอบแทน และจะวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเนื่องจากกลุ่มกจิการตัง้ใจทีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา  
 
ทัง้นี้ การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุ 6.1.2 (ข) 
 

5.5 สินค้าคงเหลือ 
 
สนิคา้คงเหลอืแสดงดว้ยราคาทุนหรอืมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 
 
ราคาทุนของสนิคา้ค านวณโดยวธิี ถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยราคาซื้อและค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้หมด ต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใชจ้่ายอื่นทางตรง ค่าโสหุย้ในการผลติ และค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงเพื่อใหส้นิคา้นัน้อยู่ในสภาพและสถานทีปั่จจุบนั 
 

5.6 สินทรพัยท์างการเงิน 
 
ก) การจดัประเภท 

 
กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี้ตามลกัษณะการวดัมลูค่า โดยพจิารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิ
ในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงนิต้นและดอกเบี้ย 
(SPPI) หรอืไม่ ดงันี้ 
 
• รายการทีว่ดัมลูค่าภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืผ่านก าไรหรอืขาดทุน) และ 
• รายการทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
กลุ่มกิจการจะสามารถจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในการบริหาร
สนิทรพัยเ์ท่านัน้ 
 
ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มกิจการสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่าเงินลงทุน  
ในตราสารทุน ณ วนัทีร่บัรูเ้ริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) หรอืดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อื่น (FVOCI) ยกเวน้เงนิลงทุนในตราสารทุนทีถ่อืไวเ้พื่อคา้จะวดัมลูค่าดว้ย FVPL เท่านัน้  
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ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 
ในการซื้อหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกติ กลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัทีท่ ารายการคา้ ซึ่งเป็นวนัที่
กลุ่มกจิการเขา้ท ารายการซื้อหรอืขายสนิทรพัย์นัน้  โดยกลุ่มกจิการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมื่อสทิธใินการ
ไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัย์นัน้สิ้นสุดลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสีย่งและผลประโยชน์ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 
การวดัมลูค่า 
 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มกิจการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการ  
ท ารายการซึง่เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึง่สนิทรพัยน์ัน้ในกรณีสนิทรพัยท์างการเงนิทีไ่ม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ย FVPL ส าหรบั
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มกิจการจะรับรู้ต้นทุนการท ารายการที่เกี่ยวข้องเป็นค่าใช้จ่าย 
ในก าไรหรอืขาดทุน 
 

ค) ตราสารหนี้ 
 
การวดัมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจการในการจดัการสินทรพัย์ทางการเงนิ  และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัย์ทางการเงิน การวดัมูลค่าสนิทรพัย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทดงันี้ 
 
• ราคาทุนตดัจ าหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทีก่ลุ่มกจิการถอืไว้เพื่อรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึ่งประกอบดว้ยเงนิ

ตน้และดอกเบี้ยเท่านัน้ จะวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบี้ยจากสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว
ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงในรายการ รายได้อื่น  ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้
โดยตรงในก าไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในก าไร/(ขาดทุน)อื่นพร้อมกับก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนรายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 
• มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน  (FVPL) - กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข 

การวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรอื FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยก าไรหรอืขาดทุนที่เกิดจากการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสุทธใินก าไร/(ขาดทุน)อื่นในรอบระยะเวลาทีเ่กดิรายการ 
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ง) การดอ้ยค่า 

 
กลุ่มกจิการใช้วธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรู้การดอ้ยค่าของลูกหนี้การค้า ตามประมาณการผล
ขาดทุนดา้นเครดติตลอดอายุของสนิทรพัยด์งักล่าวตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิการเริม่รบัรูลู้กหนี้การคา้ 
 
ในการพจิารณาผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้ตามความเสีย่งดา้นเครดติทีม่ลีกัษณะร่วม
กัน แล ะต ามกลุ่ ม ร ะ ย ะ เ วล าที่ เ กิ น ก าหนดช า ร ะ  อัต ร าข าดทุ นด้ า น เ ค รดิตที่ ค า ด ว่ า จ ะ เกิ ด ขึ้ นพิจ า รณา 
จากลักษณะการจ่ายช าระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต รวมทัง้ข้อมูลและปัจจัย  
ในอนาคตทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจ่ายช าระของลูกหนี้  
 
ส าหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิอื่นที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทัว่ไป (General approach) ตาม 
TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก าหนดให้พจิารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 
12 เดอืนหรอืตลอดอายุสนิทรพัย์ ขึ้นอยู่กบัว่ามกีารเพิม่ขึ้นของความเสีย่งดา้นเครดติอย่างมนีัยส าคญัหรอืไม่ และรบัรูผ้ล
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าตัง้แต่เริม่รบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 
 
กลุ่มกิจการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรพัย์ทางการเงินดงักล่าว ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญนับตัง้แต่การรับรู้รายการเมื่อแรกเริ่มหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสี่ยงของการผิดสัญญา  
ทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่ายงาน กบัความเสีย่งของการผดิสญัญาทีจ่ะเกดิขึน้ ณ วนัทีร่บัรูร้ายการเริม่แรก)  
 
กลุ่มกจิการพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยพจิารณาถงึการคาดการณ์ในอนาคตมาประกอบ
กบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทีร่บัรูเ้กดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุนดา้นเครดติถวั
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงนิสดทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัทัง้หมดถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก) โดยจ านวนเงนิสด
ที่คาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทัง้หมดและกระแสเงนิสดซึ่งกลุ่มกิจการคาดว่าจะ
ไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ทีแ่ทจ้รงิเมื่อแรกเริม่ของสญัญา  
 
กลุ่มกจิการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้โดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี้ 
 
• จ านวนเงนิทีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงน ้าหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 
• มลูค่าเงนิตามเวลา และ 
• ข้อมูลสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัที่รายงาน เกี่ยวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ  

การคาดการณ์ไปในอนาคต 
 
ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทกึในก าไรหรอืขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายใน
การบรหิาร 
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5.7 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่าด้วยราคาทุนหกัด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ต้นทุน
เริม่แรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้คาด ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
ในอนาคต มลูค่าตามบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตดัรายการออกไป 
 
กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาอื่น ๆ เป็นค่าใชจ้่ายในก าไรขาดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีารคดิค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสนิทรพัย์อื่นค านวณโดยใช้วธิเีส้นตรงเพื่อลดราคาทุน ตลอดอายุการใหป้ระโยชน์ที่
ประมาณการไวข้องสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร 5 ถงึ 30 ปี 
อาคารโรงงาน 5 ถงึ 40 ปี 
เครื่องจกัรและอุปกรณ์ 5 ถงึ 15 ปี 
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ 3 ถงึ 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมลูค่าคงเหลอืและอายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัยใ์หเ้หมาะสมทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รบัจากการ
จ าหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก าไรหรอืขาดทุน 
 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
การซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร ์
 
สทิธกิารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีซ่ื้อมาจะถูกบนัทกึดว้ยราคาทุน และจะถูกตดัจ าหน่ายตลอดอายุประมาณการใหป้ระโยชน์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 5 ปี 
 
ตน้ทุนทีเ่กีย่วกบัการบ ารุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกดิขึน้ 
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5.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกิจการทดสอบการด้อยค่าของสนิทรพัย์มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า ส าหรบั
สนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิการจะทดสอบการดอ้ยค่าเมื่อมเีหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีบ่่งชี้ว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารดอ้ยค่า รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยมูลค่าที่คาดว่า  
จะไดร้บัคนืหมายถงึจ านวนทีส่งูกว่าระหว่างมลูค่ายุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจ าหน่ายและมลูค่าจากการใช ้  
 

เมื่อมเีหตุใหเ้ชื่อว่าสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการดอ้ยค่าในอดตีไดห้มดไป กลุ่มกจิการจะกลบัรายการขาดทุนจากดอ้ยค่าส าหรบัสนิทรพัย์
อื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่าความนิยม 
 

ส าหรับรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563  
กลุ่มกิจการเลือกน าข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี  
มาถอืปฏบิตั ิโดยกลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะไม่น าขอ้มูลทีเ่กี่ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 มาถอืเป็นขอ้บ่งชี้การดอ้ยค่า ในการพจิารณาว่า
สนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม่  
 

5.10 สญัญาเช่า  
 

สญัญาเช่า - กรณีท่ีกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้ส ัญญาเช่าเมื่อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน  
ตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าทีช่ าระจะปันส่วนเป็นการจ่ายช าระหนี้สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นก าไรหรอื
ขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่า ที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจการคิดค่า 
เสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายุทีส่ ัน้กว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 
 

กลุ่มกิจการปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็น  
การเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ ส าหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประ กอบของสัญญาที่เป็น 
การเช่าและส่วนประกอบของสญัญาที่ไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหารมิทรพัย์ซึ่งกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการ
เลอืกทีจ่ะไม่แยกส่วนประกอบของสญัญา และรวมแต่ละส่วนประกอบเป็นส่วนประกอบทีเ่ป็นการเช่าเท่านัน้ 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริม่แรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนั หนี้สนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตาม
สญัญาเช่า ดงันี้ 
 

• ค่าเช่าคงที ่(รวมถงึการจ่ายช าระคงทีโ่ดยเน้ือหา) สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบั 
• ค่าเช่าผนัแปรทีอ่า้งองิจากอตัราหรอืดชันี  
• มลูค่าทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 
• ราคาสทิธเิลอืกซื้อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก่ลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 
• ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทีก่ลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลิกสญัญานัน้ 
 

การจ่ายช าระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าได้รวมอยู่ในการค านวณหนี้สนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกิจการมคีวามแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า  
 

กลุ่มกิจการจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอั ตราดอกเบี้ยโดยนัยได้  
กลุ่มกิจการจะคิดลดด้วยอตัราการกู้ยมืส่วนเพิม่ของผู้เช่า ซึ่งก็คอือตัราที่สะท้อนถึงการกู้ยมืเพื่อให้ได้มาซึ่งสนิทรพัย์ที่มีมูล ค่า
ใกลเ้คยีงกนั ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื่อนไขทีใ่กลเ้คยีงกนั  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซึง่ประกอบดว้ย 
 
• จ านวนทีร่บัรูเ้ริม่แรกของหนี้สนิตามสญัญาเช่า  
• ค่าเช่าจ่ายทีไ่ดช้ าระก่อนเริม่ หรอื ณ วนัท าสญัญา สุทธจิากเงนิจูงใจทีไ่ดร้บัตามสญัญาเช่า  
• ตน้ทุนทางตรงเริม่แรก  
• ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์ 
 
ค่าเช่าที่จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสัน้และสญัญาเช่าสินทรพัย์ที่มีมูลค่าต ่าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สญัญาเช่าระยะสัน้  
คอืสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์ีม่มีลูค่าต ่าประกอบดว้ยอุปกรณ์เครื่องครวั 
 
กลุ่มกิจการน าการผ่อนปรนในทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการยินยอมลดค่าเช่าที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 มาถือปฏิบัติตัง้แต่วันที่  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยผูเ้ช่าสามารถเลือกที่จะไม่พจิารณาว่าการลดค่าเช่าดงักล่าวเข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า (lease 
modification) หรอืไม่ แต่จะรบัรูก้ารลดค่าเช่าดงักล่าวเสมอืนหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า โดยกลุ่ม
กจิการจะสามารถถอืปฏบิตัติามการผ่อนปรนดงักล่าวเฉพาะในกรณีทีก่ลุ่มกจิการไดร้บัการลด หรอืยกเวน้ค่าเช่าอนัเป็นผลโดยตรงจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
ก) การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช าระตามสญัญาเช่าท าใหค้่าตอบแทนของสญัญาเช่า (หลงัปรบัปรุง)มจี านวนเกอืบเท่าเดมิหรอืน้อย

กว่าค่าตอบแทนของสญัญาเช่าก่อนการเปลีย่นแปลง 
ข) การลดค่าเช่า เป็นการลดค่าเช่าซึง่ครบก าหนดในหรอืก่อนวนัที ่30 มถิุนายน พ.ศ. 2565 และ 
ค) ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัในเงื่อนไขและขอ้ก าหนดอื่นของสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการเลอืกทีจ่ะน าการผ่อนปรนในทางปฏบิตัดิงักล่าวมาถอืปฏบิตักิบัสญัญาเช่าทีเ่ขา้เงื่อนไขขา้งต้นทุกสญัญา โดยกลุ่มกจิการรบัรู้
การปรบัลดค่าเช่าจ านวน 80.28 ลา้นบาท เป็นค่าเช่าผนัแปรตดิลบในรายการต้นทุนการจดัจ าหน่ายคู่กบัการปรบัปรุงหนี้สนิตามสญัญา
เช่า ทัง้นี้ไม่มผีลกระทบต่อส่วนของเจา้ของ ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 
 
ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดร้บัการ ยกเวน้และลด ค่าเช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 กลุ่ มกิ จการเลือกที่ จ ะไม่ ปฏิบัติต าม  TFRS 16 เกี่ ยวกับการ เปลี่ ยนแปลงสัญญาเช่ าส าหรับสัญญา เช่ า 
ทุกสญัญาทีไ่ดร้บัการ ยกเวน้และลด ค่าเช่า แต่เลอืกทีจ่ะน าขอ้ยกเวน้จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-
19 ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิ าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถึงวันที่  31 ธันวาคม พ.ศ .  2563 โดยการปรับลดหนี้ สินตามสัญญาเช่ าที่ครบก าหนดตามสัดส่ วนที่ได้รับส่วนลด 
ตลอดช่วงเวลาที่ได้รบัการลดค่าเช่า และกลบัรายการค่าเสื่อมราคาจากสินทรพัย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจากหนี้สนิตามสญัญาเช่า 
ที่รบัรู้ในระหว่างงวด โดยรบัรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นจ านวน 11.37 ล้านบาท เป็นรายการก าไร(ขาดทุน)อื่น แทนการปรบัปรุงมูลค่า
สนิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละวดัมลูค่าหนี้สนิตามสญัญาเช่าจากการเปลีย่นแปลงสญัญาเช่าใหม่  
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5.11 หน้ีสินทางการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 
เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนี้สนิหมุนเวยีนเมื่อกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงื่อนไขใหเ้ลื่อนช าระหนี้ออกไปอกีเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า 12 เดอืน นับจากวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 
 

ข) การวดัมลูค่า 
 
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มกิจการต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สิน 
ทางการเงนิทัง้หมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสญัญา 
 
กลุ่มกิจการตดัรายการหนี้สนิทางการเงนิเมื่อภาระผูกพนัที่ระบุในสญัญาได้มกีารปฏิบตัิตามแล้ว หรอืได้มกีารยกเลิกไป 
หรอืสิน้สุดลงแลว้ 
 
หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สนิทางการเงนิ กลุ่มกิจการจะต้องพจิารณาว่ารายการ
ดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรับรู้หนี้สิน  
ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นัน้ และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั ้นด้วยมูลค่าตามบัญชี  
ทีเ่หลอือยู่ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไร/ขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน  
 
หากกลุ่มกจิการพจิารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดงักล่าวไม่เขา้เงื่อนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุงมูลค่า
ของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสญัญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม (Original effective 
interest rate) ของหนี้สนิทางการเงนินัน้ และรบัรูส้่วนต่างในรายการก าไรหรอืขาดทุนอื่นในก าไรหรอืขาดทุน 

 
5.12 ต้นทุนการกู้ยืม 

 
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทัว่ไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือ  
การผลติสนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไข ตอ้งน ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสนิทรพัย ์หกัดว้ยรายไดจ้ากการลงทุนทีเ่กดิจากการน า
เงนิกู้ยมืที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสินทรพัย์สิ้นสุดลงเมื่อการด าเนินการที่จ าเป็นในการเตรียม
สนิทรพัยท์ีเ่ขา้เงื่อนไขใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค์หรอืพรอ้มทีจ่ะขายไดเ้สรจ็สิน้ลง  
 
ตน้ทุนการกูย้มือื่น ๆ รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในงวดทีเ่กดิขึน้ 
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5.13 ภาษีเงินได้งวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรบัรู้  
ในงบก าไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ร ับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการที่รบัรู้โดยตรง 
ไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 
ภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 
 
ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่าดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้
ภายในสิ้นรอบระยะเวลาทีร่ายงาน ผูบ้รหิารจะประเมนิสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ารน ากฎหมาย
ภาษไีปปฏบิตัขิ ึน้อยู่กบัการตีความ กลุ่มกจิการจะตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายภาษีทีเ่หมาะสมจากจ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่ายช าระแก่
หน่วยงานจดัเกบ็ภาษ ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มื่อเกดิผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิ และราคาตามบญัชทีีแ่สดงอยู่ในงบ
การเงนิ อย่างไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสี าหรบัผลต่างชัว่คราวทีเ่กดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี้ 
 
- การรบัรูเ้ริม่แรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนี้สนิทีเ่กิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อก าไร

หรอืขาดทุนทัง้ทางบญัชแีละทางภาษ ี 
- ผลต่างชัว่คราวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทีก่ลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะเวลา

ของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวและการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาทีค่าดการณ์ไดใ้นอนาคต 

 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชีค านวณจากอัตราภาษีที่มีผลบังคบัใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคบัใช้ภายในสิ้นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะน าไปใชเ้มื่อสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กี่ยวข้องได้ใชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายช าระ 
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะรบัรูห้ากมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกจิการจะมกี าไรทางภาษีเพยีงพอทีจ่ะน าจ านวน
ผลต่างชัว่คราวนัน้มาใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนี้สนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต็่อเมื่อกจิการมสีทิธติามกฎหมายทีจ่ะ
น าสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี้สนิภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั และทัง้สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษีเงนิได้ของงวด
ปัจจุบนัเกี่ยวขอ้งกบัภาษีเงนิไดท้ีป่ระเมนิโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดยีวกนัซึ่งตัง้ใจจะจ่ายหนี้สนิและสนิทรพัย์ภาษีเงนิ
ไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
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5.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 
ก) ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงานระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใน 12 เดอืนหลงัจากวนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีเช่น 
โบนัส โดยรบัรูต้ามช่วงเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนี้สนิด้วย
จ านวนทีค่าดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

ข) โครงการสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ารองเลี้ยงชพีตามความสมคัรใจ กลุ่มกจิการไม่มภีาระผูกพนัทีต่อ้งจ่ายช าระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมื่อถงึก าหนดช าระ  
 

ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ก าหนดจ านวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงานจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ โดยมกัขึน้อยู่กบั
ปัจจยัหลายประการ เช่น อายุ จ านวนปีทีใ่หบ้รกิาร และค่าตอบแทนเมื่อเกษยีณอายุ 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระทุก 3 ปี ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้ซึ่ง
มลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคดิลดกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาด
ของ พนัธบตัรรฐับาล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบก าหนดของหุน้กู้ใกล้เคยีงกบั
ระยะเวลาทีต่อ้งช าระภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น แสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลีย่นแปลงในส่วนของเจา้ของ 
 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก าไรหรอืขาดทุน 

 
5.15 ประมาณการหน้ีสิน 

 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดท าไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต  
ซึง่การช าระภาระผูกพนันัน้มคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหบ้รษิทัตอ้งสูญเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการจ านวนที่
ตอ้งจ่ายได ้
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหนี้สนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทีค่าดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระภาระผูกพนั 
การเพิม่ขึน้ของประมาณการหนี้สนิเนื่องจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบี้ยจ่าย 
 

5.16 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ   
 
ตน้ทุนส่วนเพิม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกหุน้ใหม่ซึง่สุทธจิากภาษจีะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของเจา้ของ 
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5.17 การรบัรู้รายได้  

 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มทีร่า้นอาหารและเบเกอรีจ่ะรบัรู้เมื่อการควบคุมสนิค้าถูกโอนใหแ้ก่ลูกค้าเมื่อลูกคา้ได้ซื้อสนิค้า ณ 
รา้นอาหารและเบเกอรี ่การจ่ายเงนิของราคาสิง่ตอบแทนถึงก าหนดช าระในทนัท ีณ จุดทีลู่กคา้ไดซ้ื้อสนิคา้นัน้ รายไดจ้ากการขายแสดง
สุทธจิากภาษมีลูค่าเพิม่และส่วนลดการคา้แล้ว 
 

รายได้จากการขาย - ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ส าเร็จรูปจะรบัรู้เมื่อการควบคุมสนิค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าเมื่อท าการส่งมอบ
สนิคา้เสรจ็สิน้แลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงสุทธจิากส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปรมิาณซื้อและสนิคา้รบัคนืแล้ว 
 

รายไดเ้งนิปันผลจากเงนิลงทุนรบัรูเ้ป็นรายได ้เมื่อมกีารประกาศจ่ายเงนิปันผลแลว้ 
 

ดอกเบีย้รบัและรายไดอ้ื่นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 
 

5.18 การจ่ายเงินปันผล 
 

เงนิปันผลที่จ่ายไปยงัผู้ถือหุ้นของกิจการจะรบัรู้เป็นหนี้สินในงบการเงนิเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รบัการอนุมตัิจาก  
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปีไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

6 การจดัการความเส่ียงทางการเงิน 
 

ความเสีย่งทางการเงนิและผลกระทบทีอ่าจมตี่อผลการด าเนินงานในอนาคตของกลุ่มกจิการ มดีงันี้ 
 

ลกัษณะความเส่ียง ความเส่ียงจาก วดัจาก บริหารความเส่ียงโดย 
    

ความเสีย่งจากตลาด  
- อตัราแลกเปลีย่น 

รายการทางการคา้ในอนาคต 
   สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิ 
   ทีไ่ม่ไดอ้ยู่ในสกุลเงนิบาท 

ประมาณการกระแสเงนิสด 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 

ผูบ้รหิารพจิารณาว่าความเสีย่ง 
จากอตัราแลกเปลีย่นไม่มี
สาระส าคญั  

    

ความเสีย่งจากตลาด  
- อตัราดอกเบีย้ 

เงนิกูย้มืระยะยาวซึง่มอีตัราดอกเบี้ย
ผนัแปร 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว ผูบ้รหิารพจิารณาว่าความเสีย่งจาก
อตัราดอกเบีย้ไม่มสีาระส าคญั  

 
    

ความเสีย่งดา้น 
การใหส้นิเชื่อ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น  
เงนิลงทุนในตราสารหนี้และทุน 

การวเิคราะหอ์ายุการพจิารณา
ล าดบัดา้นเครดติ 

มเีงนิฝากกบัหลายธนาคาร  
   มนีโยบายในการลงทุน 
   ในตราสารหนี้และทุนทีช่ดัเจน 

    

ความเสีย่งดา้น 
สภาพคล่อง 

เงนิกูย้มืและหนี้สนิอื่นๆ การประมาณกระแส 
เงนิสดหมุนเวยีน 

การจดัใหม้วีงเงนิดา้นสนิเชื่อและ
การกูย้มืทีส่ามารถเปิดใชไ้ด้ 

 

หน่วยงานบรหิารความเสีย่งของกลุ่มกจิการขึ้นตรงกบัแผนกการเงนิกลางของกลุ่มกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูอ้นุมตันิโยบายที่
เกี่ยวขอ้งต่างๆ แผนกการเงนิกลางของกลุ่มกิจการเป็นผู้ก าหนด ประเมนิ บรหิารและป้องกนัความเสีย่งด้านการเงนิ โดยจะท างานอย่าง
ใกล้ชดิกบัหน่วยปฏิบัติงานของกลุ่มกิจการ ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะก าหนดหลักการในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม รวมถึง
ก าหนดนโยบายเฉพาะดา้นต่างๆ เช่น การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราแลกเปลี่ยน การบรหิารความเสีย่งดา้นอตัราดอกเบี้ย การบรหิาร
ความเสีย่งดา้นสนิเชื่อ การเขา้ท าตราสารอนุพนัธ์และเครื่องมอืทางการเงนิอื่น รวมทัง้การลงทุนในกรณีทีม่สีภาพคล่องส่วนเกนิ 
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6.1 ปัจจยัความเส่ียงด้านการเงิน 
 

6.1.1 ความเส่ียงจากตลาด 
 

ก) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
 
กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ซึง่สรุปเป็นสกุลเงนิบาท ดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับาท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับาท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับาท 
ปอนดส์เตอรลิ์ง 

พนับาท 
     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 106,910 105,835 69,294 74,976 
ลูกหนี้การคา้ 18,644 22,252 5,789 6,322 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ 25,958 2,794 22,855 - 
     
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,158 - - - 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 17,561 14,182 - - 
 
ก าไร/ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นสุทธทิีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุน สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่นสุทธ ิ
ทีร่บัรูใ้นก าไร (ขาดทุน)  
   จากอตัราแลกเปลีย่น 14,204 2,485 9,189 1,622 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาท   
กบัเงนิปอนด์สเตอรล์งิ ความอ่อนไหวในก าไรหรอืขาดทุนต่อการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มาจากสนิทรพัย์
ทางการเงนิในสกุลเงนิปอนดส์เตอรล์งิ  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
อตัราแลกเปลี่ยน (ปอนดส์เตอรล์งิต่อบาท)  

- เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* 1,318 1,167 979 813 
อตัราแลกเปลีย่น (ปอนดส์เตอรล์งิต่อบาท) 

- ลดลงรอ้ยละ 1 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 1)* (1,318) (1,167) (979) (813) 
 
*  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
 

ข) ความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรมและความเส่ียงในกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ 
 
เงนิกูย้มืและลูกหนี้ไดแ้สดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ทัง้นี้ ตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นสญัญา เงนิกูจ้ะมกีารปรบัอตัราดอกเบีย้ใหม่
ตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว ้(ดงัตาราง) จงึส่งผลให้กลุ่มกจิการมคีวามเสีย่งทีเ่กดิจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบี้ยใน
ตลาด 
 
ความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยและการปรบัอตัราดอกเบี้ยใหม่ของเงนิกู้ยมื ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับาท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ พนับาท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปร     
   น้อยกว่า 1 ปี 53,953 20.80 31,357 17.26 
   1-5 ปี 195,634 75.41 90,535 49.82 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงที ่     
   น้อยกว่า 1 ปี 8,724 3.36 57,651 31.72 
   1-5 ปี 1,115 0.43 2,181 1.20 
 259,426 100 181,724 100 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 

พนับาท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ พนับาท 
ร้อยละ 

ของเงินกู้ 
     

เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปร     
   น้อยกว่า 1 ปี 53,953 21.62 31,357 17.73 
   1-5 ปี 195,634 78.38 90,536 51.18 
เงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยคงที ่     
   น้อยกว่า 1 ปี - - 55,000 31.09 
 249,587 100 176,893 100 
 
รอ้ยละของเงนิกู้ยมืขา้งต้นแสดงถงึสดัส่วนของเงนิกูย้มืทีม่อีตัราดอกเบี้ยผนัแปรต่อจ านวนเงนิกู้ยมืทัง้หมด และการวเิคราะห์เงนิ
กูย้มืตามวนัครบก าหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นหมายเหตุ 6.1.3 (ข) 
 
กลุ่มกจิการไม่ไดน้ าการบญัชป้ีองกนัความเสีย่งมาถอืปฏบิตัิ 
 
การวเิคราะหค์วามอ่อนไหว 
 
รายการก าไรหรอืขาดทุนมคีวามอ่อนไหวต่อการเพิม่ขึน้หรอืลดลงในรายไดด้อกเบีย้จากเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
และในค่าใชจ้่ายดอกเบีย้จากเงนิกูย้มื ซึง่เป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบี้ย 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ ผลกระทบต่อก าไรสุทธิ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
อตัราดอกเบีย้ - เพิม่ขึน้รอ้ยละ 1  
   (พ.ศ. 2563: รอ้ยละ 1)* 

 
(3,096) 

 
(3,637) 

 
(1,564) 

 
(2,104) 

อตัราดอกเบีย้ - ลดลงรอ้ยละ 1  
   (พ.ศ. 2563 รอ้ยละ 1)* 

 
3,096 

 
3,637 

 
1,564 

 
2,104 

 
 *  โดยก าหนดใหปั้จจยัอื่นคงที่ 
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6.1.2 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 
ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด กระแสเงินสดตามสัญญา  
จากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน  (FVPL) และ 
เงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ รวมถงึความเสีย่งดา้นเครดติจากลูกคา้และลูกหนี้คงคา้ง 
 

ก) การบริหารความเส่ียง 
 

กลุ่มกิจการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตโดยการจัดกลุ่มของความเสี่ยง ส าหรับเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  
กลุ่มกิจการจะเลือกท ารายการกับธนาคารหรือสถาบันที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ BBB หรือสูงกว่า จากสถาบัน 
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืทีเ่ป็นอสิระเท่านัน้ 
 

ส าหรบัการท าธุรกรรมกบัลูกค้า กลุ่มกจิการจะพจิารณาความเสีย่งจากการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือที่
เป็นอสิระ ในกรณีทีไ่ม่มกีารจดัอนัดบัไว ้กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสีย่งจากคุณภาพเครดติของลูกค้า โดยพจิารณาจาก
ฐานะทางการเงนิ ประสบการณ์ที่ผ่านมา และปัจจยัอื่นๆ กลุ่มกิจการพจิารณาก าหนดวงเงนิสินเชื่อจากผลการประเมิน
ดงักล่าวซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดและวงเงนิทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ ผูบ้รหิารในสายงานทีเ่กีย่วขอ้งจะมกีาร
ตรวจสอบการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการใหว้งเงนิสนิเชื่อแก่ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ 
 

การขายใหก้บัลูกคา้รายย่อยจะช าระดว้ยเงนิสดหรอืบตัรเครดติเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ กลุ่มกจิการไม่มกีารกระจุกตวั
ของความเสีย่งดา้นเครดติทีเ่ป็นสาระส าคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจากลูกคา้แต่ละราย 
 

ข) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีต่อ้งมกีารพจิารณาตามโมเดลการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ มดีงันี้ 
 

• ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 
• เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
• สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 
 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซึ่งเขา้เงื่อนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 แต่
กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจ านวนเงนิทีไ่ม่มนีัยส าคญั 
 

ลูกหนี้การคา้ 
 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึ้นซึ่ง
ค านวณค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุลูกหนี้การคา้ 
 

ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนี้การคา้ตามลกัษณะร่วมของความเสีย่งดา้น
เครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทีเ่กนิก าหนดช าระ  
 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้พจิารณาจากประวตักิารช าระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 
24 เดอืนก่อนวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 หรอืวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ตามล าดบั รวมทัง้พจิารณาประสบการณ์ผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีเ่กดิขึน้ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตีจะถูกปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้น
ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นปัจจุบนัและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกบัปัจจยัทางเศรษฐกจิมหภาคทีจ่ะมผีลต่อความสามารถในการจ่าย
ช าระของลูกหนี้  
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จากหลกัการดงักล่าวค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติส าหรบัลูกหนี้การคา้ เป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้การคา้ 88,603 96,084 3,638 853 10,331 199,509 
   - ลูกหนี้การคา้  
        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,115 5,377 181 739 7,886 16,298 
ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (3,713) (3,713) 
       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้การคา้ 80,960 75,920 7,648 6,614 4,383 175,522 
   - ลูกหนี้การคา้ 
        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,946 60 81 729 14,615 18,431 
ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - - - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

พนับาท 

ไม่เกิน  
3 เดือน 
พนับาท 

3 - 6 เดือน 
พนับาท 

6 - 12 เดือน 
พนับาท 

เกินกว่า  
12 เดือน 
 พนับาท 

รวม 
พนับาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564       
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้การคา้ 80,953 96,084 3,638 853 10,331 191,859 
   - ลูกหนี้การคา้  
        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 4,363 7,000 44 15 - 11,422 
ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - (3,713) (3,713) 
       
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563       
มลูค่าตามบญัชขีัน้ตน้       
   - ลูกหนี้การคา้ 71,271 75,920 7,645 6,614 4,383 165,833 
   - ลูกหนี้การคา้ 
        - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 5,965 60 24 1 45 6,095 
ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - - - 
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รายการกระทบยอดค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรบัลูกหนี้การคา้ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2564  พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ค่าเผื่อผลขาดทุน  
ณ วนัที ่1 มกราคม - - - - 

รบัรูค้่าเผื่อผลขาดทุนในก าไรหรอื
ขาดทุนในระหว่างปี 3,713 3,713 3,713 - 

ค่าเผื่อผลขาดทุน  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 3,713 3,713 3,713 - 

 
กลุ่มกจิการตดัจ าหน่ายลูกหนี้การคา้เมื่อคาดว่าจะไม่ไดร้บัช าระคนื ขอ้บ่งชีท้ ีค่าดว่าจะไม่ไดร้บัช าระคนื เช่น การไม่ยอมปฏบิตัิ
ตามหรือเข้าร่วมในแผนการช าระหนี้หรือทยอยช าระหนี้  การไม่ช าระเงินตามสัญญาหรือไม่สามารถติดต่อได้  
เป็นระยะเวลามากกว่า 365 วนั นับจากวนัครบก าหนดช าระ  
 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้การคา้จะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสุทธใินก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและ
ภาษีเงินได้ กลุ่มกิจการจะรับรู้จ านวนที่ได้รับช าระส าหรับจ านวนที่ได้ตัดจ าหน่ายไปแล้วเป็นยอดหักจากรายการ  
ทีไ่ดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
 
เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายประกอบดว้ยลูกหนี้อื่นและเงนิใหกู้ย้มืแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
กลุ่มกิจการพิจารณาว่าเงินลงทุนในตราสารหนี้  (ยกเว้นเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน) ที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
ตัดจ าหน่ายนัน้มีความเสี่ยงด้านเครดิตต ่ า  ดังนัน้ ค่าเผื่อผลขาดทุนที่ร ับรู้ในระหว่างปีจึงจ ากัดอยู่เพียงผลขาดทุน 
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ส าหรับตราสารอื่นๆ นัน้ กลุ่มกิจการจะพิจารณาว่ามีความเสี่ยง 
ด้านเครดิตต ่ าเมื่อความเสี่ยงจากการผิดนัดช าระอยู่ ในระดับต ่ า  และผู้ออกตราสารมีความสามารถทางการเงิน 
ทีแ่ขง็แกร่งทีจ่ะปฏบิตัติามภาระผกูพนัตามสญัญาได้ในระยะเวลาอนัใกล ้
 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน (FVPL) 
 
กลุ่มกิจการมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย  FVPL ทัง้นี้  ความเสี่ยงสูงสุด  
ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานเท่ากบัมลูค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนจ านวน 360.30 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 479.41 ลา้นบาท)  
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6.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

 
การจดัการความเสีย่งดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอื การมเีงนิสด หลกัทรพัย์ทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด และการมี
แหล่งเงนิทุนทีส่ามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชื่อทีเ่พยีงพอต่อการช าระภาระผูกพนัเมื่อถงึก าหนดช าระ  และเพยีงพอ
ต่อการปิดสถานะ ทัง้นี้ ณ วนัสิ้นรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกิจการมเีงนิฝากธนาคารที่สามารถเบิกใช้ได้ทนัทจี านวน 891 
ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 488 ลา้นบาท) เพื่อใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ  
 
จากลกัษณะของการด าเนินธุรกิจของกลุ่มกิจการซึ่งเป็นธุรกิจที่มคีวามยดืหยุ่นและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่วนงาน
บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้ึง่ความยดืหยุ่นในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้ึง่วงเงนิสนิเชื่อทีเ่พยีงพอ 
 
ผูบ้รหิารไดพ้จิารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกิจการอย่างสม ่าเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิส ารองหมุนเวยีน (จาก
วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด นอกเหนือจากนี้ กลุ่มกจิการยงัไดท้ าการประมาณ
การกระแสเงินสดในสกุล เงินหลักต่ างๆ พิจารณาสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและอัตราส่ ว นสภาพคล่ อ ง 
ตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ และคงไวซ้ึง่แผนการจดัหาเงนิ 
 

ก) การจดัการด้านการจดัหาเงิน 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2564  
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564  
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     

อตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
หมดอายุภายในหนึ่งปี 
   - วงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋เงนิสนิเชื่อ 1,307,000 

 
1,436,000 1,307,000 

 
1,436,000 

หมดอายุเกนิกว่าหนึ่งปี     
   - วงเงนิกูย้มืธนาคาร 362,000 231,000 362,000 231,000 
 1,669,000 1,667,000 1,669,000 1,667,000 
 

กลุ่มกจิการสามารถเบกิใชว้งเงนิเบกิเกนิบญัชแีละตัว๋เงนิประเภทไม่มสีนิทรพัย์ค ้าประกนัเมื่อต้องการ ทัง้นี้ธนาคารสามารถ
ยกเลกิวงเงนิเบกิเกนิบญัชไีดโ้ดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และธนาคารจะมกีารพจิารณาวงเงนิตัว๋เงนิทีไ่ม่ไดม้สีนิทรพัย์
ค ้าประกนัเป็นรายปี  
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ข) วนัครบก าหนดของหน้ีสินทางการเงิน 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงใหเ้หน็ถงึหนี้สนิทางการเงนิทีจ่ดัประเภทตามระยะเวลาการครบก าหนดตามสญัญาของหนี้สนิทางการเงนิ
ทีไ่ม่ใช่สญัญาอนุพนัธ ์ 
 

จ านวนเงนิในตารางแสดงดว้ยจ านวนเงนิตามสญัญาทีไ่ม่ไดม้กีารคดิลด ทัง้นี้ ยอดคงเหลอืทีค่รบก าหนดภายในระยะเวลา 
12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตามบญัชเีนื่องการการคดิลดไม่มนีัยส าคญั ส าหรบักระแสเงนิสดทีแ่สดงภายใต้สญัญาแลกเปลีย่น
อตัราดอกเบีย้นัน้ เป็นกระแสเงนิสดโดยประมาณจากอตัราดอกเบีย้ล่วงหน้าทีเ่กีย่วขอ้ง ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

 

 งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 
วนัครบก าหนดตามสญัญาของ 

หน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เม่ือ 
เรียกช าระ ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง  
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7,658 - - - 7,658 7,658 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น - 760,007 - - 760,007 760,007 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 479,856 885,695 63,702 1,429,253 1,429,253 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 53,953 195,634 - 249,587 249,587 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - 1,066 1,115 - 2,181 2,181 
รวมรายการทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ 7,658 1,294,882 1,082,444 63,702 2,448,686 2,448,686 

 
 งบการเงินรวม (หน่วย: พนับาท) 
วนัครบก าหนดตามสญัญาของ 

หน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เม่ือ 
เรียกช าระ ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง  
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 2,032 55,000 - - 57,032 57,032 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น - 646,955 - - 646,955 646,955 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 523,813 1,382,961 73,879 1,980,653 1,980,653 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 31,357 90,536 - 121,893 121,893 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - 619 2,181 - 2,800 2,800 
รวมรายการทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ 2,032 1,257,744 1,475,678 73,879 2,809,333 2,809,333 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 
วนัครบก าหนดตามสญัญาของ 

หน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เม่ือ 
เรียกช าระ ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง  
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น - 714,666 - - 714,666 714,666 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 434,834 750,935 - 1,185,769 1,185,769 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 53,953 195,634 - 249,587 249,587 
รวมรายการทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ - 1,203,453 946,569 - 2,150,022 2,150,022 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (หน่วย: พนับาท) 
วนัครบก าหนดตามสญัญาของ 

หน้ีสินทางการเงิน 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

เม่ือ 
เรียกช าระ ภายใน 1 ปี 

ระหว่าง  
1 ถึง 5 ปี 

มากกว่า  
5 ปี รวม 

มูลค่า 
ตามบญัชี 

รายการท่ีมิใช่อนุพนัธ์       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - 55,000 - - 55,000 55,000 
เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น - 603,870 - - 603,870 603,870 
หนี้สนิตามสญัญาเช่า - 481,448 1,233,750 - 1,715,198 1,715,198 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - 31,357 90,536 - 121,893 121,893 
รวมรายการทีม่ใิช่อนุพนัธ ์ - 1,171,675 1,324,286 - 2,495,961 2,495,961 

 
กลุ่มกจิการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช าระคนืเงนิกู้ยมืจ านวน 13.5 ล้านบาท ในไตรมาสที ่1 ของปี พ.ศ. 2565 โดยรายการดงักล่าวแสดง
รวมอยู่ในเงนิกู้ยมืจ านวน 195.63 ล้านบาท ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นเงนิกู้ยมืที่จะถึงก าหนดช าระ ‘ระหว่าง 1 ถึง 5 ปี’ (พ.ศ. 
2563 : มีความตัง้ใจที่จะช าระคืนเงินกู้ยืมจ านวน 6.96 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ. 2564 โดยรายการดงักล่าวแสดง
รวมอยู่ในเงนิกูย้มืจ านวน 90.54 ลา้นบาท ณ สิน้ปี พ.ศ. 2563 ซึง่เป็นเงนิกูย้มืทีจ่ะถงึก าหนดช าระ ‘ระหว่าง 1 ถงึ 5 ปี) 

 
6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 
การบริหารความเส่ียง 
 
วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 
 
• การรกัษาไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินงานต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ และ 
• การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดเพื่อลดตน้ทุนเงนิทุน 
 
การทีจ่ะรกัษาหรอืปรบัโครงสรา้งของเงนิทุนนัน้ กลุ่มกจิการอาจต้องปรบัจ านวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ ออก
หุน้ใหม่ หรอืขายสนิทรพัยเ์พื่อลดภาระหนี้สนิ 
 
เช่นเดยีวกบักจิการอื่นในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสม ่าเสมอจากอตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน  
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
พ.ศ. 2564  
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564  
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
หนี้สนิสุทธ ิ 1,355,312 1,768,465 1,126,390 1,514,248 
ส่วนของเจา้ของ  
   (รวมส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม) 2,616,022 2,395,485 2,466,415 2,325,841 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน  0.52 0.74 0.46 0.65 
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การคงไว้ซึง่อตัราส่วนตามสญัญาเงินกู้  
 
ภายใตเ้งื่อนไขของวงเงนิกู้หลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้ึง่อตัราส่วนทางการเงนิดงันี้  
 
• อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนทีไ่ม่เกนิ 2 เท่า และ 
• Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ใหไ้ม่ต ่ากว่า 1.2 เท่า 
 
กลุ่มกิจการสามารถคงไว้ซึ่งอตัราส่วนทางการเงนิดงักล่าวตลอดรอบระยะเวลารายงาน ทัง้นี้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุนเท่ากบั 0.52 เท่า และ DSCR เท่ากบั 19.84 (พ.ศ. 2563 : อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน เท่ากบั 0.74 เท่า และ 
DSCR เท่ากบั 24.41 ) 

 
7 มูลค่ายุติธรรม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิทีว่ดัมลูค่ายุตธิรรมตามล าดบัชัน้ของมลูค่ายุตธิรรม 
 
 งบการเงินรวม  (พนับาท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
      ก าไรขาดทุน 

        

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 336,083 455,147 - - 336,083 455,147 
กองทุนส่วนบุคคล - - 24,213 24,264 - - 24,213 24,264 
รวมสนิทรพัย ์ - - 360,296 479,411 - - 360,296 479,411 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ข้อมูลระดบัท่ี 1 ข้อมูลระดบัท่ี 2 ข้อมูลระดบัท่ี 3 รวมมูลค่ายุติธรรม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
         
สินทรพัย ์         
สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า 
   ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน 
      ก าไรขาดทุน 

        

กองทุนเปิดตราสารหนี้ - - 336,083 455,133 - - 336,083 455,133 
กองทุนส่วนบุคคล - - 24,213 24,264 - - 24,213 24,264 
รวมสนิทรพัย ์ - - 360,296 479,397 - - 360,296 479,397 
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มลูค่ายุตธิรรมแบ่งออกเป็นล าดบัชัน้ตามขอ้มลูทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มลูระดบั 2 : มลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมลูค่าซึ่งใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดอ้ย่างมี

นัยส าคญัและอา้งองิจากประมาณการของกจิการเองมาใชน้้อยทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 
 
เทคนิคการประเมนิมลูค่ายุตธิรรม 
 
วธิกีารทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่ายุตธิรรมของเครื่องมอืทางการเงนิ มดีงันี้ 
 
• ราคาตลาดหรอืราคาเสนอซื้อของผูซ้ื้อขายในตลาดส าหรบัตราสารทีม่ลีกัษณะเหมอืนกนั 
 
ผลของการประมาณมูลค่ายุติธรรมทัง้หมดอยู่ในข้อมูลระดบั 2 ยกเว้นตราสารทุนที่ไม่ได้อยู่ในตลาด สิง่ตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย 
ในการรวมธุรกจิ และตราสารอนุพนัธ์ทางการเงนิบางสญัญา กรณีทีมู่ลค่ายุตธิรรมไดถู้กพจิารณาโดยอ้างองิจากมลูค่าปัจจุบนัและอตัราคดิ
ลดทีใ่ชไ้ดถู้กปรบัปรุงดว้ยความเสีย่งดา้นเครดติของตวัเองหรอืของคู่สญัญา 
 

8 ประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั และการใช้ดลุยพินิจ 
 
การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใชดุ้ลยพนิิจไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดตีและ
ปัจจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตุการณ์ในอนาคตทีเ่ชื่อว่ามสีมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนัน้ 
 
ก) มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า  
กลุ่มกิจการใช้ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตัง้ข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วนัสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทีใ่ชร้วมอยู่ในหมายเหตุ 7 
 

ข) การด้อยค่าของค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของหน่วยสนิทรพัยท์ีก่่อใหเ้กดิเงนิสดพจิารณาจากการค านวณมลูค่าจากการใช ้การค านวณนี้ใชป้ระมาณ
การกระแสเงนิสดซึง่อา้งองิจากงบประมาณทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากผูบ้รหิาร 
 
กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 และ 15 อตัรา
การเตบิโตดงักล่าวสอดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะของหน่วยสนิทรพัย์
ทีก่่อใหเ้กดิเงนิสดนัน้ด าเนินงานอยู่ 
 

ค) อายุการให้ประโยชน์ของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
กลุ่มกจิการประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของซอฟต์แวร์ที่พฒันาภายในเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี โดยพจิารณาจากความ
ล้าสมัยทางเทคนิคของสินทรัพย์ดังกล่าว อย่างไรก็ตามอายุการให้ประโยชน์จริงอาจจะมีอายุสัน้กว่าหรือยาวกว่าอายุ  
การใหป้ระโยชน์ทีก่ าหนดไวข้ึน้อยู่กบันวตักรรมทางเทคนิค 
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ง) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 
มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุขึน้อยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายขอ้ ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชแ้ละผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยู่ในหมายเหตุ 22 
 

จ) การก าหนดอายุสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดทีท่ าให้เกิดสิง่จูงใจทางเศรษฐกิจส าหรบัผู้เช่า ในการใช้สทิธิ
ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไม่ใชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเช่าเพื่อก าหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการก าหนดอายุสญัญา
เช่ากต็่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีร่ะยะเวลาการเช่าจะถูกขยายหรอืถูกยกเลกิ  
 
ส าหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทีเ่กีย่วขอ้งมากทีสุ่ดคอืระยะสญัญาเช่าในอดตี ค่าใชจ้่าย และสภาพของสนิทรพัยท์ีเ่ช่า 
 
อายุสัญญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  
การประเมินความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยส าคัญหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นัยส าคญั ซึง่มผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
 

ฉ) การก าหนดอตัราการคิดลดของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
 
กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบีย้การกูย้มืส่วนเพิม่ของผูเ้ช่าดงันี้ 
 
• ใชข้อ้มลูทีก่ารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทีส่ามของแต่ละกจิการทีเ่ป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มลูทีไ่ดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลีย่นแปลง

ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้
• ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า ประเทศ สกุลเงนิ และหลกัประกนั 

 
ช) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอ้างองิจากสมมตฐิานทีเ่กี่ยวกบัความเสีย่งในการผดินัดช าระหนี้และอตัราการ
ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ และพจิารณาเลอืกปัจจยัทีส่่งผลต่อการค านวณ
การดอ้ยค่าบนพื้นฐานของขอ้มูลในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทีเ่กดิขึน้ รวมทัง้การคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต ณ ทุกสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

  

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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9 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้ 

 
กลุ่มกิจการได้พิจารณาการน าเสนองบการเงินจ าแนกตามส่วนงานทัง้ในส่วนของการแสดงส่วนงานภูมิศาสตร์และส่วนงานธุรกิจ  
ในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในที่น าเสนอต่อผู้มอี านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน
หมายถึงบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่า คอืคณะกรรมการ
บรษิทัทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์โดยพจิารณาผลการด าเนินงานในแต่ละส่วนงานเป็นหลกั 
 
 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 ธรุกิจ
ร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง
อาหารและ 

เบเกอรี่ส าเรจ็รปู 
ภายในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรายการ
ระหว่างกนั รวม 

        
รายไดจ้ากการขาย 4,013,297 657,440 185,574 119,833 4,976,144 (159,020) 4,817,124 
        
ผลการด าเนินงาน 605,033 86,421 (6,666) 580 685,368 (45,985) 639,383 
        
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทีไ่ม่ไดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       96,250 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (285,019) 
   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       14,204 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (67,224) 
   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้       2,273 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       399,867 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (58,600) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       341,267 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
   - สุทธจิากภาษ ี       5,288 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี       346,555 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 4,013,297 657,440 185,574 119,833 4,976,144 (159,020) 4,817,124 
  

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

 ธรุกิจ
ร้านอาหาร
และเบเกอรี่

ภายในประเทศ 

ธรุกิจขายส่ง
อาหารและ 

เบเกอรี่ส าเรจ็รปู 
ภายในประเทศ 

ธรุกิจ
ร้านอาหารใน
ต่างประเทศ อ่ืน ๆ รวม 

ตดัรายการ
ระหว่างกนั รวม 

        
รายไดจ้ากการขาย 4,438,283 574,787 198,032 118,703 5,329,805 (131,153) 5,198,652 
        
ผลการด าเนินงาน  567,183 74,325 23,689 563 665,760 (28,826) 636,934 
        
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ทีไ่ม่ไดปั้นสว่น        
   รายไดอ้ื่น       86,947 
   ตน้ทุนในการจดัจ าหน่ายและ 
     ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร       (389,487) 
   ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลีย่น       2,485 
   ตน้ทุนทางการเงนิ       (72,956) 
   ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุน 
      ในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้       (45,939) 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       217,984 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้       (36,236) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปี       181,748 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี 
   - สุทธจิากภาษ ี       

 
2,768 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี       184,516 
        
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้        
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ 
   (point in time) 4,438,283 574,787 198,032 118,703 5,329,805 (131,153) 5,198,652 
 

10 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เงนิสดในมอืและเงนิฝากธนาคาร 891,368 488,035 796,387 403,927 
เงนิฝากประจ า (อายุไม่เกนิ 3 เดอืน) 89,049 89,247 69,294 74,976 
รวม 980,417 577,282 865,681 478,903 
 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิเฉลี่ยของเงนิฝากประจ าคอื อตัราร้อยละ 0.15 ถึง 0.30 ต่อปี และครบก าหนด
ภายใน 3 เดอืน (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 0.15 ถงึ 0.30 ต่อปี และครบก าหนดภายใน 3 เดอืน) 
  

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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11 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 199,509 175,522 191,859 165,833 
ลูกหนี้การคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 16,298 18,431 11,422 6,095 
หกั ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้     
         (หมายเหตุ 6.1.2) (3,713) - (3,713) - 
 212,094 193,953 199,568 171,928 
     
ลูกหนี้อื่น - บรษิทัอื่น  13,887 20,169 7,718 17,093 
เงนิทดรองจ่ายแก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 384 128 1,604 7,520 
รายไดค้า้งรบั - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 7,159 6,872 8,064 9,997 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 11,810 20,596 11,353 11,355 
รวม 245,334 241,718 228,307 217,893 
 
 
  

ส่วนท่ี 3 : งบกำรเงิน 
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12 สินทรพัยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสามารถวเิคราะหว์ธิกีารประเมนิมลูค่ายุตธิรรมดงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไร 
หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยห์มุนเวียน           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 980,417 980,417 980,417 - - 577,282 577,282 577,282 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุน 360,296 - - 

 
360,296 

 
360,296 479,411 - - 479,411 479,411 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - 245,334 245,334 245,334 - - 241,718 241,718 241,718 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 25,458 25,458 25,458 - - 2,825 2,825 2,825 
           
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน           
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - - 810 810 810 - - 809 809 809 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 
   วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - - 10,000 10,000 10,000 - - - - - 
 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไร 
หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
หน้ีสินหมนุเวียน           
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - 7,658 7,658 7,658 - - 57,032 57,032 57,032 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   - - 53,953 53,953 53,953 - - 31,357 31,357 31,357 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี - - 1,066 1,066 1,066 - - 619 619 619 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 760,007 760,007 760,007 - - 646,955 646,955 646,955 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย    - - 44,700 44,700 44,700 - - 30,424 30,424 30,424 
           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน           
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 195,634 195,634 195,634 - - 90,536 90,536 90,536 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1,115 1,115 1,115 - - 2,181 2,181 2,181 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 มูลค่ายุติธรรม 

ผ่านก าไร 
หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
 

ราคาทนุ 
ตดัจ าหน่าย 

 
 

รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยห์มุนเวียน           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 865,681 865,681 865,681 - - 478,903 478,903 478,903 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 
   ผ่านก าไรขาดทุน 360,296 - - 

 
360,296 

 
360,296 479,397 - - 479,397 479,397 

ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - - 228,307 228,307 228,307 - - 217,893 217,893 217,893 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 22,324 22,324 22,324 - - - - - 
ส่วนของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยทีค่รบก าหนด 
   ช าระภายในหนึ่งปี - - 

 
7,599 

 
7,599 

 
7,599 - - 26,929 26,929 26,929 

           
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน           
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั - - 785 785 785 - - 784 784 784 
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูคา่ดว้ย 
   วธิรีาคาทุนตดัจ าหน่าย - - 10,000 10,000 10,000 - - - - - 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - 37,482 37,482 37,482 - - 46,983 46,983 46,983 
 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 
ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวมราคา 
ตามบญัชี 

มูลค่า 
ยุติธรรม 

มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไร 

หรือขาดทุน 

มูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไร
ขาดทุน 

เบด็เสรจ็อ่ืน 

 
ราคาทนุ 

ตดัจ าหน่าย 

 
รวมราคา 
ตามบญัชี 

 
มูลค่า 

ยุติธรรม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           
หน้ีสินหมนุเวียน           
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - - - - - - 55,000 55,000 55,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
   ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   - - 53,953 53,953 53,953 - - 31,357 31,357 31,357 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น - - 714,666 714,666 714,666 - - 603,870 603,870 603,870 
ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย    - - 42,739 42,739 42,739 - - 29,935 29,935 29,935 
           
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน           
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - - 195,634 195,634 195,634 - - 90,536 90,536 90,536 
 
 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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12.1 สินทรพัยท์างการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 
การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย  
 
กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทเป็นรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 
 
• ถอืไวโ้ดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะรบัช าระกระแสเงนิสดตามสญัญา และ 
• กระแสเงนิสดตามสญัญานัน้เขา้เงื่อนไขการเป็นเงนิตน้และดอกเบีย้ 
 

12.2 สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL 
 
การจดัประเภทรายการสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย FVPL  
 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนี้เป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL 
 

• เงนิลงทุนในตราสารหนี้ทีไ่ม่เข้าเงื่อนไขในการจดัประเภทเป็นสนิทรพัย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย และ
FVOCI 

• เงินลงทุนในตราสารทุนที่กลุ่มกิจการไม่ได้เลือกที่จะวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ณ วนัที่รบัรู้รายการ
เริม่แรก 

 
รายการก าไร/(ขาดทุน)รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนส าหรบัปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 

พนับาท 
พ.ศ. 2563 
พนับาท 

พ.ศ. 2564 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
พนับาท 

     
ก าไร/(ขาดทุน)จากมลูค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน 
   ในตราสารหนี้ทีว่ดัมลูค่าดว้ย FVPL ทีร่บัรูใ้น 
      รายไดอ้ื่น  899 1,854 899 1,854 
 
การซื้อและขายสนิทรพัยท์างการเงนิทีส่ าคญัระหว่างปี 
 
ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการและบรษิทัมรีายการขายกองทุนเปิดตราสารหนี้ซึ่งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านก าไรขาดทุน
เป็นจ านวนเงนิ 120 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 100 ลา้นบาท) 
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัความเสีย่งในเรื่องของราคาแสดงไวใ้นหมายเหตุ 6 และขอ้มลูเกีย่วกบัวธิกีารวดัมูลค่ายุตธิรรม และขอ้สมมตฐิานที่ใชใ้นการ
พจิารณามลูค่ายุตธิรรมแสดงไวใ้นหมายเหตุ 7 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 

 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  237    

 
13 สินค้าคงเหลือ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
วตัถุดบิ 114,753 96,644 107,746 88,186 
งานระหว่างท า 1,372 1,050 1,372 1,050 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 98,896 77,765 98,562 77,368 
วสัดุหบีห่อ 50,765 41,292 50,356 40,941 
อะไหล่และวสัดุสิน้เปลอืง 6,408 7,858 5,059 6,257 
หกั  ค่าเผื่อส าหรบัมลูค่าสุทธทิีจ่ะไดร้บั - - - - 
รวม 272,194 224,609 263,095 213,802 
 
ตน้ทุนขายทีร่บัรูใ้นงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สนิคา้คงเหลอืทีร่บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย 1,570,980 1,684,059 1,479,517 1,578,762 
 

14 เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมค้า 
 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมค้า 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการแสดงดงัต่อไปนี้ 
 

ช่ือบริษทั ประเทศ ลกัษณะธรุกิจ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สดัส่วนของ 
ส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนตาม 
วิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนตามวิธีราคาทุน 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ร้อยละ ร้อยละ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

         

บรษิทัรว่ม:         
บรษิทั ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิง่ 

เซอรว์สิเซส จ ากดั 
ไทย บรกิารดา้นอาหาร 49.97 49.97 73,239 66,570 4,997 4,997 

รวม     73,239 66,570 4,997 4,997 
         

การรว่มคา้:         
บรษิทั เอม็เอสซ ีไทย  

คูซนี จ ากดั 
ไทย โรงเรยีนสอน

ท าอาหาร 
50.00 50.00 22,712 23,729 35,000 35,000 

บรษิทั ภทัรา ไฟน์ ไทย 
คูซนี จ ากดั 

สหราช
อาณาจกัร 

รา้นอาหาร 50.00 50.00 183,189 176,382 - - 

รวม     205,901 200,111 35,000 35,000 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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กลุ่มกจิการไม่มหีนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัส่วนไดเ้สยีในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในการร่วมค้าพิจารณาจากการค านวณมูลค่าจากการใช้   
การค านวณดงักล่าวใชป้ระมาณการกระแสเงนิสดก่อนภาษีซึง่อ้างองิจากประมาณการทางการเงนิครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี ซึง่ไดร้บัอนุมตัิ
จากผูบ้รหิาร กระแสเงนิสดหลงัจากปีที ่5 ใชป้ระมาณการของอตัราการเตบิโตดงักล่าวในตารางขา้งล่าง อตัราการเตบิโตดงักล่าวไม่สูงกว่า
อตัราการเตบิโตเฉลีย่ของเงนิลงทุนในการร่วมคา้นัน้ด าเนินงานอยู่ 
 
ขอ้สมมตฐิานทีใ่ชใ้นการค านวณมลูค่าจากการใชแ้สดงไดด้งัต่อไปนี้ 
 
 ร้อยละต่อปี 
  
ก าไรขัน้ตน้1 รอ้ยละ 78 - รอ้ยละ 87 
อตัราการเตบิโต2 รอ้ยละ 5  

 
รอ้ยละ 65 - รอ้ยละ 109 ในปีทีฟ้ื่นตวัจาก

สถานการณ์ COVID-19 
อตัราการเตบิโตระยะยาว3 รอ้ยละ 2 
อตัราคดิลด4 รอ้ยละ 7 - รอ้ยละ 8 
 
1 ประมาณการก าไรขัน้ตน้อา้งองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต 
2 อตัราเตบิโตต่อปีถวัเฉลี่ยในระยะเวลาประมาณการ 5 ปีอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์ของผูบ้ริหาร
ส าหรบัการเตบิโตของตลาด 

3 อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักเพื่อใช้ในการประมาณกระแสเงินสดส าหรบัรอบระยะเวลาหลังจากประมาณการกระแสเงินสดตาม
ระยะเวลาในงบประมาณ ซึง่อตัราทีใ่ชส้อดคลอ้งกบัการคาดการณ์อตัราการเตบิโตทีร่วมอยู่ในรายงานของอุตสาหกรรม 

4 อตัราทีใ่ชส้ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัส่วนงานนัน้ๆ และประเทศทีด่ าเนินงานอยู่ 
 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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ขอ้สมมตฐิานเหล่านี้ไดถู้กใชเ้พื่อการวเิคราะหเ์งนิลงทุนในการร่วมคา้ 
 
ฝ่ายบรหิารพจิารณาก าไรขัน้ต้นจากงบประมาณโดยอ้างองิจากผลประกอบการในอดตีทีผ่่านมาประกอบกบัการคาดการณ์การเตบิโต ของ
ตลาด อัตราการเติบโตถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ าหนักที่ใช้สอดคล้องกับประมาณการการคาดการณ์ทา งเศรษฐกิจและการเติบโตที่เคยเกิดขึ้น 
ในอดตี ซึง่อตัราคดิลดตอ้งเป็นอตัราก่อนหกัภาษทีีส่ะทอ้นถงึความเสีย่งซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งเงนิลงทุนนัน้ๆ 
 
ก) ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบับรษิทัร่วม 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงข้อมูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบับรษิัทร่วมทีม่สีาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงนิที่เปิดเผยเป็น
จ านวนที่แสดงอยู่ในงบการเงนิของบรษิัทร่วม ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามวธิีส่วนได้เสีย 
รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและบรษิทัร่วม 
 

 
บริษทั ฟู้ดเฮ้าส ์เคเทอรร่ิ์ง 

เซอรวิ์สเซส จ ากดั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 

   
ผลการด าเนินโดยสรุป   
รายได ้ 570,552 437,180 
   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง 53,346 29,659 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม 53,346 29,659 
เงนิปันผลรบัจากบรษิทัร่วม 19,988 14,991 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
สนิทรพัย์หมุนเวยีน 186,995 147,776 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน 32,146 31,922 
   
หนี้สนิหมุนเวยีน (72,575) (46,478) 
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 146,566 133,220 
   
การกระทบยอดไปยงัมูลค่าตามบญัชี   
สนิทรพัยส์ุทธยิกมา 133,220 133,561 
ก าไรส าหรบัปี 53,346 29,659 
เงนิปันผลจ่าย (40,000) (30,000) 
สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี 146,566 133,220 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (รอ้ยละ) 49.97 49.97 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในบรษิทัร่วม (บาท) 73,239 66,570 
ค่าความนิยม - - 
มลูค่าตามบญัชขีองบรษิทัร่วม 73,239 66,570 

  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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ข) ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรุปส าหรบัการร่วมคา้ 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงขอ้มูลทางการเงนิแบบสรุปส าหรบัการร่วมค้าที่มสีาระส าคญัต่อกลุ่มกิจการ ข้อมูลทางการเงนิทีเ่ปิดเผยเป็น
จ านวนที่แสดงอยู่ในงบการเงนิของการร่วมค้า ซึ่งได้ปรบัปรุงด้วยรายการปรบัปรุงที่จ าเป็นส าหรบัการปฏิบตัิตามวธิีส่วนไดเ้สยี 
รวมถงึการปรบัปรุงมลูค่ายุตธิรรมและการปรบัปรุงเกีย่วกบัความแตกต่างของนโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการและการร่วมค้า 

 
 บริษทั ภทัรา ไฟน์ ไทย คซีูน จ ากดั 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
ผลการด าเนินโดยสรุป   
รายได ้ 145,219 69,788 
   
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเนื่อง (41,919) (116,922) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (41,919) (116,922) 
   
งบแสดงฐานะการเงนิโดยสรุป   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 41,265 4,734 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 25,402 53,954 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวม 66,667 58,688 
   
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนรวม 453,629 676,733 
   
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (63,286) (98,850) 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น (90,632) (242,918) 
   
สนิทรพัยส์ุทธ ิ 366,378 393,653 
   
การกระทบยอดไปยงัมูลค่าตามบญัชี   
สนิทรพัยส์ุทธยิกมา 393,653 392,161 
ก าไรส าหรบัปี (41,919) (116,922) 
ปรบัปรุงผลต่างการแปลงค่างบการเงนิ 14,644 77,525 
สนิทรพัยส์ุทธสิิน้ปี 366,378 352,764 
   
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ (รอ้ยละ) 50.00 50.00 
ส่วนไดเ้สยีของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ (บาท) 183,189 176,382 
ค่าความนิยม - - 
มลูค่าตามบญัชขีองการร่วมคา้ 183,189 176,382 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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ค) การร่วมคา้แต่ละรายไม่มสีาระส าคญั 

 
ตารางต่อไปนี้แสดงมลูค่าตามบญัชขีองส่วนไดเ้สยีรวมของกลุ่มกจิการในการร่วมคา้ทีไ่ม่มสีาระส าคญัทัง้หมดซึ่งถูกบนัทกึโดยใช้วธิี
ส่วนไดเ้สยี 
 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท 
   
มูลค่าตามบญัชีโดยรวมของการร่วมค้าแต่ละรายท่ีไม่มีสาระส าคญั 22,712 23,729 
ส่วนแบ่งของกลุ่มกิจการในการร่วมค้า:   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเนื่อง (2,034) (3,906) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวม (2,034) (3,906) 

 
15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการมีบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการดงัต่อไปนี้ บริษัทย่อยดงักล่าว  
มหุีน้ทุนเป็นหุน้สามญัเท่านัน้ โดยกลุ่มกจิการถอืหุน้ทางตรง ซึ่งสดัส่วนของส่วนไดเ้สยีในความเป็นเจา้ของทีก่ลุ่มกจิการถอือยู่เท่ากบัสทิธิ
ในการออกเสยีงในบรษิทัย่อยทีถ่อืโดยกลุ่มกจิการ 
 

  
 
 

ส่วนได้เสียในความเป็น
เจ้าของท่ีถือโดยบริษทั 

 
มูลค่าตามบญัชี 

 ประเทศ  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
ช่ือ ท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ ลกัษณะของธรุกิจ )ร้อยละ(  )ร้อยละ(  พนับาท พนับาท 

       
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีโกลเบลิ จ ากดั ไทย เพื่อการลงทุนในบรษิทัอื่น 80.00 80.00 40,000 40,000 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดลิเิวอรี ่จ ากดั ไทย ธุรกจิขนส่งอาหาร 99.93 99.93 999 999 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่

แนลฟู้ดส ์จ ากดั 
ไทย รา้นอาหาร 99.99 99.99 49,997 49,997 

บรษิทั อุเมะโนะฮานะ  
เอส แอนด ์พ ีจ ากดั 

ไทย รา้นอาหาร 59.99 59.99 15,000 15,000 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่
แนลฟู้ดส ์(กมัพชูา) จ ากดั 

กมัพชูา รา้นอาหาร 99.99 
 

99.99 
 

48,370 48,370 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์
โฮลดิง้ จ ากดั 

ไทย เพื่อการลงทุนในบรษิทัอื่น 99.99 
 

99.99 
 

15,385 65,385 

บรษิทั เอส แอนด ์พ ีเทรนนิ่ง จ ากดั ไทย ฝึกอบรมพนักงาน 99.98 99.98 1,000 1,000 
     170,751 220,751 
 
มลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนใน บรษิทั เอส แอนด ์พ ีดเีวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ จ ากดั (บรษิทัย่อย) ไดร้บัผลกระทบจากการลงทุน
ในการร่วมค้าซึ่งเกิดการด้อยค่า บรษิัทจงึพจิารณาผลกระทบดงักล่าวและบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรบัเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยในงบ
การเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 50 ลา้นบาท 
 
 
 

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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16 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

 งบการเงินรวม 
  

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
 

อาคารโรงงาน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 
รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 474,503 85,161 200,131 1,195,684 2,878,755 60,517 27,098 4,921,849 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (55,839) (153,748) (952,964) (2,185,629) (52,060) - (3,400,240) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (11,135) - - (11,135) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 29,322 46,383 242,720 681,991 8,457 27,098 1,510,474 
         

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 29,322 46,383 242,720 681,991 8,457 27,098 1,510,474 
ผลกระทบจากการน า TRFS 16 มาใชค้รัง้แรก - - - - - (5,421) - (5,421) 
การซื้อเพิม่ขึน้  - 806 - 12,512 45,207 114 141,540 200,179 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (4,087) (41,055) (10) - (45,152) 
จดัประเภทใหม่ - - - 4,109 38,506 - (42,615) - 
ค่าเสื่อมราคา - (1,788) (4,023) (62,501) (183,255) (2,112) - (253,679) 
กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - - 957 - - 957 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 794 - 2,839 (1,328) - (6) 2,299 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 541,023 1,028 126,017 1,409,657 
         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 474,503 87,845 200,131 1,170,192 2,803,064 49,429 126,017 4,911,181 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (58,711) (157,771) (974,600) (2,251,863) (48,401) - (3,491,346) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (10,178) - - (10,178) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 541,023 1,028 126,017 1,409,657 
จดัประเภทใหม่รายการใหม่ (หมายเหตุ 3) - - - - (12,208) - - (12,208) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - จดัประเภทใหม่ 474,503 29,134 42,360 195,592 528,815 1,028 126,017 1,397,449 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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 งบการเงินรวม 
  

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
 

อาคารโรงงาน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 
รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 29,134 42,360 195,592 528,815 1,028 126,017 1,397,449 
การซื้อเพิม่ขึน้ - - - 28,533 52,812 152 228,297 309,794 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (233) (2,162) - - (2,395) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,085) (17,316) - - (18,401) 
จดัประเภทใหม่ - - - 312 308,199 - (308,511) - 
โอนมาจาก (ไป) บญัชอีื่น - (1,910) - (1,313) 563 1,139 - (1,521) 
ค่าเสื่อมราคา - (1,899) (3,659) (47,922) (141,225) (1,121) - (195,826) 
กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - - (9,045) - - (9,045) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น - 3,060 - 908 2,326 - - 6,294 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 474,503 28,385 38,701 174,792 722,967 1,198 45,803 1,486,349 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         
ราคาทุน 474,503 90,538 200,131 1,146,151 2,972,461 46,116 45,803 4,975,703 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (62,153) (161,430) (971,359) (2,230,271) (44,918) - (3,470,131) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (19,223) - - (19,223) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 28,385 38,701 174,792 722,967 1,198 45,803 1,486,349 
 
 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
 

อาคารโรงงาน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 
รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 474,503 38,184 200,131 1,106,048 2,615,062 59,769 27,078 4,520,775 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (37,043) (153,749) (884,480) (1,992,173) (51,308) - (3,118,753) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (10,190) - - (10,190) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 1,141 46,382 221,568 612,699 8,461 27,078 1,391,832 
         
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 1,141 46,382 221,568 612,699 8,461 27,078 1,391,832 
ผลกระทบจากการน า TRFS 16 มาใชค้รัง้แรก - - - - - (5,421) - (5,421) 
การซื้อเพิม่ขึน้ - - - 11,599 43,199 114 141,552 196,464 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (1,354) (22,913) (10) - (24,277) 
จดัประเภทใหม่ - - - 6,639 35,976 - (42,615) - 
ค่าเสื่อมราคา - (628) (4,024) (56,205) (164,484) (2,113) - (227,454) 
กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - - 6,357 - - 6,357 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 510,834 1,031 126,015 1,337,501 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         
ราคาทุน 474,503 38,184 200,131 1,091,572 2,581,260 48,646 126,015 4,560,311 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (37,671) (157,773) (909,325) (2,066,593) (47,615) - (3,218,977) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (3,833) - - (3,833) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 510,834 1,031 126,015 1,337,501 
จดัประเภทใหม่รายการใหม่ (หมายเหตุ 3) - - - - (8,079) - - (8,079) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 - จดัประเภทใหม่ 474,503 513 42,358 182,247 502,755 1,031 126,015 1,329,422 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ท่ีดิน 
อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 
 

อาคารโรงงาน 
เครื่องจกัรและ

อปุกรณ์ 
เครื่องตกแต่ง
และอปุกรณ์ 

 
ยานพาหนะ 

 
งานระหว่างก่อสร้าง 

 
รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 474,503 513 42,358 182,247 502,755 1,031 126,015 1,329,422 
การซื้อเพิม่ขึน้  - - - 28,062 52,146 152 227,141 307,501 
จ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (152) (2,054) - - (2,206) 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ - - - (489) (11,428) - - (11,917) 
จดัประเภทใหม่ - - - 400 306,952 - (307,352) - 
การโอนมาจาก (ไป) บญัชอีื่น - - - - - 1,139 - 1,139 
ค่าเสื่อมราคา - (513) (3,771) (43,500) (132,198) (1,121) - (181,103) 
กลบัรายการ (การดอ้ยค่า) - - - - (14,690) - - (14,690) 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 474,503 - 38,587 166,568 701,483 1,201 45,804 1,428,146 
         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 474,503 38,184 200,131 1,094,080 2,765,918 45,194 45,804 4,663,814 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม - (38,184) (161,544) (927,512) (2,045,912) (43,993) - (3,217,145) 
หกั  ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม - - - - (18,523) - - (18,523) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 474,503 - 38,587 166,568 701,483 1,201 45,804 1,428,146 
 
ตน้ทุนการกู้ยมืจ านวน 2.12 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 0.22 บาท) เกดิจากเงนิกู้ยมืทีย่มืมาเฉพาะเพื่อสรา้งคลงัสนิคา้และศูนย์กระจายสนิคา้ และไดบ้นัทกึเป็นตน้ทุนของสนิทรพัย์รวมและอยู่ในรายการซื้อสนิทรพัย ์กลุ่ม
กจิการใชอ้ตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนรอ้ยละ 2.18 (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 2.18) ในการค านวณต้นทุนทีร่วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์อตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนดงักล่าวเป็นอตัราตน้ทุนการกูย้มืทีเ่กดิจรงิจากเงนิกู้ยมืทีน่ ามาใช้
เป็นเงนิทุนในการก่อสรา้งโครงการ 
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ค่าเสื่อมราคาทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 55,145 65,062 55,145 65,062 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 123,318 165,285 108,595 139,060 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 17,363 23,332 17,363 23,332 
 195,826 253,679 181,103 227,454 
 

17 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

อาคาร 1,284,342 1,799,585 1,050,636 1,533,192 
สทิธกิารใช ้ 16,420 21,495 9,818 13,058 
ยานพาหนะ 5,679 5,611 5,679 5,611 
รวม 1,306,441 1,826,691 1,066,133 1,551,861 
 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม รายการที่รบัรู้ในก าไรหรือขาดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสญัญาเช่าประกอบด้วยรายการ
ดงัต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าเสื่อมราคาส าหรบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้     
อาคาร (491,974) (420,187) (439,549) (378,616) 
สทิธกิารใช ้ (5,075) (10,193) (3,241) (8,481) 
ยานพาหนะ (2,232) (1,568) (2,232) (1,568) 
รวม (499,281) (431,948) (445,022) (388,665) 
     

การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชร้ะหว่างปี 46,399 56,488 37,713 52,344 
     

กระแสเงนิสดจ่ายทัง้หมดของสญัญาเช่า (531,642) (415,814) (473,491) (378,582) 
     

ดอกเบีย้จ่าย (รวมอยู่ในต้นทุนทางการเงนิ) 61,983 66,825 51,148 56,356 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าทีม่อีายุสญัญาเช่าต ่ากว่า 1 ปี 33,555 57,464 33,555 57,464 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัสญัญาเช่าซึง่สนิทรพัยม์มีลูค่าต ่า 5,473 546 5,473 546 
ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปร 194,587 215,687 194,587 215,687 
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18 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 
 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 88,688 87,343 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (59,275) (58,339) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 29,413 29,004 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 29,413 29,004 
การซื้อเพิม่ขึน้ 2,188 2,188 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (131) (13) 
การตดัจ าหน่าย (12,665) (12,430) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น (8) - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 18,797 18,749 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   
ราคาทุน 90,688 89,503 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (71,891) (70,754) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 18,797 18,749 
   
ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 18,797 18,749 
การซื้อเพิม่ขึน้ 9,739 9,715 
ตดัจ าหน่ายสนิทรพัย ์- สุทธ ิ (13) (14) 
การตดัจ าหน่าย (11,770) (11,736) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่น 3 - 
ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 16,756 16,714 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาทุน 100,509 99,189 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (83,753) (82,475) 
ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 16,756 16,714 
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ค่าตดัจ าหน่ายทีร่บัรูใ้นก าไรหรอืขาดทุนซึง่เกีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน แสดงดงัต่อไปนี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ตน้ทุนขาย 493 534 493 534 
ตน้ทุนการจดัจ าหน่าย 147 540 113 305 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 11,130 11,591 11,130 11,591 
 11,770 12,665 11,736 12,430 
 

19 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

สนิทรพัย์และหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 67,961 55,901 63,727 53,416 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - - - - 
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 67,961 55,901 63,727 53,416 
 

รายการเคลื่อนไหวของสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชมีดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รบัรู้เป็นก าไร ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมีผลมาจาก     
   การปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ (177) (180) - (357) 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - 743 - 743 
   อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเสื่อมราคา 2,968 528 - 3,496 
   หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 732 (188) - 544 
   รายไดร้อตดับญัช ี 2,488 (805) - 1,683 
   ผลกระทบจากหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 29,490 4,135 - 33,625 
   ประมาณการหนี้สนิในการรือ้ถอน การขนยา้ย     
      และการบูรณะสถานที ่ 7,126 (30) - 7,096 
   ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช้ 437 (437) - - 
   ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน 12,070 5,356 - 17,426 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ถาวร 767 2,938 - 3,705 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 55,901 12,060 - 67,961 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รบัรู้เป็นก าไร ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมีผลมาจาก     
   การปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ 266 (443) - (177) 
   อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเสื่อมราคา 2,383 585 - 2,968 
   หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 521 211 

- 
732 

   รายไดร้อตดับญัช ี 3,808 (1,320) - 2,488 
   ผลกระทบจากหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน  37,869  (7,632)  (747)   29,490  
   ประมาณการหนี้สนิในการรือ้ถอน การขนยา้ย     
      และการบูรณะสถานที ่ 6,478 648 - 7,126 
   ขาดทุนทางภาษทีีย่งัไม่ไดใ้ช้ 153 284 - 437 
   ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน - 12,070 - 12,070 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ถาวร - 767 - 767 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 51,478 5,170 (747) 55,901 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รบัรู้เป็นก าไร ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2564 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมีผลมาจาก     
   การปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ (177) (180) - (357) 
   ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ - 743 - 743 
   อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเสื่อมราคา 2,241 527 - 2,768 
   หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา  
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 732 (188) - 544 
   รายไดร้อตดับญัช ี 2,488 (805) - 1,683 
   ผลกระทบจากหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 29,490 4,135 - 33,625 
   ประมาณการหนี้สนิในการรือ้ถอน การขนยา้ย     
      และการบูรณะสถานที ่ 7,054 (77) - 6,977 
   ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน 10,821 3,218 - 14,039 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ถาวร 767 2,938 - 3,705 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 53,416 10,311 - 63,727 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ (พนับาท) 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี  รบัรู้ใน ณ วนัท่ี 
 1 มกราคม รบัรู้เป็นก าไร ก าไรขาดทุน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2563 หรือขาดทุน เบด็เสรจ็อ่ืน พ.ศ. 2563 
สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีมีผลมาจาก     
   การปรบัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ 266 (443) - (177) 
   อาคารและอุปกรณ์ - ผลต่างอตัราค่าเสื่อมราคา 1,331 910 - 2,241 
   หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา 
      - โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่ลูกคา้ 521 211 

- 
732 

   รายไดร้อตดับญัช ี 3,808 (1,320) - 2,488 
   ผลกระทบจากหนี้สนิส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 37,869 (7,632) (747) 29,490 
   ประมาณการหนี้สนิในการรือ้ถอน การขนยา้ย     
      และการบูรณะสถานที ่ 6,386 668 - 7,054 
   ภาระผูกพนัจากสญัญาเช่าด าเนินงาน - 10,821 - 10,821 
   ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ถาวร - 767 - 767 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 50,181 3,982 (747) 53,416 
 

20 เงินกู้ยืม 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการหมุนเวียน     
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 7,658 57,032 - 55,000 
ส่วนของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งปี 

    

   - เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 53,953 31,357 53,953 31,357 
   - เงนิกู้ยมืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 1,066 619 - - 
เงนิกูย้มืหมุนเวยีนรวม 62,677 89,008 53,953 86,357 
     

รายการไม่หมุนเวียน     
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 195,634 90,536 195,634 90,536 
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 1,115 2,181 - - 
เงนิกูย้มืไม่หมุนเวยีนรวม 196,749 92,717 195,634 90,536 
     

เงนิกูย้มืรวม 259,426 181,725 249,587 176,893 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนั โดยมอีตัราดอกเบีย้ลอยตวั MLR หกัดว้ยอตัรา
รอ้ยละคงทีต่่อปี  
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21 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หนี้การคา้ - บรษิทัอื่น 361,946 320,685 330,963 296,304 
เจา้หนี้การคา้ - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 2,230 1,507 14,827 12,525 
เจา้หนี้อื่น - บรษิทัอื่น 71,766 66,423 67,497 60,374 
เจา้หนี้อื่น - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 31) 5,857 7,981 - - 
เจา้หนี้ค่าซื้อสนิทรพัยถ์าวร 61,090 23,344 60,702 23,344 
รายไดร้อรบัรู ้ 33,971 41,703 34,423 41,936 
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 223,147 185,312 206,254 169,387 
รวม 760,007 646,955 714,666 603,870 
 

22 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
งบแสดงฐานะการเงนิ:     
ประมาณการหนี้สนิหมุนเวยีนภาระผกูพนั 

ผลประโยชน์พนักงาน 8,273 1,811 8,273 1,811 
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนักงาน 167,061 151,894 160,148 145,933 
หนี้สนิในงบแสดงฐานะการเงนิ 175,334 153,705 168,421 147,744 
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โครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
 
โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างานและเงินเดือนในปีสุดท้ายของสมาชิก  
ก่อนทีจ่ะเกษยีณอายุ 
 
รายการเคลื่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีก่ าหนดไวร้ะหว่างปีมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม 153,705 204,019 147,744 189,350 
ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 24,954 20,692 24,094 21,660 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 2,101 1,771 2,009 1,691 
 180,760 226,482 173,847 212,701 
     
การวดัมลูค่าใหม่     
(ผลก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากการ 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิา้นประชากรศาสตร์ - (11,299) - (10,589) 
(ผลก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิขึน้จากการ 
   เปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิางการเงนิ - 19,818 - 19,719 
(ผลก าไร) ขาดทุนทีเ่กดิจากประสบการณ์ - (16,800) - (12,432) 
 - (8,281) - (3,302) 
     
การจ่ายช าระเงนิจากโครงการ:     
การจ่ายช าระผลประโยชน์ (5,426) (64,496) (5,426) (61,655) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 175,334 153,705 168,421 147,744 
 
ขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัทีใ่ชเ้ป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1.28 - 2.73 รอ้ยละ 1.28 - 2.73 รอ้ยละ 1.36 รอ้ยละ 1.36 
อตัราหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 รอ้ยละ 0 - 49 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 รอ้ยละ 0 - 3 
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การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัเป็นดงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

 
การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ 

 
การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       

อตัราคดิลด  
รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.57 
ลดลงรอ้ยละ 

8.07 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.80 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.19 
อตัราหมุนเวยีนของพนักงาน 
 

รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 
9.23 

ลดลงรอ้ยละ 
8.85 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
5.71 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
7.95 

อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน  รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
9.53 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
6.05 

ลดลงรอ้ยละ 
8.52 

ลดลงรอ้ยละ 
9.58 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 

 การเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

 
การเพ่ิมข้ึนของข้อสมมติ 

 
การลดลงของข้อสมมติ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
       
อตัราคดิลด รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.33 
ลดลงรอ้ยละ 

8.82 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.52 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

10.10 
อตัราหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 ลดลงรอ้ยละ 

8.98 
ลดลงรอ้ยละ 

8.77 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

5.69 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

7.88 
อตัราการเพิม่ขึน้ของเงนิเดอืน รอ้ยละ 1 รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

9.26 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 

6.15 
ลดลงรอ้ยละ 

8.28 
ลดลงรอ้ยละ 

9.52 
 
การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งต้นนี้อา้งองิจากการเปลี่ยนแปลงขอ้สมมตใิดขอ้สมมตหินึ่ง ขณะทีใ่หข้อ้สมมตอิื่นคงที ่ในทางปฏบิตัิสถานการณ์
ดงักล่าวยากทีจ่ะเกดิขึน้ และการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมตบิางเรื่องอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการค านวณการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุทีม่ตี่อการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วธิีเดยีวกนักบัการค านวณหนี้สนิผลประโยชน์เมื่อ
เกษยีณอายุทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 
 
วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นการจดัท าการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจากปีก่อน 
 
ระยะเวลาถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คอื 27.34 ปี (พ.ศ. 2563 : 27.34 ปี) 
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การวเิคราะหก์ารครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุหลงัออกจากงานทีไ่ม่มกีารคดิลดมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 8,273 28,870 44,263 1,785,032 1,866,438 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 1,811 19,292 48,142 1,799,004 1,868,249 
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 1 - 2 ปี ระหว่าง 2 - 5 ปี เกินกว่า 5 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 8,273 28,454 43,181 1,698,428 1,778,336 
      
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563      
ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายุ 1,811 19,222 46,714 1,712,400 1,780,147 
 

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

  
จ านวนหุ้น 

 
หุ้นสามญั 

ส่วนเกิน 
มูลค่าหุ้น 

 
รวม 

 หุ้น พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 490,480,365 490,408 689,981 1,180,389 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 490,480,365 490,408 689,981 1,180,389 
การใชใ้บส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญั (หมายเหตุ 24) 21,104,393 21,104 - 21,104 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 511,512,758 511,512 689,981 1,201,493 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากหุ้นสามญัจ านวน 
490,408,365 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นหุน้สามญัจ านวน 514,928,784 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
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24 ใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั 

 
กลุ่มกจิการไดม้กีารจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธซิื้อหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั โดยผ่านการอนุมตัจิากการประชุมผูถ้อืหุน้  
 

    
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 

เพ่ิมขึ้น  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 

    พ.ศ. 2563 ระหว่างงวด ลดลงระหว่างงวด พ.ศ. 2564 

   

 

 
ก าหนดวนัท่ีใช้สิทธิ 

 
 

จ านวน
คงเหลือ 

 

 
จ านวน 

 

 
ใช้สิทธิ 

 อตัราการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามญั 

ต่อใบส าคญั 
แสดงสิทธิ  

หุ้นสามญั 

ออกเพ่ิม 
ระหว่างงวด 

 ราคาในการ 

ใช้สิทธิซื้อ 
หุ้นสามญั  

 

 
จ านวนเงิน 

 
 

จ านวน
คงเหลือ 

ออกโดย จดัสรรให้แก่ วนัท่ีอนุมติั ครัง้แรก ครัง้สุดท้าย ล้านหน่วย ล้านหน่วย ล้านหน่วย  1 หน่วย  ล้านหุ้น บาท  ล้านบาท ล้านหน่วย 

             
บรษิทั ผูถ้อืหุน้เดมิ (SNP - W2) 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 - 24.5 - 1:1 21.1 1 21.1 3.4 

 รวมการออกโดยบรษิทั    - 24.5 -  21.1  21.1 3.4 

 
เมื่อวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีไดม้มีตอินุมตัใิหอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซื้อหุน้สามญัของบรษิทั (SNP-W2) จ านวนไม่เกนิ 24,520,282 หน่วย เพื่อจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ โดย
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าวมอีายุไม่เกนิ 2 ปี นับจากวนัทีไ่ดอ้อกใบส าคญัแสดงสทิธคิรัง้แรก และมอีตัราการใชส้ทิธใิบส าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วยต่อหุน้สามญั 1 หุน้ ทีร่าคาใชส้ทิธ ิ1 บาทต่อหุน้ บรษิทัออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ซื้อหุน้สามญัในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้ายงานผลการใชส้ทิธซิื้อหุน้สามญัโดยมจี านวนสทิธทิีข่ายไดท้ัง้หมด 21,104,393 หุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิสดรบัสุทธ ิ21.1 ลา้นบาท 
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25 ส ารองตามกฎหมาย 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ณ วนัที ่1 มกราคม 52,343 52,343 52,343 52,343 
จดัสรรระหว่างปี - - - - 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 52,343 52,343 52,343 52,343 
 
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บรษิทัตอ้งกนัเงนิส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยรอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธ ิหลงัจาก
หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส ารองนี้จะมมีูลค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ส ารองนี้ไม่สามารถน าไป
จ่ายเงนิปันผลได ้
 

26 ต้นทุนทางการเงิน 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ดอกเบีย้และตน้ทุนทางการเงนิของ 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า (หมายเหตุ 17) 
 

61,983 
 

66,825 
 

51,148 
 

56,356 
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 5,109 5,991 5,126 6,102 
เงนิกูย้มืจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 132 140 - - 
รวม 67,224 72,956 56,274 62,458 
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27 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
การเปลี่ยนแปลงในสนิคา้ส าเรจ็รปูและ 
   งานระหว่างท า 593,066 684,804 501,603 579,507 
วตัถุดบิและวสัดุสิ้นเปลอืงใชไ้ป 977,914 999,255 977,914 999,255 
ค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงาน 1,214,535 1,415,473 1,079,260 1,217,113 
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
   (หมายเหตุ 6.1.2) 

 
3,713 

 
- 

 
3,713 

 
- 

การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
   (หมายเหตุ 15) - - 50,000 - 
ค่าเสื่อมราคาทีด่นิอาคารและอุปกรณ์  
   (หมายเหตุ 16) 

 
195,826 

 
253,679 

 
181,103 

 
227,454 

ค่าเสื่อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุ 17) 499,281 431,948 445,022 388,665 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
   (หมายเหตุ 18) 

 
11,770 

 
12,665 

 
11,736 

 
12,430 

 
28 ภาษีเงินได้ 

 
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     
ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนั:     
   ภาษเีงนิไดง้วดปัจจุบนัส าหรบัก าไร 
     ทางภาษสี าหรบัปี 

 
70,288 

 
35,541 

 
66,805 

 
33,653 

   การปรบัปรุงจากงวดก่อน 372 5,865 (1,347) 5,865 
รวมภาษีเงนิไดง้วดปัจจุบนั 70,660 41,406 65,458 39,518 
     
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช:ี     
   (เพิม่) ลดในสนิทรพัยภ์าษีเงนิได้ 
      รอการตดับญัช ี(หมายเหตุ 19) (12,060) (5,170) (10,311) (3,982) 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 58,600 36,236 55,147 35,536 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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ภาษเีงนิไดส้ าหรบัก าไรก่อนหกัภาษขีองกลุ่มกจิการมยีอดจ านวนเงนิทีแ่ตกต่างจากการค านวณก าไรทางบญัชคีูณกบัภาษขีองประเทศ
ทีบ่รษิทัตัง้อยู่ โดยมรีายละเอยีดดงันี้: 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรก่อนภาษี 399,867 217,985 321,738 248,460 
     

ภาษคี านวณจากอตัราภาษ ีรอ้ยละ 20     
   (พ.ศ. 2563 : รอ้ยละ 20) 79,973 43,597 64,348 49,692 
ผลกระทบ:     
    ผลการด าเนินงานของบรษิทัร่วมสุทธจิากภาษี (455) 9,188 - - 
   ผลกระทบของอตัราภาษทีีแ่ตกต่าง (9,662) (4,186) - - 
   รายไดท้ีไ่ม่ตอ้งเสยีภาษี (9,628)  (10,849)  (8,302)  (4,758)  
   ค่าใชจ้่ายทางภาษทีีห่กัไดเ้พิม่เตมิ (11,182)  (31,942)  (11,182)  (31,942)  
   ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถหกัภาษี 14,331  24,563  11,630  16,679  
   ขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัย์ 
      ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

 
(5,149) 

 
- 

 
- 

 
- 

   การปรบัปรุงจากงวดก่อน 372 5,865 (1,347)  5,865  
ภาษเีงนิได ้ 58,600 36,236 55,147 35,536 
 

ภาษเีงนิไดท้ี(่เพิม่)/ลด ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภาษี 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์ 
   เมื่อเกษยีณอายุ - - - 9,571 (1,914) 7,657 
การแปลงค่างบการเงนิ 6,610 (1,322) 5,288 (6,110) 1,222 (4,888) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น 6,610 (1,322) 5,288 3,461 (692) 2,769 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
  

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภาษี 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(เพ่ิม) /ลด   
 

หลงัภาษี 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
       

การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์ 
   เมื่อเกษยีณอายุ - - - 3,149 (630) 2,519 
ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื่น - - - 3,149 (630) 2,519 
  

ส่วนท่ี 3 งบกำรเงิน 
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29 ก าไรต่อหุ้น 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น พนัหุ้น 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม     
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีใ่ช้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ 490,524 490,408 490,524 490,408 
     

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทียบเท่าปรบัลด     
หุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลด 1,975 - 1,975 - 

     

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีใ่ช้     
   ในการค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด 492,499 490,408 492,499 490,408 

     

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรบัปีทีเ่ป็นของ     
   ผูถ้อืหุน้สามญั (พนับาท) 340,020 183,025 266,591 212,924 

     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43 
     

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ปรบัลด (บาท) 0.69 0.37 0.54 0.43 
 

30 เงินปันผลต่อหุ้น 
 
เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด าเนินงาน
ส าหรบังวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 490,408,365 หุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 
24.52 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 490,408,365 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
122.60 ลา้นบาท เงนิปันผลดงักล่าวไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่าย 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 
490,408,465 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 24.52 ลา้นบาท ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที ่14 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีป่ระชุมใหญ่คณะกรรมการของบรษิทัมมีตอินุมตจิ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงนิปันผล
จากผลการด าเนินงานส าหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.52 บาท จ านวน 490,408,365 หุน้ เป็นจ านวนเงนิรวม 255.01 ลา้นบาท 
ซึง่ไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
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31 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 

ก) รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
บริษทัย่อย     
รายไดจ้ากการขาย - - 40,864 28,106 
รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ - - 3,113 4,783 
ดอกเบีย้รบั - - 2,092 2,653 
รายไดอ้ื่น - - 11,779 17,382 
เงนิปันผลรบั - - 21,524 8,798 
ซื้อสนิคา้ - - (7,728) (1,877) 
ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ - - (72,802) (75,442) 
ค่าบรกิาร - - (35,853) (24,460) 
     

บริษทัร่วม     
รายไดจ้ากการขาย 208 379 208 379 
รายไดอ้ื่น 480 480 480 480 
เงนิปันผลรบั 19,988 14,991 19,988 14,991 
     

การร่วมค้า     
รายไดค้่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ 3,000 875 3,000 875 
ดอกเบีย้รบั 670 131 531 - 
รายไดอ้ื่น 3,514 291 1,973 291 
ซื้อสนิคา้ (14) (1,309) (14) (80) 
ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (1,880) - (1,880) - 
     

กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
รายไดจ้ากการขาย 65,544 51,774 65,544 51,774 

ซื้อสนิคา้ (3,330) - (3,330) - 

ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (3,808) (3,408) (3,808) (3,408) 

ค่าบรกิาร (2,665) (2,603) (2,665) (2,603) 

ดอกเบีย้จ่าย (132) (140) - - 
     

กิจการท่ีมีกรรมการร่วมกนั     
ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (966) (1,083) (966) (1,083) 

ค่าบรกิาร (4,278) (5,723) (4,278) (5,723) 
     

กรรมการ     
ค่าเช่าและค่าใชจ้่ายอื่น ๆ (1,463) (1,320) (1,463) (1,320) 
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ข) ยอดค้างช าระท่ีเกิดจากการซ้ือและขายสินค้าและบริการ  

 
ยอดคงคา้ง ณ วนัสิน้งวดทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ลูกหน้ีการค้า (หมายเหตุ 11)     
บรษิทัย่อย - - 4,180 3,019 
บรษิทัร่วม 179 368 179 398 
การร่วมคา้ 9,057 15,355 - - 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 7,062 2,708 7,063 2,678 
 16,298 18,431 11,422 6,095 

     
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
   (หมายเหตุ 11)     
บรษิทัย่อย - - 1,219 7,392 
การร่วมคา้ 384 128 385 128 
 384 128 1,604 7,520 

     
รายได้ค้างรบั (หมายเหตุ 11)     
บรษิทัย่อย - - 1,469 3,504 
บรษิทัร่วม 301 171 301 171 
การร่วมคา้ 6,858 6,701 6,294 6,322 
 7,159 6,872 8,064 9,997 

     
เจ้าหน้ีการค้า (หมายเหตุ 21)     
บรษิทัย่อย - - 12,597 11,018 
กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 2,230 1,507 2,230 1,507 
 2,230 1,507 14,827 12,525 

     
เจ้าหน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 21)     
การร่วมคา้ 5,857 7,981 - - 
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ค) เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
การร่วมค้า     
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 2,825 2,941 - - 
ใหกู้้ยมืเพิม่ 21,788 - 21,788 - 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น 845 (116) 536 - 
มลูค่าตามบญัชปีลายงวด 25,458 2,825 22,324 - 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่การร่วมค้าเป็นเงนิใหกู้้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิปอนด์สเตอร์ลงิ เงนิกู้ยมืดงักล่าวบางส่วนมกี าหนด
ช าระคนืเมื่อทวงถาม และบางส่วนมกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระ และมอีตัราดอกเบี้ยตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัรา
ดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย ์
 

ง) เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษทัย่อย 
 
การเปลีย่นแปลงของเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด - - 73,912 54,951 
ใหกู้้ยมืเพิม่ - - - 58,800 
รบัช าระคนื - - (28,831) (39,839) 
มลูค่าตามบญัชปีลายงวด - - 45,081 73,912 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืทีไ่ม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท เงนิกู้ยมืดงักล่าวมกี าหนดช าระคนืตามตาราง 
การจ่ายช าระ และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์ 
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จ) เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
การเปลีย่นแปลงของเงนิกูย้มืระยะยาวจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
มลูค่าตามบญัชตีน้งวด 2,800 2,800 - - 
จ่ายช าระคนื (619) - - - 
มลูค่าตามบญัชปีลายงวด 2,181 2,800 - - 
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัเป็นเงนิกู้ยมืที่ไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท มกี าหนดช าระคนืตามตารางการจ่ายช าระซึ่ง
งวดสุดทา้ยจะช าระคนืภายในปี พ.ศ. 2566 และมอีตัราดอกเบีย้ตามอตัราตลาดซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์ 

 
ฉ) ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญัของกิจการ 

 
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืคา้งจ่ายส าหรบัผูบ้รหิารส าคญัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผลประโยชน์ระยะสัน้ 54,797 44,954 54,797 44,954 
ผลประโยชน์ระยะยาว 2,517 2,172 2,517 2,172 
 57,314 47,126 57,314 47,126 
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32 ภาระผกูพนั 

 
ก) ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ภาระผกูพนัทีเ่ป็นขอ้ผกูมดั ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัรายจ่ายฝ่ายทุนซึง่ยงัไม่ไดร้บัรูใ้นงบการเงนิ มดีงันี้ 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 20,680 200,666 20,680 200,666 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 11,703 11,943 11,703 11,943 
รวม 32,383 212,609 32,383 212,609 
 

ข) ภาระผกูพนั 
 
บรษิทั เอส แอนด ์พ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนลฟู้ดส์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ไดท้ าสญัญาการใชส้ทิธิก์บับรษิทัแห่งหนึ่งในประเทศญีปุ่่ น โดย
มรีะยะเวลาตัง้แต่วนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2574 เพื่อประกอบธุรกจิรา้นอาหารในประเทศไทย โดยบรษิทั
ย่อยดงักล่าวตอ้งจ่ายค่าสทิธเิริม่แรก (Initial royalty) และค่าสทิธกิารด าเนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปีใน
อตัราทีร่ะบุไวใ้นสญัญาเพื่อการใชเ้ครื่องหมายการคา้และกรรมวธิกีารผลติ  
 

ค) หนังสือค า้ประกนั 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคาร ในนามของบริษัทเป็นจ านวน  
67.28 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 72.40 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและการเช่าพืน้ทีร่า้นคา้ ซึง่เป็นไปตามปกติของ
ธุรกจิ โดยจ านวนดงักล่าวไดร้วมหนังสอืค ้าประกนัจ านวน 0.2 ลา้นบาท ซึง่ไดใ้ชเ้งนิฝากธนาคารของบรษิทัเป็นหลกัประกนั 

 
33 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงิน 

 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี   
พ.ศ. 2564 เพิม่เตมิจากเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวน 511,512,758 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.58 บาท เป็นจ านวนเงนิรวม 296.68 ลา้นบาท เงนิปัน
ผลดงักล่าวจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
โดยคณะกรรมการของบรษิทัจะน าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี เพื่อขออนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ดงักล่าวต่อไป 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บรษิัทฯ ไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิัทฯ ขอ

รบัรองว่าขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มลูที่ควรตอ้งแจง้ใน

สาระส าคญั  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่าง

ถูกตอ้ง  ครบถว้นในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อยแลว้  

 (2) บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มูลที่ดีเพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็น

สาระส าคัญ  ทัง้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักลา่ว 

 (3) บริษัทฯ ไดจ้ัดใหม้ีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

และบรษิัทฯ ไดแ้จง้ขอ้มลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที่ 23 กมุภาพนัธ ์2564 ต่อผูส้อบบญัชีและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว้ ซึ่งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส  าคัญของระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้ การกระท าที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และ

บรษิัทย่อย 

 ในการนี ้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯไดร้บัรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษัทฯ ไดม้อบหมายให ้นายวิทูร  ศิลาอ่อน เป็นผูล้งลายมือชื่อก ากบัเอกสารนีไ้วทุ้กหน้าดว้ยหากเอกสาร

ใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิทูร  ศิลาอ่อน ก ากบัไว ้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูที่ขา้พเจา้ไดร้บัรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มลูแลว้ดงักลา่วขา้งตน้ 

          ชื่อ            ต าแหน่ง                  ลายมือชื่อ 

 

1. นางเกษสดุา  ไรวา ประธานกรรมการบรหิาร     

 

2. นายวิทรู  ศิลาอ่อน ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร     

 

ผูร้บัมอบอ านาจ    นายวิทรู   ศิลาอ่อน  ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร      
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี 
เลขานุการบริษัทและตัวแทนติดต่อประสานงานกรณีเป็นบริษัทต่างประเทศ 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ (ข้อมูล ณ. วันที ่31 ธันวาคม 2564) 

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางภทัรา  ศิลาอ่อน 
ประธานกรรมการ 
 

79 ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกติติมศกัดิ์ สาขาการจดัการ  
คณะบริหารธุรกิจ 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (Doctor in Letters  
(Honorary)) 
      Pine Manor College, Massachusetts, USA 

42,327,645
(คิดเป็น 
8.63%) 

 -- 42,327,645 
(คิดเป็น 
8.63%) 

พี่สาวคนโต ทัง้  5  ปี / 
ประธานกรรมการ 
2533 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการ 
2518 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
     ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล / 
     ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ 
บจ. ไตรภราดา / 
      ธุรกิจใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา 

  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
     มหาวิทยาลยับอสตนั สหรฐัอเมริกา 

    2530 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการ 
2552 – ปัจจบุนั /  
กรรมการ 

บจ. เอส.อาร.์ เอสเตท / 
      ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. ภัทรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทัว รองท์ 
แมเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) /  
      ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ 

นายประเวศวฒิุ  ไรวา 70 ปริญญาตรี Political Science 30,524,310 -- 30,524,310 นอ้งชายคนที่ 3 2559 – ปัจจบุนั / บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  /  
รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
  
 
 
 

      มหาวิทยาลยัอินเดียน่า สหรฐัอเมริกา 
Modern Managers Program (MMP) 
Modern Marketing Management (MMM) 
    โครงการอบรม จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program(DCP) รุน่135       
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP)  
ประกาศนียบตัร Role of The Chairman Program        รุน่ 42 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรภมิูพลงัแผ่นดิน รุน่ 2  
   จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั   

(คิดเป็น 
6.22%) 

 (คิดเป็น 
6.22%) 

 รองประธานกรรมการ 
2558 – 31 ธันวาคม 2561 / 
ประธานกรรมการบริหาร 
2537 – 2558 / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการอิสระ, ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 
 

       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
บมจ. ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท ์/ 
       ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายประเวศวฒิุ  ไรวา 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 
(TEPCOT) รุน่ 8 
    สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2530 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2549 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2541 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2552 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2556 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล / 
     ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ 
บจ. เอส. อาร.์ เอสเตท / 
     ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่ / 
     ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์/ 
     ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น “MAISEN” 
บจ. เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์/  
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ / 
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ภัทรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทัว รองท์ 
แมเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) /  
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี / 
ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น “UMENOHANA” 
บจ. เอ็มเอสซี ไทยคซูีน / 
     ธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร “The Thai Cuisine” 
บจ. เอส แอนด์ พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส์ 
(กมัพชูา) /    
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูีน / 
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายประเวศวฒิุ  ไรวา 
(ต่อ) 
 

2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2553 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 

บจ. เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ / 
     ธุรกิจใหบ้ริการสนบัสนนุวิสาหกิจในเครือ
และธุรกิจรา้นอาหาร 
บจ. สดุา /  
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. เอ็ม เอส พี พรอ็พเพอรต์ี ้/  
     ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
บจ.เซียงไฮ ้ยั่วะซื่อ เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท/์        
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง / 
      ธุรกิจฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงาน
ใหก้บัพนกังาน บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
และบรษิัทในเครือ 

นายขจรเดช   ไรวา 71 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบณัฑิต 10,275,705 -- 10,275,705 นอ้งชายคนที่ 2 ทัง้  5  ปี / บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

      จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (พ.ณ.) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

(คิดเป็น 
2.10%) 

 (คิดเป็น 
2.10%) 

 กรรมการ , กรรมการบริหาร 
2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2530 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2557-2562/ 
กรรมการ 
 

       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล / 
      ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ 
บจ. เอส. อาร.์ เอสเตท / 
      ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ.เอสแอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา)/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางเกษสดุา  ไรวา 
ประธานกรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

67 ปริญญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาการจดัการ     
     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์
     มหาวิทยาลยันอรธ์อิสเทิรน์ บอสตนั,สหรฐัอเมริกา   
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร 
      วิทยาลยัอสัสมัชญับริหารธุรกิจ 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
45/2005 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
251/2018 
ประกาศนียบตัร Role of The Chairman Program รุ่น 36 
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ 10/2553 

37,973,550 
(คิดเป็น 
7.74%) 

-- 37,973,550 
(คิดเป็น 
7.74%) 

ภริยา 
ของ 

นายประเวศวฒิุ  
ไรวา 

2562 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการบริหาร 
2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2560 – 31 ธันวาคม 2561 / 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
2559 – 2560 /  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่
2556 – ปัจจบุนั / 
กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน 
2537 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

       สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูของประเทศ “ภมิูพลงัแผ่นดิน” รุน่ 1  
       จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์ รุน่ 6 
(TEPCoT) 
       สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย        
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน(วพน.) รุน่ 6  
       สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการพฒันาธุรกิจอตุสาหกรรม
และการลงทนุ (วธอ.) รุน่ 1  
        สถาบนัวิทยาการธุรกิจและอตุสาหกรรม 

    2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่, กรรมการ 
2530 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2549 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2555 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2533 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
 

บจ. เอส แอนด ์พี โกลเบิล  /  
      ธุรกิจรา้นอาหารในต่างประเทศ        
บจ. เอส. อาร.์ เอสเตท / 
      ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่  / 
      ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น “MAISEN” 
บจ. เอส แอนด ์พี เรสทวัรองท ์/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางเกษสดุา   ไรวา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสรา้งเครือข่ายนวตักรรม 
(BRAIN) รุน่ 2 
        สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
ประกาศนียบตัร หลกัสตูรสื่อสขุภาพ (Health  
Ambassador) รุน่ที่ 1 
        ราชวิทยาลยั จฬุาภรณ ์

2541 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2552 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2556 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
 
2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 

บจ. ภทัรา (เจนีวา) เอสเอ / 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ภัทรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทัว รองท์ 
แมเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) / 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  / 
      ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น“UMENOHANA” 
บจ. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน / 
     ธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร “The Thai 
Cuisine” 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา) /  
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ภทัรา ไฟน ์ไทย คซูีน /  
     ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บริษัท เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ 
จ ากดั / 
     ธุรกิจใหบ้ริการสนบัสนนุวิสาหกิจในเครือ
และธุรกิจรา้นอาหาร 
บจ. สดุา / 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. เอ็ม เอส พี พรอ็พเพอรต์ี ้/ 
      ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางเกษสดุา   ไรวา  
(ต่อ) 
 

2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ  
2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

บจ. เซียงไฮ ้ยั่วะซื่อ เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท ์/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง / 
      ธุรกิจฝึกอบรมเพ่ือพฒันาฝีมือแรงงาน
ใหก้บัพนกังาน บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
และบรษิัทในเครือ 

นายวิทรู   ศิลาอ่อน 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
     มหาวิทยาลยั นอรท์แคโรไลนา แชปเปิลฮิลล ์ 
     ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี ดา้นการบริหารการโรงแรมและอาหาร 
     มหาวิทยาลยั บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
หลกัสตูรวิทยาการตลาดทนุ รุน่ที่ 23  (วตท. 23) 
     สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
หลกัสตูรวิทยาการผูน้  าไทย-จีน ยคุใหม่ (วทจ.) รุ่นที่ 2 
      มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

8,148,300 
(คิดเป็น 
1.66%) 

-- 8,148,300 
(คิดเป็น 
1.66%) 

บตุรชายคนที่ 1 
ของ 

นางภทัรา 
ศิลาอ่อน  

2562 – ปัจจบุนั / 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 
2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2555 – 2562 / 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
2560 – 31 ธันวาคม 2561 / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายปฏบิตัิการและบคุคล 
2553 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ, กรรมการบริหาร 
2551 –  2559 / 
รองผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 
ธุรกิจอาหารในประเทศ 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายวิทรู   ศิลาอ่อน 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2551 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2555 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2552 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2556 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
 

บจ. ฟู้ดสเ์ฮา้ส ์เคเทอริ่ง เซอรว์ิสเซส / 
      ธุรกิจใหบ้ริการดา้นโภชนากร 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์/ 
      ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น “MAISEN” 
บจ. ภทัรา อินเตอรเ์นชั่นแนล เรสทวั รองท ์
แมเนจเมน้ท ์(ปักกิ่ง) / 
      ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. อเุมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พี  / 
      ธุรกิจรา้นอาหารญ่ีปุ่ น“UMENOHANA” 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา) /  
       ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ไตรภราดา / 
      ธุรกิจใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา 
บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่  / 
     ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก 
บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง / 
     ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงาน
ใหก้ับพนักงาน บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท 
และบริษัทในเครือ 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายก าธร  ศิลาอ่อน  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายการผลิตและการเงิน  / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวศิวกรรมการเงิน 
        MIT Sloan School of Management Massachusetts, USA,  
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมเคมี 
     Imperial College of Science Technology and 
Medicine, London, England 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย IOD) 
หลกัสตูร TLCA Executive Development Program  
(EDP) รุน่ที่ 2  
    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู ดา้นการคา้และพาณิชย ์
TEPCOT 
    สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

7,821,700  
(คิดเป็น 
1.59%) 

-- 7,821,700  
(คิดเป็น 
1.59%) 

บตุรชายคนที่ 2 
ของ 

นางภทัรา 
ศิลาอ่อน 

 

2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สายการผลิตและการเงิน 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2554 – ปัจจบุนั /  
ประธานคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / 
กรรมการสรรหา  
2560 – ปัจจบุนั /  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกิจการ  

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
บมจ. พีเชียส ชิฟปปิ้ง / 
       ธุรกิจขนส่งทางเรือ 
 
 
 
 

       2563 – ปัจจบุนั / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
2554-เมษายน 2560 / 
กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูล
กิจการ 
2557 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
บจ. ไตรภราดา / 
      ธุรกิจใหบ้ริการเป็นที่ปรกึษา 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายก าธร  ศิลาอ่อน  
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

      2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
 
พฤศจิกายน 2561 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
 
2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการอิสระ 
 
 
 

บจ. เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท ์โฮลดิง้ / 
      ธุรกิจใหบ้ริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจใน
เครือ หรือสาขา,ประกอบกิจการท าอาหาร 
บจ. เรือด่วนเจา้พระยา / 
      ธุรกิจบริการขนส่งทางน า้ 
บจ. เซียงไฮ ้ยั่วะซื่อ เรสทวัรองท ์แมเนจเมน้ท ์
/       ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง / 
      ธุรกิจฝึกอบรมเพื่อพฒันาฝีมือแรงงานใหก้ับ
พนักงาน บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท และ
บริษัทในเครือ 
บจ. เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่ / 
      ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางบก 
บจ. เอส แอนด ์พี อินเตอรเ์นชั่นแนล ฟู้ดส ์
(กมัพชูา) /  
       ธุรกิจรา้นอาหารไทยในต่างประเทศ 
บจ. ฟู้ดเฮา้ส ์เคเทอรร์ิ่ง เซอรว์ิสเซส / 
       ธุรกิจใหบ้ริการดา้นโภชนาการ 
บมจ. อินเตอร ์ฟารม์า / 
       ธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจ าหน่าย
ผลิตภัณฑส์ุขภาพและนวตักรรมความงามส าหรบั
คน และผลิตภัณฑส์ุขภาพส าหรบัสัตวเ์ลีย้งและ
ปศสุตัว ์
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวคทัลียา  
แสงศาสตรา 
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

73 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) 
      จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
โครงการอบรม – Controllership 
      มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
Management Development Program 
      JJ Kellogg Northwestern University 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

60,055 
(คิดเป็น 
0.012%) 

-- 60,055 
(คิดเป็น 
0.012%) 

ไม่มี ทัง้  5 ปี / 
กรรมการอิสระ , 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2537 – ปัจจบุนั / 
กรรมการและเลขานุการบริษัท  
 
2560 – ปัจจบุนั / 
เลขานกุารบริษัท 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
        ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
บมจ. ไดนาสตี ้เซรามิค /  
        ธุ รกิจผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง 
กระเบือ้ง เซรามิค 
บมจ. โรแยล ซีรามิค อตุสาหกรรม / 
        ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายวสัดกุ่อสรา้ง 

นางสาวโสภาวดี   
อตุตโมบล 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑิต 
     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
ประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP) 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-- -- -- ไม่มี ทัง้  5 ปี / 
กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 

2544 – ปัจจบุนั / 
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 
2560 – ปัจจบุนั / 
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท /                         
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

 
บมจ.โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร ์/ 
        ธุรกิจโรงพยาบาล 
 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดัเกา้พิณเพชร /  
       ธุรกิจอปุโภค/บริโภค   



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  278    

ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ (MBA) 
     Harvard University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ์ดา้นวิศวกรรมเคมี 
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร ์ดา้นวศิวกรรมเคมี 
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
ประเทศสหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์
     Massachusetts Institute of Technology (MIT) ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 
ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
รุน่ที่ 35 ปี 2548 
หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market 
Intermediaries (CGI) รุน่ที่ 4/2558 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-- -- -- ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 
2555 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
2554 – ปัจจบุนั / 
กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและก าหนด 
ค่าตอบแทน 
2554 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ  
2554 – ปัจจบุนั  
กรรมการ 
2554 – ปัจจบุนั  
กรรมการ 
2554 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2554 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2553 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูจ้ดัการ 
2553 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูบ้ริหาร 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
บจ. ซีคอน / 
       ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้งอาคารทกุชนิด 
บจ. ไทยชรูส / 
       ธุรกิจผลิต และจ าหน่ายผงชรูส 
บจ. นนัยางมารเ์ก็ตติง้ / 
      ธุรกิจจ าหน่ายรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้ยาง ยาง 
บจ. นนัยางอตุสาหกรรม / 
      ธุรกิจผลิตรองเทา้ผา้ใบ รองเทา้ยางยาง 
บมจ. ซีคอน ดีเวลลอปเมนท ์/ 
      ธุรกิจใหเ้ช่าพืน้ที่, ศนูยก์ารคา้ 
บจ. เอราวณันา / 
      ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บมจ.หลกัทรพัย ์บวัหลวง / 
      ธุรกิจเงินทนุและหลกัทรพัย ์
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายปิยะ  ซอโสตถิกลุ 
(ต่อ) 

2555 – ปัจจบุนั  
กรรมการบริหาร 
2558 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2559 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2561 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2561 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

บจ. สยามเฮา้ซิ่ง / 
      ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์/ 
      ธุรกิจเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ต ์
บจ. กริสที / 
      ธุรกิจเครื่องส าอางค ์
บจ. บญุรกัษา โฮลดิง้ส ์/ 
      ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. มิตตาวิสาหกิจเพื่อสงัคม / 
      ธุรกิจจดัหลกัสรูอบรมต่างๆ 
บจ. พีอารโ์ฮลดิง้ส ์
       ธุรกิจลงทนุในกิจการอานๆ  

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส ์
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / 
 
 
 
 

 

 

56 
 

Advance Management Program  
     Harvard Business School  
MBA 
     Michigan University 
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์ 
    จฬุาลงกรณ ์มหาวิทยาลยั  

-- -- -- ไม่มี กมุภาพนัธ ์2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ /  
กรรมการอิสระ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
2561 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2561 – 2563 / 
กรรมการ 
 
 
 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
     ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
Arcel Capital Company Limited / 
    ธุรกิจใหค้  าปรกึษาดา้นการบริหาร 
บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั /  
    ธุรกิจขายปลีกสินคา้อื่นๆ ในรา้นคา้ทั่วไป 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส ์ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 – 2563 / 
กรรมการ 
 
 
กนัยายน 2561–สิงหาคม 2563/ 
ประธานกรรมการ 
 
 
2561 – 2562 / 
กรรมการ 
 
2560 – 2564 / 
ประธาน 
 
2560 – 2564 / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ/ 
 
เมษายน 2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
 
กรกฎาคม 2560–ธันวาคม2562/ 
กรรมการและกรรมการบริหาร 
 
 

บริษัท เดอะมอลล ์ชอปปิ้ง คอมเพล็กซ ์จ ากดั / 
     ธุ ร กิ จ เ ช่ า แ ล ะด า เ นิ น กา ร เ กี่ ย วกั บ
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ่ื้น
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 
บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จ ากดั / 
     การเช่าและการด าเนินการเกี่ยวกบั
อสงัหาริมทรพัยท์ี่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผูอ่ื้น
ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พกัอาศยั 
บริษัท แอดวานซ ์เพาเวอร ์คอนเวอรช์ั่น จ ากดั / 
      การก่อสรา้งโครงการสาธารณูปโภคเกี่ยวกบัสาย
ส่งไฟฟ้าก าลงัและสายสญัญาณสื่อสาร 
คณะกรรมการก ากบัส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทลั / วางกระบวนการและปรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ในตลาดทนุใหร้องรบัDigitalization 
คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ /  คณะกรรมการสงักดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม 
บริษัท เซล่าร ์คอนซลัติง้ จ ากดั /  
     ธุรกิจกิจกรรมให้ค าปรึกษาด้านการบริหาร
จดัการอ่ืน  ๆซึ่งมิไดจ้ดัประเภทไวใ้นที่อ่ืน 
บริษัท ธนชาตประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) /  
      การประกนัวินาศภยั 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส ์ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 – 2562 / 
กรรมการ / 
ประธานกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
2562 – ปัจจบุนั 
กรรมการคณะกรรมการ 
กลั่นกรองการลงทนุ Startup 
มกราคม 2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการบริหาร 
2560 – 2563 / 
กรรมการ 
 
 
มิถนุายน 2561 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการ 
 
 
เมษายน 2561 – 2563 / 
ประธาน 
 
เมษายน 2561 – 2562 / 
กรรมการ 
 
 
 

บริษัท ทนุธนชาต จ ากดั (มหาชน) /  
      กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ลงทนุในธุรกิจ
การเงินเป็นหลกั 
บมจ.บางจาก คอรป์อเรชั่น 
     การผลิตผลติภณัฑท์ี่ไดจ้ากโรงกลั่นปิโตรเลี่ยม 
 
บริษัท ภเูก็ต ดีพ ซี พอรต์ จ ากดั /  
     ธุรกิจการขนถ่ายสินคา้ 
คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรบัการ
ปรบัเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 /  
     ปฏิรูประบบราชการ และพฒันานวตักรรม
รูปแบบใหม่ 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย /  
     สรา้งเสริมวิชาชีพการจดัการเพิ่มพนูความรู้

และประสบการณด์า้นการจดัการ 
ธุรกิจใหมี้มาตรฐานทดัเทียมต่างประเทศ 
คณะอนกุรรมการยทุธศาสตรด์ิจิทลัเพื่อตลาดทนุ /  
    วางกระบวนการและปรบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
ในตลาดทนุใหร้องรบั Digitalization 
คณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินนโยบายเพื่อใช้
ประโยชนข์อ้มูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนยข์อ้มลู 
(Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ ้ง (Cloud 
Computing) /   พฒันา Big Data ใหมี้คุณภาพ
และทนัสมยั 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส ์ 
(ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2561 – 2563 / 
กรรมการ  
2561 – 2563 / 
กรรมการ 
17 ธันวาคม 2562 –  4 กรกฎาคม 
2564 / 
กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการก ากบัความ
เสี่ยง 
2562 – 2564 / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
2562 – 28 ธันวาคม 2564 / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ / 
ประธานคณะอนกุรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 
17 มกราคม 2563 – 4 กรกฎาคม 
2564 / 
ประธานคณะกรรมการก ากบั 
เทคโนโลยีสารเทศ / 
กรรมการสรรหาก าหนด 
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
 
 

บริษัท บีเคที โฮลดิง้ส ์จ ากดั /  
     ธุรกิจส่งออก จ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องครวั 
บริษัท นอรท์ เทิรน์เรลเวย ์พารค์ จ ากดั /  
      ธุรกิจขนส่งสินคา้ทางน า้ 
ธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  / 
      กิจการธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ / คณะอนกุรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัแห่งประเทศไทย 
กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) / 
     องคก์รที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายเฉพาะ 
 
 
ธนาคาร ธนชาต จ ากดั (มหาชน)  / 
     กิจการธนาคารพาณิชย ์
 
 
 
 
  
 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายธีรนนัท ์ ศรีหงส ์ 
(ต่อ) 

11 มีนาคม 2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
 
27 มีนาคม 2563 – 29 ตลุาคม 
2564 / 
กรรมการอิสระ 
พฤศจิกายน 2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ 
 
 
5 กรกฎาคม 2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการก ากบัความเสี่ยง / 
ประธานคณธกรรมการก ากบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนและบรรษัทภบิาล 
 
 
 
 

ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม / 
     คณะกรรมการสงักดักระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสงัคม   
บริษัท ไทยคม จ ากดั (มหาชน)  / 
    ธุรกิจเทคโนโลยี 
 
คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดิต / 
    ศนูยข์อ้มลูเครดิต 
คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัแห่งประเทศไทย / 
     ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ 
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาติ 
     กิจการธนาคารพาณิชย ์



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายแมทธิว  กิจโอธาน 
กรรมการ 
 
 

55 ปริญญาโท MSc Management 
     Imperial Collage Business School University of 
London, England  
ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร ์  
     University of Toronto,  
Canada Certification,  
     Canadian Stock Exchange Commission 
ประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 
95/2550 
ประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที ่
 57/2549 
      สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-- -- -- ไม่มี สิงหาคม 2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2550 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
2556 – ปัจจบุนั / 
ประธานกรรมการ / 
2550 – ปัจจบุนั / 
คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
2550 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2550 - ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2561 – ปัจจบุนั /  
กรรมการ 
 
 
 
 
 
มีนาคม 2563 – ปัจจบุนั / 
ที่ปรกึษาผูบ้ริหาร 

บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท /                     
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บมจ. เวฟ เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์/ 
     ธุรกิจบริการสื่อและสิ่งพิมพ ์
 
 
บมจ. โอเช่ียน กลาส /  
     ธุรกิจสินคา้อปุโภคบริโภค/ของใช ้
     ในครวัเรือน และส านกังาน 
บมจ. บีอีซี เวิลด ์/ 
ธุรกิจคอนเทนตแ์ละธุรกิจบนัเทิง 
บมจ. ไทย โซล่าร ์เอ็นเนอรย์ี่ / 
     ธุรกิจพลงังานและสาธารณปูโภค 
บมจ. บีบีจีไอ / 
     ธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding 

Company) ที่ ด  า เนินธุ รกิจผลิตภัณฑ์
เชือ้เพลิงชีวภาพ (Biofuel) รวมถึงธุรกิจ
ผลิตและจ าหน่ายเอทานอล ไบโอดีเซล 
และผลิตภัณฑพ์ลอยได ้รวมทัง้ประกอบ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกบัผลิตภณัฑด์งักล่าว 

บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป / 
     ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายโกศิน  ฉนัธิกลุ 
กรรมการ  
 
 
 
 
 

39 ปริญญาตรี Bachelor of Arts in Economics 
        Wesleyan University, สหรฐัอเมริกา 
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่  
192/2557 
       สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-- -- -- ไม่มี สิงหาคม 2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
24 พฤษภาคม 2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
30 กนัยายน 2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
กมุภาพนัธ ์2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

บมจ.เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
    ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
Avadina Hills Co., Ltd./ 
     ธุรกิจอสงัหาริมทรพัย ์
Verita MHG Company Limited / 
     ธุรกิจเพื่อสขุภาพ 
MHG Desaru Hotel Sdn. Bhd./ 
     ธุรกิจโรงแรม 

       กมุภาพนัธ ์2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

MHG Desaru Villas Sdn. Bhd./ 
     ธุรกิจโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      16 ธันวาคม 2560 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
30 กนัยายน 2559 – ปัจจบุนั /  
กรรมการ 
18 ธันวาคม 2560 – ปัจจบุนั /  
กรรมการ 
 
13 พฤษภาคม 2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
11 ตลุาคม 2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
8 กุมภาพนัธ ์2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

MHG Management (India) Private Limited / 
     ธุรกิจโรงแรม 
Bodhi Hotel & Resort Pvt. Ltd. /  
     ธุรกิจโรงแรม 
Corbin & King Limited /  
     ธุรกิจเขา้ถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding 
Company)  
NH Hotel Group SA / 
     ธุรกิจโรงแรม 
Minor Food Holding Co., Ltd. / 
     ธุรกิจโรงแรม 
MSpa Medical Co., Ltd. /  
     ธุรกิจดแูลสขุภาพ 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายโกศิน  ฉนัธิกลุ (ต่อ) 
 
 

ตลุาคม 2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
19 มีนาคม 2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
7 สิงหาคม 2563 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 

Siam Success Realty Ltd. /  
      Holding Company  
Scomadi Worldwide Limited /  
      ธุรกิจขายรถจกัรยานยนต ์
Scomadi Worldwide Holding /  
      Holding Investment 
 

นายอรรถ ประคณุหงัสิต 
ประธานเจา้หนา้ที ่
สายปฏบิตัิการธุรกิจ 
เอส แอนด ์พี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร ์
     มหาวิทยาสยัธรรมศาสตร ์

-- -- -- ไม่มี 16 สิงหาคม 2562 – ปัจจบุนั / 
ประธานเจา้หนา้ทีส่ายปฏิบตัิการ
ธุรกิจเอสแอนดพ์ี 
2546 - 2562 
ประธานเจา้หนา้ที่ฝ่ายปฎิบตัิการ 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นายสมจิตร  กิติธีระกลุ 
รองผูจ้ดัการใหญ่
สายการผลิตเบเกอรี ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 ปริญญาโท ศิลปศาสตร ์
      มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ 
      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-- -- -- ไม่มี ทัง้  5  ปี / 
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
สายการผลิตเบเกอรี่  

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  / 
       ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

นายจงชนะ  จนัทมาศ 
รองผูจ้ดัการใหญ่
สายการผลิตอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 ปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบ์ณัฑิต 
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการอาหาร         
        มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

-- -- -- ไม่มี ทัง้ 5 ปี / 
รองผูจ้ดัการใหญ่ 
สายการผลิตอาหาร 
2556 – 2557 / 
รองผูจ้ดัการใหญส่ายการขาย 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  /     
      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางสาวไพรลัยา สพุิทกัษ์ 
รองประธานสายบัญชีและ
การเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

45 ปริญญาโท บญัชี  
        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

-- -- -- ไม่มี 16 พฤศจิกายน 2564 – ปัจจบุนั / 
รองประธานสายบญัชีและการเงิน 
กนัยายน 2560 – ตลุาคม 2564 /  
ผู้อ านวยการฝ่ายการบัญชีและ
การเงิน 
มีนาคม 2557 – กรกฎาคม 2559 / 
รองประธานเจา้หนา้ที ่
ฝ่ายวางแผนและบริหารองคก์ร 

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท  /     
      ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บมจ. ลิกซิล (ประเทศไทย) /  
       ธุรกิจการผลิตเครื่องสขุภณัฑ ์
 
บมจ. ดบับลิวพี เอ็นเนอรย์ี่ / 
     ธุรกิจจดัจ าหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

นางปัทมาวลยั รตันพล 
หวัหนา้ที่ปรกึษาคณะที่
ปรกึษา 
เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 ปริญญาโท ดา้นบริหารธุรกิจ      
     Emporia State University รฐัแคนซสั ประเทศ
สหรฐัอเมริกา 
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ี
     จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
หลกัสตูรการพฒันาผูบ้ริหารทรพัยากรมนษุย ์
     มหาวิทยาลยั คอรแ์นลล ์สหรฐัอเมริกา 
หลกัสตูรการบริหารกลยทุธด์า้นบริหารทรพัยากรมนษุย ์
     มหาวิทยาลยันิวเซา้ธเ์วลส ์ออสเตรเลีย 
หลกัสตูรการตดัสินใจและการแกไ้ขปัญหาในระดบับริหาร  
     สถาบนัเคพเนอร ์ทรีโก มหาวิทยาลยัอินเตอรเ์นชั่นแนล 
พรินสต์นั รฐันิวเจอรซ์ี่ สหรฐัอเมริกา 

52,500 
(คิดเป็น 

0.0107%) 
 

-- 52,500 
(คิดเป็น 

0.0107%) 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2562 – ปัจจบุนั / 
หวัหนา้คณะที่ปรกึษาบริหารและ
เลขานกุารบริษัท 
2553 – พฤศจิกายน 2562 / 
กรรมการ / 
กรรมการบริหาร / 
กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทน 
2564 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ คณะกรรมการการ
อาชีวศกึษา และประธาน
คณะอนกุรรมการการอาชีวศกึษา

บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 
     ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางปัทมาวลยั รตันพล 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสตูรประกาศนียบตัรผูบ้ริการระดบัผูอ้  านวยการ รุน่ที่ 
28/2546 
     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ดา้นความรว่มมือในการผลิตและ
พฒันาก าลงัคนอาชีวศกึษา 
2564 – ปัจจบุนั / 
ที่ปรกึษา 
2563 / ที่ปรกึษา 
 
2562 – ปัจจบุนั / 
กรรมการ 
2546 – 2562 / 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบริหาร
ทรพัยากรบคุคล 
2552 – 2562 / 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย 
ทรพัยากรบคุคล / 
ประธานเจา้หนา้ทีฝ่่าย 
ปฏิบตัิการไมเนอรฟ์ู้ด / 
กรรมการ 
2545 – 2562 / 
กรรมการ 
 
2541 – 2562 
กรรมการ 
 
 

 
 
บมจ.แม็คกรุ๊ป /  
   ธุรกิจคา้ปลีกเครื่องแต่งกาย และไลฟ์สไตล ์
บริษัท เดอะมอลล ์กรุ๊ป จ ากดั /  
    ธุรกิจคา้ปลีก 
บจ.พีพีพ ีอิมแพ็ค / 
   ธุรกิจใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจและการจดัการ 
บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล และ 
บริษัทในเครือ / 
    ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
บมจ. เดอะ ไมเนอร ์ฟู้ด กรุ๊ป / 
    ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
บมจ. ไมเนอร ์คอรป์อเรชั่น และบริษัท 
ในเครือ / 
    ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ไลฟสไตล ์
บจ. อารมิ์น ซีสเท็มส ์/ 
      ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องครวั เสือ้ผา้ และ
รองเทา้ 
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ชื่อ - สกุล / ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

จ านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ความสัมพันธ ์
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 
เปลี่ยน 
แปลง 

สิน้ปี 2564 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

ช่วงเวลา / ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

นางปัทมาวลยั รตันพล 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2541 – 2562 / 
กรรมการ 
2541 - 2562 / 
กรรมการ 
2541 - 2562 / 
กรรมการ 
2541 - 2562 / 
กรรมการ 
2541 - 2562 / 
กรรมการ 
2554 - 2562 / 
กรรมการ 
2552 - 2562 / 
กรรมการ 
 
2557 - 2562  / 
กรรมการ 
 
2551 - 2562 / 
กรรมการ 

บจ. เอสมิโด แฟชั่นส ์/ 
     ธุรกิจจดัจ าหน่ายเสือ้ผา้ 
บจ. ไมเนอร ์คอนซลัแท็นส ์แอนด ์เซอรว์ิส  / 
    ธุรกิจจดัจ าหน่ายกระเป๋าเดินทาง 
บจ. ไมเนอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์/ 
     ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์
บจ. นวศรี แมนแูฟคเจอริ่ง / 
     ธุรกิจผลิตสินคา้อปุโภค 
บจ. ไมเนอร ์ไลฟ์สไตล ์/ 
     ธุรกิจจดัจ าหน่ายเครื่องครวั 
บจ. ไมเนอร ์แฟชั่น / 
     ธุรกิจคา้ปลีก 
บจ. ดบัเบิล พี คอนซลัแท็นท ์/ 
     ธุรกิจใหค้  าปรกึษาทางธุรกิจและการ
จดัการ 
บจ. เอ็มเอสซี ไทย คซูีน / 
     ธุรกิจโรงเรียนสอนท าอาหาร “The Thai 
Cuisine” 
บจ. เดอะ คอฟฟ่ี คลบั (ประเทศไทย) / 
     ธุรกิจรา้นอาหาร “เดอะ คอฟฟ่ี คลบั” 
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หมายเหตุ:  ผูบ้ริหารและผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัทตามรายละเอียดในตารางขา้งตน้บางท่านมีการใชส้ิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญของบริษัท ครัง้ที่ 2 (SNP-W2) ซึ่งออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของ

บริษัท ท าใหจ้ านวนหุน้ที่ถือ ณ วันที่ วันที่ 11 มกราคม 2565 ที่บริษัทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนเรียกช าระ

แลว้ เนื่องจากการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 21,104,393 หุน้ มีการเปลี่ยนแปลงจากวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

รายชื่อ จ านวนหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 จ านวนหุ้น ณ วันที ่11 มกราคม 2565 

นางภทัรา  ศิลาอ่อน 42,327,645 (คิดเป็น 8.63%) 44,444,027 (คิดเป็น 8.69%) 
นายประเวศวฒุิ  ไรวา   30,524,310 (คิดเป็น 6.22%) 32,050,525 (คิดเป็น 6.27%) 
นายขจรเดช   ไรวา 10,275,705 (คิดเป็น 2.10%) 10,789,490 (คิดเป็น 2.11%) 
นางเกษสดุา   ไรวา   37,973,550 (คิดเป็น 7.74%) 39,872,227 (คิดเป็น 7.79%) 
นายวิทรู   ศิลาอ่อน 8,148,300 (คิดเป็น 1.66%) 8,555,715 (คิดเป็น 1.67%) 
นายก าธร  ศิลาอ่อน   7,821,700 (คิดเป็น 1.59%) 8,212,785 (คิดเป็น 1.61%) 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายชื่อ 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

เอส 
แอนด์ 

พี 
ซินดิ
เคท  

เอส แอนด์ 
พี 

อินเตอร์
เนชั่นแนล 

ฟู้ดส์ 

เอส แอนด์ 
พี 

อินเตอร์
เนชั่นแนล 

 ฟู้ดส์ 
(กัมพูชา) 

เอส 
แอนด์ พ ี
ดิลิเวอร่ี  

เอส 
แอนด์ 

พี 
โกลเบิล 

ภัทรา 
(เจนี
วา) 

เอส 
แอนด์ พ ี
เรสทัวร

องท์ 

ภัทรา 
ไฟน์ 
ไทย 
คูซีน 

สุดา 
  
  

เอ็ม 
เอส พ ี
พร้อพ
เพอร์ตี้ 

ภัทรา 
ปักกิ่ง 

ภัทรา 
เวียนนา 

อุ
เมะโนะ
ฮานะ 
เอส 

แอนด์ 
พี 

เอส 
แอนด์ 

พี  
ดีเวล 
ลอป
เมนท ์

เซียงไฮ้ 
ยั่วะซื่อ 
เรสทัวร

องท์ 

เอส 
แอนด์ 

พี 
เทรน
นิ่ง 

เอ็มเอสซี 
ไทย คูซีน 

ฟู้ดเฮ้าส์ 
เคเทอร์ริ่ง 

เอส.อาร์. 
เอสเตท 

1.  นางภทัรา  ศลิาออ่น x       x           /               x 

2. นายประเวศวุฒิ  ไรวา // // / // //   / / / / /    / / / /  // 

3. นายขจรเดช  ไรวา //       //   /                       // 

4. นางเกษสุดา  ไรวา // // / // // / / / / / /  // / / / /   // 

5. นายวิทรู  ศิลาอ่อน // // x /             /   //    /  /   

6. นายกำธร ศิลาอ่อน //   / /                   / / /  /   

7. นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา /                                     

8. นางสาวโสภาวดี   อุตตโมบล /                                     

9. นายปิยะ  ซอโสตถิกุล /                                     

10. นายธรีนนัท ์ ศรีหงส ์ /                                     

11. นายแมทธิว  กิจโอธาน /                                     

12. นายโกศิน  ฉนัธกิุล /                                     

13. นางปัทมาลยั  รัตนพล //                                      

14. นายอรรถ  ประคุณหังสิต //                                      

15. นายธรีกรณ์  ไรวา   / /                         /       

16. ร้อยโทวรากร  ไรวา   //     //               //           // 

17. นางพรพิไล  ไรวา         //                          // 
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รายชื่อ 

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

เอส 
แอนด์ 

พี 
ซินดิ
เคท  

เอส แอนด์ 
พี 

อินเตอร์
เนชั่นแนล 

ฟู้ดส์ 

เอส แอนด์ 
พี 

อินเตอร์
เนชั่นแนล 

 ฟู้ดส์ 
(กัมพูชา) 

เอส 
แอนด์ พ ี
ดิลิเวอร่ี  

เอส 
แอนด์ 

พี 
โกลเบิล 

ภัทรา 
(เจนี
วา) 

เอส 
แอนด์ พ ี
เรสทัวร

องท์ 

ภัทรา 
ไฟน์ 
ไทย 
คูซีน 

สุดา 
  
  

เอ็ม 
เอส พ ี
พร้อพ
เพอร์ตี้ 

ภัทรา 
ปักกิ่ง 

ภัทรา 
เวียนนา 

อุ
เมะโนะ
ฮานะ 
เอส 

แอนด์ 
พี 

เอส 
แอนด์ 

พี  
ดีเวล 
ลอป
เมนท ์

เซียงไฮ้ 
ยั่วะซื่อ 
เรสทัวร

องท์ 

เอส 
แอนด์ 

พี 
เทรน
นิ่ง 

เอ็มเอสซี 
ไทย คูซีน 

ฟู้ดเฮ้าส์ 
เคเทอร์ริ่ง 

เอส.อาร์. 
เอสเตท 

18. นางพันทิพา ไรวา         //   /                      // 

19. นายสมจิตร  กิติธีระกุล                                      

20. นายจงชนะ  จนัทมาศ                                      

21. นางสาวไพรัลยา สุพทิักษ์                    

หมายเหตุ :                     

X    ประธานกรรมการ       //     กรรมการบริหาร                       

/     กรรมการ                         

เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท   บริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)    ภัทรา ปกักิ่ง   บริษัท ภัทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทวัรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปักกิ่ง) จำกัด 

เอส แอนด์ พ ีอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส ์ บริษัท เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำกัด   ภัทรา เวยีนนา   บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช  
เอส แอนด์ พ ีอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส ์(กัมพูชา) บริษัท เอส แอนด ์พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ (กัมพูชา) จำกัด     อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด ์พ ี   บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำกัด  
เอส แอนด์ พ ีดิลิเวอรี่    บริษัท เอส แอนด ์พี ดิลิเวอรี่ จำกัด     เอส แอนด์ พ ีดีเวลลอปเมนท ์ บริษัท เอส แอนด ์พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จำกัด 

เอส แอนด์ พ ีโกลเบิล   บริษัท เอส แอนด ์พี โกลเบิล จำกัด     เซียงไฮ ้ยั่วะซื่อ เรสทัวรองท์ บริษัท เซียงไฮ้ ยั่วะซื่อ เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ภัทรา (เจนวีา)   บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จำกัด     เอส แอนด์ พ ีเทรนนิ่ง บริษัท เอส แอนด ์พี เทรนนิ่ง จำกัด 

เอส แอนด์ พ ีเรสทัวรองท์   บริษัท เอส แอนด ์พี เรสทัวรองท์ จำกดั     เอ็มเอสซี ไทย คูซีน  บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซีน จำกัด 
  

ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน   บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จำกัด        ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง  บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด 
  

สุดา   บริษัท สุดา จำกัด       เอส. อาร์. เอสเตท  บริษัท เอส. อาร์. เอสเตท จำกัด  
เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ตี้    บริษัท เอ็ม เอส พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด          
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท  
(Compliance) 
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ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง อายุ (ปี) คุณวุฒิการศึกษา 

จำนวนหุ้นท่ีถือ (หุ้น) 
ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ต้นปี 2564 เปลี่ยนแปลง สิ้นปี 2564 
ช่วงเวลา / ตำแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกิจ 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานของบริษัท  
นางเชอร์ลี่  สว่างคง 
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในและ
ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุรกิจ 

 

 

 
52 

 

 

 
ปริญญาตรี  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 

 
-- 

 

 

 
-- 

 

 

 
-- 

 

 

 
ไม่มี 

 

 

 
1 ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน / 

ผู้จัดการฝ่ายปรับปรุง

กระบวนการทางธุรกิจ 

2558 – ปัจจุบัน / 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 

 

 
บมจ. เอส แอนด ์พี ซินดิเคท / 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 

1. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดทรพัยส์ินที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ปรากฏอยู่ในหนา้ 59  หวัขอ้ที่ 4  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

- ไม่มี -  
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เอกสารแนบ 5 

นโยบายและแนวปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม และจรรยาบรรณธุรกิจ ฉบับเต็มทีบ่ริษัทได้จัดท า                        
ในเร่ืองดังต่อไปนี ้   

บรษิัทฯไดม้ีการเผยแพรน่โยบายส าคญัต่าง ๆ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการที่ไดผ้่านทางช่องทางเว็ปไซตข์อง 

บรษิัทฯ โดยสามารถเขา้ชมไดโ้ดยผ่านเว็ปไซต ์  

URL  :  https://www.snpfood.com/th/corporate-governance/corporate-governance-policy  
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เอกสารแนบ 6 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั(มหำชน) ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำร

บริษัท ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ทุกท่ำนมีคณุสมบตัิครบถว้นและมีควำมเป็นอิสระในกำร

ปฏิบติัหนำ้ที่ โดยมีกรรมกำรที่มีคณุสมบติัสำมำรถปฏิบติัหนำ้ที่ในกำรสอบทำน ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้ 

 

 1. นำงสำวคทัลียำ แสงศำสตรำ   ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 2. นำงสำวโสภำวดี อุตตโมบล     กรรมกำรตรวจสอบ 

 3. นำยปิยะ ซอโสตถิกุล    กรรมกำรตรวจสอบ 

 

 และมี นำงเชอรล์ี ่ สว่ำงคง ท ำหนำ้ที ่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยกรรมกำรตรวจสอบ

ปฏิบตัิงำนภำยใตข้อบเขตหนำ้ที่และควำมรบัผิดชอบตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไดแ้ก่ กำร  

สอบทำนงบกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ก ำกบัดแูลใหม้ีกำรปฏิบตัิงำนตำมกฎหมำย 

นโยบำย ระเบียบ ค  ำสั่ง กำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกนัและรำยกำรขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์ำรส่งเสริมใหม้ี

กำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีและกำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้ และค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี  

 โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำร ประชุมร่วมกนั 5 ครัง้ โดยไดป้ระชุมร่วมกับผูบ้ริหำร 

ผูต้รวจสอบภำยใน และผูส้อบบญัชี นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ัดกำรประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีโดย

ไม่มีฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเพื่อปรึกษำหำรือและแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ในเรื่องส ำคัญจำกกำร

ตรวจสอบ (Key Audit Matters) และเรื่องกำรจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ซึ่งสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี  ้

 

1. การสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปี 2564 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2564 รวมถึงรำยกำร

ระหว่ำงกนั รำยกำรที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนร์่วมกบัฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และได้

เชิญผูส้อบบญัชีเขำ้ร่วมประชุมทุกครัง้ที่มีกำรพิจำรณำงบกำรเงิน ไดห้ำรือเก่ียวกบั ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีและ

รำยงำนของผูส้อบบญัชีแบบใหม่ รวมทัง้ไดซ้กัถำมและไดร้บัค  ำชีแ้จงเป็นที่พอใจในรำยกำรที่เป็นสำระส  ำคญั 
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จำกผูบ้ริหำรสำยงำนบญัชีและกำรเงินและผูส้อบบญัชี และเสนอแนะใหม้ีกำรปรบัปรุงบญัชีตำมขอ้สงัเกตของ

ผูส้อบบญัชีในส่วนที่เห็นร่วมกัน เพื่อใหไ้ดง้บกำรเงินที่ถูกตอ้ง ครบถว้น น่ำเชื่อถือและมีควำมเพียงพอในกำร

เปิดเผยขอ้มลูและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกับผูส้อบบญัชี

ว่ำรำยงำนกำรเงินดงักล่ำวมีควำมถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคัญเชื่อถือได ้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รบัรอง

ทั่วไป  

 

2.  การสอบทานการด าเนินงานและระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้ีกำรสอบทำนกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในตำมสรุปผลกำรตรวจสอบที่

ฝ่ำยตรวจสอบร่วมกับผู้บริหำรไดร้ำยงำนทุกไตรมำส โดยพิจำรณำและเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

ปรบัปรุงระบบกำรควบคมุภำยในใหม้ีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และเพียงพอ เพื่อป้องกนั ลดควำมผิดพลำดและ

ควำมเสียหำย ที่อำจเกิดขึน้ โดยในปี 2564 พบว่ำบรษิัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสมและเพียงพอต่อกำร

ด ำเนินกิจกำร ไม่พบประเด็นปัญหำหรือขอ้บกพรอ่งที่เป็นสำระส ำคญั 

 

3.  การสอบทานการปฏิบัติงานและพัฒนางานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนกำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมแผนที่อนุมัติและสนับสนุนกำรพัฒนำ

งำนใหเ้ป็นไปตำมวิสัยทัศนที่ก ำหนดไว ้ คือ กำรตรวจสอบอย่ำงสรำ้งสรรค์เพื่อใหเ้กิดมูลค่ำเพิ่มในองค์กรตำม

หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรรบัฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่รบักำรตรวจสอบเพื่อพัฒนำคณุภำพ

งำนตรวจสอบ ในปี 2564 พบว่ำ ผลกำรปฏิบติังำนตรวจสอบสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว ้และ

ผลกำรตรวจสอบช่วยใหเ้กิดกำรก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อใหห้น่วยงำนปฏิบติังำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้  

 

4.  การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้่วมประชมุกบัฝ่ำยตรวจสอบภำยในและฝ่ำยบรหิำรที่เก่ียวขอ้ง พบว่ำหน่วยงำน

ที่ได้รับกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติถูกต้องตำมที่กฎหมำย ข้อบังคับที่ ก ำหนดไว้ในส่วนที่เป็นสำระส ำคัญ และได้

พิจำรณำถึงกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชีและเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้งกับบริษัทฯในแต่ละไตรมำส 

รวมทัง้ขอ้มูลที่ไดจ้ำกผูส้อบบญัชีภำยนอก โดยมีกำรท ำกำรศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจก่อนน ำมำก ำหนดเป็นแนว
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ทำงกำรปฏิบติัใหเ้หมำะสมกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยถูกตอ้งและสอดคลอ้งกับกฎหมำยและขอ้บังคับที่

เปลี่ยนแปลงไป 

 

5.  การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน ์

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำน ก ำกับดูแล ควำมเหมำะสมและควำมเพียงพอในกำรท ำรำยกำร

ระหว่ำงกนัรวม ถึงรำยกำรที่เก่ียวโยงกนัที่อำจจะก่อใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์ของบรษิัทฯ เป็นประจ ำทุก

ไตรมำส โดยใชห้ลกัมีควำมสมเหตสุมผล เป็นปกติทำงธุรกิจ และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบไดแ้ละมีกำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง เพียงพอ โดยพบว่ำ ในรอบปี 2564 กำรตกลงเขำ้

ท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ของบรษิัทฯ ที่มีลกัษณะเป็นธุรกรรมกำรคำ้ปกติเช่นเดียวกบัปีที่ผ่ำนมำ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

ที่เป็นสำระส ำคญัดงัที่แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

 

6.  การส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลกิจการทีด่ี  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้่งเสริมกำรปฏิบติังำนของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร

ที่ดี และใหก้ำรสนบัสนุนนโยบำยและแนวปฏิบติัในกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ซึ่งผลใหบ้รษิัทฯ ไดร้บักำรรบัรองจำกแนว

ร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต เป็นวำระที่ 3 ติดต่อกนั รวมถึงส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้รหิำร

และพนักงำนทุกคนปฏิบัติตำมนโยบำยระเบียบขอ้บังคับและจรรยำบรรณ เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ 

เป็นไปอย่ำงโปรง่ใสและตรวจสอบไดอ้ย่ำงมีจริยธรรม ซึ่งในปี2564 มีกำรเพิ่มช่องทำงสื่อสำรในเรื่องของกำรต่อตำ้น

กำรทจุรติและ Whistleblower ผ่ำนช่องทำง Google Site ของบรษิัทฯ เพื่อสง่เสรมิ สนบัสนนุใหพ้นกังำนปฏิบติั และ 

ไม่ละเลยเพิกเฉยเมื่อพบเห็นกำรไม่ปฏิบติัตำมระเบียบ จรรยำบรรณ องคก์ร  

 

7.  การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่ำนมำ โดยค ำนึงถึงควำม

น่ำเชื่อถือ ควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี ควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรใหบ้ริกำร และกำรใหค้ ำปรกึษำในมำตรฐำน

กำรบัญชี กำรสอบบัญชี และรับรองงบกำรเงินได้ทันเวลำ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีมติ เห็นควรเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อใหค้วำมเห็นชอบในกำรแต่งตัง้ให ้บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งปี ก่อนน ำเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้สำมญัเพื่ออนมุติัต่อไป 



 บรษิัท เอส แอนด ์พี ซินดิเคท จ ำกดั (มหำชน) 

 แบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี / รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) |  302    

 อนึ่ง เพื่อใหก้ำรก ำกบัดแูลงำนสอบบญัชีใหม้ีควำมเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจำกฝ่ำยจดักำร ไดม้ีกำรประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรหนึ่งครัง้ ซึ่งผูส้อบบญัชีมีควำมเห็นว่ำไดร้บัควำมร่วมมือจำกฝำยจดักำรเป็น

อย่ำงดี รวมทัง้มีกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนบญัชีอย่ำงเหมำะสม และไดม้ีกำรปรึกษำหำรือกบัผูส้อบบญัชี เก่ียวกับ 

Key Audit Matters ตำมมำตรฐำนรำยงำนของผูส้อบบญัชีใหม่ ซึ่งผลสรุปเป็นไปตำมที่ผูส้อบบญัชีแจง้ไวใ้นรำยงำน

แลว้ เปิดโอกำสใหผู้ต้รวจสอบภำยในและผูส้อบบญัชีสำมำรถเขำ้พบเพื่อปรกึษำหำรือไดต้ลอดเวลำ รวมทัง้ไดม้ีกำร

ใหค้วำมเห็นในกำรพฒันำงำนตรวจสอบใหท้นัสมยั มีประสิทธิภำพประสิทธิผลและไดม้ำตรฐำนย่ิงขึน้  

   

          

 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

…………………………………………………. 

                                                                                                                 (นางสาวคทัลียา แสงศาสตรา)  
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