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สวนที่ 1
ขอมูลสรุป (Executive Summary)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) กอตั้งขึ้นเมื่อป 2516 โดยพี่นองตระกูลไรวาและ
ศิลาออน ประกอบธุรกิจประเภทอาหารและเบเกอรี่ รวมทั้งจําหนายผลิตภัณฑภายใตชื่อ เอส แอนด พี ซึ่ง
สามารถแบงจําแนกประเภทธุรกิจของบริษัทในปจจุบันไดดังนี้
1.

2.
3.

4.

ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ ภายใตชื่อราน “S&P” “Patara” “Patio” “Vanilla”
“Grand Seaside” และรานกาแฟ “Blue cup” โดยบริษัทฯ มีการใหบริการที่ครอบคลุมทั้งอาหาร
ไทย จีน ญี่ปุน และนานาชาติ พรอมดวยเบเกอรี่ เคก ไอศกรีม กาแฟ และเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ณ
สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศทั้งสิ้น 268 สาขา โดยเปน
สาขารานอาหารและเบเกอรี่ดําเนินงานภายใตแบรนด S & P จํานวน 260 สาขา Patio 2 สาขา
Vanilla 4 สาขา รานกาแฟ Blue Cup 1 สาขา และ Grand Seaside 1 สาขา
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ ภายใตชื่อราน “Patara” “Siam Kitchen” “Thai” “Patio” และ
“Bangkok Jam” ซึ่ง ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีรานอาหารในตางประเทศ รวม 20 แหง
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่ โดยผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีการจัดจําหนายในหางสรรพสินคา
ซุเปอรมารเกต และสงออกไปยังตางประเทศ
• ภายใตชื่อ “S&P” คือ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผลิตภัณฑไสกรอกและแฮม
• ภายใตชื่อ “Delio” คือ ผลิตภัณฑคุกกี้ และอาหารแชแข็ง
• ภายใตชื่อ “มังกรทอง” คือ ผลิตภัณฑขนมไหวพระจันทร
• ภายใตชื่อ “ควิกมีล” คือ ผลิตภัณฑอาหารแชแข็ง
• ภายใตชื่อ “Jelio” คือ ผลิตภัณฑเจลลี่บรรจุถวยพรอมรับประทานและเครื่องดื่มเยลลี่บรรจุขวด
• ภายใตชื่อ “Royallee” คือ ผลิตภัณฑวัตถุดิบผสมอาหาร
ธุรกิจบริการจัดเลี้ยงและจัดสงถึงบาน โดยบริษัทฯ มีการใหบริการจัดสงอาหารและเบเกอรี่และ
อาหารปนโตถึงบานภายใตเบอรโทร 1344 นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใหบริการจัดเลี้ยงนอก
สถานที่ภายใตนาม “Caterman” ซึ่งมีบริการจัดเลี้ยงสําหรับงานฉลองทุกประเภทแบบครบวงจร

รายไดหลักของกลุมบริษัทเอสแอนดพี มาจากธุรกิจรานอาหารและธุรกิจรานเบเกอรี่ โดยในป
2550 รายไดจากธุรกิจรานอาหารและธุรกิจรานเบเกอรี่ในประเทศ (รวมธุรกิจบริการจัดเลี้ยงและจัดสงถึง
บาน) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 75 ของรายไดจากการขายและบริการรวม นอกจากนี้ รายไดจาก
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศคิดเปนสัดสวนรอยละ 17 และรายไดจากธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่ คิด
เปนสัดสวนรอยละ 8 ตามลําดับ
บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตของรายไดอยางตอเนื่องในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยเพิ่มขึ้นรอยละ
12 รอยละ 11 และรอยละ 7 ในป 2548 ป 2549 และป 2550 และยังคงรักษาระดับอัตรากําไรขั้นตน
ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา โดยมีอัตรากําไรขั้นตนเฉลี่ยรอยละ 42
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลทุกปี โดยบริษัทพยายามใหสัดสวนเงินปนผลจายตอกําไรสุทธิอยู
ในระดับไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ ที่ผานมา บริษัทฯ จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 81 รอยละ 87 และ
รอยละ 86 ในป 2547 - ป 2549 ตามลําดับ
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สวนที่ 2
บริษัทที่ออกหลักทรัพย

ชื่อบริษัท

: บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

: เครือรานอาหาร และ เบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึงบาน
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทยในตางประเทศ

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

: เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

: 0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท

: (02) 185-1313

โทรสาร

: (02) 185-1274

โฮมเพจบริษัท

: www.sandp.co.th
www.snpfood.com
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1.

ปจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง
จากความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550 ทําใหคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการ
จับจายใชสอย ซึ่งจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผานมาสงผลใหสถานการณทางการเมืองเริ่มมีทิศทางที่ดี
ขึ้น และคาดวาจะสามารถชวยใหประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นและมีการใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การ
บริโภคของคนไทยในปจจุบัน จะเปนไปอยางเลือกสรรมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ
เนื่องจากไดรับความไววางใจจากลูกคามาเปนเวลานาน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากภาวะการแข็งตัวของคาเงินบาทในป 2550 และการออนตัวของคาเงินดอลลารสหรัฐ ทําใหเกิดความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศและมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ในสวนของรายไดจากการ
ดําเนินธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็
มีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกลาว โดยใชกลยุทธการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบตาง ๆ เพื่อลด
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชาจากเจาของพื้นที่
บริษัทฯ ใชนโยบายเชาพื้นที่เพือ่ เปดเปนรานอาหาร เบเกอรี่ช็อพและมุมกาแฟ โดยเนนการเลือกทําเลที่
มีการคมนาคมสะดวก มีผูสัญจรคับคั่ง ที่ผานมาเจาของพื้นที่ตางยินดีตอบรับการขอเชาจากบริษัท และใหเงื่อนไขการ
เชาที่ดกี วา เนือ่ งจากบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในธุรกิจนี้มามายาวนานกวา 30 ป สินคาของบริษัทเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางในหมูผูบริโภค และมีสาขามากกวา 200 แหงโดยเฉพาะในศูนยการคาขนาดใหญมีชื่อเสียง ทําให
บริษัทฯ มีบริษัทคูคาซึ่งเปนเจาของพื้นที่และเปนพันธมิตรทีด่ ีตอกัน ดังนั้นโอกาสที่บริษัทฯ จะมีความเสีย่ งจากการ
ไมไดรับการตออายุสัญญาหรือผูใหเชาจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาการเชาหรือขึ้นคาเชาเกินกวาภาวะตลาด
จึงมีนอยมาก
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิต
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามัน สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของบริษัทฯ ไมวาจะเปนตนทุนดาน
วัตถุดิบ คาใชจายดานพลังงาน และคาขนสง ในขณะเดียวกัน ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจรานอาหาร ทําใหการ
ปรับราคาจําหนายสินคาไมสามารถทําไดทันการเปลี่ยนแปลงของตนทุน จึงสงผลกระทบตออัตราการทํากําไร ดังนั้น
เพื่อเปนการรักษาความสามารถในการทํากําไร บริษัทฯ จึงไดดําเนินมาตรการตาง ๆ เพื่อบริหารและควบคุมตนทุน
การผลิตใหไดประสิทธิภาพสูงสุด
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจของโลก
ภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวอยูในระดับสูง และปญหาสถาบันการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไดสงผลโดยตรงถึง
ความสามารถในการจับจายใชสอยของผูบริโภค รวมทั้งการจับจายของผูบริโภคในปจจุบันก็เปนไปอยางเลือกสรรมาก
ขึ้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดพยายามรักษาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ รวมทั้งขยายฐานลูกคาจากที่มีอยูใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้น โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ การใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
รวมทั้งการนําเสนอผลิตภัณฑใหม ๆ ใหกับลูกคา เชน S&P Joy Card ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

ราน เอส แอนด พี เริ่มตนเมื่อป 2516 จากรานขายไอศกรีมและของวางในซอยประสานมิตร
สุขุมวิท 23 ขยายมาสูธุรกิจรานเบเกอรี่และเปนผูนําในการผลิตเคกแตงหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกใน
ประเทศไทย
ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี จํากัด ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท
เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตอยาง
ตอเนื่อง ทําให เอส แอนด พี กลายเปนที่รูจักชื่นชอบของลูกคาทั้งเด็กและผูใหญนับแตบัดนั้นเปนตนมา ภายใตชื่อ
เอส แอนด พี โดยแบงเปนรานอาหาร เอส แอนด พี และ เอส แอนด พี เบเกอรี่ช็อพ พรอมทั้งมีความแข็งแกรงใน
การนําเสนอและสรางชื่อการคาใหมใหเกิดขึ้น โดยมีผลสําเร็จเสมอมาภายใตชื่อ ภัทรา (Patara Fine Thai
Cuisine) พาทิโอ (Patio) บลูคัพ (Bluecup) วานิลลา (Vanilla) และผลิตภัณฑขนมไทย (SimplyThai)
รวมทั้งขนมไหวพระจันทรยี่หอ เอส แอนด พี (S&P) และมังกรทอง (Golden Dragon)
สําหรับธุรกิจตางประเทศ ในป 2533 ไดเปดรานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน
“ภัทรา”
(Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีประกอบกับ
ความนิยมของอาหารไทยในตงประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารไปในอีก 4 ประเทศ จํานวน 20 สาขา
ภายใตชื่อ Patio, Thai, Siam Kitchen และ Bangkok Jam และมีผลประกอบการเปนที่นาพอใจ
ทางดานผลิตภัณฑ นอกจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑเคก เบเกอรี่ และขนมไหวพระจันทร ซึ่งเปนธุรกิจ
หลักของทางบริษัทอยางตอเนื่องแลวยังไดพัฒนาคุณภาพและขยายสายงานการผลิตในธุรกิจอาหาร อาทิ อาหาร
แชแข็ง (Quick Meal) ผลิตภัณฑไสกรอก (Sausage) เครื่องดื่มกาแฟและชาบลูคัพ (Bluecup) คุกกี้เดลิโอ
(Delio) เจลิโอ เจลลี่ (Jelio Jelly) และการผลิตสวนผสมเจือปนในอาหาร (Royallee)
กลุมเอส แอนด พี ยังเปนผูนําในการใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ภายใตชื่อ Caterman บริการ
จัดสงอาหารถึงบาน และบริการอาหารปนโต (Delivery : 1344) ซึ่งทั้งหมดลวนเปนชองทางการเติบโตของ
ธุรกิจ จนกลายเปนหนึ่งในผูนําทางธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรม
อาหารที่ประสบความสําเร็จมาตลอด 35 ป
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร
กาแฟ และเครื่องดื่ม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่และอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรม
อาหาร ภายใตชื่อ เอส แอนด พี ซึ่งสามารถแบงประเภทธุรกิจไดดังนี้
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Domestic :

รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ

S&P Restaurant & Bakery
“Simply Delicious”

รานอาหารสําหรับกลุมลูกคาครอบครัว วัยรุน และวัยทํางาน ระดับกลางขึ้นไป จําหนายอาหารนานา
ชนิด ไอศกรีม กาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนการใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน (Eat in) การซื้อ
กลับบาน (Take away) และบริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารที่ผูบริโภคสามารถเลือก
ซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ทางเลือกงาย ๆ ที่อรอยสําหรับทุกๆ คน
S&P Bakery Shop & Corner
“Fresh Baked Everyday”

รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลใหเหมาะกับลูกคาในกลุมตาง ๆ ในแหลงชุมชนทั่วไป เชน ซูเปอรมารเก็ต
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เคก คุกกี้
แซนวิชและขนมปง พรอมทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญ ๆ
ในแตละภาคของประเทศ
Bluecup Coffee & Tea
“Making Coffee Fun”

Bluecup เปนเคานเตอรจําหนายกาแฟสดคุณภาพดี เปดใหบริการในราน S&P กวา 170 สาขา
บริษัทฯ ไดรับรางวัลชนะเลิศในการประกวดชิงแชมปบาริสตาในประเภทรสชาติยอดเยี่ยม และรางวัลเมนูสรางสรรค
ยอดเยี่ยม ถึง 2 ปซอนในป 2550 และ 2551
Patio
“Joy of eating”

พาทิโอมอบความรื่นรมยแหงการรับประทานใหกับลูกคา ดวยอาหารรสชาติดีในบรรยากาศอบอุน มี
สไตล เปนอาหารที่คุนเคยทั้งไทยและนานาชาติ ที่คัดสรรมาบริการให ไมวาจะเปนเวลาชวงใดของวัน
Patara
“Fine Thai Cuisine”

บริการอาหารไทยสไตลโก เพื่อการสังสรรคเชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษตาง
ความรูสึกวาอยูในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยแบบสบายตามสมัย

ๆ

การตกแตงรานให

Vanilla Industry
“Tea Cake D.I.Y bakery Cooking Workshop”

รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุน เปนการผสมผสานระหวางโมเดิรนและคลาสสิค บริการอาหาร เชน
สปาเก็ตตี้ ซุป สลัด เพสตี้ เคก การสอนทําอาหารเพื่อใหผูเรียนสามารถนํากลับไปทําใหคนที่บานรับประทาน หรือ
จัดปารตี้เองไดที่บาน
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Vanilla Restaurant
“Breakfast Lunch Afternoon Tea Dinner”

รานที่สรางสรรคบรรยากาศแบบ English Pub ตกแตงรานแนววินเทจ-โมเดิรน บริการอาหารทุกมื้อ
ของวัน
มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิค
และมีความโดดเดนเฉพาะตัวในรูปแบบการจัดวาง
เมนูอาหาร และนําเสนอความสดใหมของครัวเบเกอรี่ภายในราน
Vanilla Brasserie
“Café patisserie, Salon de the, Creperie, Chocolatier, Confiserie”

มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของรานกาแฟฝรั่งเศส นํามาประยุกตเพื่อใหเขากับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัย
ของกลุมลูกคาของสถานที่ตั้ง (พารากอน ช็อปปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิเชน
เครป สลัด- แซนวิช ช็อคโกแลต และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคาภายใตแบรนด “Vanilla design”
Vanilla Café
“Japanese Style Café”

รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุน บรรยากาศการตกแตงแบบ Retro สไตลญี่ปุนที่เนนความเรียบงาย
ใหแตละมุมในรานมีความเปนสวนตัว จูงใจดวยการคิดคนขนมญี่ปุนที่หลากหลาย เหมือนมารับประทานอาหารที่บาน
เพื่อน ทางเลือกใหมที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจ ใหกลุมลูกคาระดับบน
Royal Vanilla
“Tearoom-Dimsum”

บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ ดังนั้นการตกแตงจึงใชเฟอรนิเจอรที่เรียบงายสไตลจีน อาหารเปน
เมนูติ่มซํา และอาหารแบบจีนในสไตลวานิลลา
Sauce
“Art, literature, cookbook”

รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล loft มีความทันสมัย จําหนายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ
cookbook
Grand Seaside
“Great Seafood at Good point of view”

บริการอาหารทะเลและอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆ ปลายแหลมฟาน

ศรีราชา

SimplyThai
“Thai sweet delicacies”

ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกต
ที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Pizzanotti
“Thin Crust Italian Pizza for Delivery”

อิตาเลียนพิซซาอรอยทุกหนา พิซซาแปงบางเปนการรวมลงทุนกับบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) ซึ่ง
เปนผูเชี่ยวชาญและประสบความสําเร็จในอาหารอิตาเลียนมากวา 10 ป เพื่อดําเนินธุรกิจบริการสงถึงบานของพิซซา
สไตลอิตาเลียนแท ในปจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา
Haagen Dazs
“The World’s Finest Super Premium Ice Cream”

เปนการรวมลงทุนกับกลุมบริษัท เจนเนอรัล มิลล เพื่อจําหนาย ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยม
คุณภาพสูงระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะสวนผสมชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก นํามาผลิตเปนไอศกรีมเนื้อ
แนนนุมละมุน กับรสชาติที่หลากหลาย อรอย เขมขน สัมผัสชวงเวลาอันแสนพิเศษนี้ไดที่ฮาเกน-ดาสคาเฟ ทั้ง
22 แหงทั่วประเทศไทย และอีกกวา 200 จุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหาร ไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ต
ชั้นนําทั่วไป
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท

80.00%

บจ.เอส แอนด พี โกลเบิล

96.00%
บจ. เอส แอนด พี เรสทัวรองท
(อังกฤษ)

50.00%
ธีม ฟูดส พีทีอี
(สิงคโปร)

99.96%

บจ.เสรีวัฒน ฟูด ส

99.93%

บจ.เอส แอนด พี แอสเซท

49.00%

50.00%

บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย)

บจ. เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย)

62.00%
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)

50.00%
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี)
(สิงคโปร)

50.00%
บจ. ภัทรา ไตหวัน
(ไตหวัน)

60.00%
บจ. พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล
(ไตหวัน)

45.00%
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยและบริษัทในเครือ

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ (หุน)
จํานวน
จํานวนหุน
หุนรวม
ที่ถือ

อัตรา
การถือหุน
(รอยละ)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185 1313
โทรสาร : +66 (0) 2185 1274

ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก
ขนมปง ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูปแชแข็งบริการสงอาหารถึงบาน บริการ
จัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปดราน
อาหารไทยในตางประเทศ

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
เลขที่ 457 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185 1313
โทรสาร : +66 (0) 2185 1274

ประกอบกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ
โดยมีบริษัทที่ในเครือ 7 บริษัทดังนี้

500,000

400,000

80.00%

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด *
Room 12, The Darlington Hyde Park,
111-117 Sussex Gardens, London W2 2RU
Tel : (44)-207-706-7178
Fax : (44)-207-706-7178

ประกอบกิจการรานอาหารไทยภายใตชื่อ"ภัทรา"
ปจจุบันมี 4 สาขา

100,000

96,000

96.00%

ธีม ฟูดส (พีทีอี) *
211 Henderson Road #05-03
Singapore 159552
Tel : (65) 6411-4990
Fax : (65) 6411-4991

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่ประเทศสิงคโปร ปจจุบันมี 2 สาขา

600,000

300,000

50.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ
"สยามคิทเชน" ปจจุบันมี 7 สาขา และชื่อ
บางกอกแจม อีก 1 สาขา

300,000

150,000

50.00%

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ *
No.94, Rue des Eaux-Vives 1207,
Geneva Switzerland
Tel : (4122) 735-0517
Fax : (4122) 735-0538

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่กรุงเจนีวา ปจจุบันมี 1 สาขา

200

124

62.00%
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ (หุน)
จํานวน
จํานวนหุน
หุนรวม
ที่ถือ

อัตรา
การถือหุน
(รอยละ)

บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด *
12 Alley 247, Sec.1
Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่ไตหวัน มี 1 สาขา ปจจุบันหยุดดําเนินกิจการ
เมื่อตุลาคม 2550

1,500,000

750,000

50.00%

บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด *
7F-3 No.28 Jen-Ai Road,
Sec.3, Taipei Taiwan
Tel : (8862) 2721-5998
Fax : (8862) 2721-6008

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "พาทิโอ"
ปจจุบันมี 4 สาขา

12,000,000

7,200,000

60.00%

ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ *
No.94, Rue des Eaux-Vives 1207,
Geneva Switzerland
Tel : (4122) 735-0517
Fax : (4122) 735-0538

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ"ไทย"
ปจจุบันมี 1 สาขา

200

90

45.00%

บริษัท เอส แอนด พี แอสแซท จํากัด
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อ
ใหรานอาหารเชา

10,000

9,993

99.93%

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

นําเขาและจัดจําหนายไอศกรีม "ฮาเกน-ดาส"

200,000

95,996

47.00%

ดําเนินกิจการจัดสงพิซซา และอาหารอิตาเลียน

200,000

100,000

50.00%

เลขที่ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร ชั้นที่ 23 หอง 2301
ซอยสุขุมวิท 42 (กลวยน้ําไท) ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2713-6211-8
โทรสาร : +66 (0) 2713-6219
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ(ประเทศไทย) จํากัด

เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185 1313
โทรสาร : +66 (0) 2185 1274

หมายเหตุ * เปนบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
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โครงสรางรายได
รายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนายดังนี้
รายไดตามชองทางการจัดจําหนาย
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
อื่น ๆ
รวมทั้งสิ้น

ป 2550
2,993
693
325
3
4,014

รอยละ
75
17
8
100

(หนวย: ลานบาท)
ป 2549
2,704
686
337
1
3,728

รอยละ
73
18
9
100

ป 2548
2,471
631
259
3,361

รอยละ
73
19
8
100

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศทั้งสิ้น 268 สาขา โดยเปนสาขา
รานอาหารและเบเกอรี่ดําเนินงานภายใตแบรนด S&P จํานวน 260 สาขา Patio 2 สาขา Vanilla 4 สาขา
รานกาแฟ Bluecup 1 สาขา และ GRAND SEASIDE 1 สาขา สําหรับสาขาที่เปดใหมในป 2550 มีจํานวน
27 สาขา และไดปดสาขาบางแหงที่ไมสามารถทํากําไร
ในป 2550 บริษัทมียอดขายตอรานสาขาเดิมมีการเติบโตอยางนาพึงพอใจในอัตรารอยละ 6 ซึ่งยอดขายที่
เพิ่มขึ้นมาจากยอดขายอาหารภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลของการปรับรูปแบบของรานใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น เชน
การเปดรานอาหาร Vanilla Garden รานที่ทันสมัย ในบรรยากาศเปนกันเอง เปนที่ถกู ใจลูกคากลุมวัยรุน และ
วัยทํางาน รวมทั้งการปรับเมนูอาหารใหมีความหลากหลายมากขึ้นในรานอาหารของ S&P นอกจากนั้นบริษัทฯ ยัง
ไดดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เชน การจัดรายการชิงโชคทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรม
ใหแกสมาชิกเพื่อสรางความผูกพันระหวางครอบครัว
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
สําหรับธุรกิจรานอาหารในตางประเทศมียอดรายไดในป 2550 จํานวน 693 ลานบาท เพิ่มขึน้ 7 ลานบาท
หรือเพียงรอยละ 1 จากปกอน แตหากตัดปจจัยที่เปนผลกระทบจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ กลุมธุรกิจนี้จะ
เติบโตในอัตรารอยละ 4 ถึงแมวาในป 2550 ไมไดมีการเปดสาขาใหมในตางประเทศ เนื่องจากไดมีการขยายสาขามาก
ในปที่ผานมา จึงเนนการปรับปรุงรูปแบบของราน และปรับแบรนดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค บริษัท
ก็ยังมีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ โดยยังคงมีอัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 6 อยางไรก็ดี ในป 2551 บริษัทฯ
กําลังศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานอาหารในประเทศใหม เชน ญี่ปุน และ ออสเตรเลีย
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ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป 2550 ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูปมียอดขายลดลง 12 ลานบาท หรือรอยละ 4 จากป
กอน ปจจัยหลักมาจากการลดลงของยอดขายของสินคาที่บริษัทรับจางผลิตสินคาใหกับกลุมธุรกิจอาหาร และบริษัท
อื่น อยางไรก็ตาม บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในหมวดธุรกิจนี้ที่รอยละ 2
รายได โดยในระหวางปบริษัทมีการเพิ่มผลิตภัณฑใหมสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และวางจําหนายใน
รานสะดวกซื้อและซุปเปอรสโตรทั่วประเทศ
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามรายผลิตภัณฑดังนี้
รายไดตามรายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
อาหารภายในประเทศ
อาหารตางประเทศ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ผลิตภัณฑรับจางผลิตในแบรนด S&P
ผลิตภัณฑ กลิ่นสี
รวมทั้งสิ้น

ป 2550
1,686
1,212
693
297
109
17
4,014

(หนวย: ลานบาท)

รอยละ
42
30
17
7
3
100

ป 2549
1,582
1,052
686
288
94
26
3,728

รอยละ
42
28
18
8
3
1
100

ป 2548
1,474
969
631
188
65
34
3,361

รอยละ
44
29
19
5
2
1
100

ในป 2550 ไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ขนมปงไสชอกโก
แลต, กาโตว, และพิซซาหนาใหม ๆ สําหรับดานผลิตภัณฑอาหาร บริษัท ฯ ไดเพิม่ เมนูสุขภาพเปนทางเลือก
เพิ่มเติมใหผูบริโภค ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากนั้นทางดานผลิตภัณฑอาหารแชแข็งภายใตแบรนด
Quick Meal ก็ไดเพิ่มเมนูใหมอีกหลายเมนู
สําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัทฯ เนนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑมาโดยตลอด และเปนผูนํา
ดานบรรจุภํณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อเปนของกํานัลในเทศกาล
ตาง ๆ ตลอดป
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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

ผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเคกและเบเกอรี่
S&P จัดไดวาเปนผูนําในตลาดขนมเคกและคุกกี้มาเปนเวลานาน ปจจัยหลักแหงความสําเร็จที่เรายึดมั่น
และปฏิบัติมาโดยตลอด คือ การมุงมั่นพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง การมุงเนนคุณคาทางโภชนาการและความ
สะอาดของผลิตภัณฑ การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและสรางสรรค
ไสกรอก
“ไสกรอก เอสแอนดพี แคชิมก็ติดใจ”
ผลิตไสกรอกประเภทตาง ๆ แฮม และเบคอน สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเปนสวนผสมสูตร
เฉพาะของ S&P คัดเฉพาะเนือ้ มีคุณภาพ เนื้อแนน อรอย ตามสไตลเยอรมัน สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อใช
เปนวัตถุดิบของรานอาหาร S&P และจําหนายในซุปเปอรมารเก็ตทั่วไป รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจอาหาร
อื่น ๆ อีกดวย
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Quick Meal)
“ดูแลความอรอยใหคุณทุกที่”
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งไดมีการพัฒนาหลากหลายเมนูอาหารใหสอดคลองกับความตองการ โดยทุกเมนูไดรับการปรุงอยาง
พิถีพิถัน เนนการใชวัตถุดิบทั้งผักและเนื้อสัตวที่คัดสรรอยางดี เพื่อใหอรอยถูกใจผูบริโภค พรอมทั้งใหมีคุณคาและ
ความปลอดภัยในดานโภชนาการ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งของ S&P จะชวยทํามื้องาย ๆ ของคุณใหเปนมื้ออรอยไดอยาง
งายดาย
นอกจากนี้ ยังไดทําการผลิตน้ําสลัด ซุปแชแข็ง และสินคาอื่น ๆ ภายใตชื่อ patio อีกดวย
Delio
“คุกกี้สําหรับคนรูจักเลือก”
บริษัทไดสรางตรา Delio เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของกลุมลูกคาใหมากขึ้น
โดยมีจําหนายในรานอาหาร S&P และ ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป
Mooncake
“จิบชา ชิมจันทร”
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุ
ผลิตภัณฑที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น เราครองความเปนผูนําและไดรับการยอมรับจากลูกคา ในการ
จําหนายผลิตภัณฑชนิดนี้ ภายใตยี่หอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา
หนา 13
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Jelio
“เจลลี่สุขภาพสําหรับทุกคนในครอบครัว”
เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่
คาราจีแนนสําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม และเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไม ใหวิตามินซีสูง
Royallee
“รูใจคนรักอาหาร”
ผลิตภัณฑวัถตุผสมอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก แปงชนิด
ตาง ๆ ผงฟู สีผสมอาหาร ผงคัสตารด น้ําตาลไอซิ่ง เปนตน
บริการ
Caterman

บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่

“Leave the details to us”

บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอ
รูปแบบการจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด
1344 Delivery

บริการจัดสงอาหาร
“Just Call 1344”
บริการสงอาหารและเบเกอรี่ถึงบาน และปนโตสําหรับอาหารมื้อเย็นสงถึงบานทุกวัน เนนในการทําการ
สงเสริมการขาย ใหความคุมคาของราคาและอาหารที่ไดรับ และความสะดวกสบายภายในครัวเรือนและสถานที่ทํางาน
Foodhouse Catering

ธุรกิจใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับ
กลุมสถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาตาง ๆ เปนการรวมทุนกับบริษัท พรอพ
เพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตชื่อ Foodhouse
รานอาหารในตางประเทศ
Patara
“Authentically Different”

รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก
ตั้งอยู อังกฤษ 4 สาขา สวิสเซอรแลนด 1 สาขา และ สิงคโปร 2 สาขา
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THAI
“Contemporary Cuisine”

รานอาหาร THAI ผสมผสานสิ่งที่ทันสมัยมีสไตลของโลกตะวันออกและตะวันตก
ราน THAI เสนออาหาร เครื่องดื่ม และการตกแตง ทําใหลูกคาอยูในภวังคของการประสานที่ลงตัว
ตั้งอยู สวิสเซอรแลนด 1 สาขา
Patio
“Joy of eating”

เปนการนําเสนอแนวคิดของรานอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแตงและรสชาติดั้งเดิม
ของอาหารไทยใหกับคนทองถิ่นของประเทศไตหวัน ภายใตสโลแกน Patio Thai contemporary มี 3 สาขา
และอาหารไทยรวมสมัย Thai Italian Inspired มี 1 สาขา เปนการผสมผสานฟวชั่นระหวางอาหารไทยและอิตา
เลียนไดอยางลงตัว
ตั้งอยู ไตหวัน 4 สาขา
Siam Kitchen
“Simply Authentic”

Halal

รานอาหารที่ขายอาหารไทย เปนที่นิยมยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับสัญญลักษณ
จึงเปนที่นิยมของครอบครัวมุสลิมในสิงคโปร
ตั้งอยู สิงคโปร 7 สาขา

Bangkok Jam
“Thai and Pan-Asian cuisine”

อาหารไทยที่ไดอิทธิพลอางอิงจากประเทศใกลเคียงรวมถึงญี่ปุน เปนรานสําหรับหนุมสาว วัยทํางาน
ตองการความทันสมัย ทันใจทุกความตองการ
ตั้งอยู สิงคโปร 1 สาขา
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ตารางแสดงจํานวนสาขารานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศและตางประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีดังนี้
แบรนด
รานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
รานอาหาร S&P
รานเบเกอรี่ช็อพ S&P
รานอาหาร Patio
ราน Vanilla
รานกาแฟ Bluecup
รานอาหาร Grand Seaside

รวมทั้งสิ้น

รวม

84
176
2
4
1
1
268

รวม
รวมรานอาหารในประเทศและตางประเทศ

7
4
7
1
1
20
288

รานอาหารในตางประเทศ
รานอาหาร Patara
รานอาหาร Patio
รานอาหาร Siam Kitchen
รานอาหาร THAI
รานอาหาร Bangkok Jam
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การตลาด
นโยบายการตลาดที่บริษัทฯ ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 35 ป คือ
การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ S&P “ชื่อนี้มีแตความอรอย” เมื่อนึกถึง
อาหารและเบเกอรี่ที่มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ
กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑ
และดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักในแตละแบรนดนั้นๆ ปจจุบันธุรกิจ S&P เปน
แบรนดหลักซึ่งเปน
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแกครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้ S&P ยังมีบริการจัดสงอาหารถึง
บาน บริการอาหารปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มี รานอาหารทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึง
ผลิตภัณฑที่มีการแขงขันในตลาด เชน Bluecup Coffee , ขนมไหวพระจันทรมังกรทอง , และผลิตภัณฑ Delio ที่
แพรหลายในซุปเปอรมาเก็ตทั่วไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แบงไดเปน 6 ดาน ดังนี้
1.

ดานผลิตภัณฑ

คุณภาพและความคุมคาของผูบริโภค เปนนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด 35 ป
คุณภาพของผลิตภัณฑ
เริ่มตั้งแตการคัดสรรเลือกใชแตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่สด ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทให
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ S&P มาก
นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งดานเบเกอรี่ อาหาร อาหารแชแข็ง และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค ใน
ป 2007 นี้ บริษัทยังไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เชน ทางดานเบเกอรี่ ไดแก ขนมปงไสชอค
โกแลต, กาโตว, พิซซาหนาใหม ๆ , ขนมแสงจันทร (Moonlight Cake) ทางดานอาหาร ไดแก อาหารสุขภาพ
ประเภทเสนบุก และขาวมันปู ที่ไดรับความนิยมอยางมาก ทางดานผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก โบโลญา, แฮม, น้ําสม
UHT เปนตน
ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอด และเปนผูนําดานการพัฒนา
บรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค โดยเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ ๆ
2.

ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย

บริษัทไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธและความผูกผันระหวางกัน เชน กับคนรูใ จ ระหวาง
ครอบครัว จึงไดจัดรายการสงเสริมการขายที่เพิ่มความสัมพันธและความผูกผันระหวางครอบครัว คนรูใจ โดยการ
จัดรายการทองเที่ยวตางประเทศ ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูบริโภคมาก นอกจากนี้ ดานโฆษณา บริษัทฯ ยังตอก
ย้ําถึงความผูกผันกันอยางตอเนื่อง โดยจัดแคมเปญโฆษณาและสงเสริมการขายดวยแคมเปญ “S&P Cake Connection”
ในชวงปลายป ซึ่งเนนใหผูบริโภคสรางความผูกผัน และสรางความประทับใจกับคนที่คุณรักดวยการสื่อขอความผาน
หนาเคก S&P
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3. การกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
- ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต
- ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขง หรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปในตลาด
- อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนั้นๆ
4.

ดานการพัฒนาคนเพื่อการสงเสริมการขาย

บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ
จึงไดมีการจัด
โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในรานอาหาร เพื่อใหทํางานดวยความความสนุกและ
ความสุข โดยจัดโปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑ และการแนะนํารายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนการให
ความรูทั้งแกพนักงาน และสื่อสารยังลูกคาไดเปนอยางดี
5.

ดานการเลือกทําเลเปดสาขา

ในปนี้บริษัทฯ ไดเปดสาขา 11 แหง และเบเกอรี่ชอพ 17 แหง ในการเลือกเปดสาขานั้น มีแนวโนมไป
ตางจังหวัด หัวเมืองใหญมากขึ้น
ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทฯ ตองทําการสํารวจความตองการของตลาดกอน
เชนกัน เพื่อใชในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขา, รูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่ เพื่อใหตอบสนองความ
ตองการของตลาดใหมากที่สุด
6. ดานการประชาสัมพันธ
บริษัทฯ ไดรวมงานแสดงสินคาเพื่อประชาสัมพันธองคกรในงาน “รักลูกเฟสติวัล” และ “Kid of the
world” ซึ่งไดรับความสนใจจากผูมาเยี่ยมชมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑและกิจกรรมแตงหนาเคกอยางมาก และยังไดจัด
กิจกรรม “S&P Jak-ka-Jee Happy Bakery 2007” เพื่อแนะนําบริษัทฯ และสรางความผูกพันระหวางนักเรียนชั้น
ประถมปที่ 3 จํานวน 30 โรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ กับบริษัทฯ ดวยการสอนแตงหนาเคกใหกับนอง ๆ เพื่อเสริมสราง
จินตนาการและความคิดสรางสรรค นอกจากนี้ยังไดเขารวมโครงการ “Company Visit” รวมกับตลาดหลักทรัพยและ
สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ใหการตอนรับนักลงทุนรายยอยเขาเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหกับผู
ลงทุนในธุรกิจที่เชื่อถือได บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม “Cake A Wish Make A Wish” ใหลูกคาเขียนความอวยพรใหกับ
มูลนิธิตาง ๆ ลงบน “WISHING CARD” โดยบริษัทฯ ไดนําเคกไปมอบใหกับมูลนิธิตาง ๆ เด็กดอยโอกาส ผูสูงอายุ และ
คนพิการ รวม 20 แหง นอกจากนี้ไดจัดกิจกรรมชมภาพยนตรเพื่อเด็กดอยโอกาส ภายใตโครงการ “เติมรอยยิ้ม...ให
นอง” เพื่อมอบเปนของขวัญใหกับเด็กดอยโอกาสดวย
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สภาวะเศรษฐกิจและตลาดการแขงขัน
จากวิถีการดําเนินชีวิตที่คอนขางเรงรีบในปจจุบัน ทําใหคนไทยมีแนวโนมที่จะนิยมทานอาหารนอกบานมาก
ขึ้น สงผลใหธุรกิจรานอาหารไดรับอานิสงสในการเติบโตจากแนวโนมดังกลาว อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในชวงป 2550 ทําใหคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยรวมถึงผูบริโภคทุกวันนี้ ก็มีความตองการความ
คุมคาของการใชจายมากขึ้น โดยมีปจจัยที่พิจารณาไมวาจะเปนคุณภาพของอาหาร การมีคุณคาทางโภชนาการและถูก
สุขลักษณะ รวมถึงการใหบริการที่เปนกันเองและราคาที่เปนธรรม นอกจากนี้ ธุรกิจรานอาหารในปจจุบันยังไดขยาย
ขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่น ๆ เชน บริการจัดสงอาหารถึงบานและออฟฟศรวมทั้งการใหบริการจัดเลี้ยงนอก
สถานที่อีกดวย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวมของธุรกิจรานอาหารในป พ.ศ. 2551 วามีแนวโนมการเติบโต
ประมาณรอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 100,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันในธุรกิจนี้คอนขาง
มีความรุนแรง เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยซึ่งตองการผลตอบแทน
ที่ดีภายใตงบลงทุนที่จํากัด สามารถทําไดคอนขางงาย ทั้งนี้ ปจจัยที่จะทําใหธุรกิจรานอาหารประสบความสําเร็จ คือ
รานอาหารดังกลาวจะตองมีระบบการจัดการที่ดี มีการใหบริการอยางเปนกันเอง ปรุงอาหารที่มีรสชาติถูกปากลูกคา มี
คุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะและมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
สําหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเคกและคุกกี้นั้น จากการที่สังคมไทยใหการยอมรับสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ สงผลใหธุรกิจมีแนวโนมการเติบโตที่ดี อยางไรก็ดี ภาวะการแขงขันในธุรกิจคอนขางมีความรุนแรงเชนกัน
เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทําไดงาย ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวม
ของธุรกิจเบเกอรี่ในป พ.ศ. 2551 วาจะมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 7,100 ลาน
บาท โดยตลาดในระดับลางมีแนวโนมที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาตลาดระดับบน ทั้งนี้ อัตราการทํากําไรของธุรกิจนี้
อาจจะถูกกระทบในทางลบเนื่องจากแนวโนมการปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนไมวาจะเปนวัตถุดิบหรือคาขนสงก็ตาม
เหตุการณสําคัญในรอบปที่ผานมา
ปที่ผานมาผลิตภัณฑในกลุมดีสนีย (Disney) ไดแก เคก คุกกี้ ขนมไหวพระจันทร เปนกลุมผลิตภัณฑที่
โดดเดนและไดรับความนิยมสูง สงผลใหบริษัทฯ ทําการตอสัญญากับทาง Fun Character International
(Thailand) Co., Ltd เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 นอกจากนี้ยังมีกลุมผลิตภัณฑอื่นๆ ที่รับความนิยมรองลงมา
ไดแก กาโตวอัลมอนตเมอแรงค, ขนมปงนมสดไฮแคลเซียม และสรางกลุมผลิตภัณฑญี่ปุน ไดแก โดรายากิ ซึ่งไดรับ
ความนิยมอยางมาก
บริษัทฯ ไดมีการสรางคนดวยการเปดศูนยการเรียนรู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาธุรกิจ
คาปลีก) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพใหกับพนักงานและบุคคลภายนอก พรอมเรียนรูจาก
ประสบการณจริง และมีงานรองรับหลังจบการศึกษา
นอกจากนี้ยังไดพัฒนา ฝกฝนพนักงานที่มีทักษะและ
ความสามารถในดานการชงกาแฟ จนมีโอกาสเขาแขงขันในรายการ
Thailand Barista 2007
และ
ไดรับรางวัลชนะเลิศ รับถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งถือเปน
การสรางชื่อเสียงใหกับพนักงานและบริษัทฯ อยางมาก
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รางวัลและใบประกาศนียบัตรตางๆ ที่บริษัทฯ ไดรับในปที่ผานมา
เมษายน
- Thailand Barista Championship 2007 รับถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในงาน Thailand Coffee & Tea Festival 2007
มิถุนายน
- ผูประกอบการดีเดน ประเภทการผลิตที่ดีตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)
และ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) จากกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป 2550
ตุลาคม
- ใบรับรองระบบคุณภาพสายการผลิตอาหาร 3 ระบบ จากบริษัท
และบริษัท INTEGRA ประเทศเบลเยียม ไดแก

TUV NORD

(ประเทศไทย)

ISO 22000 Food Safety Management Systems
IFS International Food Standard
BRC Global Standard Food

พฤศจิกายน
- ประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณมาตรฐานการทองเที่ยวไทย ประจําป 2550
สําหรับสาขา
แกรนดซีไซด ศรีราชา, สาขาทามหาราช และสาขาสุวรรณภูมิ จากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว
ธันวาคม
- The Best Improvement Award for Perishable Goods Supplier Category in 2007
สําหรับพันธมิตรคูคาดีเดนแหงป 2007 จากบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จํากัด
ดานสังคม บริษัทฯ สงเสริมกิจกรรมสําหรับเด็ก เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะ สรางสรรรคจิตนาการ
ความคิด ในจัดกิจกรรมแตงหนาเคก ไดแก Jak - ka – Jee Happy Bakery School Tour, ออกบูธงานรักลูก
เฟสติวัลและงาน Kids of The World และกิจกรรม S&P Junior Summer Camp 2007 รวมถึงกิจกรรม
เสริมสรางความรักสําหรับครอบครัว ในกิจกรรม Cooking Class ในโครงการ “Cooking with Mom” และ
“มื้อนี้เพื่อพอ” นอกจากนี้บริษัทฯ ไดจัดโครงการสําหรับผูดอยโอกาสตาง ๆ ไดแก การมอบเคกใหกับมูลนิธิตาง ๆ
ในชวงเทศกาลปใหม ภายใตโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” อยางตอเนื่องทุกป และจัดกิจกรรมชม
ภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่นรอบพิเศษใหกับมูลนิธิเด็กดอยโอกาส ภายใตโครงการ “S&P เติมรอยยิ้ม..ใหนอง”
เพื่อสรางความสุขใหกับผูดอยโอกาสทางสังคม
บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจรานอาหาร จํานวน 11 สาขา และเบเกอรี่ช็อพ 16 จุดขาย และมีการ
สรางธุรกิจใหมดวยการเปดราน Vanilla Garden ที่รวมทั้งรานอาหารจีน Royal Vanilla รานอาหารญี่ปุน
Vanilla Café และรานหนังสือ Sauce เพื่อรองรับกลุมเปาหมายใหกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น
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การจัดหาผลิตภัณฑของบริษัท
การคัดสรรวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภคเปนนโยบายสําคัญที่บริษัทฯ ยึดถืออยางเครงครัด โดย
เริ่มตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบซึ่งแผนกจัดซื้อสวนกลางเปนผูจัดหา และควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบกอนที่จะจัดสงไปตาม
สาขาตางๆ ยกเวนของสดบางอยางที่ผูขายจะสงตรงไปยังสาขาเพื่อรักษาความสดใหม นอกจากนี้ แผนกจัดซื้อ
สวนกลางยังเปนผูวางแผนจัดซื้อวัตถุดบิ ลวงหนา มีการใชระบบ E-Auction สําหรับวัตถุดิบบางรายการ และรวมมือกับ
ผูขายในการพัฒนาวัตถุดิบใหไดคุณภาพอีกดวย
ในป 2550 วัตถุดิบหลักที่สําคัญของรานอาหาร เชน น้ํามันถั่วเหลือง ขาวสาร แกสหุงตม ตางมีการปรับ
ราคาซึ่งฝายจัดซื้อของบริษัทฯ
ไดพยายามที่จะเจรจากับผูขายเพื่อขอใหทยอยปรับราคาและวางแผนในการสั่งซื้อ
เพื่อที่จะขอราคาพิเศษจากผูขาย ในขณะเดียวกัน ก็ไดประสานงานกับทางหนวยงานตาง ๆ เชน ฝายพัฒนา
เมนูอาหารและผูดูแลตนทุนของรานอาหารในการที่จะควบคุมวัตถุดิบตางๆ ใหมีการใชอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ลด
ของเสีย การคัดเลือกวัตถุดิบจะคํานึงถึงตั้งแตกระบวนการจัดเก็บที่คลังสินคาไปจนถึงการเสริฟใหแกลูกคาเพื่อลดการ
สูญเสียซึ่งเปนคาใชจายที่มองไมเห็น
การวางแผนในการสั่งสินคาโดยคํานึงถึงฤดูกาลเพื่อใหไดวัตถุดิบที่มีราคาถูก
การหาสินคาใหมเพื่อทดแทนการใชสินคาแบบเดิมซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายของบริษัทฯ การดําเนินการตาง ๆ
เหลานี้ทําใหบริษัทฯ สามารถดูแลตนทุนวัตถุดิบไดในเกณฑที่ดี
การจัดหาไขไกและเนื้อไกสดจากโรงงานสงออกที่ไดรับมาตรฐานตาง ๆ และผานการรับรองจากกรมปศุสัตว
เชนเดียวกับเนือ้ สุกรที่บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา โดยผูขายจะตองมีหนังสือรับรองวาปลอดสารเรงเนื้อ
แดงจากกรมปศุสัตวเทานั้น
สําหรับวัตถุดิบหลักของเบเกอรี่ เชน นมผง และผลิตภัณฑจากนมเชน เนย ประสบปญหาราคาสูงมากกวา
100% เนื่องจากการตัดคาชดเชยใหเกษตรกรที่เลี้ยงนมของสหภาพยุโรป (EU) และ ปญหาภัยแลงของโลก รวมทั้ง
วัตถุดิบหลักตาง ๆ ไดแก แปง น้ําตาล น้ํามัน ก็ยังคงมีราคาสูงขึ้นตามสถานการณน้ํามันที่ยังคงปรับตัวสูงอยาง
ตอเนื่อง แตอยางไรก็ตาม บริษัท ฯ ก็ยังสามารถเจรจาตอรองราคาใหต่ํากวาเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ราคาตลาดโดยไมประสบปญหาเรื่องการขาดแคลน และจัดหาวัตถุดิบไดตามความตองการ
ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสภาวะแวดลอม ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการศึกษาและ
พัฒนาบรรจุภัณฑพลาสติก ที่จะนํามาใชทดแทนบรรจุภัณฑเดิมบางชนิด เพื่อจะเปนการชวยลดภาวะโลกรอน
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4.

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และการ
บริการ เพื่อสนองตอบตอความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไป นอกเหนือจากรสชาติ และความสะอาดปลอดภัย
แลว ในปจจุบันลูกคาไดใหความใสใจดานสุขภาพมากขึ้น และเพื่อรองรับกลุมลูกคาดังกลาวบริษัทฯ ไดมุงมั่นที่จะ
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑไมวาจะเปนผลิตภัณฑเบเกอรี่ ผลิตภัณฑเนื้อสัตวแปรรูป และอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
โดยมีการเพิ่มสารอาหารเพื่อเพิ่มคุณคาทางดานโภชนาการ การลดไขมัน และน้ําตาลที่เปนอันตรายตอสุขภาพ รวม
ตลอดถึงผลิตภัณฑเคกในรูปแบบใหมหลากหลายชนิด ซึ่งไดรับการตอบสนองจากลูกคาดีเกินคาด
ในปที่ผานมาบริษัทฯ ยังไดตระหนักถึงการพัฒนาดานกระบวนการการผลิตและการขนสงผลิตภัณฑ โดยมี
การคิดคนและพัฒนาใชพลังงานทางเลือก เพื่อชวยลดตนทุนและคาใชจายในการผลิตและขนสงที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินที่เปนที่ดินและอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน มีมูลคาบัญชีสุทธิ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระขโนง กทม.
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระขโนง กทม.
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4
เขตลาดกระบัง กทม.
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ หมูที่ 4
เขตลาดกระบัง กทม.
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5
อ. บางเสาธง จ. สมุทรปราการ
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู 6 ต. รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนือ้ ที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถ. มณีนพรัตน ต. ศรีภูมิ อ. เมืองเชียงใหม
จ. เชียงใหม
ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร
ถนนกรุงเทพกรีฑา เขตสะพานสูง กทม.
อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ชั้น
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม.

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาบัญชี (สุทธิ)
7.88

เจาของและสิทธิการ
เชา
เจาของ

22.39

เจาของ

14.96

เจาของ

17.93

เจาของ

20.00

เจาของ

142.60

เจาของ

0.57

เจาของ

7.13

เจาของ

23.30

เจาของ

1.01

เจาของ

6.58

5.59
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ที่ดินและอาคาร
อาคารสํานักงานรานสาขาเมืองทองสูง 6 ชั้น
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง
กทม
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน อ.เมือง เชียงใหม
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อําเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภูเก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู 6 ต. รัษฎา อ.เมือภูเก็ต จ. ภูเก็ต
หมายเหตุ:

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาบัญชี (สุทธิ)
7.28

เจาของ

52.82

เจาของ

0.32

เจาของ

54.07

เจาของ

3.00

* บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันใด ๆ
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พื้นที่เชาดําเนินงาน
พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P สวนใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น
3 ป เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่คอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม
มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นทีร่ ะยะยาวภายในอาคารและ
ศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยที่รวมสวนปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้
สาขา
ฟอรั่ม ชลบุรี
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี เนือ้ ที่ 233 ตรม.
อิมพีเรียล สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง เนื้อที่ 302 ตรม.
สยามจัสโก สุขาภิบาล1
ศูนยการคาจัสโก สุขาภิบาล 1 เนื้อที่ 400 ตรม.
สีลม คอมเพล็กซ
ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ เนื้อที่ 228 ตรม.
เซ็นทรัล บางนา
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา เนื้อที่ 381 ตรม.
โรบินสัน รัชดา
ศูนยการคาโรบินสันรัชดา เนือ้ ที่ 324 ตรม.
บางลําพู งามวงศวาน
ศูนยการคาบางลําพู งามวงศวาน เนื้อที่ 388 ตรม.
รอยัล เจริญนคร
ศูนยการคารอยัลพลาซาเจริญนคร เนื้อที่ 384 ตรม.

ระยะเวลาเชาและมูลคาสิทธิการเชา มูลคาทางบัญชี (สุทธิ)
(ลานบาท)
เชาระยะเวลา 25 ป สิน้ สุดป 2557
2.06
เชาระยะเวลา 25 ป สิน้ สุดป 2560

7.52

เชาระยะเวลา 20 ป สิน้ สุดป 2555

2.51

เชาระยะเวลา 20 ป สิน้ สุดป 2554

6.18

เชาระยะเวลา 30 ป สิน้ สุดป 2566

10.19

เชาระยะเวลา 20 ป สิน้ สุดป 2551

0.50

เชาระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2552

1.10

เชาระยะเวลา 20 ป สิ้นสุดป 2554

2.12

อารซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4 ชัน้

เชาระยะเวลา 26 ป สิ้นสุดป 2562

8.72

เฉลิมกรุง
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง เนื้อที่ 387ตรม.

เชาระยะเวลา 30 ป สิ้นสุดป 2563

11.74

เชาระยะเวลา 27 ป สิ้นสุดป 2563
ฟวเจอรพารค บางแค
ศูนยการคาฟวเจอรพารค บางแค เนื้อที่ 350 ตรม.

12.87
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สาขา
เซ็นทรัล ปนเกลา
ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา เนื้อที่ 253 ตรม.
ไดอานา หาดใหญ
หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญ เนื้อที่ 310 ตรม.
มาบุญครองเซ็นเตอร
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร เนื้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล โคราช
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เนื้อที่ 225 ตรม.
สุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนือ้ ที่ 200 ตรม.

ระยะเวลาเชาและมูลคาสิทธิการเชา มูลคาทางบัญชี (สุทธิ)
(ลานบาท)
เชาระยะเวลา 20 ป สิน้ สุดป 2558
6.60
เชาระยะเวลา 12 ป สิน้ สุดป 2551

0.16

เชาระยะเวลา 10 ป สิน้ สุดป 2553

3.99

เชาระยะเวลา 26 ป สิน้ สุดป 2570

12.80

เชาระยะเวลา 5 ป

10.80

สิ้นสุดป 2554

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานและผลิตสินคาของบริษัทฯ จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางใช
ผลิตอาหารและเบเกอรี่ มีมูลคาตอเครื่องหรือรวมกันแลวไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคาสินทรัพยรวมของปบัญชี
ลาสุด

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษทั รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ยังเปดดําเนินงานอยู ซึ่ง
ประกอบธุรกิจตาง ๆ ที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเปนสวนใหญมีมูลคารวมประมาณ 111 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 4.40 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือ
บริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่นาสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดยการ
เขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญ สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัท
ยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการที่เปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนที่บริษัทถืออยู เพื่อ
กําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหถูกตองเหมาะสมเปนไปตาม
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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6.

โครงการในอนาคต
-

ความคิดริเริ่มและความทันสมัยเปนประเด็นหลักในวิสัยทัศนของ S&P ในป 2551 บริษัทฯ จะเนนความ
จําเปนในการสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม เติมความทันยุคสมัยเขาไปในแนวคิด วิธีการปฎิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกหนวยงาน

-

เพื่อดํารงไวซึ่งความเติบโตของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเดินหนาเปดสาขารานอาหาร มุม
กาแฟและรานเบเกอรี่ตอไป
หากแตจะเจาะลงตามจังหวัดใหญ ๆ นอกกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพการ
เจริญเติบโตสูง ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคที่จะเนนให S&P มีตลาดที่แข็งแกรงทั่วประเทศไทย

-

ภาระกิจของบริษัทฯ คือการเปนผูนําทางธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ในทุกตลาดและชุมชนที่ S&P เขาไป
เปาหมายนี้จะบรรจุไดโดยการนําผลิตภัณฑอาหารและการบริการที่มีคุณภาพสูงไปมอบใหแกชุมชนนั้น ๆ
เพื่อใหเปนที่ติดปาก ติดใจวา S&P คือคุณภาพ บริษัทฯ จะยกระดับการปฎิบตั ิการทุก ๆ สาขา เพื่อให
เกิดความมั่นใจแกผูบริโภควาจะไดรับมาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑที่มีคุณคาที่สุด

-

เพื่อใหบรรลุผล บริษัทฯ จะจัดแผนฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่องตลอดป และจะเพิ่มเติมหลักสูตรดาน
การบริหารใหแกเจาหนาที่ในทุกระดับงาน

-

ในชวง 3 ป ตอจากนี้ บริษัทฯ จะใหความสําคัญกับการขยายงานในตางประเทศ เปาหมายคือ การเปด
รานอาหารในยุโรปอีก และออกสํารวจตลาดเอเชียและออสเตรเลีย โดยจะมุงเนนเปนหาคูคาแบบรวมทุน

-

ในชวงที่ตลาดอาหารไทยแบบสําเร็จรูปกําลังไดรับความนิยมในตลาดตางประเทศอยูนี้ บริษัทฯ จะใช
โอกาสนี้ มองหาชองทางลงทุนในโรงงานผลิตอาหารในตางประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรป ทั้งยังจะมองหา
ชองทางใหม ๆ ในการสงออกอาหารสําเร็จรูปจากประเทศไทยอีกดวย
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7.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวน
สูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีที่มิไดเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติ ของบริษัทฯ
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8.

โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน
จํานวน 525 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 105 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนทุนเรียกชําระ
แลวจํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
บริษทั ฯ ยังคงมีหุนสามัญที่สํารองไว เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ และคงเหลือจากการใช
สิทธิครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 จํานวน 313,727 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนจํานวนเงิน
1,568,635 บาท ซึ่งบริษัทฯ จะตองดําเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่เหลือดังกลาว เพื่อปฎิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนกําหนดไวตอไป
2. ผูถือหุน
สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ
2551 มีดังนี้

1
2
3
4

กลุมผูถือหุน
กลุมศิลาออน และกลุมไรวา
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการรวมลงทุน
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม

จํานวนหุน
รอยละ
37,377,852 35.71
18,807,100 17.97
10,000,000
9.55
3,469,000
3.31

5 CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
6 นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล

2,961,900

2.83

2,886,000

2.76

7 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO,.LTD FOR DEPOSITOR
8 นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล

1,294,600

1.24

1,280,000

1.22

1,221,200
960,100

1.17
0.92

9 นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
10 นายนิติ โอสถานุเคราะห
3. นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบ
การเงินรวม แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบ
การเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามที่
กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดไว และคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดย
ไมมีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ
สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ

และผลการดําเนินงาน

เชนกัน
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9.

การจัดการ
1. โครงสรางกรรมการบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทยังมิไดมีการปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย

การเขาประชุมในป 2550
รายชื่อ

ตําแหนง

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ คาตอบแทน
ตรวจสอบ
(บาท)

1. นางภัทรา ศิลาออน

ประธานกรรมการ

4/5

-

190,000.-

2. รอยโทวรากร ไรวา

รองประธานกรรมการ

5/5

-

200,000.-

3. นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการผูจัดการใหญ

5/5

-

200,000.-

4. นายขจรเดช ไรวา

กรรมการ

5/5

-

200,000.-

5. นายพจน วิเทตยนตรกิจ

กรรมการ

3/5

-

180,000.-

6. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค

กรรมการ

3/4

-

30,000.-

7. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

กรรมการ

4/4

-

50,000.-

8. นายวิทูร ศิลาออน

กรรมการ

2/2

-

20,000.-

9. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

5/5

4/4

250,000.-

10. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5

4/4

250,000.-

11. นายดุสิต นนทะนาคร

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

5/5

2/2

230,000.-

12. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการและเลขานุการบริษัท

5/5

-

200,000.-

หมายเหตุ คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก บําเหน็จ และเบี้ยประชุม

หนา 30

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผู
ถือหุน กําหนดนโยบายและทิศ ทางการดําเนิน งาน การบริหารเงิ น การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กํา กับและ
ควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมี
อํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย
อยาง
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ
- ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
- เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือน
ประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ ในระยะเวลาที่
ผานมาแลวไมนอยกวา 1 ป
- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
- เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
- เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไม
ตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือ
กลุมบุคคลใด ๆ รวมทั้งไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2549 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
3. นายดุสิต นนทะนาคร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

หนา 31

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการ
ประสานความเขาใจใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และสํานัก
ตรวจสอบภายใน
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาเสนอผลตอบแทนใน
การสอบบัญชีประจําป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
3. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สําคัญ
ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลงจากผูบริหาร
สํานักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
4. สอบทานและพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีและสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอ
ของระบบความคุมภายใน
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไว หรือกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของหนวย
กํากับดูแล
6. สอบทานงบการเงินและหมายเหตุงบการเงินกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชี และสํานักตรวจสอบภายใน
กอนที่จะนําสงใหหนวยงานกํากับดูแล
7. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอ
คณะกรรมการและในรายงานประจําปของบริษัทฯ
8. ใหมีหนาที่อื่นนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตน ทั้งนี้ ตามขอบังคับ กฎหมาย หรือคําสั่งของ
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการแตละทานที่เขาประชุมในปที่
ผานมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
(3) คณะกรรมการบริหาร
ในป 2550 คณะกรรมการบริหารมี 6 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รอยโทวรากร ไรวา
นางภัทรา ศิลาออน
นายขจรเดช ไรวา
นายประเวศวุฒิ ไรวา
นางเกษสุดา ไรวา
นายวิทูร ศิลาออน

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

หนา 32

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งอยูภายใต
กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการที่กฎหมายกําหนดใหตอง
ไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอ
คณะกรรมการ
3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับประกอบธุรกิจประจําป และ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลอง
กับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ
4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ
จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น
5. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกลาว
ขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาและจําหนาย
ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ใหกรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะใน
ธุรกิจปกติได
คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2551
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
2. นางเกษสุดา ไรวา
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นางจันทนิภา สุริยง
นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
นายสมจิตร กิติธีระกุล
นายจงชนะ จันทมาศ
นางไพลิน นิมติ ยงสกุล
นายวิทูร ศิลาออน

9. นางรุงทอง รามน โอมส

บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา
กรรมการบริหาร
รองผูจัดการใหญสายพัฒนาธุรกิจและการตลาดรานอาหาร
รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธธุรกิจ

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)

หนา 33

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

สายการบรืหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สายบัญชีและการเงิน

สายการตลาดและ
การขาย

สํานักรรมการผูจัดการใหญ

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะจัดการ

กรรมการรองผูจัดการใหญ

สํานักกลยุทธธุรกิจ

สายวิจัยและพัฒนา

สายปฏิบัติการสาขา

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายการผลิตอาหาร

สายการผลิตเบเกอรี่

สายพัฒนาธุรกิจและ
การตลาดรานอาหาร

ฝายจัดซื้อและคลังสินคา
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2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ
ไมไดผานขั้นตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณา
คัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชค ะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุ คคลเดี ยว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
3. คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายการ

จํานวน ป 2549 จํานวน ป 2550
(ทาน) (ลานบาท) (ทาน) (ลานบาท)

รายละเอียดคาตอบแทน

กรรมการ

12

2.51

12

2.49

บําเหน็จและเบี้ยประชุม

ผูบริหาร

12

21.85

8

15.12

เงินเดือน เงินโบนัส คาพาหนะ

ทั้งนี้ คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัท อันไดแก บําเหน็จ และเบี้ย
ประชุม ซึ่งแบงแยกเปนรายบุคคลโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”

คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี -
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4. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย และไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลระบบการควบคุมภายในและเปนที่
มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ โดยใหความสําคัญตอการขยายแนว
ทางการปฏิบัติและการติดตามโดยกําหนดระบบควบคุมภายในและดําเนินการตรวจสอบภายใน บริษัทมีความมุงมั่น
และตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกลาว เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดกฎหมาย
และจริยธรรมทางธุรกิจ
(2)

สิทธิของผูถือหุน

ในป 2550 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําป 2550 โดยการ
ประชุมไดจัดที่หองประชุม เอส แอนด พี สาขาบางพลี (บางนา-ตราด กม. 23) ของบริษัท และบริษัทไดจัดสง
หนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน
พรอมทั้งไดเผยแพรใหผูถือหุนทราบผานทางเวบไซตของบริษัท
โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบ และการประชุมดังกลาวจะมีการบันทึกรายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุมและจํานวนเสียงที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงแลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเวบไซตของบริษัท เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
(3)

สิทธิของผูมีสวนไดเสีย

บริษัทไดดําเนินการตามนโยบาย กฎหมาย และขอบังคับในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดังนี้
- พนักงาน จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการที่
เหมาะสม
- คูคา

บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ และการ
ปฏิบัติตามสัญญาตอคูคา

- เจาหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง

- ลูกคา

บริษัทรับผิดชอบผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เอาใจใสและใหบริการลูกคา
อยางเปนมิตร เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจ และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับ
ขอรองเรียนของลูกคา เพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด และเก็บรักษา
ความลับของลูกคา
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- คูแขง

บริษัทปฎิบัติตอคูแขงดวยความเปนธรรม และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลาย
คูแขง

- ชุมชน

บริษัทมีความรับผิดชอบ และใหความสําคัญตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม

(4)

การประชุมผูถือหุน

ในการประชุมผูถือหุนในป 2550 มีกรรมการเขารวมประชุมจํานวน 10 ทาน ซึ่งรวมถึง
คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน ซึ่งในการประชุมประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกัน
ในการตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ รวมทั้งไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว
(5)

ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

- คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ
และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและ
ดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
- คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกําหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวาง
คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอ โครงสราง
กรรมการบริษัท
(6)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการไดใหความสนใจดูแลรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง
ไดกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
ดัง
รายละเอียดในหัวขอ เรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน
(7)

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทไดสงเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยาง
สม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
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(8)

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
- กรรมการอื่น
- กรรมการที่เปนอิสระ

(9)

ประกอบดวย
6 ทาน
3 ทาน
3 ทาน คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 ใน 4 ของ
กรรมการทั้งคณะ

การรวมหรือแยกตําแหนง

- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญ ซึ่งในป 2550 ถือหุนรวมกันรอยละ
35.71 ของหุนทั้งหมด
- ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจากกลุม
ผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
(10) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดหัวขอ เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร ทั้งนี้บําเหน็จคณะกรรมการไดมีการ
นําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
(11) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุก ๆ ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา
ฝายเลขานุการบริษัทไดจัดหนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหคณะกรรมการกอนการ
ประชุม
เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุมในป 2550 ที่ผานมา
คณะกรรมการมีการประชุม จํานวน 5 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร
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(12) คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3
ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และเลขานุการ 1 ทาน ดังรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธาน
2. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการ
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการ
4. นางเกษศิริ กูเกียรตินันท
เลขานุการ
ในป 2550 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
(13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจ
การดําเนินการของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสิน
ของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ
การเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญ
ของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและ
ถวงดุลไดอยางเต็มที่
คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
(14) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อใหมั่นใจได
อยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน
และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจําป
แลว
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คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดดูและระบบควบคุมภายในของ
บริษัท และใหสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท
(15) ความสัมพันธกับผูลงทุน
การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการ
ตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอความจําเปนในการเปดเผย
ขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา
ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหรองผูจัดการใหญสายบัญชีการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือ
หุน นักวิเคราะหและภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร. 0-21851313 หรือที่ website www.sandp.co.th หรือที่ e-mail address kessuda@snpfood.com
5. การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนําขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพือ่ ผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณะชน โดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหาร
ฝายตางๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
6. บุคลากร
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา และมีจํานวนพนักงาน (ไมรวม
กรรมการและผูบริหารตามหัวขอ เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร) คาตอบแทนพนักงาน ไดแก เงินเดือน โบนัส และคา
ลวงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ไดดังนี้

หนวยงาน
สํานักงานในประเทศ
ฝายปฏิบัติการสาขา
โรงงาน
สาขาตางประเทศ
รวม

ป 2549
จํานวนคน คาตอบแทน
(ลานบาท)
393
86.48
2,816
340.15
1,346
157.96
67
21.68
4,627
606.27

ป 2550
จํานวนคน คาตอบแทน
(ลานบาท)
455
98.71
3,033
383.93
1,230
171.23
77
11.31
4,795
665.18
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
1. มุงเนนการพัฒนาความรู ความสามารถ (Competency) ของพนักงานอยางตอเนื่อง โดยใชศูนย
มาตรฐานและศูนยทบทวนมาตรฐาน 10 ศูนยในเขตกรุงเทพ และตางจังหวัด เพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะและมาตรฐานฝมือของพนักงานใหกวางขวางยิ่งขึ้น
2. พัฒนาความรูและสรางศักยภาพของพนักงานโดยใหมีการเรียนรูอยางยั่งยืน ณ ศูนยการเรียนในสถาน
ประกอบการรวมกับสภาการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสราง บุคลากรระดับ ปวช. รองรับการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องของบริษัท
3. ปรับปรุงระบบการบริหารคาตอบแทนใหสามารถแขงขันกับตลาดแรงงาน
ความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

และจูงใจพนักงานตาม

4. มุงเนนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน สงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการทํางานเปนทีม สงเสริมใหเกิด
ทัศนคติที่ดีตอองคกร สรางขวัญ และกําลังใจในการทํางาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปสูองคกรแหง
นวัตกรรม
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10.

การควบคุมภายใน

บริษัทไดจัดใหมีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเปน
ที่มั่นใจวาไดปฎิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในไดจัดแบงตามความรับผิดชอบเปน 4 สวน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบทานและ
ประเมินความเพียงพอของการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะตองเขารวมหารือและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น พรอมกับนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุง
แกไขตอไป
2. การบริหารความเสี่ยง จะถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงาน
ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นดวยระบบการประมวลผลขอมูลที่ได
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ไดกําหนดภาระหนาที่
และอํานาจการดําเนินการของ
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจาก
กันอยางชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม รวมทั้งการทําธุรกรรมตาง ๆ ของฝายบริหาร
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งการควบคุมและการกําหนดภาระหนาที่เปนมาตรการที่จะชวยปองกันการกระทําที่ไมสุจริต
ตอทรัพยสินของบริษัท เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
4. ระบบสารสนเทศ บริษัทไดมีการลงทุนพัฒนาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบขอมูลเพื่อ
ชวยฝายบริหารและคณะกรรมการในการตัดสินใจ โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการบัญฃี การเปดเผยสารสนเทศที่สําคัญของบริษัทอยางถูกตองและ
โปรงใสตามขอพึงปฎิบัติการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาคร และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เปนกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีผูจัดการฝายสนับสนุนระบบงานและตรวจสอบ
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฎิบัติหนาที่ในการสอบทาน
ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงินการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และ
ความรับผิดชอบที่กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
สําหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงินทั้งงบการเงิน
รายไตรมาส และประจําป และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ฝาย
ตรวจสอบภายใน ผูจัดการฝายบัญชีและสํานักงานวางแผนกลาง ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย และฝายบริหารที่
เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวารายงานงบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เปนที่ยอมรับ และมีการเปดเผย
ขอมูลอยางถูกตองและพอเพียง และเพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ การ
ประเมินคุณภาพในดานตาง ๆ
และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบได
พยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัทมีการปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ฝายตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชี และการปฎิบัติงานของบริษัทและบริษัท
ยอยอยางมีระบบ และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบนําเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
กําหนดแผนงานการปฎิบัติงานในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร เพื่อทําใหมั่นใจไดวาขอบกพรองดานการควบคุมภายในตาง ๆ จะไดรับการแกไขและปองกันอยาง
มีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยได
รายงานผลการประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทแลว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตาม
ภาระหนาที่ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะชื่อผูสอบบัญชี และคาตอบแทนประจําป 2551
ตอ
คณะกรรมการเพื่อนําเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติแตงตั้งตอไป

ลงชื่อ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
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11. รายการระหวางกัน
ในป 2550 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหวางกันในป 2549 และป 2550 สรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัทและผูเกี่ยวของ
1. บจ.เอส แอนด พี
โกลเบิล (GB)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เปนบริษัทยอย โดยบริษัทฯ ถือหุน 80%
และมีกรรมการรวมกันถือหุน 20%
(* การถือหุนของกรรมการดังกลาว เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการรวมลงทุนกับบริษัท
ตางประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
กรรมการ)

2. บจ.เอส. อาร. เอสเตท เปนบริษัที่เกี่ยวของอื่น โดยกรรมการ
(SR)
รวมกันถือหุน 100% และมีกรรมการ
รวมกัน

กรรมการบริษัท
3. นางภัทรา ศิลาออน

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

ลักษณะรายการที่สําคัญ
- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ให GB เชาพื้นที่บางสวน
ในอาคารทองหลอ เพื่อเปนสํานักงานบริษัท ซึ่ง
เปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง
ณ ป 2550 ตามขอตกลงการเชามีระยะเวลาเปนปตอ
ป และเปลี่ยนเปนสิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป
พรอมทั้งปรับอัตราคาเชาตามพื้นที่และคาสาธารณูปโภค
ที่เพิ่มขึ้นเปนเดือนละ 30,000 บาท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาหองพักในหองชุด
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 หอง ในเมืองทอง แจง
วัฒนะ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ
ตอเนื่อง ณ ป 2549 ตามสัญญาเชามีระยะเวลา
ปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกป มี
อัตราคาเชาเดือนละ 4,000 บาท/หอง

ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจาก
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม.
ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใชตาง ๆ ซึ่งเปนรายการที่เกิด
ขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2549 ตาม
สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 30
พฤศจิกายนของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 20,000
บาท

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2549
ป 2550
180,000.00
360,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการลงทุนของกลุม S&P
ที่ตางประเทศ มีความจําเปนใชพื้นที่สํานักงาน
บางสวน ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาตามสัดสวนพื้นที่แลว
เห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับ
อัตราคาเชาของสํานักงานใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม
มูลคายุติธรรม

432,000.00

432,000.00

เนื่องจากหองชุดที่เชาดังกลาวอยูใกลสถานที่ตั้งสาขา
เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, บางลําพู งามวงศวาน
และมีความจําเปนตองจัดหาที่พักใหพนักงานสาขาอยู
อาศัยในขณะปฏิบตั ิหนาที่ โดยเปนเกณฑตามนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของหองชุดที่
ใกลเคียงกันเปนเกณฑ

240,000.00

240,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษทั ทําให
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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3. นางภัทรา ศิลาออน
(ตอ)

ใหบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 3
ถนนทองหลอ จํานวน 2 ยูนิต เนื้อที่ 310 ตรม.
เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท โดยรับโอนกรรมสิทธิ์
และสิทธิการเชาจาก KPPA ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2548 ตามสัญญา
เชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 31 ธันวาคม
ของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 70,000 บาท

840,000.00

840,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

4. นายขจรเดช ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจากที่ดิน เนื้อที่
1 ไร 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี
ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง
ณ ป 2549 ตามสัญญาเชามีระยะเวลา 3 ป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีอัตราคาเชา
เดือนละ 10,000 บาท

120,000.00

120,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

5. นางเกษสุดา ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

ตั้งแตเมษายน 2544 รับโอนสิทธิผูใหเชาจาก SR
บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15 ถนน
ทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.เพื่อใชเปน
สํานักงานบริษัท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปน
ปกติและตอเนื่อง ณ ป 2549 ตามสัญญาเชามีระยะ
เวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28 กุมภาพันธของ
ทุกป โดยตนป 2549 มีอัตราคาเชาเดือนละ 50,000
บาท และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2549 ลดคาเชาเหลือ
เดือนละ 45,000 บาท

555,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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6. นายปราการ ไรวา

เปนบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง
เกษสุดา ไรวา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือ
หุนรายใหญในบริษัท

ใหบริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1 ชั้น 15
ถนนทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42 ตรม.
เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท โดยรับโอนกรรมสิทธิ์และ
สิทธิการเชาจากนายขจรเดช ไรวา ซึ่งเปนรายการที่
เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ณ ป 2549 ตาม
สัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป สิ้นสุดทุกวันที่ 28
กุมภาพันธของทุกป โดยตนป 2549 มีอัตราคาเชา
เดือนละ 50,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 เมษายน
2549 ลดคาเชาเหลือเดือนละ 45,000 บาท

555,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14
ของงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ ไดทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
โดยบริษัทฯ จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจาคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกัน
ขางตนในป 2549 และป 2550 เปนรายการที่เกิดขึ้น โดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวงกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกัน โดยรายการที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
ผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยง
และการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวยบริษัท ภัทรา (เจนีวา) จํากัด บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง(พีทีอี) จํากัด
(เดิมชื่อ บริษัท สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท พีทีอี จํากัด) บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด และบริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทยอยในลักษณะที่สองคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามบริษัทมีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกลาว
โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะ
กรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการดังกลาว

หนา 44
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12.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
งบการเงิน
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ผูสอบบัญชีไดตรวจงบการเงินและไมพบสิ่งที่ เปน
เหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

หนา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ตารางสรุปงบการเงิน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยไมมตี ัวตน
คาความนิยม
เงินมัดจํา
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2550

%

2549

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงิน
รวม
2548
%

312,346
436,793
135,768
402
170,390
44,305
1,100,004

12
17
5
0
7
2
44

577,135
66,994
164,596
3,721
135,259
54,012
1,001,717

24
3
7
0
6
2
42

442,199
32,877
100,590
7,813
120,668
51,448
755,595

21
2
5
0
6
2
36

53,805
1,137,998
120,804
0
104,903

2
45
5
0
4

56,658
1,090,448
161,786
0
87,853

2
45
7
0
4

46,484
1,022,587
166,444
0
93,425

2
49
8
0
4

1,417,510

56

1,396,745

58

1,328,940

64

2,517,514

100

2,398,462 100

2,084,535 100
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
105,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

2550

%

2549

%

2548

%

4,665
258,150

0
10

3,312
247,265

0
10

54,223
227,846

3
11

113
68,666
149,605
73,653
554,852

0
3
6
3
22

357
57,719
151,579
44,757
504,989

0
2
6
2
21

354
46,292
125,491
55,754
509,960

0
2
6
3
24

0
1,977
0
556,829

0
0
0
22

0
2,320
0
507,309

0
0
0
21

0
1,893
0
511,853

0
0
0
25

525,000

21

525,000

22

525,000

25

ทุนที่ออกและชําระแลว
104,686,273 หุน ในป 2550 : 100,460,600 หุน ในป 2549 :;
86,953,800 หุน ในป 2548
523,431

21

502,303

21

434,769

21

27
0

635,047
12,805

26
1

459,458
14,475

22
1

0

(1,145)

(0)

(100)

(0)

สวนเกินทุน
689,981
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
5,778
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
1,600
ของเงินลงทุน
กําไรสะสม
50,230
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
602,081
ยังไมไดจัดสรร
1,873,101
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
87,584
สวนของผูถือหุนสวนนอย
1,960,685
รวมสวนของผูถือหุน
2,517,514
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2
24
74
3
78
100

43,477
2
608,946 25
1,801,433 75
89,720
4
1,891,153 79
2,398,462 100

37,427
2
566,843 27
1,512,872 73
59,810
3
1,572,682 75
2,084,535 100
หนา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

รายได
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
ขาดทุนจากการดอยคาของสิทธิการเชา
รวมคาใชจาย
กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กําไรหลังภาษีเงินได
กําไรสุทธิสวนทีเ่ ปนของผูถือหุนสวนนอย
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนปรับลด

2550

%

2549

%

4,013,841
58,788
4,146
4,076,775

98
1
0
100

3,727,256 98
61,933
2
10,806
0
3,799,995 100

3,378,752 99
32,055
1
4,306
0
3,415,113 100

2,317,580
1,471,546
0
3,789,126
287,649
(393)
(93,400)
193,856
(12,082)
181,774
1.75
1.75

57
36
0
93
7
(0)
(2)
5
(0)
4

2,120,717
1,345,483
0
3,466,200
333,795
(528)
(88,019)
245,248
(18,455)
226,793
2.58
2.54

1,933,031
1,186,197
0
3,119,228
295,885
(2,121)
(80,279)
213,485
(9,884)
203,601
2.68
2.54

56
35
0
91
9
(0)
(2)
6
(0)
6

2548

หนา
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%

57
35
0
91
9
(0)
(2)
6
(0)
6

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนป
หุนสามัญเพิ่มทุน
ลดระหวางป
ยอดปลายป
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
ยอดปลายป
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป-กําไรสุทธิ
ลดระหวางป-เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย

ยอดปลายป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป

%

2549

%

2548

%

502,303
21,128

26
1

434,769
67,534

23
4

374,272
60,497

24
4

523,431

27

502,303

27

434,769

28

635,047
54,934
0
689,981

32
3
0
35

459,458
175,589
0
635,047

24
9
0
34

302,165
157,293
0
459,458

19
10
0
29

43,477
6,753
0
50,230

2
0
0
3

37,427
6,050
0
43,477

2
0
0
2

35,888
1,539
0
37,427

2
0
0
2

608,946
181,774
(188,639)
602,081

31
9
(10)
31

12,805
(7,027)

1
(0)

14,474
(1,669)

1
(0)

20,471
(5,997)

1
(0)

5,778

0

12,805

1

14,474

1

566,843 30
226,793 12
(184,690) (10)
608,946 32

515,511 33
203,601 13
(152,269) (10)
566,843 36
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550

%

รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
(1,145)
ยอดตนป
2,745
เพิ่มระหวางป
0
ลดระหวางป
1,600
ยอดปลายป

(0)
0
0
0

สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
รวมสวนของผูถือหุน

5
0
(0)
4
100

89,720
0
(2,136)
87,584
1,960,685

2549
(100)
(1,045)
0
(1,145)

%

2548

(0)
(0)
0
(0)

59,810
3
29,910
2
0
0
89,720
5
1,891,153 100

0
0
(100)
(100)

%
0
0
(0)
(0)

56,186
4
3,624
0
0
0
59,810
4
1,572,681 100

หนา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ(จาย)
สวนแบง(กําไร)ขาดทุนของบริษัทยอยและบริษัทรวม

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
คาเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
รายการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
คาความนิยมตัดบัญชี
ขาดทุนจากการเลิกใชอุปกรณ
กําไรจากการขายอุปกรณ
กําไรจากการยกเลิกสิทธิการเชา
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิรวม
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การคา(เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินคาคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
สินทรัพยไมหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
ภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
หนี้สินไมหมุนเวียน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2550

2549

2548

181,774

226,793

203,601

(4,146)
(1,673)
(5,542)
(1,640)
260,887
0
0
0
15,884
(809)
0
12,082

(10,806)

(4,306)

231,206
0
0
(206)
5,928
(1,177)
(19,162)
18,456

189,184
0
0
(206)
1,678
367
0
9,884

456,817

451,032

400,202

28,828
(35,131)
9,707
(17,166)
10,885
10,948
(1,974)
10,403
(344)
472,973

(64,005)
(14,591)
(2,564)
5,572
9,872
11,427
26,088
(1,991)
427
421,267

(6,193)
(4,324)
(8,582)
(14,211)
14,333
6,124
8,780
17,608
1,893
415,630
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินใหกูยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง

เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สิทธิการเชารอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงินลดลง

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน

สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด(ลดลง) เพิ่มขึน้ สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือสิ้นป
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม:
เงินสดจายในระหวางป
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

2549

2548

(689,840)
330,000
3,319
0
115
1,640
(241,908)
0
2,646
0
(24,763)
(618,791)

(35,162)
0
4,092
0
0
0
(283,795)
0
2,057
20,000
(17,513)
(310,321)

(29,183)
0
975
1,984
0
0
(313,770)
0
3,080
0
(8,714)
(345,628)

1,353
(244)
76,062
(181,885)
(104,714)
(14,257)
(264,789)
577,135
312,346

(50,911)
3
243,122
(178,640)
13,574
10,416
134,936
442,199
577,135

13,887
(40)
217,791
(150,731)
80,907
(6,260)
144,649
297,550
442,199

393
82,452

708
76,592

1,940
74,152
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash cycle (วัน)

2548

สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2549
2550

1.48
1.13
0.87
12.27
29.00
16.31
22.00
8.76
41.00
10.00

1.98
1.60
0.83
10.53
34.00
16.57
22.00
8.93
40.00
16.00

1.98
1.59
0.89
10.39
34.00
15.20
24.00
9.17
39.00
19.00

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)
อัตรากําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)

42.49
7.20
1.58
171.69
5.96
14.15

43.10
7.00
1.91
161.37
5.97
11.99

42.26
5.60
1.54
210.48
4.46
9.44

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

10.62
34.90
1.78

9.46
37.50
1.70

7.40
35.26
1.66

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)

0.33
234.27
0.84
87.23

0.27
966.23
0.82
86.07

0.28
1,414.30
1.12
N/A

หนา
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คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
(1) การวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของกลุมบริษัทประจําป 2550
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอย (“บริษัท”) มีรายไดจากการขายและบริการรวม 4,014 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 287 ลานบาท หรือ รอยละ 7.7 จากปกอน โดยรายไดจากธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศคิดเปน
สัดสวนรอยละ 83 ในขณะที่สดั สวนของธุรกิจอาหารในตางประเทศคิดเปนรอยละ 17 ของรายไดรวม และบริษัทฯมี
กําไรสุทธิ 182 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,518 ลานบาท เพิ่มขึ้น 119 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นใน
อัตรารอยละ 5 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 สาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 105 ลานบาท
จากการขายสินคาที่เปนเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึง่ สอดคลองกับลูกหนี้การคาที่มียอดคงเหลือปลายปลดลง (2) บริษัทฯ
มีสินคาคงเหลือที่เปนวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ณ ปลายป 2550 เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตเปนจํานวนมากกวา
ปกอน โดยวัตถุดิบเหลานี้จะมีการปรับราคาขึ้นมากในป 2551 มีผลทําใหสินคาคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น 35 ลานบาท
หรือรอยละ 26
ในขณะที่บริษัทฯมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น 11 ลาน
บาทจากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นระยะปลายป และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 29 ลานบาท จากการคางชําระเจาหนี้
ผูรับเหมากอสรางและเจาหนี้วัสดุภัณฑสําหรับสาขาที่เปดใหม และภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลที่ปรับอัตราจาก รอยละ 25 ในปกอนเปนรอยละ 30 ในปนี้ รวมทั้งภาษีคางจายอื่นในเดือนธันวาคม ก็
เพิ่มขึ้น สวนของผูถือหุนมีจํานวน 1961 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากออกหุนเพิ่มจากการที่มี
ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในสวนของกระแสเงินสด
บริษัทฯ
ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานไดอยางแข็งแกรง โดยในป 2550 บริษัทฯ มี กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 473 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก 421 ลานบาทในป 2549 ในขณะที่กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุนจํานวน 619 ลานบาทเทียบกับ
310 ลานบาทในป 2549 สาเหตุหลักมาจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้สุทธิ 360 ลานบาท รวมทั้งลงทุนใน
การเปดจุดขายใหม และปรับปรุงจุดขายเดิม 116 ลานบาท จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณสําหรับโรงงาน 70 ลานบาท
และ ซื้อบานพักพนักงานในประเทศอังกฤษ 60 ลานบาท บริษัทฯมีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 105 ลานบาท
จากการจายเงินปนผลในระหวางป 182 ลานบาท แตมีเงินสดไดมาจากการเพิ่มทุน 76 ลานบาท โดยสรุปแลวในป
2550 บริษัทฯมีกระแสเงินสดใชไปสุทธิจํานวน 265 ลานบาท
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รายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนายดังนี้
รายไดตามชองทางการจัดจําหนาย
ป 2550
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 2,993
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
693
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
325
อื่น ๆ
3
รวมทั้งสิ้น
4,014

รอยละ
75
17
8
100

(หนวย : ลานบาท)
ป 2549
2,704
686
337
1
3,728

รอยละ
73
18
9
100

เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ
289
11
7
1
(12)
(4)
2
200
286
8

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศทั้งสิ้น 268 สาขา โดยเปนสาขา
รานอาหารและเบเกอรี่ดําเนินงานภายใตแบรนด เอส แอนด พี จํานวน 260 สาขา Patio 2 สาขา วานิลลา 4 สาขา ราน
กาแฟ Blue Cup 1 สาขา และแกรนดซีไซด 1 สาขา สําหรับสาขาที่เปดใหมในป 2550 มีจํานวน 27 สาขา และไดปด
สาขาบางแหงที่ไมสามารถทํากําไร
ในป 2550 บริษัทมีการเติบโตของยอดขายธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศในระดับที่นาพึง
พอใจ โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,704 ลานบาทในป 2549 เปน 2,993 ลานบาทในป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโต
รอยละ 11 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเฉลี่ยตอรานสาขาเดิมซึ่งเติบโตในอัตรารอยละ 6 ประกอบกับ
การเปดจุดขายเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทไดมีการปรับรูปแบบของรานใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น เชน การเปดรานอาหาร
Vanilla Garden ที่เปน Concept รานที่ทันสมัย ในบรรยากาศเปนกันเอง เปนที่ถูกใจลูกคากลุมวัยรุน และวัยทํางาน
รวมทั้งการปรับเมนูอาหารใหมีความหลากหลายมากขึ้นในรานอาหารของ S&P นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดดําเนิน
กิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง เชน การจัดรายการชิงโชคทองเที่ยวตางประเทศ รวมทัง้ จัดกิจกรรมใหแกสมาชิก
เพื่อสรางความผูกพันระหวางครอบครัว
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
สําหรับธุรกิจรานอาหารในตางประเทศมียอดรายไดในป 2550 จํานวน 693 ลานบาท เพิ่มขึน้ 7 ลาน
บาท หรือเพียงรอยละ 1 จากปกอน แตหากตัดปจจัยที่เปนผลกระทบจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ กลุม
ธุรกิจนี้จะเติบโตในอัตรารอยละ 4 ถึงแมวาในป 2550 ไมไดมีการเปดสาขาใหมในตางประเทศ เนื่องจากไดมีการ
ขยายสาขามากในปที่ผานมา จึงเนนการปรับปรุงรูปแบบของราน และปรับแบรนดใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค บริษัทก็ยังมีผลการดําเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ โดยยังคงมีอัตรากําไรสุทธิที่รอยละ 6 อยางไรก็ดี
ในป 2551 บริษัทฯ กําลังศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานอาหารในประเทศใหม เชน ญี่ปุน และ
ออสเตรเลีย
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ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป 2550 ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูปมียอดขายลดลง 12 ลานบาท หรือ รอยละ 4
จากปกอน ปจจัยหลักมาจากการลดลงของยอดขายของสินคาที่บริษัทรับจางผลิตสินคาใหกับกลุมธุรกิจอาหาร และ
บริษัทอื่น อยางไรก็ตาม
บริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นในหมวดธุรกิจนี้ที่
รอยละ 2 ของรายได โดยในระหวางปบริษัทมีการเพิ่มผลิตภัณฑใหมสําหรับผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และ
วางจําหนายในรานสะดวกซื้อและซุปเปอรสโตรทั่วประเทศ
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามรายผลิตภัณฑดังนี้
รายไดตามรายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
อาหารภายในประเทศ
อาหารตางประเทศ
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง
ผลิตภัณฑรับจางผลิตในแบรนด S&P
ผลิตภัณฑ กลิ่นสี
รวมทั้งสิ้น

ป 2550 รอยละ
1,686 42
1,212 30
693 17
297
7
109
3
17
4,014 100

(หนวย : ลานบาท)
ป 2549 รอยละ
1,582
42
1,052
28
686
18
288
8
94
3
26
1
3,728
100

เพิ่มขึ้น(ลดลง) รอยละ
104
7
160
15
7
1
9
3
15
16
(9)
(35)
286
8

ในป 2550 ไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ขนมปงไสชอก
โกแลต, กาโตว, และพิซซาหนาใหม ๆ สําหรับดานผลิตภัณฑอาหาร บริษัทฯ ไดเพิ่มเมนูสุขภาพเปนทางเลือก
เพิ่มเติมใหผูบริโภค ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากนั้นทางดานผลิตภัณฑอาหารแชแข็งภายใตแบรนด
Quick Meal ก็ไดเพิ่มเมนูใหมอีกหลายเมนู
สําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัทฯ เนนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑมาโดยตลอด และเปนผูนํา
ดานบรรจุภํณฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ทําใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อเปนของกํานัลในเทศกาล
ตาง ๆ ตลอดป
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(2) การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
31 ธันวาคม 2550

31 ธันวาคม 2549

42.3%
4.5%
9.4%

43.1%
6.0%
13.1%

ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

7.4%
34

9.5%
34

ความสามารถในการดํารงสภาพคลอง
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)

1.98

1.98

ภาระหนี้สินตอทุน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.3

0.3

ความสามารถในการทํากําไร
อัตรากําไรขั้นตน (%)
อัตรากําไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
อัตรากําไรขั้นตนสําหรับป พ.ศ. 2550 รอยละ 42.3 ลดลงจากรอยละ 43.1 ของปกอน โดย
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบเกอรี่ เชน แปงสาลี นม เนย และน้ําตาล
ปรับตัวสูงขึ้นมากในระหวางป
อัตรากําไรสุทธิสําหรับป พ.ศ. 2550 รอยละ 4.5% ลดลงจากรอยละ 6.0 ของปกอน สาเหตุที่ลดลงมา
จากการที่บริษัทฯ มีการปดจุดขายที่ไมกอใหเกิดกําไร

ทําใหเกิดขาดทุนจากการปดจุดขายจํานวน 15 ลานบาท

รวมทั้งมีการตั้งคาใชจายภาษีโรงเรือนคางจายของป 2550 จํานวน 8 ลานบาท ประกอบกับรายไดไมไดตามเปาหมาย
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในการใชจาย และผลประกอบการของบริษัทรวม
ทุนมีกําไรที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนป พ.ศ. 2550 รอยละ 9.3 ลดลงจากรอยละ 12 ในปกอน สาเหตุหลักจาก
จํานวนหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 76 ลานบาท (รวมสวนเกินมูลคาหุนสามัญ)
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อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินสําหรับป 2550 รอยละ 7.4 ลดลงจากรอยละ 9.5 ของปกอน เนื่องจาก
การเพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 105 ลานบาท รวมทั้งสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบเผื่อการ
ปรับราคาเพิ่มจากผูผลิตในปถัดมา
3) ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
บริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนจากเงินสดรับจากการประกอบกิจการ ถึงแมจะมีภาระการกูยืมเงินจาก
สถาบัน การเงินในระหวางปแตก็เปนการกูยืมเงินระยะสั้นอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับ 0.3 เทาใน
ระยะ 5 ปที่ผานมา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเสถียรภาพของโครงสรางเงินทุนของบริษัท
4) ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอผลการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตของบริษัทฯ
ประกอบดวย
สภาพวะเศรษฐกิจ
แมวาการดีขึ้นของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมขณะนี้จะอยูในชวงชะลอตัว กําลังซื้อโดยรวมของผูบริโภค
สวนใหญเริ่มกลับมาใชจายกันอยางระมัดระวัง พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคจึงเปนการเลือกซื้อโดยคํานึงถึง
ราคาและคุณภาพของสินคาเปนหลักทําใหผูประกอบการตองหันมาใชนโยบายสินคาดีราคาประหยัดเพื่อจูงใจลูกคา
แตธุรกิจอาหารยังเปนธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจนอยกวาภาคธุรกิจอื่น เนื่องจากวาอาหารเปนหนึ่ง
ในปจจัยสี่ที่ผูบริโภคตองการ
ราคาวัตถุดิบ
ผลกระทบจากราคาน้ํามันใตลาดโลกสูงขึ้นทําใหราคาน้ํามันภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผล
กระทบถึงคาขนสงวัตถุดิบและมีผลทําใหตนทุนของ บริษัทสูงขึ้น ในขณะเดียวกันบริษัทไมสามารถจะขึ้นราคาสินคา
ไดมากพอเพื่อชดเชยกับราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แตเนื่องจาก วัตถุดิบทั้งหมดของบริษัทฯเปนวัตถุดิบในประเทศ บริษัท
จึงสามารถควบคุมตนทุนราคาได ทั้งนี้บริษัทตองมีการบริหารตนทุน อยางมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะดํารงอยูในสภาวะ
เศรษฐกิจเชนนี้
เปดสาขาใหม
บริษัทฯ อาจจะไมสามารถทํากําไรไดตามเปาหมาย เนื่องจากยอดขายของสาขาที่เปดใหมอาจจะไมได
เปนไปตามที่ คาดไว ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอกําไรของบริษัทฯ ได
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5) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี

(audit fee)

บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
(บาท)
-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา

คาบริการอื่น

3,000,000.-

- ไมมี -

(non-audit fee)

บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการตรวจสอบสถานะของกิจการ
(Due Diligence) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)
และการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามสัญญา ใหแก
(บาท)
-

-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมา และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา

- ไมมี-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชี
และสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา และจะตองจายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา

- ไมมี –
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13.

ขอมูลอื่นที่เกีย่ วของ
- ไมมี -
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สวนที่ 3
การรับรองความถูกตองของขอมูล
ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวนไมเปนเท็จไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว
(2) ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผย
ขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว
รวมทั้ง ควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) ขาพเจาเปนผูรบั ผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ
2551 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัท
และบริษัทยอย
ในการนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไม
มีลายมือชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของ
ขอมูลไว
ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางภัทรา ศิลาออน
รอยโทวรากร ไรวา
นายประเวศวุฒิ ไรวา
นายขจรเดช ไรวา
นางเกษสุดา ไรวา
นายวิทูร ศิลาออน

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

นายประเวศวุฒิ ไรวา

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ

หนา 64

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด
หรือขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
ในการนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกัน
ขาพเจาไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสาร
ใดไมมีลายมือชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความ
ถูกตองของขอมูลไว”

ชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
นายดุสิต นนทะนาคร
นายพจน วิเทตยนตรกิจ
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย

ตําแหนง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

ลายมือชื่อ

นายประเวศวุฒิ ไรวา

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ

หนา 65

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
5.9

นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

66 ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honory)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

60 ปริญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1.43

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ

57 ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)

5.83

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

58 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.49

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
พี่สาวคนโต

นองชายคนที่ 1

นองชายคนที่ 3

นองชายคนที่ 2

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
ทั้ง 5 ป
ประธานกรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ทั้ง 5 ป
รองประธานกรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2549 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการใหญ
2546 - 2548
กรรมการรองผูจัดการใหญ

2549 - ปจจุบัน
กรรมการบริหาร
2546 - 2548
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการรองผูจัดการใหญ
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด
พี โกลเบิล จํากัด

54 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

60 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Management
JJ KKellogg
M
t Development
D l
t Program
P
ll
North Western University

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

48 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
6.05

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา / ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ภริยาของ
ทั้ง 5 ป
นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการและ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เลขานุการบริษัท

0.011

ไมมี

ทั้ง 5 ป
กรรมการอิสระ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

-

ไมมี

ทั้ง 5 ป
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

61 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2548 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระ
2512 - 2548
กรรมการผูจัดการใหญ

นายพจน วิเทตยนตรกิจ
กรรมการ

55 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาตร
มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ไมมี

2549 - ปจจุบัน
กรรมการ
2545 - ปจจุบัน
กรรมการผูจัดการ
2540 - 2544
กรรมการผูจัดการ
2540 - 2540
รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงพาณิชย

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน)
บริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน)
บรษท
อาร ซีซ แอล จํจากด
บริษัท อาร
ากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท คาวัสดุซิเมนทไทย จํากัด

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท เครดิต สวิส เฟริสท บอสตัน (สิงคโปร
และกรุงเทพฯ)
กระทรวงพาณิชย แหงรัฐบาลไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
กรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

59 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2550 - ปจจุบัน
กรรมการ
2522 - ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่บริหาร
และประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
กรรมการ

44 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ไมมี

2550 - ปจจุบัน
กรรมการ
2541 - ปจจุบัน
ประธานเจาหนาที่การเงิน
และกรรมการ
กรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
และบริษทั ในเครือ
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)
บรษท
เสรมสุ
บริษัท เสริ
มสขข จํจากด
ากัด (มหาชน)
บริษัท เอเวอรเรสต เวิรดไวด จํากัด

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.07

นายวิทูร ศิลาออน
กรรมการบริหาร
รองผูจัดการใหญสายพัฒนาธุรกิจ
การตลาดรานอาหาร

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางจันทนิภา สุริยง
รองผูจัดการใหญอาวุโสบริษัท เอส แอนด
พพี โกลเบิ
โกลเบลล จํจากด
ากัด

57 ปริญญาโท นิเทศศาสตร สาขาการผลิต
สื่อโทรทัศน - วิทยุ
มหาวทยาลยวสคอนซน-เมดดสน
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดดิสัน รัรฐวสคอนซน
ฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.016

นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
รองผูจัดการใหญสายปฎิบัติการสาขา

56 ประกาศนียบัตรพาณิชย
โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ

0.025

ความสัมพันธ
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ชวงเวลา / ตําแหนง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บุตรชายของ
2550 - ปจจุบัน
นางภัทรา ศิลาออน กรรมการบริหาร
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
2549 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญสายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
ไมมี

ไมมี

2551 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญอาวุโส
บรษท
แอนด พีพ
บริษัท เอส แอนด
โกลเบิล จํากัด
ทั้ง 5 ป
รองผูจัดการใหญ
บริษัท เอส แอนด พี
โกลเบิล จํากัด
2550 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญสาย
ปฎิบัติการสาขา
ทั้ง 5 ป
ผูจัดการฝายปฎิบัติการ
สาขา

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นายสมจิตร กิติธีรกุล
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

46 ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร

43 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางไพลิน นิมิตยงสกุล
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา

59 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) โภชนาการ
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

-

0.0036

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2550 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตเบเกอรี่
ทั้ง 5 ป
ผูจัดการฝายผลิตเบเกอรี่
2550 - ปจจุบนั
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตอาหาร
ทั้ง 5 ป
ผูผจดการฝายครวกลาง
ัดการฝายครัวกลาง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2546 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญสายวิจัย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
และพัฒนา
2546 - 2550
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตอาหาร
2544 - 2546
รองผูจัดการใหญฝาย
บริษทั ยูนิลีเวอร เบสทฟูดส จํากัด
นวัตกรรมและดานกฎหมาย

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางรุงทอง รามน โอมส
รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธ
ธุรกิจ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

37 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(เกียรตินิยม เมกกา เบตา, แกมมา, ซิกมา - รับ
พระราชทานทุนอนันทมหิดล)
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2551 - ปจจุบัน
รองผูจัดการใหญอาวุโส
สํานักกลยุทธธุรกิจ
2540 - 2545
ที่ปรึกษาอาวุโส
2539
ฝายบริหารเงิน

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

แมคคินซี่ แอนด คอมปานี (ประเทศไทย)
ธนาคารซิตี้แบงก

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และบริษัทรวม
รายชื่อ
1. นางภัทรา ศิลาออน
2. รอยโทวรากร ไรวา
3. นายขจรเดช ไรวา
4. นายประเวศวุฒิ ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
7. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
8. นายดุสิต นนทะนาคร
9. นายพจน วิเทตยนตรกิจ
10. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
11. นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
12 นายวิทิ ูร ศิลาออ น
12.
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางสาวจันทนิภา สุริยง
16. นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
17. นายสมจิตร กิติธีระกุล
18. นายจงชนะ จันทมาศ
19. นางไพลิน นิมิตยงสกุล
20. นางรุงทอง รามน โอมส
หมายเหตุ :
X
//
/
เอส แอนด พี ซินดิเคท
เอส แอนด พี โกลเบิล
ภัทรา (เจนีวา)
เอส แอนด พี เรสทัวรองท
เอส แอนด พี แอสเซท
เอส แอนด
แอนด พซซานอตต
พิซซานอตติ

บริษัทฯ
เอส แอนด พี เอส แอนด พี
ซินดิเคท
โกลเบิล
x
x
//
//
//
//
//
//
//
//
/
/
/
/
/
/
//
//
//

ภัทรา
(เจนีวา)

เอส แอนด พี
เรสทัวรองท

/

x
//
//

ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด
บรษท
บริษัท เอส แอนด
แอนด พซซานอตต
พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จากด
จํากัด

ธีม ฟูดส
(พีทีอี)
/

/

บริษัทยอย
เอส เค
ภัทรา
เคเทอริ่ง
ไตหวัน
/

/

บริษัทรวม
พาทิโอ
ไตหวัน

/
/

เสรีวัฒน
ฟูดส
x
//
//
//
//

//
//

//

ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส เค เคเทอริ่ง
ภัทรา ไตหวัน
พาทิโอ ไตหวัน
เสรีวัฒน ฟูดส
เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส
ไทย (สวส)
(สวิส)

เอส แอนด พี เอส แอนด
เอช ดี
แอสเซท พิซซานอตติ ดิสทริบิวเตอรส
x
/
//
//
/
//
//
//
//
//

ไทย
(สวิส)

/

//
//

ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) (เดิมชื่ม สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท (พีทีอี)
เปลี่ยนเมื่อป 2550)
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2550)
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จํากัด (หยุดดําเนินการและจดทะเบียนเลิกบริษัท
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550)
บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
ไทย ดเวลลอปเมนท
ดีเวลลอปเมนท เอสเอ (เดมชอ
(เดิมชื่อ ภทรา
ภัทรา ดเวลลอปเมนท
ดีเวลลอปเมนท เอสเอ เปลยนเมอป
เปลี่ยนเมื่อป 2549)
เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

- ไมมี -

เอกสารแนบ 3 หนา 1

