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จุดเดนทางการเงิน
สารจากประธานกรรมการ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
รายการระหวางกัน
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ปจจัยความเสี่ยง
สภาวะเศรษฐกิจและตลาดการแขงขัน
เหตุการณสำคัญ
การวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน
นโยบายการจายเงินปนผล
โครงสรางการถือหุน
โครงสรางกลุมบริษัทเอส แอนด พี
บริษัทยอยและบริษัทในเครือ
โครงสรางกรรมการบริษัท
การกำกับดูแลกิจการ
ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง
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จุดเดนทางการเงิน
ผลประกอบการ
(หนวย : พันบาท)
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
รายไดรวม
กำไรขั้นตน
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
ฐานะทางการเงิน
(หนวย : พันบาท)
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
ทุนที่เรียกชำระแลว
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน
อัตราสวนทางการเงิน
(หนวย : รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน
อัตรากำไรสุทธิตอรายไดรวม
หนี้สินตอสวนของผูถือหุน
อัตราการเติบโต
(หนวย : รอยละ)
อัตราการเติบโตของรายไดรวม
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ
อัตราการเติบโตของสินทรัพยรวม
อัตราสวนมูลคาตอหุน
(หนวย : บาท/หุน)
มูลคาตามบัญชีตอหุน
กำไรสุทธิตอหุน
ทุนเรือนหุน
(หนวย : พันหุน)
จำนวนหุนสามัญจดทะเบียน
จำนวนหุนสามัญชำระแลว
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
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สารจากประธานกรรมการ
ในป พ.ศ. 2550 ที่ผานมา บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ไดดำเนินงานอยาง
เต็มความสามารถ เพื่อใหบริษัทมีความเติบโตอยางตอเนื่อง แมวาจะตองประสบกับอุปสรรคจากสภาวะความไมแนนอน
ของวิถีการเมือง สภาพเศรษฐกิจชะลอตัว อันเปนผลจากสภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม รวมถึงสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งรับผลกระทบจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับขึ้นอยางตอเนื่อง
สำหรับในชวงครึ่งแรกของป บริษทั ฯ ไดปรับตัวรับวิกฤตดวยการปรับทุกหนวยงานในองคกรใหมีการปฏิบัติงานอยาง
ชัดเจน วิเคราะหชี้ชัดตนทุนและยุติกิจกรรมที่ไมทำกำไร ในขณะเดียวกันบริษัทไดลงทุนในรานอาหารและผลิตภัณฑใหม
ที่แสดงศักยภาพในการเจริญเติบโต บริษัทฯ กลับมามุงเนนพัฒนาใหความสำคัญยิ่งขื้นแกกิจกรรมที่เปนหัวใจหลัก เชน
การพัฒนาบุคลากรภายใน อันนำมาซึ่งความสำเร็จขององคกร
การดำเนินงานเชนนี้ สงผลใหธุรกิจในชวงครึ่งหลังของปกระเตื้องขึ้น ทำใหปลายป 2550 รายไดรวมของบริษัท
อยูที่ 4,077 ลานบาท ซึ่งมากกวาในปกอนอยูรอยละ 7.3
สำหรับธุรกิจในประเทศไทย บริษัทไดขยายธุรกิจโดยการเปดสาขา S&P ใหม 27 แหง โดยเนนจังหวัดภูมิภาค
เพื่อกระจายผลิตภัณฑและภาพของแบรนดใหถึงลูกคามากขึ้น สวนราน Vanilla ซึ่งไดรับการตอบรับอยางดี
จากผูบริโภคกลุมผูนำกระแสตามสมัยนิยม (Trend Setter) ไดเปด Vanilla Garden ในเดือนพฤษภาคมและประสบ
ความสำเร็จดวยดี นอกจากนี้ตลอดปบริษัทฯ ไดผลิตสินคาเบเกอรี่และผลิตภัณฑไสกรอกใหมๆ ออกมา สวนผลิตภัณฑ
Disney ก็ไดรับความนิยมอยางมากจากกลุมครอบครัวและเด็กๆ สำหรับบริการ Delivery ดวยหมายเลข 1344 เติบโตขึ้น
รอยละ 15 ยอดขายฝายจัดเลี้ยงในแบรนด Caterman เติบโตเปนสองเทาในปเดียวกัน การเปดตัวบัตร Joy Card
ซึ่งมอบทั้งสวนลดและสิทธิพิเศษตางๆ ไดรับการตอบรับอยางดี และคาดวาจำนวนการใช Joy Card จะเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง
ในสวนการดำเนินธุรกิจตางประเทศ บริษทั ฯ มุงความสนใจไปที่การปรับระบบปฏิบัติการใหทุกแบรนดมีความแตกตาง
ชัดเจนเฉพาะตัว ตั้งแตเมนู การจัดอาหาร การตกแตงราน รวมถึงลักษณะการบริการ การจัดการเชนนี้
ดวยมีจุดมุงหมายในการเตรียมความพรอมรับมือกับคาใชจายในตางประเทศ ที่ขยับเพิ่มขึ้น และวางรากฐาน
การขยายงานไปยังตลาดใหมๆ ในป 2551 และปตอๆ ไป
เพื่อรักษามาตรฐานดานคุณภาพอาหารและการบริการ บริษัทฯ ยังเนนการควบคุมเขมดานอาหารปลอดภัย
และการผลิตอยางมีคุณภาพในทุกรานอาหารและโรงงานทุกแหง ในป 2550 บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบ GMP
(Good Manufacturing Practice) จากสำนักงานกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Point) จากสำนักงานกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกรมประมง
บริษัทฯ ใหความสำคัญตอชุมชนและสังคมเสมอ จึงไดจัดกิจกรรมตอบแทนเพื่อแสดงสวนรวมในการรับผิดชอบสังคม
บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาเยาวชนในดานตางๆ โดยจัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถในการกีฬา การทำอาหาร
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ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการดำเนินงานในรานอาหาร ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาและโอกาสปฏิบัติงานกับ
บริษัทฯ ดวยเมื่อสำเร็จการศึกษา บริษัทฯ บริจาคทรัพยและผลิตภัณฑใหแกองคกรการกุศลและสนับสนุนกิจกรรม
ของนักเรียนนักศึกษา อยางสม่ำเสมอมิไดขาด
ตองยอมรับวาปที่ผานมา เปนปที่ทาทายความสามารถของบริษัทฯ ยิ่ง แตเราก็สามารถปฏิบัติงานใหลุลวงไปได ทั้งนี้
ตองขอขอบคุณแรงสนับสนุน แรงงาน แรงใจ จากพนักงาน ผูบริหาร คูคาและผูถือหุนทุกทาน ดิฉันภูมิใจและซาบซึ้ง
ในความแนวแน ความขยันขันแข็งของทุกๆ ทานที่สงผลมาเปนความสำเร็จของบริษัทฯ จนทุกวันนี้ ขอขอบคุณ
ดวยใจจริงในความรวมมือและสนับสนุนจากทุกทาน

(ภัทรา ศิลาออน)
ประธานกรรมการ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
●

ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สำคัญ
ราน เอส แอนด พี เริ่มตนเมื่อป 2516 จากรานขายไอศกรีมและของวางในซอย ประสานมิตร สุขุมวิท 23
ขยายมาสูธุรกิจรานเบเกอรี่และเปนผูนำในการผลิตเคกแตงหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศไทย
ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี จำกัด ไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอส แอนด พี
ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) มีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตอยางตอเนื่อง
ทำให เอส แอนด พี กลายเปนที่รูจักชื่นชอบของลูกคาทั้งเด็กและผูใหญนับแตบัดนั้นเปนตนมา
ภายใตชื่อเอส แอนด พี โดยแบงเปนรานอาหารเอสแอนดพีและเอสแอนดพี เบเกอรี่ช็อพ พรอมทั้งมีความ
แข็งแกรงในการนำเสนอและสรางชื่อใหมใหเกิดขึ้น โดยมีผลสำเร็จเสมอมาภายใตชื่อ ภัทรา (Patara Fine Thai
Cuisine) พาทิโอ (Patio) บลูคัพ (Bluecup) วานิลลา (Vanilla) และผลิตภัณฑขนมไทย (SimplyThai)
รวมทั้งขนมไหวพระจันทรยี่หอเอสแอนดพี (S&P) และมังกรทอง (Golden Dargon)
สำหรับธุรกิจตางประเทศ ในป 2533 ไดเปดรานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน “ภัทรา” (Patara Fine Thai
Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีประกอบกับความนิยมของอาหารไทย
ในตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารไปในอีก 4 ประเทศ จำนวน 20 สาขา ภายใตชื่อ
Patio, Thai, Siam Kitchen และ Bangkok Jam และ มีผลประกอบการเปนที่นาพอใจ
ทางดานผลิตภัณฑ นอกจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑเคก เบเกอรี่ และขนมไหวพระจันทรซึ่งเปนธุรกิจหลักของทาง
บริษัทฯ อยางตอเนื่องแลวยังไดพัฒนาคุณภาพและขยายสายงานการผลิตในธุรกิจอาหาร อาทิ อาหารแชแข็ง
(Quick Meal) ผลิตภัณฑไสกรอก (Sausage) เครื่องดื่มกาแฟและชาบลูคัพ (Bluecup) คุกกี้เดลิโอ (Delio)
เจลิโอ เจลลี่ (Jelio Jelly) และการผลิตสวนผสมเจือปนในอาหาร (Royallee)
กลุมเอส แอนด พี ยังเปนผูนำในการใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ภายใตชื่อ Caterman บริการจัดสงอาหารถึงบาน
และบริการอาหารปนโต (Delivery : 1344) ซึ่งทั้งหมดลวนเปนชองทางการเติบโตของธุรกิจ จนกลายเปนหนึ่ง
ในผูนำทางธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่ประสบ
ความสำเร็จมาตลอด 35 ป

●

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ
และเครื่องดื่ม รานจำหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่และอาหารสำเร็จรูปตางๆ พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
ภายใตชื่อ เอส แอนด พี ซึ่งสามารถแบงประเภทธุรกิจไดดังนี้

Domestic : รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ
S&P Restaurant & Bakery
“Simply Delicious”
รานอาหารสำหรับกลุมลูกคาครอบครัว วัยรุน และวัยทำงาน ระดับกลางขึ้นไป จำหนายอาหารนานาชนิด
ไอศกรีม กาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนการใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน (Eat in)
การซื้อกลับบาน (Take away) และบริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารที่ผูบริโภค
สามารถเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ทางเลือกงายๆ ที่อรอยสำหรับทุกๆ คน
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S&P Bakery Shop & Corner
“Fresh Baked Everyday”
รานเบเกอรี่ที่เลือกทำเลใหเหมาะกับลูกคาในกลุมตางๆ ในแหลงชุมชนทั่วไป เชน ซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา
อาคารสำนักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เคก คุกกี้ แซนวิช
และขนมปง พรอมทั้งอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ โดยเนนทำเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นที่สำคัญๆ
ในแตละภาคของประเทศ
Bluecup Coffee & Tea
“Making Coffee Fun”
Bluecup เปนเคานเตอรจำหนายกาแฟสดคุณภาพดี เปดใหบริการในราน S&P กวา 170 สาขา เราไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการประกวดชิงแชมปบาริสตาในประเภทรสชาติยอดเยี่ยม และรางวัลเมนูสรางสรรคยอดเยี่ยม
ถึง 2 ปซอนในป 2550 และ 2551
Patio
“Joy of eating”
พาทิโอมอบความรื่นรมยแหงการรับประทานใหกับลูกคา ดวยอาหารรสชาติดีในบรรยากาศอบอุน มีสไตล
เปนอาหารที่คุนเคยทั้งไทยและนานาชาติ ที่คัดสรรมาบริการให ไมวาจะเปนเวลาชวงใดของวัน
Patara
“Fine Thai Cuisine”
บริการอาหารไทยสไตลโก เพื่อการสังสรรคเชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษตางๆ การตกแตงรานใหความรูสึกวาอยูใน
บรรยากาศวัฒนธรรมไทยแบบสบายตามสมัย
Vanilla Industry
“Tea Cake D.I.Y bakery Cooking Workshop”
รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุน เปนการผสมผสานระหวางโมเดิรนและคลาสสิค บริการอาหาร เชน สปาเก็ตตี้
ซุป สลัด เพสตี้ เคก การสอนทำอาหารเพื่อใหผูเรียนสามารถนำกลับไปทำใหคนที่บานรับประทาน
หรือจัดปารตี้เองไดที่บาน
Vanilla Restaurant
“Breakfast Lunch Afternoon Tea Dinner”
รานที่สรางสรรคบรรยากาศแบบ English Pub ตกแตงรานแนววินเทจ-โมเดิรน บริการอาหารทุกมื้อของวัน
มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิค และมีความโดดเดนเฉพาะตัวในรูปแบบการจัดวาง เมนูอาหาร
และนำเสนอความสดใหมของครัวเบเกอรี่ภายในราน
Vanilla Brasserie
“Café patisserie, Salon de the Creperie, Chocolatier, Confiserie”
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของรานกาแฟฝรั่งเศส นำมาประยุกตเพื่อใหเขากับรูปแบบชีวิตที่ทันสมัยของกลุมลูกคา
ของสถานที่ตั้ง (พารากอน ช็อปปงมอลล) นำเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิเชน เครป สลัดแซนวิช ช็อกโกแลต และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคาภายใตแบรนด “Vanilla”
Vanilla Cafe´
“Japanese Style Café”
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุน บรรยากาศการตกแตง Retro สไตลญี่ปุนที่เนนความเรียบงาย ใหแตละมุมในราน
มีความเปนสวนตัว จูงใจดวยการคิดคนขนมญี่ปุนที่หลากหลาย เหมือนมารับประทานอาหารที่บานเพื่อน
ทางเลือกใหมที่ประสบความสำเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจ ใหกลุมลูกคาระดับบน
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Royal Vanilla
“Tearoom-Dimsum”
บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ ดังนั้นการตกแตงจึงใชเฟอรนิเจอรที่เรียบงายสไตลจีน อาหารเปนเมนูติ่มซำ
และอาหารแบบจีนในสไตลวานิลลา
Sauce
“Art literature cookbook”
รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล loft มีความทันสมัย จำหนายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ cookbook
Grand Seaside
“Great Seafood at Good point of view”
บริการอาหารทะเลและอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบายๆ ปลายแหลมฟาน ศรีราชา
SimplyThai
“Thai sweet delicacies”
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตำรับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกตที่ผสมผสาน
ขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆ ในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย
Pizzanotti
“Thin Crust Italian Pizza for Delivery”
อิตาเลียนพิซซาอรอยทุกหนา พิซซาแปงบาง เปนการรวมลงทุนกับบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญและประสบความสำเร็จในอาหารอิตาเลียนมากวา 10 ป เพื่อดำเนินธุรกิจบริการสงถึงบานของพิซซา
สไตลอิตาเลียนแท ในปจจุบันมีทั้งหมด 4 สาขา
Haagen Dazs
“The World’s Finest Super Premium Ice-Cream”
เปนบริษัทรวมลงทุนกับกลุมบริษัทเจนเนอรัล มิลล เพื่อจำหนายฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูง
ระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะสวนผสมชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก นำมาผลิตเปนไอศกรีมเนื้อแนนนุม
ละมุน กับรสชาติที่หลากหลาย อรอย เขมขน สัมผัสชวงเวลาอันแสนพิเศษนี้ไดที่ฮาเกน-ดาสคาเฟทั้ง 22 แหง
ทั่วประเทศไทย และอีกกวา 200 จุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหาร ไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนำทั่วไป

ผลิตภัณฑและบริการ

ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเคกและเบเกอรี่ S&P
S&P จัดไดวาเปนผูนำในตลาดขนมเคกและคุกกี้มาเปนเวลานาน ปจจัยหลักแหงความสำเร็จที่เรายึดมั่นและปฏิบัติ
มาโดยตลอด คือ การมุงมั่นพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง การมุงเนนคุณคาทางโภชนาการและความสะอาด
ของผลิตภัณฑ การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ รวมทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัยและสรางสรรค
ไสกรอก
“ไสกรอก เอสแอนดพี แคชิมก็ติดใจ”
ผลิตไสกรอกประเภทตางๆ แฮม และเบคอน สำหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเปนสวนผสมสูตรเฉพาะของ
S&P คัดเฉพาะเนื้อมีคุณภาพ เนื้อแนน อรอย ตามสไตลเยอรมัน สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อใชเปนวัตถุดิบ
ของรานอาหาร S&P และจำหนายในซูเปอรมารเก็ตทั่วไป รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจอาหารอื่นๆ อีกดวย
อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง (Quick Meal)
“ดูแลความอรอยใหคุณทุกที่”
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทฯ ไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
รวมทั้งไดมีการพัฒนาหลากหลายเมนูอาหารใหสอดคลองกับความตองการ โดยทุกเมนูไดรับการปรุงอยางพิถีพิถัน
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เนนการใชวัตถุดิบทั้งผักและเนื้อสัตวที่คัดสรรอยางดี เพื่อใหอรอยถูกใจผูบริโภค พรอมทั้งใหมีคุณคา
และความปลอดภัยในดานโภชนาการ อาหารสำเร็จรูปแชแข็งของ S&P จะชวยทำมื้องายๆ ของคุณใหเปนมื้ออรอย
ไดอยางงายดาย
นอกจากนี้ ยังไดทำการผลิตน้ำสลัด ซุปแชแข็ง และสินคาอื่นๆ ภายใตชื่อ patio อีกดวย
Delio
“คุกกี้สำหรับคนรูจักเลือก”
บริษทั ฯ ไดสรางตรา Delio เพื่อนำเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของกลุมลูกคาใหมากขึ้น
โดยมีจำหนายในรานอาหาร S&P และซูเปอรมารเก็ตทั่วไป
Mooncake
“จิบชา ชิมจันทร”
บริษัทฯ ใหความสำคัญในการนำเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑที่สามารถ
เก็บไวรับประทานไดนานขึ้น เราครองความเปนผูนำและไดรับการยอมรับจากลูกคา ในการจำหนายผลิตภัณฑชนิดนี้
ภายใตยี่หอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา
Jelio
“เจลลี่สุขภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว”
เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนำลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่คาราจีแนน
สำเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม และเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ำผลไม ใหวิตามินซีสูง
Royallee
“รูใจคนรักอาหาร”
ผลิตภัณฑวัตถุผสมอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก แปงชนิดตางๆ
ผงฟู สีผสมอาหาร ผงคัสตารด น้ำตาลไอซิ่ง เปนตน

บริการ
Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
“Leave the details to us”
บริการจัดเลี้ยงสำหรับทุกโอกาสสำคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียด สามารถนำเสนอรูปแบบ
การจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆ แบรนด
1344 Delivery บริการจัดสงอาหาร
“Just Call 1344”
บริการสงอาหารและเบเกอรี่ถึงบาน และปนโตสำหรับอาหารมื้อเย็นสงถึงบานทุกวัน เนนในการทำการสงเสริม
การขาย ใหความคุมคาของราคาและอาหารที่ไดรับ เพื่อความสะดวกสบายภายในครัวเรือนและสถานที่ทำงาน
Foodhouse Catering
ธุรกิจใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมาการทำอาหารใหกับกลุมสถาบัน
ตางๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาตางๆ เปนการรวมทุนกับบริษัท พรอพเพอรตี้
แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตชื่อ Foodhouse
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รานอาหารในตางประเทศ
Patara
“Authentically Different”
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก
ตั้งอยูอังกฤษ 4 สาขา สวิสเซอรแลนด 1 สาขา และสิงคโปร 2 สาขา
THAI
“Contemporary Cuisine”
รานอาหาร THAI ผสมผสานสิ่งที่ทันสมัยมีสไตลของโลกตะวันออกและตะวันตก
ราน THAI เสนออาหาร เครื่องดื่ม และการตกแตง ทำใหลูกคาอยูในภวังคของการประสานที่ลงตัว
ตั้งอยูสวิสเซอรแลนด 1 สาขา
Patio
“Joy of eating”
เปนการนำเสนอแนวคิดของรานอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแตงและรสชาติดั้งเดิมของ
อาหารไทยใหกับคนทองถิ่นของประเทศไตหวัน ภายใตสโลแกน Patio Thai contemporary มี 3 สาขา
และอาหารไทยรวมสมัย Thai Italian Inspired มี 1 สาขา เปนการผสมผสานฟวชั่นระหวางอาหารไทยและอิตาเลียน
ไดอยางลงตัว
ตั้งอยูไตหวัน 4 สาขา
Siam Kitchen
“Simply Authentic”
รานอาหารที่ขายอาหารไทย เปนที่นิยมยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับสัญลักษณ Halal
ตั้งอยูสิงคโปร 7 สาขา
Bangkok Jam
“Thai and Pan-Asian cuisine”
อาหารไทยที่ไดอิทธิพลอางอิงจากประเทศใกลเคียงรวมถึงญี่ปุน เปนรานสำหรับหนุมสาว วัยทำงานตองการ
ความทันสมัย ทันใจทุกความตองการ
ตั้งอยูสิงคโปร 1 สาขา
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอยและ
งบดุลเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และ
งบกำไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม และงบกำไรขาดทุน
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป
ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปน
ผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูล
ในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เปนสาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ
ขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด
พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2550 และ 2549 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละป โดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
โดยมิใชเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 สำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจาก
วิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีและไดมีการปรับ
ยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาว
เพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2551
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
(หมายเหตุขอ 4)
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุขอ 5)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ (หมายเหตุขอ 6 และขอ 14)
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
(หมายเหตุขอ 14)
สินคาคงเหลือ (หมายเหตุขอ 7)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
(หมายเหตุขอ 8 และขอ 14)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (หมายเหตุขอ 9)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุขอ 10)
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุขอ 11)
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

312,346,258 577,135,389 225,813,316 415,030,213
436,792,905 66,993,522 376,393,475 49,569,431
135,767,731 164,595,735 119,669,584 148,445,210
402,510 3,721,051
287,069 2,034,119
170,389,863 135,259,044 163,309,848 128,524,339
44,305,185 54,012,329 10,165,326 6,995,762
1,100,004,452 1,001,717,070 895,638,618 750,599,074
53,805,177
1,137,997,553
120,803,871
104,902,901
1,417,509,502
2,517,513,954

56,657,981
1,090,447,884
161,786,023
87,852,500
1,396,744,388
2,398,461,458

98,996,500 105,995,800
1,002,032,476 1,020,169,830
107,529,566 123,290,714
85,122,054 77,413,875
1,293,680,596 1,326,870,219
2,189,319,214 2,077,469,293

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา (หมายเหตุขอ 14)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุขอ 14)
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
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4,665,150
258,150,287
113,402
68,666,349
149,604,478
73,652,496
554,852,162

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

3,312,000
247,265,244 228,447,678 211,557,769
356,958
270,852 7,668,359
57,718,967 53,226,133 44,841,576
151,578,986 133,480,166 134,021,861
44,756,458 60,323,377 39,404,855
504,988,613 475,748,206 437,494,420

1,976,490 2,320,290
1,976,490 2,320,290
556,828,652 507,308,903 475,748,206 437,494,420
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน (หมายเหตุขอ 12)
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 105,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ 104,686,273 หุน
มูลคาหุนละ 5 บาท ชำระครบแลว
และ 100,460,600 หุน
มูลคาหุนละ 5 บาท ชำระครบแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (หมายเหตุขอ 12)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศ
รายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคา
ของเงินลงทุน
กำไรสะสม
จัดสรรแลว
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 15 และขอ 16)
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

525,000,000 525,000,000 525,000,000 525,000,000
523,431,365

523,431,365

502,303,000
502,303,000
689,980,549 635,046,800 689,980,549 635,046,800
5,777,625 12,805,027
1,600,000 (1,145,016)
50,230,300
602,080,984
1,873,100,823
87,584,479
1,960,685,302
2,517,513,954

43,476,900
608,945,774
1,801,432,485
89,720,070
1,891,152,555
2,398,461,458

1,600,000 (1,300,000)
50,230,300 43,476,900
448,328,794 460,448,173
1,713,571,008 1,639,974,873
1,713,571,008 1,639,974,873
2,189,319,214 2,077,469,293

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
รายได
รายไดจากการขายและการใหบริการ
เงินปนผลรับ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (หมายเหตุขอ 14)
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
คาใชจายในการขายและบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได
กำไรหลังดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได
กำไรสุทธิสวนของผูถือหุนสวนนอย
กำไรสุทธิ
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุขอ 13)
กำไรตอหุนปรับลด (หมายเหตุขอ 13)

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

4,013,841,143
1,640,000
4,145,702
57,148,214
4,076,775,059

3,727,255,592 3,304,054,390 3,030,712,490
1,630,000 28,413,716 1,630,000
10,806,341
60,303,498 48,733,933 44,739,865
3,799,995,431 3,381,202,039 3,077,082,355

2,317,580,152
1,471,545,654
3,789,125,806
287,649,253
(393,441)
(93,399,876)
193,855,936
(12,081,828)
181,774,108
1.75
1.75

2,120,717,181
1,345,482,547
3,466,199,728
333,795,703
(527,634)
(88,019,320)
245,248,749
(18,455,819)
226,792,930
2.58
2.54

2,133,126,821 1,937,321,714
1,003,115,700 894,259,458
3,136,242,521 2,831,581,172
244,959,518 245,501,183
(5,297) (188,350)
(68,434,702) (63,681,314)
176,519,519 181,631,519
176,519,519 181,631,519
1.70
2.07
1.70
2.03

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา
(หมายเหตุขอ 12)
67,534,000
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทยอยในตางประเทศ
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 15)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุขอ 16)
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 502,303,000
(1,669,869)
12,805,027

175,588,400
635,046,800

(1,045,016)
(1,145,016)

-

-

6,049,750
43,476,900

-

-

226,792,930
(6,049,750)
(178,639,815)
608,945,774

-

-

สวนเกิน ผลตางจากการแปลง รายการ (ขาดทุน)
กำไรสะสม
มูลคาหุนสามัญ คางบการเงินของ กำไรที่ยังไมเกิดขึ้น จัดสรรเปนสำรอง ยังไมไดจัดสรร
บริษัทยอยใน จากการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย
ตางประเทศ มูลคาของเงินลงทุน
434,769,000 459,458,400 14,474,896
(100,000) 37,427,150 566,842,409

ทุนที่ออกและ
ชำระแลว

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

9,784,544

243,122,400

(1,045,016)
18,455,819 245,248,749
(178,639,815)
89,720,070 1,891,152,555

11,454,413

-

59,809,838 1,572,681,693

หนวย : บาท
สวนของผูถือหุน
รวม
สวนนอย สวนของผูถือหุน
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54,933,749
689,980,549

21,128,365
523,431,365

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา
(หมายเหตุขอ 12)
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทยอยในตางประเทศ
รายการกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 15)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุขอ 16)
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
5,777,625

(7,027,402)

-

2,745,016
1,600,000

-

-

6,753,400
50,230,300

-

-

181,774,108
(6,753,400)
(181,885,498)
602,080,984

-

-

สวนเกิน ผลตางจากการแปลง รายการ (ขาดทุน)
กำไรสะสม
มูลคาหุนสามัญ คางบการเงินของ กำไรที่ยังไมเกิดขึ้น จัดสรรเปนสำรอง ยังไมไดจัดสรร
บริษัทยอยใน จากการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย
ตางประเทศ มูลคาของเงินลงทุน
502,303,000 635,046,800 12,805,027
(1,145,016) 43,476,900 608,945,774

ทุนที่ออกและ
ชำระแลว

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม

(21,244,821)

76,062,114

2,745,016
12,081,828 193,855,936
(181,885,498)
87,584,479 1,960,685,302

(14,217,419)

-

89,720,070 1,891,152,555

หนวย : บาท
สวนของผูถือหุน
รวม
สวนนอย สวนของผูถือหุน
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ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 2)
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 - ปรับปรุงใหม
หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา (หมายเหตุขอ 12)
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 15)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุขอ 16)
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
459,458,400
175,588,400
635,046,800

434,769,000
67,534,000
502,303,000

ทุนที่ออกและ
ชำระแลว

-

(14,474,896)
-

(1,200,000)
(1,300,000)

(100,000)
-

(1,200,000)
181,631,519 181,631,519
6,049,750 (6,049,750)
- (178,639,815) (178,639,815)
43,476,900 460,448,173 1,639,974,873

(103,336,190) (117,811,086)
37,427,150 463,506,219 1,395,060,769
243,122,400

หนวย : บาท
สวนเกิน ผลตางจากการแปลง รายการขาดทุน
กำไรสะสม
รวม
มูลคาหุนสามัญ คางบการเงินของ ที่ยังไมเกิดขึ้น จัดสรรเปนสำรอง ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
บริษัทยอยใน จากการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย
ตางประเทศ มูลคาของเงินลงทุน
434,769,000 459,458,400 14,474,896
(100,000)
37,427,150 566,842,409 1,512,871,855

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ปรับปรุงใหม”
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - ตามที่รายงานไวเดิม
รายการปรับปรุง
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม (หมายเหตุขอ 2)
ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 - ปรับปรุงใหม
หุนสามัญเพิ่มทุนและสวนเกินมูลคา (หมายเหตุขอ 12)
รายการกำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
กำไรสุทธิ
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุขอ 15)
เงินปนผลจาย (หมายเหตุขอ 16)
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
635,046,800
54,933,749
689,980,549

502,303,000
21,128,365
523,431,365

ทุนที่ออกและ
ชำระแลว

-

(12,805,027)
-

2,900,000
1,600,000

(1,300,000)
-

2,900,000
176,519,519 176,519,519
6,753,400 (6,753,400)
(181,885,498) (181,885,498)
50,230,300 448,328,794 1,713,571,008

(148,497,601) (161,302,628)
43,476,900 460,448,173 1,639,974,873
76,062,114

หนวย : บาท
สวนเกิน ผลตางจากการแปลง รายการขาดทุน
กำไรสะสม
รวม
มูลคาหุนสามัญ คางบการเงินของ ที่ยังไมเกิดขึ้น จัดสรรเปนสำรอง ยังไมไดจัดสรร สวนของผูถือหุน
บริษัทยอยใน จากการเปลี่ยนแปลง ตามกฎหมาย
ตางประเทศ มูลคาของเงินลงทุน
502,303,000 635,046,800 12,805,027 (1,300,000)
43,476,900 608,945,774 1,801,277,501

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินเฉพาะกิจการ
“ปรับปรุงใหม”
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรสุทธิ
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กำไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยถาวร
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
กำไรจากการขายสินทรัพยถาวร
กำไรจากการยกเลิกสิทธิการเชา
สวนแบงกำไรจากการคืนทุนของบริษัทยอย
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สำรองคาเผื่อการลดลงของมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย
กำไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคา
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

181,774,108 226,792,930 176,519,519 181,631,519
(1,673,260)
(5,541,709)
(1,640,000)
(4,145,702)
15,884,206
260,886,990
(808,965)
12,081,828

(1,673,260)
(5,541,709)
(1,640,000)
(10,806,341)
5,927,526 14,860,698 5,408,074
231,000,412 237,128,424 202,687,265
(1,176,721)
(786,306) (1,034,235)
(19,162,332)
- (19,162,332)
(3,175,574)
(26,773,716)
3,000,000
18,455,819
-

456,817,496 451,031,293 391,918,076 369,530,291
28,828,004 (64,005,496) 28,775,626 (56,685,034)
(35,130,818) (14,590,881) (34,785,509) (13,267,865)
9,707,143 (2,563,948) (3,169,563) 1,297,252
(17,165,698) 5,572,353 (7,806,477) (11,615,072)
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคา
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันลดลง
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย
เงินใหกูยืมระยะยาวลดลง
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการยกเลิกสิทธิการเชา
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
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10,885,043
10,947,381
(1,974,507)
10,402,407
(343,800)
472,972,651
(689,839,398)
330,000,000
3,318,540
115,298
1,640,000
(241,908,019)
2,646,247
(24,763,564)
(618,790,896)

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

9,871,724 16,889,909 6,873,551
11,427,104 8,384,557 6,453,785
26,087,931
(541,695) 33,598,143
(1,990,730) 9,599,764 1,343,912
427,200
421,266,550 409,264,688 337,528,963
(35,161,775)
4,091,990
(283,794,814)
2,057,093
20,000,000
(17,512,721)
(310,320,227)

(646,709,075) (26,869,431)
330,000,000
1,746,219
832,981
(10,000,000)
98,298
1,640,000
26,773,716
(196,759,746) (256,094,479)
2,046,924 1,720,645
20,000,000
(4,097,860) (14,580,230)
(485,261,524) (284,990,514)
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
งบการเงินรวม
2550
2549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไปใน) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สวนปรับปรุงจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทยอยในตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด
เงินสดจายในระหวางป
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินได

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

1,353,150
(243,556)
76,062,114
(181,885,498)
(104,713,790)

(50,911,358)
- (50,000,000)
2,705 (7,396,677) 7,194,725
243,122,400 76,062,114 243,122,400
(178,639,815) (181,885,498) (178,639,815)
13,573,932 (113,220,061) 21,677,310

(14,257,096)
(264,789,131)
577,135,389
312,346,258

10,416,470
134,936,725 (189,216,897) 74,215,759
442,198,664 415,030,213 340,814,454
577,135,389 225,813,316 415,030,213

393,441
707,908
82,452,495 76,592,216

5,297
368,624
60,050,145 57,227,529

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย
เปนบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ตอมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดรับหุนสามัญของบริษัทเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ อยูที่เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ)
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เปนบริษัทแมของกลุมบริษัทในเครือ ทำธุรกิจหลักคือการประกอบ
กิจการรานอาหารและเบเกอรี่ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลอดจนเปนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่
อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑอาหารและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เชน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
เปนตน
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนและคาใชจายพนักงาน
จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และคาใชจายพนักงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550 และ 2549 ซึ่งแสดงรวมอยูในตนทุนขายและตนทุนการใหบริการและคาใชจายในการขายและบริหาร มีดังนี้
จำนวนพนักงาน
2550
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
4,737
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย 4,880

2549
4,564
4,692

คาใชจายพนักงาน
ลานบาท
2550
2549
789.23 719.02
1,006.19 917.52

2. เกณฑการจัดทำงบการเงินและหลักการจัดทำงบการเงินรวม
2.1 เกณฑการจัดทำงบการเงิน
งบการเงินตามกฎหมายไดจัดทำเปนเงินบาทและเปนภาษาไทยตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศ
ไทย ทั้งนี้ งบการเงินนี้มีวัตถุประสงคที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
ตามหลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทยเทานั้น
งบการเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นตามประกาศของกรมทะเบียนการคา (ปจจุบันคือ กรมพัฒนาธุรกิจการคา)
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 เรื่อง กำหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 นอกจากนี้งบการเงิน
ของบริษัทไดจัดทำขึ้นตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
เรื่องการจัดทำและสงงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
พ.ศ. 2544
เพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินบริษัทไดจัดทำงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับ
ภาษาไทยนี้ซึ่งไดนำเสนอเพื่อวัตถุประสงคของการรายงานทางการเงินเพื่อใชในประเทศ
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025
2.2 หลักการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ไดรวมบัญชีของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด
(มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ซึ่งบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือถือหุนเกินกวารอยละหาสิบของหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทยอยดังกลาวดังตอไปนี้
ประเภทธุรกิจ จดทะเบียนใน อัตราการถือหุน (รอยละ)
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550
2549
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
Holding Company ประเทศไทย
80.00
80.00
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จำกัด (1)
หยุดดำเนินงาน ประเทศไทย
99.96
99.96
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จำกัด
ใหเชาพื้นที่อาคาร ประเทศไทย
99.93
99.93
รานอาหาร
ประเทศไทย
50.00
50.00
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จำกัด (2)
บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จำกัด (3)
เลิกกิจการ
ประเทศไทย
99.99
(1) ในเดือนตุลาคม 2547 บริษัทดังกลาวไดหยุดดำเนินการผลิต และไดโอนบุคคลากรและสิทธิในการดำเนินงานทั้งหมด
ใหแกบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษทั
กระทรวงพาณิชยแลวในเดือนมกราคม 2551
(2) บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จำกัด ไดดำเนินการจดทะเบียนบริษัทแลวตอสำนักงานทะเบียนหุนสวน
บริษัท กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 ซึ่งบริษัทดังกลาวดำเนินการกิจการรานอาหารอิตาเลี่ยน และพิซซา
ในประเทศไทย โดยบริษัทไดเขาไปมีอำนาจควบคุมในบริษัทดังกลาวในไตรมาสที่สาม 2549 และรวมอยูในการจัดทำ
งบการเงินรวม
(3) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ไดมีมติ
ใหเลิกบริษัท และจดทะเบียนเลิกบริษัทตอสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กระทรวงพาณิชยแลวในเดือนมกราคม 2550
นอกจากนี้ งบการเงินรวมยังไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศซึ่งถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี
โกลเบิล จำกัด โดยบริษัทมีอำนาจหนาที่ในการบริหารและใหความชวยเหลือทางดานเทคนิคใหกับรานอาหาร
ไทยซึ่งบริหารโดยบริษัทยอยดังกลาวภายใตขอตกลงรวมกัน มีดังตอไปนี้
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ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน
ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จำกัด
รานอาหาร
อังกฤษ
96.00
96.00
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จำกัด
รานอาหาร สวิสเซอรแลนด
62.00
62.00
สิงคโปร
50.00
50.00
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จำกัด
รานอาหาร
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท สยาม คิทเชน ครอสเวย
รานอาหาร
สิงคโปร
50.00
50.00
พอยท (พีทีอี)จำกัด) (1)
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จำกัด (2)
รานอาหาร
ไตหวัน
50.00
50.00
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
รานอาหาร
ไตหวัน
60.00
60.00
ถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จำกัด ประเทศสิงคโปร
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด (3) หยุดดำเนินงาน
มาเลเซีย
99.99
99.99
(1) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทสยาม คิทเชน ครอสเวย พอยท (พีทีอี) จำกัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัทเอส เเอนด พี โกลเบิล จำกัดและจดทะเบียนในประเทศสิงคโปรไดมีมติพิเศษใหเปลี่ยนชื่อบริษัท
เปนบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำกัด บริษัทไดจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อดังกลาวกับ Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ACRA) ประเทศสิงคโปร ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 21 สิงหาคม 2550
(2) ในระหวางป 2550 บริษัทดังกลาวไดหยุดดำเนินกิจการ โดยสินทรัพยของบริษัทไดถูกโอนใหแกบริษัท พาทิโอ อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
(3) ในป 2548 บริษัทดังกลาวไดหยุดดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูในระหวางการดำเนินการปด
บริษัท
รายการบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอยที่มีนัยสำคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
งบการเงินรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ไมไดรวมงบการเงินของบริษัท สยาม
คิทเชน เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือหุนโดย
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จำกัด เนื่องจากจำนวนเงินไมมีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เงินลงทุน
ในบริษัทยอยดังกลาวไมมีมูลคาตามบัญชี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ดังกลาวเปนจำนวนเงิน 0.24 ลานบาท
สินทรัพย เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 รายได และสวนแบง
กำไร จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
มีจำนวนคิดเปนรอยละของสินทรัพยรวม สินทรัพยสุทธิ (ยอดสินทรัพยรวมหักดวยยอดหนี้สินรวม)
รายไดรวมและกำไรสุทธิ ตามลำดับ ในงบการเงินรวมดังสรุปตอไปนี้
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ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม
สินทรัพยของบริษัทยอย เงินลงทุนซึ่งบันทึก
รายได
คิดเปนรอยละ โดยวิธีสวนไดเสียคิดเปน คิดเปนรอยละ
ของสินทรัพยรวม รอยละของสินทรัพยสุทธิ ของรายไดรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2550 2549
2550
2549
2550
2549

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
14.25
และบริษัทยอย (สัดสวนของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมของ
บริษัท เอส แอนด พีโกลเบิล
จำกัด แสดงอยูในตารางดานลาง)
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จำกัด
0.20
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จำกัด
0.21
บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จำกัด
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จำกัด
0.45*
บริษัทรวม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย) จำกัด
15.11
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จำกัด
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จำกัด
บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จำกัด
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำกัด
(เดิมชื่อ บริษัท สยาม คิทเชน
ครอสเวย พอยท (พีทีอี) จำกัด)
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จำกัด
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น
บีเอสดี จำกัด
(ถือหุนโดยบริษัท ธีม ฟูดส
(พีทีอี) จำกัด)
บริษัทรวม
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จำกัด

สวนแบงกำไร
คิดเปนรอยละของ
กำไรสุทธิ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม
2550
2549

14.42

0.32

0.23

17.37

18.46

1.19

0.77

0.24
0.19
-

-

-

0.15
-

0.01
0.14
-

-

-

0.87*

-

-

0.41*

0.30*

-

-

15.72

2.42*
2.74

2.76*
2.99

17.93

18.91

1.09*
2.28

3.99*
4.76

7.05
1.09*
1.20*

7.63
0.83*
1.34*

-

-

7.88
1.72*
2.07*

7.80
1.70*
2.61*

-

-

1.29*
0.05*
0.86*

1.12*
0.23*
1.07*

-

-

3.81*
0.29*
1.47*

4.53*
0.47*
1.21*

-

-

-

-

-

0.01*

-

-

-

-

11.54

12.22

0.32*
0.32

0.22*
0.23

17.24

18.32

1.19*
1.19

0.77*
0.77

* ใชขอมูลที่จัดเตรียมโดยผูบริหารและยังไมไดผา นการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี
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2.3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอยและบริษัทรวมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน เพื่อใหเปน
ไปตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวม
และการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย และประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 32/2549 เรื่องคำอธิบาย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวม และการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (ยอหนาที่ 27)
และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 45 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทรวม (ยอหนาที่ 11) โดยบริษัท
ตองปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปกอนที่นำมาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทไดบันทึกเงินลงทุน
ดังกลาวโดยใชวิธีราคาทุนตามนโยบายการบัญชีใหมมาโดยตลอด ดังนั้นขอมูลในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่นำมาเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลที่จัดทำขึ้นตามนโยบายการบัญชีใหม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาว มีผลกระทบตอรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบ
ตอการจัดทำงบการเงินรวม ขอมูลที่จัดทำขึ้นใหมสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549 ที่นำมาเปรียบเทียบ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงผลจากการเปลี่ยนมาใชวิธีราคาทุนมีดังตอไปนี้
หนวย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549
งบดุล
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลง
สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้น
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอยในตางประเทศลดลง
กำไรสะสมปลายปลดลง

งบกำไรขาดทุน
สวนแบงกำไรในบริษัทยอยและบริษัทรวมลดลง
รายไดอื่นลดลง
คาใชจายอื่นเพิ่มขึ้น
กำไรสุทธิลดลง
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง
กำไรตอหุนปรับลดลดลง
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161,291
139
127
12,805
148,498
หนวย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2549

บาท
บาท

44,888
206
67
45,161
0.51
0.51
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2.4 มาตรฐานการบัญชีที่ประกาศแลวแตยังไมมีผลบังคับใช
สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 38/2550 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 62/2550 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2550
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว แตยังไมมีผลบังคับใช
ในป พ.ศ. 2550
ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนำเสนองบการเงิน
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง
ฉบับที่ 51
สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีขางตนนี้เมื่อมีผลใชบังคับจะใชแทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป บริษัทได
ประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวขางตน
เมื่อถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงิน

3. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่สำคัญสรุปไดดังตอไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสถาบันการเงิน
โดยไมรวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราวไดแกเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
(เงินฝากประจำ) และพันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทยที่มีกำหนดเวลาไถถอนคืนไมเกิน 12 เดือน
และไมติดภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของ
หลักทรัพยเผื่อขายบันทึกเปนรายการกำไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน
ภายใตสวนของผูถือหุน
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำหนดขึ้นโดยประมาณจำนวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บเงินไมได การประมาณดังกลาวอาศัย
ประสบการณของบริษัทในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ประกอบกับการพิจารณาฐานะการเงินของลูกหนี้ดวย
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3.4 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา
โดยราคาทุนของสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยจำนวน 3 แหง คำนวณตามวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
และบริษัทยอยอีกจำนวน 2 แหง คำนวณตามวิธีเขากอนออกกอน
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในกรณีที่มีการดอยคาของเงินลงทุน ผลขาดทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม แสดงโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม
3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
อาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศ แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ ดังตอไปนี้
อาคารสำนักงานและสวนปรับปรุงอาคาร
20 ป
อาคารโรงงาน
20 ป
เครื่องจักรและอุปกรณ
5 - 8 ป
5 ป
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
5 ป
อุปกรณของบริษัทยอยในตางประเทศ แสดงในราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคำนวณโดย
วิธีเสนตรงและวิธียอดคงเหลือลดลงตามอายุการใชสินทรัพยโดยประมาณ 4-5 ป
3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย
1. คาพัฒนาซอฟแวรคอมพิวเตอร แสดงในราคาทุน กำหนดตัดบัญชีเปนคาใชจายภายใน 5 ป
2. สิทธิการเชาของบริษัท กำหนดตัดบัญชีตามอายุสัญญาเชาโดยวิธีเสนตรง สำหรับสิทธิการเชาระยะยาว
ของบริษัทยอยในตางประเทศ กำหนดตัดบัญชีในอัตรารอยละ 2 ของราคาทุนตามวิธีเสนตรง สวนสิทธิ
การเชาระยะสั้นตัดบัญชีตามอายุของสัญญาเชา
3. คาความนิยม ไดแก สวนเกินราคาทุนที่สูงกวามูลคาสินทรัพยสุทธิของเงินลงทุน ณ วันซื้อหุนในบริษัท
ยอยแหงหนึ่ง ซึ่งสุทธิจากคาความนิยมติดลบที่เปนสวนเกินของสินทรัพยสุทธิ สูงกวาราคาทุนของ
เงินลงทุน ณ วันซื้อหุนในบริษัทยอยสองแหง กำหนดตัดจำหนายโดยวิธีเสนตรงภายในระยะเวลา 10 ป
นับตั้งแตวันซื้อหุน
3.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
สวนที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสำหรับพนักงานบันทึกเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
3.9 บัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศที่เกิดขึ้นในระหวางป แปลงคาเปนเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันสิ้นปแปลงคาเปน
เงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งกำหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย กำไรขาดทุนจากการ
แปลงคาดังกลาวรวมไวในงบกำไรขาดทุน
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3.10

3.11

3.12

3.13

การแปลงคางบการเงินตางประเทศเปนเงินบาทเพื่อจัดทำงบการเงินรวมใชอัตราแลกเปลี่ยนดังตอไปนี้
ก. สินทรัพยและหนี้สิน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นป
ข. สวนของผูถือหุน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ค. รายไดและคาใชจาย แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหวางป
กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงินตางประเทศ แสดงไวภายใตสวนของผูถือหุน
รายการตัดบัญชีระหวางกันใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการและวันที่จัดทำงบการเงินรวม
การรับรูรายไดและคาใชจาย
รายไดจากการขายสินคาและตนทุนขายสินคา รับรูเปนรายไดและตนทุนขายในงบกำไรขาดทุน เมื่อไดโอน
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว
รายไดอื่นและคาใชจายอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง
ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยในประเทศคำนวณจากกำไรทางภาษีและบันทึกเปนคาใชจายสำหรับป
ภาษีเงินไดของบริษัทยอยในตางประเทศสำหรับแตละปบันทึกตามเกณฑคงคาง โดยคำนวณตามเกณฑ
ที่กำหนดโดยประเทศที่กิจการเขาไปดำเนินธุรกิจโดยประมาณ
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ในระหวางป
กำไรตอหุนปรับลด คำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยผลรวมของจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ในระหวางป กับจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่บริษัทอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทา
ปรับลดทั้งสิ้น (ใบสำคัญแสดงสิทธิ) ใหเปนหุนสามัญ
การประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารตองใชการประมาณและ
ตั้งขอสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอจำนวนเงินที่เกี่ยวกับรายได คาใชจาย สินทรัพยและหนี้สิน
และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพย และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจาก
จำนวนที่ประมาณไว

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวของ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2550
2549
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
312,346
577,135
225,813
415,030
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
312,346
577,135
225,813
415,030
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เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืน
เมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด และไมติดภาระค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามตลาดทั่วไป

5. เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
เงินลงทุนในกองทุนรวม
เงินลงทุนชั่วคราว

งบการเงินรวม
2550
2549
109,075
43,239
327,718
23,755
436,793
66,994

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
50,702
30,869
325,692
18,700
376,394
49,569

เงินฝากธนาคารประเภทประจำ ไดแก เงินฝากประจำของบริษัทและ บริษัทยอยแหงหนึ่งในตางประเทศที่มีกำหนด
ไถถอนคืนไมเกิน 12 เดือน และไมติดภาระค้ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยเปนไปตามตลาดทั่วไป

6. ลูกหนี้การคา - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทและบริษัทยอยมียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ (ซึ่งรวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน)
โดยแยกตามจำนวนเดือนที่คางชำระไดดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2550
2549
ยังไมถึงกำหนด
88,845
98,142
73,231
82,200
เกินกำหนดชำระ
นอยกวาหรือเทากับ 3 เดือน
47,753
66,058
47,558
65,856
มากกวา 3 เดือน ถึง 6 เดือน
246
1,069
197
1,069
มากกวา 6 เดือน ถึง 12 เดือน
545
342
305
335
2,662
3,268
2,662
3,268
มากกวา 12 เดือนขึ้นไป
รวม
140,051
168,879
123,953
152,728
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(4,283)
(4,283)
(4,283)
(4,283)
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
135,768
164,596
119,670
148,445
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7. สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม
2550
2549
43,748
54,181
247
1,243
85,812
40,706
34,105
31,710
6,478
7,091
328
170,390
135,259

สินคาสำเร็จรูป
งานระหวางทำ
วัตถุดิบ
วัสดุหีบหอ
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง
สินคาระหวางทาง
รวม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
43,748
54,181
247
1,243
78,732
33,971
34,105
31,710
6,478
7,091
328
163,310
128,524

8. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
และ 2549 ประกอบดวย
พันบาท
ประเภท
กิจการ

ลักษณะ ทุนชำระแลว สัดสวนเงินลงทุน
ตามวิธี
ตามวิธี
เงินปนผล
ความสัมพันธ
(รอยละ)
ราคาทุน
สวนไดเสีย
2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549

ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัทรวม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
ตัวแทน ผูถือหุนและ
(ประเทศไทย) จำกัด (1)
จำหนาย ผูบริหาร
อาหาร
รวมกัน
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
บริษัทยอย
บริษัท สยาม คิทเชน เอสดีเอ็น
บีเอชดี จำกัด
หยุดดำเนินงาน
บริษัทรวม
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท
จำกัด
รานอาหาร
รวม
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100,000 47.00 49.00 48,998 48,998 47,492 52,288 6,773

”

2,845 50.00 50.00 1,423 1,423

-

240

-

”

5,314 45.00 45.00 2,392 2,392 6,313 4,130 52,813 52,813 53,805 56,658 6,773

-

-
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เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
พันบาท
ประเภท ลักษณะ
ทุนชำระแลว สัดสวนเงินลงทุน
ราคาทุน
เงินปนผล
กิจการ ความสัมพันธ
(รอยละ)
2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549
ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จำกัด
หยุดดำเนินงาน ผูถือหุนและ
ผูบริหาร
รวมกัน
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
Holding company ”
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จำกัด
หยุดดำเนินงาน
”
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จำกัด
ใหเชาพื้นที่อาคาร ”
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จำกัด
รานอาหาร
”
หัก สำรองคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
บริษัทรวม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย) จำกัด (1)

ตัวแทนจำหนาย
อาหาร

”

4,000
50,000
2,000
1,000

4,000
50,000
2,000
1,000

99.99
80.00
99.96
99.93

99.99
- 3,999 80.00 40,000 40,000 20,000 99.96 1,999 1,999 99.93 999 999 -

20,000 20,000 50.00 50.00 10,000 10,000
(3,000)
7,000 10,000

-

-

100,000 100,000 47.00 49.00 48,998 48,998 6,773 98,996 105,995 26,773 -

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ไดมีมติใหบริษัทแลกเปลี่ยนหุนบุริมสิทธิของบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,000 หุน ซึ่งเปนหุนชนิดดอยสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ สองหุนบุริมสิทธิตอหนึ่งเสียง และสิทธิในการ
รับเงินปนผลกอนหุนสามัญ ในอัตรารอยละ 5 ของมูลคาหุนที่ชำระ กับหุนบุริมสิทธิชนิดมีสิทธิในการลงคะแนนเสียง คือ หนึ่งหุนบุริมสิทธิ
ตอหนึ่งเสียง และสิทธิในการรับเงินปนผลกอนหุนสามัญในอัตรารอยละ 10 ของมูลคาหุนที่ชำระไว จำนวน 2,000 หุนซึ่งถือโดยบุคคลภายนอก
โดยการแลกหุนดังกลาวนี้ไมมีผลกระทบตอมูลคาเงินลงทุนของบริษัทในบริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด ไมทำใหสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียง และรับเงินปนผลของบริษัทถามีการประกาศจายเปลี่ยนแปลงไป
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9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
พันบาท
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2549

ราคาทุน
ที่ดิน
255,467
อาคารสำนักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 91,407
อาคารโรงงาน
188,795
เครื่องจักรและอุปกรณ
684,609
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
836,102
ยานพาหนะ
53,805
งานระหวางกอสราง
39,691
รวมตนทุน
2,149,876
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงานและสวนปรับปรุงอาคาร 78,537
อาคารโรงงาน
53,296
เครื่องจักรและอุปกรณ
416,769
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
478,988
ยานพาหนะ
31,838
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
1,059,428
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
1,090,448
คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549
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เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน
ระหวางประเภท
สินทรัพย/รายการ
จัดประเภทใหม

ผลตางจาก
การแปลง
คางบการเงิน
ตางประเทศ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550

5,586
61,397
46,268
89,358
5,041
77,691
285,341

(7,416)
(25,084)
(94,005)
(2,262)
(123)
(128,890)

25,617
(33,601)
140,237
(109,095)
23,158

(1,201)
(2,989)
(2,633)
(112)
(6,935)

261,053
169,804
188,795
669,203
969,059
56,472
8,164
2,322,550

4,816
9,368
85,546
129,704
8,221
237,655

(4,151)
(24,495)
(80,448)
(2,382)
(111,476)

4,355
(26,744)
25,065
(67)
2,609

(241)
(1,797)
(1,580)
(46)
(3,664)

83,316
62,664
449,279
551,729
37,564
1,184,552
1,137,998
237,655
209,668
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารสำนักงานและสวนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง
รวมตนทุน
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารสำนักงานและสวนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
รวมคาเสื่อมราคาสะสม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2550
2549

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2549

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอน
ระหวางประเภท
สินทรัพย/
รายการปรับปรุง

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2550

255,467
55,455
188,795
552,663
799,202
50,806
39,691
1,942,079

5,586
277
42,050
84,878
4,983
77,479
215,253

(7,416)
(21,176)
(87,134)
(2,261)
(117,987)

16,223
91,558
(109,095)
(1,314)

261,053
48,316
188,795
589,760
888,504
53,528
8,075
2,038,031

42,710
53,295
342,624
452,671
30,609
921,909
1,020,170

3,438
9,369
76,440
120,427
7,596
217,270

(4,151)
(20,722)
(75,111)
(2,188)
(102,172)

(1,008)
(1,008)

41,997
62,664
397,334
497,987
36,017
1,035,999
1,002,032
217,270
184,770

คาเสื่อมราคาสำหรับอาคารและอุปกรณของบริษัทและบริษัทยอยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ซึ่งแสดงอยูใน
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ และคาใชจายในการขายและบริหาร ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจ
2550
2549
2550
2549
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
93,110
80,371
93,044
80,238
คาใชจายในการขายและบริหาร
144,545
129,297
124,226
104,532
รวม
237,655
209,668
217,270
184,770
ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจำนวนแลวแตยังคง
ใชงานอยูของบริษัทและบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีจำนวนเงิน 525.58 ลานบาท
และจำนวนเงิน 449.53 ลานบาท ตามลำดับ
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10. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
งบการเงินรวม

ราคาทุน
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
ลดลง
รายการจัดประเภทใหม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทยอยตางประเทศ
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คาตัดจำหนายสะสม
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
คาตัดจำหนาย
ลดลง
รายการจัดประเภทใหม
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทยอยตางประเทศ
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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คาพัฒนา สิทธิการเชา
คาความนิยม
รวม
ซอฟแวร รอตัดบัญชี คาความนิยม คาความนิยม คาความนิยม
คอมพิวเตอร
ติดลบ
รอตัดบัญชี

พันบาท
รวม

2,159
1,568
-

372,323
2,530
(3,000)
(25,617)

126,904
-

(2,063)
-

124,841
-

499,323
4,098
(3,000)
(25,617)

3,727

(1,972)
344,264

126,904

(2,063)

124,841

(1,972)
472,832

947
648

211,621
22,584
(3,000)
(4,355)

126,904
-

(1,935)
(11)
-

124,969
(11)
-

337,537
23,221
(3,000)
(4,355)

1,595

(1,375)
225,475

126,904

(1,946)

124,958

(1,375)
352,028

-

161,786
120,804
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พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
คาตัดจำหนายสะสม
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
คาตัดจำหนาย
ลดลง
ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
มูลคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

คาพัฒนา
ซอฟแวร
คอมพิวเตอร

สิทธิการเชา
รอตัดบัญชี

รวม

2,159
1,568
3,727

301,676
2,530
(3,000)
301,206

303,835
4,098
(3,000)
304,933

947
648
1,595

179,597
19,211
(3,000)
195,808

180,544
19,859
(3,000)
197,403
123,291
107,530

คาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ซึ่งแสดงรวมอยูในคาใชจาย
ในการขายและบริหารและรายไดอื่น ดังนี้
พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
2550
2549
คาใชจายในการขายและบริหาร
23,232
21,539
19,859
17,850
รายไดอื่น
(11)
(206)
รวม
23,221
21,333
19,859
17,850
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11. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย
พันบาท

เงินมัดจำระยะยาว
เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ติดภาระผูกพัน
(หมายเหตุขอ 19)
อื่นๆ

งบการเงินรวม
2550
2549
102,592
85,426

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549
82,792
74,986

1,941
370
104,903

1,941
389
85,122

1,941
87,852

1,941
487
77,414

12. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2545 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญจำนวน 35 ลานหนวย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2545
โดยมีรายละเอียดดังนี้
12.1 วิธีการเสนอขาย
12.1.1 จำนวน 30 ลานหนวย : เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทซึ่งมีรายชื่อในวันปดสมุดทะเบียน
ผูถือหุน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2544 ในอัตราสวน 2 หุนเดิม ตอ 1 ใบ
สำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุนใหปดทิ้ง)
12.1.2 จำนวน 5 ลานหนวย : เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป ที่จองหุนสามัญใหมของบริษัท
ในอัตราสวน 2 หุนใหม ตอ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุน
ใหปดทิ้ง)
12.2 ราคาเสนอขายตอหนวย
: 0 บาท
12.3 อัตราการใชสิทธิ
: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1หุน เวนแตจะมี
การปรับอัตราการใชสิทธิ
12.4 ราคาใชสิทธิ
: ราคาหุนละ 18 บาท
12.5 อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 5 ปนับแตวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (9 เมษายน 2550)
12.6 ระยะเวลาการใชสิทธิ
: ทุกๆ 3 เดือน ภายในวันทำการสุดทาย ของเดือนมีนาคมมิถุนายน
กันยายน และธันวาคม โดยสามารถใชสิทธิครั้งแรกในวันทำการสุดทาย
ของเดือนมิถุนายน 2546
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บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และไดรับอนุมัติใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2545
ในระหวางป 2549 มีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจำนวน 13,506,800 หนวยตามราคา
ใชสิทธิหนวยละ 18 บาท เปนจำนวนเงิน 243,122,400 บาท โดยบริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนสำหรับการ
ใชสิทธิดังกลาวจำนวน 13,506,800 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับ
กระทรวงพาณิชย ดังนี้
1. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 415,500 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549
2. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 439,000 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549
3. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 1,213,400 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549
4. จดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 11,438,900 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550
ในระหวางป 2550 มีการใชสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจำนวน 4,225,673 หนวยตามราคาใชสิทธิ
หนวยละ 18 บาท เปนจำนวนเงิน 76,062,114 บาท โดยบริษัทไดออกหุนสามัญเพิ่มทุนสำหรับการใชสิทธิดังกลาว
จำนวน 4,225,673 หุน ในราคาหุนละ 18 บาท บริษัทไดดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ยังมิไดมีการใชสิทธิ
จำนวน 313,727 หนวย ซึ่งสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญดังกลาวไดหมดอายุแลวในวันที่ 5 เมษายน 2550
(วันสุดทายของการใชสิทธิ) ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการจดทะเบียนลดทุนสำหรับหุนสามัญที่สำรองไวเพื่อใบสำคัญ
แสดงสิทธิจำนวน 313,727 หุน กับกระทรวงพาณิชยภายหลังจากการอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำป

13. กำไรตอหุน
กำไรตอหุน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ประกอบดวย
งบการเงินรวม
กำไรสุทธิ
จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
(พันบาท)
(พันหุน)
2550
2549
2550
2549
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิ
181,774 226,793 103,633
87,825
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
สิทธิที่จะเลือกซื้อหุนสามัญ
1,428
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญโดยสมมติ
วามีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเปน
หุนสามัญ
181,774 226,793 103,633
89,253
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสุทธิ
(พันบาท)
2550
2549
(ปรับปรุงใหม)

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กำไรสุทธิ
176,520
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด
สิทธิที่จะเลือกซื้อหุนสามัญ
กำไรตอหุนปรับลด
กำไรที่เปนของผูถือหุนสามัญโดยสมมติ
วามีการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิเปน
หุนสามัญ
176,520

181,632

181,632

จำนวนหุนสามัญ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
(พันหุน)
2550
2549

กำไรตอหุน
2550

103,633

87,825

1.70

2.07

-

1,428

103,633

89,253

1.70

2.03

(บาท)

2549
(ปรับปรุงใหม)

14. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของกัน สินทรัพย หนี้สิน รายไดจาก
การขายสินคา รายไดอื่น ตนทุนขายและคาใชจายในการขายและบริหารสวนหนึ่งของบริษัทเปนรายการที่เกิดขึ้น
กับบริษัทยอย บริษัทรวมและกิจการอื่นที่เกี่ยวของกันดังกลาว กิจการเหลานี้เกี่ยวของกันโดยการถือหุน และ/หรือ
มีกรรมการรวมกัน รายการระหวางกันกับบริษัทยอย บริษัทรวม และกิจการที่เกี่ยวของกันอื่นที่มีสาระสำคัญที่รวม
ไวในงบการเงินใชราคาตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสำหรับ
รายการที่ไมมีราคาตลาด ยอดคงเหลือของสินทรัพย หนี้สิน และรายการบัญชีและรายการคาสำคัญที่มีกับกิจการ
ที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
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รายการระหวางกิจการที่เกี่ยวของกันสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2550
2549
บริษัทยอย
รายไดจากการขาย
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ
รายไดอื่นๆ
ซื้อสินคา/บริการ
เงินปนผลรับ
บริษัทรวม
รายไดจากการขาย
รายไดคาเชาอาคารและอุปกรณ
รายไดอื่นๆ
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ซื้อสินคา/บริการ
เงินปนผลรับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวของกัน
คาเชาอาคารและอุปกรณ
คาตอบแทนกรรมการ

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

-

-

272
360
661
4,727
20,000

449
180
272
4,179
-

629
444
885
4,146
15,339
-

972
350
358
10,806
15,281
-

629
444
885
15,339
6,773

972
350
358
15,281
-

2,712
16,229

2,742
19,406

2,712
9,438

2,742
9,955

ราคาขายสินคาและราคาซื้อสินคา/บริการ กำหนดโดยราคาตลาด
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ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้
พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

งบการเงินรวม
2550
2549
ลูกหนี้การคา (รวมแสดงในลูกหนี้การคา)
บริษัทยอย
บริษัทรวม
284
บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
3,211
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
3,495
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
(อัตราดอกเบี้ยตอป)
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
(รอยละ 1.25 - 1.5)
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จำกัด (ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จำกัด
(ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน เอสดีเอ็น ซีเอชดี จำกัด
(ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัทรวม
บริษัท เอชดี ดีสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด
131
(ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัท ภัทรา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (รอยละ 6.0)
บริษัทที่เกี่ยวของกัน
บริษัทอื่น
272
รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
403
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทยอย
บริษัทรวม
53,805
รวม
53,805
เจาหนี้การคา (รวมแสดงในเจาหนี้การคา)
บริษัทยอย
4,284
บริษทั รวม
รวม
4,284
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593
378
971

71
284
355

212
593
805

-

22
-

469
501

-

134

632

1,691

-

-

432
1,475

131
-

432
-

123
3,721

287

2,034

240
56,418
56,658

49,998
48,998
98,996

56,997
48,998
105,995

4,126
4,126

92
4,284
4,376

283
4,126
4,409
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งบการเงินรวม
2550
2549
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน (อัตราดอกเบี้ยตอป)
บริษัทยอย
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด (ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัท เอส แอนด พี คิทเชน จำกัด (รอยละ 1.5)
บริษัท เสรีวัฒน ฟูดส จำกัด (ไมมีดอกเบี้ย)
บริษัทรวม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด
(ไมมีดอกเบี้ย)
รวม

พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2550
2549

-

-

158
-

135
7,175
1

113
113

357
357

113
271

357
7,668

การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทยอย

บริษัทรวม

1,691
(1,691)
-

1,907
947
(2,723)
131

กิจการอื่น
ที่เกี่ยวของกัน
123
149
272

พันบาท
รวม
3,721
947
(4,265)
403

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ตัดหนี้สูญระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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บริษัทยอย

บริษัทรวม

1,785
6
(100)
1,691

4,688
24,852
(27,633)
1,907

กิจการอื่น
ที่เกี่ยวของกัน
19,650
4,105
(5,322)
(18,310)
123

พันบาท
รวม
26,123
28,963
(33,055)
(18,310)
3,721
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การเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
บริษัทยอย
1,602
18,639
(20,085)
156

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทรวม
432
946
(1,247)
131

พันบาท
รวม
2,034
19,585
(21,332)
287

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ตัดหนี้สูญระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัทยอย

บริษัทรวม

182
19,410
(17,990)
1,602

2,685
23,037
(25,290)
432

กิจการอื่น
ที่เกี่ยวของกัน
5,655
(5,655)
-

พันบาท
รวม
8,522
42,447
(43,280)
(5,655)
2,034

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินรวม
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทรวม
357
3,726
(3,970)
113

พันบาท
รวม
357
3,726
(3,970)
113

บริษัทรวม
354
4,266
(4,263)
357

พันบาท
รวม
354
4,266
(4,263)
357

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
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การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

บริษัทยอย
7,311
533
(7,686)
158

บริษัทรวม
357
3,726
(3,970)
113

พันบาท
รวม
7,668
4,259
(11,656)
271

บริษัทรวม
340
4,267
(4,250)
357

พันบาท
รวม
473
12,112
(4,917)
7,668

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
เพิ่มขึ้นระหวางป
ลดลงระหวางป
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

บริษัทยอย
133
7,845
(667)
7,311

15. สำรองตามกฎหมาย
สำรองตามกฎหมาย ไดแก เงินที่ตองจัดสรรไวเปนทุนสำรองตามบทบัญญัติแหงกฎหมายโดยบริษัทตองจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งสำรองตามกฎหมายนี้
จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

16. การจัดสรรกำไรและเงินปนผล
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
1.60 บาท จำนวน 86,953,800 หุน เปนจำนวนเงินประมาณ 139.12 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาว
ใหผูถือหุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 และจัดสรรกำไรเปนเงินสำรองตามกฎหมายอีกจำนวนประมาณ
6.05 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติใหจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหผูถือหุนจำนวน 87,808,300 หุน ในอัตรารอยละ 0.45 บาท เปนเงินจำนวนประมาณ
39.51 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนในวันที่ 14 กันยายน 2549
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ
1.55 บาท จำนวน 100,460,600 หุน เปนจำนวนเงินประมาณ 155.71 ลานบาท และไดจายเงินปนผลดังกลาว
ใหผูถือหุนแลวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และจัดสรรกำไรเปนเงินสำรองตามกฎหมายอีกจำนวนประมาณ
6.75 ลานบาท ตอมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจายเงินปนผลระหวาง
กาลแกผูถือหุน จำนวน 104,686,273 หุน ในอัตราหุนละ 0.25 บาท เปนจำนวนเงินประมาณ 26.17 ลานบาท
ซึ่งไดจายเงินปนผลดังกลาวใหผูถือหุนเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550
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17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษัท
เปนสมาชิกโดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 2
ของเงินเดือน และบริษัทจายสมทบในอัตรารอยละ 2 ของคาจางแตละเดือน สมาชิกมีสิทธิไดรับเงินสะสม
ของสมาชิกคืนทั้งจำนวนรวมทั้งผลประโยชนสุทธิ และไดรับเงินสมทบของบริษัทรวมทั้งผลประโยชนสุทธิในอัตรา
ที่กำหนดตามอายุของสมาชิก
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินสวนที่บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนรวมมีจำนวน 9.10 ลานบาท และ 8.42 ลานบาท ตามลำดับ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินสวนที่บริษัทจายสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเฉพาะมีจำนวน 8.94 ลานบาท และ 8.26 ลานบาท ตามลำดับ

18. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทไดรายงานและเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทดังตอไปนี้
18.1 นโยบายการบัญชี
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3
18.2 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อเกิดจากลูกคาไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทำใหไมสามารถเรียกเก็บหนี้ได
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย บริษัทและบริษัทยอยมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัว
ของสินเชื่อไมมาก เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะทำธุรกรรมสวนใหญกับบริษัทคูคาที่มีความนาเชื่อถือ
เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาได
สำหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุล ราคาตามบัญชีของสินทรัพยถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยง
ที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
18.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกอใหเกิดผลเสียหาย
แกบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอๆ ไป ซึ่งบริษัทคาดวาผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลง
สูงขึ้นไมมีสาระสำคัญตอดอกเบี้ยจาย เนื่องจากเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอยมีจำนวนไมมีนัยสำคัญ
18.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทบริษัทในงวดปจจุบันและงวดตอไป ซึ่งบริษัทคาดวาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไมมีสาระสำคัญตอสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินสกุลตางประเทศ
เนื่องจากธุรกรรมสวนใหญของบริษัททำในสกุลเงินบาท
18.5 ประมาณการราคายุติธรรมสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชีของไทยฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือ
ทางการเงิน” กำหนดใหเปดเผยมูลคายุติธรรม ซึ่งตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรม
ดังนั้น มูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไมจำเปนตอง
บงชี้ถึงจำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปจจุบัน
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การใชขอสมมุติฐานทางการตลาดและหรือวิธีการประมาณที่แตกตางกันอาจมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ
ในมูลคายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใชวิธีการและขอสมมุติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้การคาและเงินกูยืมระยะสั้น
จากกิจการที่เกี่ยวของกันมีมูลคาตามบัญชีจำนวนใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบ
กำหนดชำระในระยะเวลาอันสั้น
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวของกัน มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนไดคำนวณตามวิธีการที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 3

19. ขอมูลจำแนกตามสวนงาน
บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ โดยเมื่อพิจารณาถึงประเภทของกิจกรรมแลวสามารถ
แยกรายได กำไรจากการดำเนินงาน และสินทรัพยสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549
ตามสวนงานของบริษัทและบริษัทยอยไดดังนี้
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
พันบาท
ในประเทศ ตางประเทศ
รวม
จำแนกตามภูมิศาสตร
รายได
3,374,463 702,312 4,076,775
กำไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
144,902
48,954
193,856
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
2,227,132 290,382 2,517,514
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549
ในประเทศ
จำแนกตามภูมิศาสตร
รายได
กำไรสุทธิกอนสวนของผูถือหุนสวนนอย
สินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

3,104,051
193,152
2,105,251

ตางประเทศ

พันบาท
รวม

695,944 3,799,995
52,097 245,249
293,210 2,398,461

20. สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินฝากธนาคารของบริษัท จำนวนเงินประมาณ 1.94 ลานบาท
ใชเปนหลักประกันใหแกธนาคารในการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใชไฟฟา (หมายเหตุขอ 21)
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21. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหนา
ดังตอไปนี้
ก. ภาระผูกพันที่จะตองจายชำระเงินคาเชาตามสัญญาเชาระยะยาวและสัญญาเชาซื้อรถยนต มีดังนี้
สกุลเงิน
ภายใน 1 ป
ภายใน 2 - 5 ป มากกวา 5 ป
รวม
2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549
คาเชาสำนักงานสาขา
ลานบาท
151.24 152.81 184.65 226.95 29.49 28.76 365.38 408.52
ลานปอนดสเตอรลิง
0.38
0.38 1.26 1.40 0.65 1.00 2.29 2.78
คาเชาและเชาซื้อรถยนต
ลานบาท
1.38 2.95 0.53 1.91 1.91 4.86
ข. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีภาระผูกพันคงคางเกี่ยวกับรายจายฝายทุนตามสัญญาวาจาง
และซื้อขายวัสดุอุปกรณในการกอสรางโรงงานและสาขาแหงใหม จำนวนเงิน 2.58 ลานบาท และ 20.58
ลานบาท ตามลำดับ
ค. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทมีภาระผูกพันตามหนังสือค้ำประกันที่ธนาคารออกให
เพื่อค้ำประกันการใชไฟฟาจำนวนเงิน 24.93 ลานบาท และ 28.27 ลานบาท ตามลำดับ (หมายเหตุขอ 20)
ง. จำนวนวงเงินสินเชื่อที่ยังไมไดเบิกใช มีดังนี้
ลานบาท
ลานปอนดสเตอรลิง ลานดอลลารสหรัฐ
2550
2549
2550
2549
2550
2549
เงินกูยืมระยะสั้น
474.90 468.30
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
101.00 101.00
0.40
0.40
หนังสือค้ำประกัน
184.15 129.50
วงเงินเพื่อทำธุรกรรมดานเงินตราตางประเทศ
20.00
4.40
5.30
รวม
780.05 698.80
0.40
0.40
4.40
5.30
จ. ในป 2549 บริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยแหงหนึ่ง
เปนจำนวนเงิน 1.50 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทไดยกเลิกการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกลาวในระหวางป 2550

22. การจัดประเภทรายการใหม
รายการบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดมีการ
จัดประเภทใหม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังนี้
- เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน จำนวนเงิน 30.87 ลานบาท ซึ่งเดิมแสดงรวมอยูในเงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสดไดจัดประเภทรายการใหมโดยนำไปแสดงรวมในรายการเงินลงทุนชั่วคราว
- อาคารของบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง จำนวนเงิน 20.86 ลานบาท ซึ่งเดิมเคยแสดงรวมอยูในสิทธิ
การเชาไดจัดประเภทรายการใหมโดยแสดงรวมในรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
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- รายไดจากการขายสินคาอื่นๆ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนเงิน 21.43 ลานบาท ซึ่งเดิม
แสดงไวเปนสวนหนึ่งของรายไดอื่นไดจัดประเภทรายการใหมโดยแสดงรวมในรายการรายไดจากการขาย
และการใหบริการ
- รายไดเงินปนผล สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวนเงิน 1.63 ลานบาท ซึ่งเดิมเคยแสดงไว
เปนสวนหนึ่งของรายไดอื่นไดแยกแสดงเปนรายการรายไดจากเงินปนผล

23. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากกรรมการผูมีอำนาจลงนามของบริษัทแลว
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551
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รายการระหวางกัน
มูลคารายการ
(1)

รายได
บุคคลที่เกี่ยวของ
บจ. เอส แอนด พี โกลเบิล
บจ.เอสแอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)
บจ. เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย)

รายละเอียดของรายการ
ใหเชาอาคารและอุปกรณ
ขายสินคา
เงินปนผลรับ
รายไดคาบริการ
ใหเชาอาคารและอุปกรณ
รายไดคาบริการ
ขายสินคา
เงินปนผลรับ

หนวย : ลานบาท
ป 2549
ป 2550
0.18
0.39
0.45
0.37
20.00
0.27
0.56
0.35
0.44
0.35
0.88
0.97
0.63
6.77

รายละเอียดของรายการ
ซื้อสินคาและบริการ
คาเชาอาคารและบริการ
ซื้อสินคา
ซื้อสินคาและบริการ
คาเชาพื้นที่สำนักงานสาขา
คาเชาพื้นที่สำนักงานและเก็บสินคา

หนวย : ลานบาท
ป 2549
ป 2550
0.10
3.59
3.19
0.49
1.54
15.28
15.34
0.43
0.43
2.31
2.28

ลักษณะรายการ
ซื้อสินคา เชาพื้นที่
ซื้อสินคา

หนวย : ลานบาท
ป 2549
ป 2550
0.29
0.28
0.07

(2) ซื้อสินคาและบริการ
บุคคลที่เกี่ยวของ
บจ. เสรีวัฒน ฟูดส
บจ. เอส แอนด พี แอสเซท
บจ.เอสแอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)
บจ. เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย)
บจ. เอส.อาร.เอสเตท
กรรมการของบริษัท

รายการคงคาง
(1) ลูกหนี้การคา
บุคคลที่เกี่ยวของ
บจ. เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย)
บจ.เอสแอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)
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(2) เงินใหกูยืม
โดยบริษัทฯ
บุคคลที่เกี่ยวของ

หนวย : ลานบาท
ลักษณะรายการ ยอดยกมา ใหกูเพิ่ม รับชำระคืน จำหนายหนี้สูญ ยอดยกไป ดอกเบี้ยรับ
-

โดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล
หนวย : ลานบาท
บุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการ ยอดยกมา ใหกูเพิ่ม รับชำระคืน จำหนายหนี้สูญ ยอดยกไป ดอกเบี้ยรับ
บจ. เอส แอนด พี คิทเชน(มาเลเซีย)
เงินใหกูระยะสั้น 1.69
(1.69)
บจ.ภัทรา ดีเวลลอปเมนท
เงินใหกูระยะสั้น 1.47
(1.47)
หมายเหตุ * บริษัทฯไดตัดจำหนายหนี้สูญทั้งจำนวน / ใหกูยืม, รับชำระคืนเปนผลจากการรับชำระคืนและอัตรา
แลกเปลี่ยน
(3) เจาหนี้การคา
บุคคลที่เกี่ยวของ
บจ. เอส แอนด พี แอสเซท
บจ.เอสแอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย)
บจ. เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย)
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หนวย : ลานบาท
ป 2549
ป 2550
0.10
0.09
0.18
4.13
4.28

4/2/08 2:47:14 PM

053

Annual Report
www.snpfood.com

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาคร และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เปนกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีผูจัดการฝายสนับสนุนระบบงานและตรวจสอบ
เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทใหปฏิบัติหนาที่ในการสอบทานขอมูล
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงินการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่
และความรับผิดชอบที่กำหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
สำหรับป 2550 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงินทั้งงบการเงินรายไตรมาส
และประจำป และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ฝายตรวจสอบภายใน
ผูจัดการฝายบัญชีและสำนักงานวางแผนกลาง ผูจัดการสำนักงานกฎหมาย และฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพื่อใหมั่นใจวา
รายงานงบการเงินของบริษัทไดจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่เปนที่ยอมรับ และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง
และพอเพียง และเพื่อปรับปรุงใหระบบควบคุมภายในมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอื่น
ที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ
ในดานตางๆ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดัน
ใหบริษัทมีการปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
ฝายตรวจสอบภายในไดดำเนินการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทยอย
อยางมีระบบ และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบนำเสนอตอผูบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อกำหนดแผนงานการปฏิบัติงานในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบยังไดทบทวนและใหขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร เพื่อทำใหมั่นใจไดวา ขอบกพรองดานการควบคุมภายในตางๆ จะไดรับการแกไข
และปองกันอยางมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระจากคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหาร โดยไดรายงาน
ผลการประชุม และรายงานการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทแลว นอกจากนี้ในการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะชื่อผูสอบบัญชี และคาตอบแทนประจำป 2551 ตอคณะกรรมการเพื่อ
นำเสนอในที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณาลงมติแตงตั้งตอไป

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551
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ปจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง
จากความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงป พ.ศ. 2550 ทำใหคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอย
ซึ่งจากการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในเดือนธันวาคมที่ผานมาสงผลใหสถานการณทางการเมืองเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น และคาดวา
จะสามารถชวยใหประชาชนกลับมามีความเชื่อมั่นและมีการใชจายที่เพิ่มสูงขึ้น อยางไรก็ตาม การบริโภคของคนไทย
ในปจจุบัน จะเปนไปอยางเลือกสรรมากขึ้น ซึ่งเปนโอกาสที่ดีของผลิตภัณฑและบริการของบริษัทฯ เนื่องจากไดรับ
ความไววางใจจากลูกคามาเปนเวลานาน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากภาวะการแข็งตัวของคาเงินบาทในป 2550 และการออนตัวของคาเงินดอลลารสหรัฐ ทำใหเกิดความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศและมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทฯ ในสวนของรายไดจากการ
ดำเนินธุรกิจรานอาหารไทยในตางประเทศ และการสงออกผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปแชแข็ง อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ก็มีมาตรการปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกลาว โดยใชกลยุทธการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบตางๆ
เพื่อลดปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ความเสี่ยงจากการตออายุสัญญาเชาจากเจาของพื้นที่
บริษัทฯ ใชนโยบายเชาพื้นที่เพื่อเปดเปนรานอาหาร เบเกอรี่ช็อพและมุมกาแฟ โดยเนนการเลือกทำเลที่มีการคมนาคม
สะดวก มีผูสัญจรคับคั่ง ที่ผานมาเจาของพื้นที่ตางยินดีตอบรับการขอเชาจากบริษัทฯ และใหเงื่อนไขการเชาที่ดีกวา
เนื่องจากบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับในธุรกิจนี้มายาวนานกวา 30 ป สินคาของบริษัทฯ เปนที่รูจักอยางกวางขวาง
ในหมูผูบริโภค และมีสาขามากกวา 200 แหง โดยเฉพาะในศูนยการคาขนาดใหญมีชื่อเสียง ทำใหบริษัทฯ มีบริษัทคูคา
ซึ่งเปนเจาของพื้นที่และเปนพันธมิตรที่ดีตอกัน ดังนั้นโอกาสที่บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากการไมไดรับการตออายุสัญญา
หรือผูใหเชาจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสัญญาการเชาหรือขึ้นคาเชาเกินกวาภาวะตลาดจึงมีนอยมาก

ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิต
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมัน สงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนของบริษัทฯ ไมวาจะเปนตนทุนดานวัตถุดิบ
คาใชจายดานพลังงาน และคาขนสง ในขณะเดียวกัน ภาวะการแขงขันที่รุนแรงในธุรกิจรานอาหาร ทำใหการปรับราคา
จำหนายสินคาไมสามารถทำไดทันการเปลี่ยนแปลงของตนทุน จึงสงผลกระทบตออัตราการทำกำไร ดังนั้น เพื่อเปนการ
รักษาความสามารถในการทำกำไร บริษัทฯ จึงไดดำเนินมาตรการตางๆ เพื่อบริหารและควบคุมตนทุนการผลิตใหได
ประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจไทยอันเนื่องมาจากปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจของโลก ภาวะราคาน้ำมัน
ที่ปรับตัวอยูในระดับสูง และปญหาสถาบันการเงินในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ไดสงผลโดยตรงถึงความสามารถในการ
จับจายใชสอยของผูบริโภค รวมทั้งการจับจายของผูบริโภคในปจจุบันก็เปนไปอยางเลือกสรรมากขึ้น อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดพยายามรักษาสวนแบงตลาดของบริษัทฯ รวมทั้งขยายฐานลูกคาจากที่มีอยูใหกวางขวางยิ่งขึ้น
โดยมุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ การใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑใหมๆ ใหกับลูกคา เชน S&P Joy Card ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก
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สภาวะเศรษฐกิจและตลาดการแขงขัน
จากวิถีการดำเนินชีวิตที่คอนขางเรงรีบในปจจุบัน ทำใหคนไทยมีแนวโนมที่จะนิยมทานอาหารนอกบานมากขึ้น
สงผลใหธุรกิจรานอาหารไดรับอานิสงสในการเติบโตจากแนวโนมดังกลาว อยางไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในชวงป 2550 ทำใหคนไทยเพิ่มความระมัดระวังในการจับจายใชสอยรวมถึงผูบริโภคทุกวันนี้ ก็มีความตองการ
ความคุมคาของการใชจายมากขึ้น โดยมีปจจัยที่พิจารณาไมวาจะเปนคุณภาพของอาหาร การมีคุณคาทางโภชนาการ
และถูกสุขลักษณะ รวมถึงการใหบริการที่เปนกันเองและราคาที่เปนธรรม นอกจากนี้ ธุรกิจรานอาหารในปจจุบัน
ยังไดขยายขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่นๆ เชน บริการจัดสงอาหารถึงบานและออฟฟศรวมทั้งการใหบริการ
จัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกดวย
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวมของธุรกิจรานอาหารในป พ.ศ. 2551 วามีแนวโนมการเติบโตประมาณ
รอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ 100,000 ลานบาท อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันในธุรกิจนี้คอนขาง
มีความรุนแรง เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมโดยเฉพาะผูประกอบการรายยอยซึ่งตองการผลตอบแทน
ที่ดีภายใตงบลงทุนที่จำกัด สามารถทำไดคอนขางงาย ทั้งนี้ ปจจัยที่จะทำใหธุรกิจรานอาหารประสบความสำเร็จ
คือ รานอาหารดังกลาวจะตองมีระบบการจัดการที่ดี มีการใหบริการอยางเปนกันเอง ปรุงอาหารที่มีรสชาติถูกปากลูกคา
มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะและมีความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
สำหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเคกและคุกกี้นั้น จากการที่สังคมไทยใหการยอมรับสินคาดังกลาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
สงผลใหธุรกิจมีแนวโนมการเติบโตที่ดี อยางไรก็ดี ภาวะการแขงขันในธุรกิจคอนขางมีความรุนแรงเชนกัน
เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทำไดงาย ทั้งนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดประเมินมูลคาตลาดรวม
ของธุรกิจเบเกอรี่ในป พ.ศ. 2551 วาจะมีอัตราการเติบโตประมาณรอยละ 5 โดยมีมูลคาตลาดรวมประมาณ
7,100 ลานบาท โดยตลาดในระดับลางมีแนวโนมที่จะมีอัตราการเติบโตที่สูงกวาตลาดระดับบน ทั้งนี้ อัตราการทำกำไร
ของธุรกิจนี้อาจจะถูกกระทบในทางลบเนื่องจากแนวโนมการปรับตัวสูงขึ้นของตนทุนไมวาจะเปนวัตถุดิบหรือคาขนสง
ก็ตาม
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เหตุการณสำคัญ
ปที่ผานมาผลิตภัณฑในกลุมดีสนีย (Disney) ไดแก เคก คุกกี้ ขนมไหวพระจันทร เปนกลุมผลิตภัณฑที่โดดเดน
และไดรับความนิยมสูง สงผลใหบริษัทฯ ทำการตอสัญญากับทาง Fun Character International (Thailand)
Co., Ltd เมื่อเดือนกรกฎาคม 2550 นอกจากนี้ยังมีกลุมผลิตภัณฑอื่นๆ ที่รับความนิยมรองลงมา ไดแก
กาโตวอัลมอนตเมอแรงค, ขนมปงนมสดไฮแคลเซียม และสรางกลุมผลิตภัณฑญี่ปุน ไดแก โดรายากิ
ซึ่งไดรับความนิยมอยางมาก
บริษัทฯ ไดมีการสรางคนดวยการเปดศูนยการเรียนรู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. สาขาธุรกิจคาปลีก)
เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพใหกับพนักงานและบุคคลภายนอก พรอมเรียนรูจากประสบการณจริง
และมีงานรองรับหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังไดพัฒนา ฝกฝนพนักงานที่มีทักษะและความสามารถในดาน
การชงกาแฟ จนมีโอกาสเขาแขงขันในรายการ Thailand Barista 2007 และไดรับรางวัลชนะเลิศ รับถวยประทาน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งถือเปนการสรางชื่อเสียงใหกับพนักงานและบริษัทฯ
อยางมาก
รางวัลและใบประกาศนียบัตรตางๆ ที่บริษัทฯ ไดรับในปที่ผานมา
เมษายน
- Thailand Barista Championship 2007 รับถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
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 TUV NORD (ประเทศไทย)
และบริษัท INTEGRA ประเทศเบลเยียม ไดแก
ISO 22000 Food Safety Management Systems
IFS International Food Standard
BRC Global Standard Food
พฤศจิกายน
- ประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณมาตรฐานการทองเที่ยวไทย ประจำป 2550 สำหรับสาขาแกรนดซีไซน
ศรีราชา สาขาทามหาราช และสาขาสุวรรณภูมิ จากสำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว
ธันวาคม
- The Best Improvement Award for Perishable Goods Supplier Category in 2007 สำหรับพันธมิตรคูคา
ดีเดนแหงป 2007 จากบริษัท เซ็นทรัล ฟูด รีเทล จำกัด
ดานสังคม บริษัทฯ สงเสริมกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อเปดโอกาสใหเด็กไดฝกทักษะ สรางสรรรคจิตนาการ ความคิด
ในจัดกิจกรรมแตงหนาเคก ไดแก Jak - ka - Jee Happy Bakery School Tour ออกบูธงานรักลูกเฟสติวัล
และงาน Kids of The World และกิจกรรม S&P Junior Summer Camp 2007 รวมถึงกิจกรรมเสริมสรางความรัก
สำหรับครอบครัว ในกิจกรรม Cooking Class ในโครงการ “Cooking with Mom” และ “มื้อนี้เพื่อพอ” นอกจากนี้
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บริษัทฯ ไดจัดโครงการสำหรับผูดอยโอกาสตางๆ ไดแก การมอบเคกใหกับมูลนิธิตางๆ ในชวงเทศกาลปใหม
ภายใตโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” อยางตอเนื่องทุกป และจัดกิจกรรมชมภาพยนตรการตูนแอนิเมชั่น
รอบพิเศษใหกับมูลนิธิเด็กดอยโอกาส ภายใตโครงการ “S&P เติมรอยยิ้ม...ใหนอง” เพื่อสรางความสุขใหกับ
ผูดอยโอกาสทางสังคม
บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจรานอาหาร จำนวน 11 สาขา และเบเกอรี่ช็อพ 16 จุดขาย และมีการสรางธุรกิจใหมดวยการ
เปดราน Vanilla Garden ที่รวมทั้งรานอาหารจีน Royal Vanilla รานอาหารญี่ปุน Vanilla Café และรานหนังสือ Sauce
เพื่อรองรับกลุมเปาหมายใหกวางขวางและครอบคลุมมากขึ้น

โครงการในอนาคต
- ความคิดริเริ่มและความทันสมัยเปนประเด็นหลักในวิสัยทัศนของ S&P ในป 2551 บริษัทฯ จะเนนความจำเปน
ในการสงเสริมใหพนักงานมีความคิดริเริ่ม เติมความทันยุคสมัยเขาไปในแนวคิด วิธีการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกหนวยงาน
- เพื่อดำรงไวซึ่งความเติบโตของตลาดภายในประเทศ บริษัทฯ ยังคงเดินหนาเปดสาขารานอาหาร มุมกาแฟ
และรานเบเกอรี่ตอไป หากแตจะเจาะลงตามจังหวัดใหญๆ นอกกรุงเทพฯ ที่มีศักยภาพการเจริญเติบโตสูง
ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคที่จะเนนให S&P มีตลาดที่แข็งแกรงทั่วประเทศไทย
- ภารกิจของบริษัทฯ คือการเปนผูนำทางธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ในทุกตลาดและชุมชนที่ S&P เขาไป
เปาหมายนี้จะบรรลุไดโดยการนำผลิตภัณฑอาหารและการบริการที่มีคุณภาพสูงไปมอบใหแกชุมชนนั้นๆ
เพื่อใหเปนที่ติดปาก ติดใจวา S&P คือคุณภาพ บริษัทฯ จะยกระดับการปฏิบัติการทุกๆ สาขา เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจแกผูบริโภควาจะไดรบั มาตรฐานการบริการและผลิตภัณฑที่มีคุณคาที่สุด
- เพื่อใหบรรลุผล บริษัทฯ จะจัดแผนฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่องตลอดป และจะเพิ่มเติมหลักสูตรดานการ
บริหารใหแกเจาหนาที่ในทุกระดับงาน
- ในชวง 3 ป ตอจากนี้ บริษัทฯ จะใหความสำคัญกับการขยายงานในตางประเทศ เปาหมายคือ การเปดรานอาหาร
ในยุโรปอีก และออกสำรวจตลาดเอเชียและออสเตรเลีย โดยจะมุงเนนหาคูคาแบบรวมทุน
- ในชวงที่ตลาดอาหารไทยแบบสำเร็จรูปกำลังไดรับความนิยมในตลาดตางประเทศอยูนี้ บริษัทฯ จะใชโอกาสนี้
มองหาชองทางลงทุนในโรงงานผลิตอาหารในตางประเทศ โดยเฉพาะทวีปยุโรป ทั้งยังจะมองหาชองทางใหมๆ
ในการสงออกอาหารสำเร็จรูปจากประเทศไทยอีกดวย
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การวิเคราะหผลการดำเนินงานและฐานะการงินของบริษัทและบริษัทยอย
ประจำป 2550
ในป 2550 บริษัทและบริษัทยอย (“บริษัท”) มีรายไดจากการขายและบริการรวม 4,014 ลานบาทเพิ่มขึ้น 287 ลานบาท
หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 7.7 จากปกอน โดยรายไดจากธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศคิดเปนสัดสวน
รอยละ 83 ในขณะที่สัดสวนของธุรกิจอาหารในตางประเทศคิดเปนรอยละ 17 ของรายไดรวม และบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ
182 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปกอน 45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมทั้งสิ้น 2,518 ลานบาท เพิ่มขึ้น 119 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 5
เมื่อเทียบกับสิ้นป 2549 สาเหตุหลักมาจาก (1) เงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 105 ลานบาท จากการขายสินคา
ที่เปนเงินสดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับลูกหนี้การคาที่มียอดคงเหลือปลายปลดลง (2) บริษัทฯ มีสินคาคงเหลือที่เปน
วัตถุดิบเพิ่มมากขึ้น ณ ปลายป 2550 เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตเปนจำนวนมากกวาปกอน โดยวัตถุดิบ
เหลานี้จะมีการปรับราคาขึ้นมากในป 2551 มีผลทำใหสินคาคงเหลือปลายปเพิ่มขึ้น 35 ลานบาท หรือรอยละ 26
ในขณะที่บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 50 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเจาหนี้การคา เพิ่มขึ้น 11 ลานบาท
จากการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นระยะปลายป และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 29 ลานบาท จากการคางชำระเจาหนี้
ผูรับเหมากอสรางและเจาหนี้วัสดุภัณฑสำหรับสาขาที่เปดใหม และภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้นจากอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลที่ปรับอัตราจาก รอยละ 25 ในปกอนเปนรอยละ 30 ในปนี้ รวมทั้งภาษีคางจายอื่นในเดือนธันวาคม ก็เพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนมีจำนวน 1961 ลานบาท เพิ่มขึ้น 70 ลานบาท โดยสวนใหญมาจากออกหุนเพิ่มจากการที่มีผูใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
ในสวนของกระแสเงินสด บริษัทฯ ยังคงรักษาอัตราการเติบโตของกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานไดอยางแข็งแกรง
โดยในป 2550 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 473 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 421 ลานบาทในป 2549
โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดไดมาจากการดำเนินงานในระหวางปที่สูงขึ้น ในขณะที่กระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน
จำนวน 619 ลานบาทเทียบกับ 310 ลานบาทในป 2549 สาเหตุหลักมาจาก ในป 2550 บริษัทมีการลงทุนในกองทุน
ตราสารหนี้เพิ่มขึ้นสุทธิ 360 ลานบาท รวมทั้งลงทุนในการเปดจุดขายใหม และปรับปรุงจุดขายเดิม 116 ลานบาท
จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณสำหรับโรงงาน 70 ลานบาท และซื้อบานพักพนักงานในประเทศอังกฤษ 60 ลานบาท
บริษัทฯ มีเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 105 ลานบาท จากการจายเงินปนผลในระหวางป 182 ลานบาท แตมีเงินสด
ไดมาจากการเพิ่มทุน 76 ลานบาท โดยสรุปแลวในป 2550 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปสุทธิจำนวน 265 ลานบาท

รายไดแยกตามชองทางการจัดจำหนาย
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามชองทางการจัดจำหนายดังนี้ (หนวย : ลานบาท)
รายไดตามชองทางการจัดจำหนาย
ป 2550 รอยละ ป 2549 รอยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
2,993
75 2,704
73
289
11
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ 693
17 686
18
7
1
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป
325
8
337
9
(12)
(4)
อื่นๆ
3
1
2
200
รวมทั้งสิ้น
4,014 100 3,728 100
286
8
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ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ณ สิ้นป 2550 บริษัทฯ มีสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศทั้งสิ้น 268 สาขา โดยเปนสาขารานอาหาร
และเบเกอรี่ดำเนินงานภายใตแบรนด S&P จำนวน 260 สาขา Patio 2 สาขา Vanilla 4 สาขา รานกาแฟ Blue cup
1 สาขา และ Grand Seaside 1 สาขา สำหรับสาขาที่เปดใหมในป 2550 มีจำนวน 27 สาขา และไดปดสาขาบางแหง
ที่ไมสามารถทำกำไร
ในป 2550 บริษัทฯ มีการเติบโตของยอดขายธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศในระดับที่นาพึงพอใจ
โดยเพิ่มขึ้นจาก 2,704 ลานบาท ในป 2549 เปน 2,993 ลานบาท ในป 2550 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 11
โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายเฉลี่ยตอรานสาขาเดิมซึ่งเติบโตในอัตรารอยละ 6 ประกอบกับการเปดจุดขาย
เพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีการปรับรูปแบบของรานใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น เชน การเปดรานอาหาร Vanilla Garden
รานที่ทันสมัย ในบรรยากาศเปนกันเอง เปนที่ถูกใจลูกคากลุมวัยรุน และวัยทำงาน รวมทั้งการปรับเมนูอาหารใหมี
ความหลากหลายมากขึ้นในรานอาหารของ S&P นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังไดดำเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง
เชน การจัดรายการชิงโชคทองเที่ยวตางประเทศ รวมทั้งจัดกิจกรรมใหแกสมาชิกเพื่อสรางความผูกพันระหวางครอบครัว

ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
สำหรับธุรกิจรานอาหารในตางประเทศมียอดรายไดในป 2550 จำนวน 693 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7 ลานบาท หรือเพียง
รอยละ 1 จากปกอน แตหากตัดปจจัยที่เปนผลกระทบจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ กลุมธุรกิจนี้จะเติบโตในอัตรา
รอยละ 4 ในป 2550 บริษัทฯ ไมไดมีการเปดสาขาใหมในตางประเทศ เนื่องจากไดมีการขยายสาขามากในปที่ผานมา
จึงเนนการปรับปรุงรูปแบบของราน และปรับแบรนดใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ทั้งนี้ ธุรกิจรานอาหาร
ในตางประเทศยังมีผลการดำเนินงานอยูในระดับที่นาพอใจ โดยมีอัตรากำไรสุทธิที่รอยละ 6 อยางไรก็ดี ในป 2551
บริษัทฯ กำลังศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเปดรานอาหารในประเทศใหมเพิ่มเติม เชน ญี่ปุน และออสเตรเลีย

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูป
ในป 2550 ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สำเร็จรูปมียอดขายลดลง 12 ลานบาท หรือรอยละ 4 จากปกอน ปจจัยหลัก
มาจากการลดลงของยอดขายของสินคาที่บริษัทรับจางผลิตสินคาใหกับกลุมธุรกิจอาหาร และบริษัทอื่น อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นตนและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในหมวดธุรกิจนี้ที่รอยละ 2 ของรายได
โดยในระหวางป บริษัทฯ มีการเพิ่มผลิตภัณฑใหมสำหรับผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูปแชแข็ง และวางจำหนายในราน
สะดวกซื้อและซูเปอรสโตรทั่วประเทศ

รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ
บริษัทฯ มีรายไดแยกตามรายผลิตภัณฑดังนี้ (หนวย : ลานบาท)
รายไดตามรายผลิตภัณฑ
ป 2550 รอยละ ป 2549 รอยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง) รอยละ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
1,686
42 1,582
42
104
7
อาหารภายในประเทศ
1,212
30 1.052
28
160
15
อาหารตางประเทศ
693
17
686
18
7
1
อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง
297
7
288
8
9
3
ผลิตภัณฑรับจางผลิตในแบรนด S&P
109
3
94
3
15
16
ผลิตภัณฑ กลิ่นสี
17
26
1
(9)
(35)
รวมทั้งสิ้น
4,014 100 3,728 100
286
8
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ในป 2550 ไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมีความหลากหลายมากขึ้น เชน ขนมปงไสช็อกโกแลต กาโตว
และพิซซาหนาใหมๆ สำหรับดานผลิตภัณฑอาหาร บริษัทฯ ไดเพิ่มเมนูสุขภาพเปนทางเลือกเพิ่มเติมใหผูบริโภค
ซึ่งไดรับความนิยมเปนอยางมาก นอกจากนั้นทางดานผลิตภัณฑอาหารแชแข็งภายใต แบรนด Quick Meal ก็ไดเพิ่ม
เมนูใหมอีกหลายเมนู
สำหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑ บริษัทฯ เนนการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑมาโดยตลอด และเปนผูนำดานบรรจุภัณฑ
สำหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ทำใหผูบริโภคตัดสินใจที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑเพื่อเปนของกำนัลในเทศกาลตางๆ ตลอดป

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน
ความสามารถในการทำกำไร
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
ความมีประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
ความสามารถในการดำรงสภาพคลอง
สินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา)
ภาระหนี้สินตอทุน
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา)

31 ธันวาคม 2550

31 ธันวาคม 2549

42.3%
4.5%
9.4%

43.1%
6.0%
12.0%

7.4%
34

9.5%
34

1.98

1.98

0.3

0.3

การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ
●

●

●

●
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อัตรากำไรขั้นตนสำหรับป พ.ศ. 2550 รอยละ 42.3 ลดลงจากรอยละ 43.1 ของปกอน โดยสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของตนทุนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเบเกอรี่ เชน แปงสาลี นม เนย และน้ำตาล ปรับตัวสูงขึ้นมากใน
ระหวางป
อัตรากำไรสุทธิสำหรับป พ.ศ. 2550 รอยละ 4.5% ลดลงจากรอยละ 6.0 ของปกอน สาเหตุที่ลดลงมาจาก
การที่บริษัทฯ มีการปดจุดขายที่ไมกอใหเกิดกำไร ทำใหเกิดขาดทุนจากการปดจุดขายจำนวน 15 ลานบาท
รวมทั้งมีการตั้งคาใชจายภาษีโรงเรือนคางจาย ของป 2550 จำนวน 8 ลานบาท ประกอบกับรายไดไมไดตาม
เปาหมาย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในการใชจาย และผลประกอบการ
ของบริษัทรวมทุนมีกำไรที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนผูถือหุนป พ.ศ. 2550 รอยละ 9.3 ลดลงจากรอยละ 12 ในปกอน สาเหตุหลักจาก
จำนวนหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มขึ้น 76 ลานบาท (รวมสวนเกินมูลคาหุนสามัญ)
อัตราผลตอบแทนจากทรัพยสินสำหรับป 2550 รอยละ 7.4 ลดลงจากรอยละ 9.5 ของปกอน เนื่องจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 105 ลานบาท รวมทั้งสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจากการซื้อวัตถุดิบ
เผื่อการปรับราคาเพิ่มจากผูผลิตในปถัดมา
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โครงสรางรายไดแยกตามชองทางการจัดจำหนาย ป 2550
ขายสง
8%

อื่นๆ
1%

รานอาหารตางประเทศ
17%

รานอาหารภายในประเทศ
74%

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ ป 2550
ผลิตภัณฑรับจางผลิต
3%
ผลิตภัณฑกลิ่นสี
อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง
1%
7%

อาหารในตางประเทศ
17%

เบเกอรี่
42%

อาหารภายในประเทศ
30%
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รายไดรวม

หนวย : ลานบาท

2,592

3,044

2546

2547

3,415

2548

3,800

4,077
อัตราเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 12 ตอป

2549

2550

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

หนวย : ลานบาท

349

2546
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416

421

2548

2549

473
อัตราเติบโตเฉลี่ย
รอยละ 8 ตอป

326
2547

2550
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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
รานอาหารในตางประเทศ
รานอาหาร Patara
รานอาหาร Patio
รานอาหาร Siam Kitchen
รานอาหาร THAI
รานอาหาร Bangkok Jam
รวม
รวมรานอาหารในประเทศและตางประเทศ
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84
176
2
4
1
1
268
7
4
7
1
1
20
288
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นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม
แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากำไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงิน
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมาย
วาดวยบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดไว และคำนึงถึงสภาพคลองของบริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมี
ผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสำคัญ
สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานเชนกัน
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โครงสรางการถือหุน
การถือหุน
หลักทรัพยของบริษัทฯ ประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 525
ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 105 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนทุนเรียกชำระแลว
จำนวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
บริษัทฯ ยังคงมีหุนสามัญที่สำรองไว เพื่อรองรับการใชสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ และคงเหลือจากการใชสิทธิครั้งสุดทาย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 จำนวน 313,727 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนจำนวนเงิน 1,568,635 บาท
ซึ่งบริษัทฯ จะตองดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขอลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียน
ที่เหลือดังกลาว เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดไวตอไป
สำหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2551 มีดังนี้
กลุมผูถือหุน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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กลุมศิลาออน และกลุมไรวา
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการรวมลงทุน
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
นายสมพงษ ชลคดีดำรงกุล
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO,.LTD FOR DEPOSITOR
นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายสุรพันธ พัฒนพิฑูรย
นายนิติ โอสถานุเคราะห

จำนวนหุน
37,377,852
18,807,100
10,000,000
3,469,000
2,961,900
2,886,000
1,294,600
1,280,000
1,221,200
960,100

รอยละ
35.71
17.97
9.55
3.31
2.83
2.76
1.24
1.22
1.17
0.92

4/2/08 2:47:26 PM

45.00%
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)

50.00%
บจ. ภัทรา ไตหวัน
(ไตหวัน)

96.00%
บจ. เอส แอนด พี
เรสทัวรองท (อังกฤษ)
50.00%
ธีม ฟูดส พีทีอี
(สิงคโปร)
➤

➤

➤

62.00%
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)
50.00%
เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี)
(สิงคโปร)
60.00%
บจ. พาทิโอ
อินเตอรเนชั่นแนล
(ไตหวัน)

99.93%

บจ. เอส แอนด
พิซซานอตติ
(ประเทศไทย)

99.96%

บมจ. เอส แอนด พี ซินดิเคท

ดิสทรี
บจ. เอส แอนด พี โกลเบิล บจ. เสรีวัฒน ฟูดส บจ. เอส แอนด พี แอสเซท บจ.บิเอชดี
วเตอรส
(ประเทศไทย)

➤

50.00%

80.00%

➤
➤

➤
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47.00%

โครงสรางกลุมบริษัทเอส แอนด พี
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บริษัทยอยและบริษัทในเครือ
ธุรกิจหลัก
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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

ประกอบกิจการรานอาหารและ
เบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง
ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหาร
และเบเกอรี่สำเร็จรูปแชแข็งบริการ
สงอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุน
เปดรานอาหารไทยในตางประเทศ

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

ประกอบกิจการรานอาหารไทย
ในตางประเทศ โดยมีบริษัทที่
ในเครือ 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

ประกอบกิจการรานอาหารไทย
ภายใตชื่อ “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” ปจจุบนั มี 7 สาขา
และชื่อบางกอกแจม 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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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 12,000,000
“พาทิโอ” ปจจุบันมี 4 สาขา

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

ดำเนินกิจกรรมในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยเพื่อใหรานอาหารเชา

10,000

9,993

99.93%

บริษัท เอชดี ดิสทรีบิวเตอรส (ประเทศไทย) จำกัด นำเขาและจัดจำหนายไอศกรีม
เลขที่ 65 อาคาร 42 ทาวเวอร ชั้นที่ 23 หอง 2301 “ฮาเกน-ดาส”
ซอยสุขมุ วิท 42 (กลวยน้ำไท) ถนนสุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2713-6211-8
โทรสาร : +66 (0) 2713-6219

200,000

95,996

47.00%

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

200,000

100,000

50.00%

ดำเนินกิจการจัดสงพิซซา
และอาหารอิตาเลียน

หมายเหตุ *เปนบริษัทถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกเบิล จำกัด
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โครงสรางกรรมการบริษัท
โครงสรางการจัดการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทยังมิไดมีการปฏิบัติในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
กำหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอำนาจหนาที่ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท
ณ ปจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางภัทรา ศิลาออน
รอยโทวรากร ไรวา
นายประเวศวุฒิ ไรวา
นายขจรเดช ไรวา
นายพจน วิเทตยนตรกิจ
นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
นายวิทูร ศิลาออน
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
นายดุสิต นนทะนาคร
นางเกษสุดา ไรวา

ตำแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและเลขานุการบริษัท

การเขาประชุมในป 2550
กรรมการ กรรมการ คาตอบแทน
บริษัท ตรวจสอบ (บาท)
4/5
- 190,000.5/5
- 200,000.5/5
- 200,000.5/5
- 200,000.3/5
- 180,000.3/4
- 30,000.4/4
- 50,000.2/2
- 20,000.5/5
4/4 250,000.5/5
4/4 250,000.5/5
2/2 230,000.5/5
- 200,000.-

หมายเหตุ คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก บำเหน็จ และเบี้ยประชุม

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการมีอำนาจหนาที่จัดการบริษัทฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ มติของที่ประชุมผูถือหุน
กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงาน การบริหารเงิน การบริหารความเสี่ยงของกิจการ กำกับและควบคุมดูแลให
ฝายบริหารดำเนินการใหเปนตามนโยบายที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีอำนาจมอบหมาย
แตงตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
คำนิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
กำหนด กลาวคือ
- ถือหุนไมเกินรอยละ 5 ของทุนชำระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
- เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจำ
จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ ในระยะเวลาที่ผานมาแลว
ไมนอยกวา 1 ป
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- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและการบริหารงาน
ในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
- เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
- เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไมตองคำนึงถึง
ผลประโยชนใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตำแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคล หรือกลุมบุคคลใดๆ
รวมทั้งไมมีสถานการณใดๆ ที่จะมาบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 9
พฤษภาคม 2549 และมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอ โดยการประสานความเขาใจ
ใหอยูในแนวทางเดียวกันระหวางผูสอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และสำนักตรวจสอบภายใน
2. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งพิจารณาเสนอผลตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจำป เพื่อขอรับการแตงตั้งจากที่ประชุมใหญผูถือหุน
3. สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงใหลดนอยลงจากผูบริหาร สำนักตรวจสอบภายใน
และผูสอบบัญชี
4. สอบทานและพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีและสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อยืนยันถึงความเพียงพอของระบบความคุม
ภายใน
5. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนดไว หรือกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือขอกำหนดของหนวยกำกับดูแล
6. สอบทานงบการเงินและหมายเหตุงบการเงินกับฝายจัดการ ผูสอบบัญชี และสำนักตรวจสอบภายในกอนที่จะนำสง
ใหหนวยงานกำกับดูแล
7. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ
และในรายงานประจำปของบริษัทฯ
8. ใหมีหนาที่อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไวขางตน ทั้งนี้ ตามขอบังคับ กฎหมาย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการแตละทานที่เขาประชุมในปที่ผานมา
โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”

คณะกรรมการบริหาร
ในป 2550 คณะกรรมการบริหารมี 6 ทาน ประกอบดวย
1. รอยโทวรากร ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นางภัทรา ศิลาออน
กรรมการบริหาร
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3.
4.
5.
6.

นายขจรเดช ไรวา
นายประเวศวุฒิ ไรวา
นางเกษสุดา ไรวา
นายวิทูร ศิลาออน

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ใหกรรมการบริหารมีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
2. มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะและกำหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทตอคณะกรรมการ
3. กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำป และงบประมาณรายจาย
ประจำป และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ได
แถลงตอคณะกรรมการ
4. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และลงนามโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น
5. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึง
การดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และรายการไดมาและจำหนายทรัพยสินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน
ที่จะตองดำเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทฯ
การมอบอำนาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทยอย
ใหกรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ไมไดมอบอำนาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดำเนินการเฉพาะในธุรกิจ
ปกติได

คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 17 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีผูบริหารจำนวน 9 ทาน ประกอบดวย
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ
2. นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
3. นางจันทนิภา สุริยง
รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จำกัด
4. นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา
5. นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
6. นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
7. นางไพลิน นิมิตยงสกุล
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา
8. นายวิทูร ศิลาออน
กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญสายพัฒนาธุรกิจและการตลาดรานอาหาร
9. นางรุงทอง รามน โอมส
รองผูจัดการใหญอาวุโสสำนักกลยุทธธุรกิจ

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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การสรรหากรรมการและผูบริหาร
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา
เนื่องจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคล
ผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการดำเนินงาน
ของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทำโดยที่ประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบง
คะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด

คาตอบแทนผูบริหาร
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
รายการ
จำนวน
(ทาน)
กรรมการ
12
ผูบริหาร
12

ป 2549
(ลานบาท)
2.51
21.85

จำนวน
(ทาน)
12
8

ป 2550
รายละเอียดคาตอบแทน
(ลานบาท)
2.49 บำเหน็จและเบี้ยประชุม
15.12 เงินเดือน เงินโบนัส คาพาหนะ

ทั้งนี้ คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัท อันไดแก บำเหน็จ และเบี้ยประชุม ซึ่งแบงแยกเปน
รายบุคคลโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
คาตอบแทนอื่นๆ
- ไมมี -
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การกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย
และไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยดูแลระบบการควบคุมภายในและเปนที่มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติ
ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการไดกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยใหความสำคัญตอการขยายแนวทางการปฏิบัติ
และการติดตามโดยกำหนดระบบควบคุมภายในและดำเนินการตรวจสอบภายใน บริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติ
ตามหลักการดังกลาว เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกำหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผูถือหุน
ในป 2550 บริษัทมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจำป 2550 โดยการประชุมไดจัดที่หองประชุม
เอส แอนด พี สาขาบางพลี (บางนา-ตราด กม. 23) ของบริษัท และบริษัทไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูล
ประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 14 วัน พรอมทั้งไดเผยแพรใหผูถือหุนทราบ
ผานทางเว็บไซตของบริษัท โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และการประชุมดังกลาวจะมีการ
บันทึกรายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุมและจำนวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง
แลวเสร็จภายใน 14 วัน เพื่อเผยแพรไปยังตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเวบไซตของบริษัท
เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได

3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดดำเนินการตามนโยบาย กฎหมาย และขอบังคับในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ดังนี้
- พนักงาน จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม
- คูคา
บริษัทมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ และการปฏิบัติตาม
สัญญาตอคูคา
- เจาหนี้ บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
- ลูกคา
บริษัทรับผิดชอบผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง เอาใจใสและใหบริการลูกคาอยางเปนมิตร
เพื่อใหลูกคามีความพึงพอใจ และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทำหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา
เพื่อรีบดำเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด และเก็บรักษาความลับของลูกคา
- คูแขง
บริษัทปฏิบัติตอคูแขงดวยความเปนธรรม และหลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทำลายคูแขง
- ชุมชน
บริษัทมีความรับผิดชอบ และใหความสำคัญตอสภาพแวดลอมของชุมชน และสังคม

4. การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุนในป 2550 มีกรรมการเขารวมประชุมจำนวน 10 ทาน ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 ทาน ซึ่งในการประชุมประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนิน
งานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึกประเด็นซักถามและขอคิดเห็น
ที่สำคัญไวในรายงานการประชุมแลว
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5. ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
- คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในการกำหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของ
บริษัท ตลอดจนกำกับดูแลใหฝายบริหารดำเนินการใหเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและดำเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
- คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
และคณะกรรมการบริหารอยางชัดเจน ดังรายละเอียดในหัวขอโครงสรางกรรมการบริษัท

6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดใหความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด ดำเนินการใหเปนไปตาม
ขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งไดกำหนดใหมีการรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ดังรายละเอียดในหัวขอเรื่องการดูแล
การใชขอมูลภายใน

7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทไดสงเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณ
ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ำเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหาร
6 ทาน
- กรรมการอื่น
3 ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
3 ทาน คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 ใน 4 ของกรรมการทั้งคณะ

9. การรวมหรือแยกตำแหนง
- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญ ซึ่งในป 2550 ถือหุนรวมกันรอยละ 35.71 ของหุนทั้งหมด
- ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญ
กลุมเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน และกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน
ซึ่งจะทำใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัท ดูรายละเอียดหัวขอเรื่องคาตอบแทนผูบริหาร ทั้งนี้บำเหน็จคณะกรรมการไดมีการนำเสนอขออนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
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11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเปนประจำอยางนอยทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน
โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ลวงหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ฝายเลขานุการบริษัท
ไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารใหคณะกรรมการกอนการประชุม เพื่อให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในป 2550 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุม
จำนวน 5 ครั้ง และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร

12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2549 เพื่อติดตามการปฏิบัติตาม
หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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 อำนาจการดำเนินการ
ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการ
ถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน
โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงินเสนอผูบริหารสายงานที่รับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายในทำหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัท
ไดดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนด
ที่เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทำหนาที่ตรวจสอบและถวงดุล
ไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำป งบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดำรงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวา
การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิด
การทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสำคัญ
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ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไวในรายงานประจำปแลว
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน ไดดูและระบบควบคุมภายในของบริษัท และใหสามารถ
สรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถือไดของงบการเงินของบริษัท

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
การเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุน
และผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอความจำเปนในการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน
ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ำเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ใหรองผูจัดการใหญสายบัญชีการเงิน ทำหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะหและภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทร. 0-2185-1313 หรือที่ website www.sandp.co.th
หรือที่ e-mail address kessuda@snpfood.com

การดูแลการใชขอมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหารในการนำขอมูลภายในเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อผลประโยชนสวนตัว รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย
โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน โดยกำหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตางๆ
ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

การควบคุมภายใน
บริษัทไดจัดใหมีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อใหเปนที่มั่นใจวา
ไดปฏิบัติใหเปนไปตามขอกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในไดจัดแบงตามความรับผิดชอบเปน 4 สวน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบทานและประเมิน
ความเพียงพอของการปฏิบัติงานของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะตองเขารวมหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
พรอมกับนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในเปนประจำอยางนอยทุกไตรมาส หากคณะกรรมการตรวจสอบ
มีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข
ตอไป
2. การบริหารความเสี่ยง จะถูกกำหนดใหเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะดูแลและควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงาน ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นดวยระบบการประมวลผลขอมูลที่ไดกำหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ไดกำหนดภาระหนาที่ และอำนาจการดำเนินการของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
อยางชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม รวมทั้งการทำธุรกรรมตางๆ ของฝายบริหาร
หรือผูมีสวนเกี่ยวของ ซึ่งการควบคุมและการกำหนดภาระหนาที่เปนมาตรการที่จะชวยปองกันการกระทำที่ไมสุจริต
ตอทรัพยสินของบริษัท เพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสำคัญ
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4. ระบบสารสนเทศ บริษัทไดมีการลงทุนพัฒนาคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบขอมูลเพื่อชวย
ฝายบริหารและคณะกรรมการในการตัดสินใจ โดยเฉพาะระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
ตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการบัญฃี การเปดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอยางถูกตอง
และโปรงใสตามขอพึงปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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66

60

57

58

รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

อายุ
(ป)

นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง

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

Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honory)

คุณวุฒิการศึกษา

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

1.49

5.83

1.43

5.9

ทั้ง 5 ป
ประธานกรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา/ตำแหนง
บริษัท/ประเภทธุรกิจ

นองชายคนที่ 2 2549 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
กรรมการบริหาร
จำกัด (มหาชน)
2546 - 2548
กรรมการผูจัดการใหญ

นองชายคนที่ 3 2549 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
กรรมการผูจัดการใหญ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2548
กรรมการ
รองผูจัดการใหญ

นองชายคนที่ 1 ทั้ง 5 ป
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
รองประธานกรรมการ จำกัด (มหาชน)

พี่สาวคนโต

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร
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นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการรองผูจัดการใหญ
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด
พี โกลเบิล จำกัด
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง

48

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
0.011
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Management Development Program JJ Kellogg
North Western University
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

60

ไมมี

ไมมี

ทั้ง 5 ป
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้ง 5 ป
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร ชวงเวลา/ตำแหนง
6.05
ภริยาของ ทั้ง 5 ป
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
นายประเวศวุฒิ กรรมการและ
จำกัด (มหาชน)
ไรวา
เลขานุการบริษัท

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา

54

อายุ
(ป)
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นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง
61

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

คุณวุฒิการศึกษา
-

ไมมี

สัดสวน ความสัมพันธ
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน)
กรรมการอิสระ และ บริษัท สยามฟวเจอร
กรรมการตรวจสอบ ดีเวลลอปเมนท จำกัด
(มหาชน)
บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ
บริษัท ล็อกเลย จำกัด
(มหาชน)
บริษัท อาร ซี แอล จำกัด
(มหาชน)
2548 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
กรรมการอิสระ
จำกัด (มหาชน)
2512 - 2548
บริษัท คาวัสดุซิเมนทไทย
กรรมการผูจัดการใหญ จำกัด

ปจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา/ตำแหนง
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
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55

59

นายพจน วิเทตยนตรกิจ
กรรมการ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
กรรมการ

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง

อายุ
(ป)

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
การถือหุน ทางครอบครัว
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร ชวงเวลา/ตำแหนง
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ไมมี
2549 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
มหาวิทยาลัยฮารวารด ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการ
จำกัด (มหาชน)
ปริญญาตรี เศรษฐศาตร
2545 - ปจจุบัน
บริษัท ไพรเวท อิควิตี้
มหาวิทยาลัยเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการผูจัดการ
(ประเทศไทย) จำกัด
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
2540 - 2544
บริษัท เครดิต สวิส
ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)
กรรมการผูจัดการ
เฟริสท บอสตัน (สิงคโปร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และกรุงเทพฯ)
2540 - 2540
กระทรวงพาณิชย
รัฐมนตรีชวยวาการ แหงรัฐบาลไทย
กระทรวงพาณิชย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ไมมี
2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง
กรรมการ
จำกัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2522-ปจจุบัน
บริษัท ไมเนอร อินเตอร
ประธานเจาหนาที่
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
บริหาร
และบริษัทในเครือ
และประธานกรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
ประธานกรรมการ
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด
กรรมการ
(มหาชน)
บริษัท เสริมสุข จำกัด
(มหาชน)
บริษัท เอเวอรเรสต เวิรดไวด
จำกัด
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นายวิทูร ศิลาออน
กรรมการบริหาร
รองผูจัดการใหญสายพัฒนาธุรกิจ
การตลาดรานอาหาร

นางจันทนิภา สุริยง
รองผูจัดการใหญอาวุโสบริษัท เอส
แอนด พี โกลเบิล จำกัด

อายุ
(ป)

นางปรารถนา มโนมัยพิบูลย
กรรมการ

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร ชวงเวลา/ตำแหนง
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
ไมมี
2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ
จำกัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
2541 - ปจจุบัน
บริษัท ไมเนอร อินเตอร
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประธานเจาหนาที่
เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การเงิน และกรรมการ บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
กรรมการ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป
จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ
บริษัท โรงแรมราชดำริ จำกัด
(มหาชน)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
0.07 บุตรชายของ 2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
มหาวิทยาลัยนอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
นางภัทร
กรรมการ
จำกัด (มหาชน)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศิลาออน
2549 - ปจจุบัน
ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร
รองผูจัดการใหญ
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
สายพัฒนาธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
การตลาดรานอาหาร
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2545- 2549
ผูจัดการฝาย
พัฒนาธุรกิจ
ปริญญาโท นิเทศศาสตร สาขาการผลิต
0.016
ไมมี
2551 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล
สื่อโทรทัศน - วิทยุ
รองผูจัดการใหญอาวุโส จำกัด
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน

บริษัท เอส แอนด พี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โกลเบิล จำกัด
หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร
ทั้ง 5 ป
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
รองผูจัดการใหญ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
บริษัท เอส แอนด พี
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โกลเบิล จำกัด
คุณวุฒิการศึกษา
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นายสมจิตร กิติธีรกุล
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร

นางไพลิน นิมิตยงสกุล
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา

อายุ
(ป)

นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง

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

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประกาศนียบัตรพาณิชย
โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร ชวงเวลา/ตำแหนง
0.025
ไมมี
2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
รองผูจัดการใหญสาย จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติการสาขา
ทั้ง 5 ป
ผูจัดการฝาย
ปฏิบัติการสาขา
2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
ไมมี
รองผูจัดการใหญสาย จำกัด (มหาชน)
การผลิตเบเกอรี่
ทั้ง 5 ป
ผูจัดการฝายผลิต
เบเกอรี่
ไมมี
2550 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
รองผูจัดการใหญ
จำกัด (มหาชน)
สายการผลิตอาหาร
ทั้ง 5 ป
ผูจัดการฝายครัวกลาง
0.0036
ไมมี
2546 - ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
รองผูจัดการใหญ
จำกัด (มหาชน)
สายวิจัยและพัฒนา
2546 - 2550
รองผูจัดการใหญ
สายการผลิตอาหาร
2544 - 2546
บริษัท ยูนิลีเวอร เบสทฟูดส
รองผูจัดการใหญฝาย จำกัด
นวัตกรรมและดาน
กฎหมาย
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นางรุงทอง รามน โอมส
รองผูจัดการใหญอาวุโส
สำนักกลยุทธธุรกิจ

ชื่อ - สกุล / ตำแหนง
37

อายุ
(ป)
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(เกียรตินิยม เมกกา เบตา, แกมมา, ซิกมา รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล)
มหาวิทยาลัยนอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน
และการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน ความสัมพันธ
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
(รอยละ) ระหวางผูบ ริหาร ชวงเวลา/ตำแหนง
ไมมี
2551-ปจจุบัน
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
รองผูจัดการใหญ
จำกัด (มหาชน)
อาวุโส สำนักกลยุทธ
ธุรกิจ
2540-2545
แมคคินซี่ แอนด คอมปานี
ที่ปรึกษาอาวุโส
(ประเทศไทย)
2539
ธนาคารซิตี้แบงก
ฝายบริหารเงิน
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอางอิง
ชื่อบริษัท
เอส แอนด พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจหลักประเภท เครือรานอาหาร และ เบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหาร
และเบเกอรี่สำเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหาร
และลงทุนเปดรานอาหารไทยในตางประเทศ
ทุนจดทะเบียน
525,000,000 บาท (หารอยยี่สิบหาลานบาท), ประกอบดวยจำนวนหุน 105 ลานหุน
สามัญ มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 523,431,365 บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอยหกสิบหาบาท
ถวน)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ
457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท
(02) 185-1313
โทรสาร
(02) 185-1274
โฮมเพจ
www.sandp.co.th
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6
ผูตรวจสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25
183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757
ชื่อผูตรวจสอบบัญชี นายเพิ่มศักดิ์ จิระจักรวัฒนา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3427
ที่ปรึกษากฎหมาย
สำนักงานกฎหมาย ดร. สุวรรณ วลัยเสถียร
68 ซอย 8 ถนนสุขุมวิท คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135
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