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ขอมูลสรุป (Executive Summary)

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการ รายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย
ไดยกเลิกหัวขอนี้”

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1.

ขอมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจหลักประเภท

ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแลว

ที่ตั้งสํานักงานใหญ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
โฮมเพจบริษัท
นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เครือรานอาหาร และเบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรีส่ ําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึง
บาน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปดราน
อาหารไทยในตางประเทศ
523,431,365 บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยหกสิบหาบาทถวน)
523,431,365 บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยหกสิบหาบาทถวน) ประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน
104,686,273 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหนุ ละ 5 บาท
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมวิท 55 (ซอยทองหลอ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
(02) 185-1313
(02) 185-1274
www.sandp.co.th
www.snpfood.com
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
อาคารวิทยาการตลาดทุน เลขที่ 2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6
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ผูตรวจสอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757
สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135

รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุน ที่
ออกจําหนายไดแลวทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี”
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โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท

99.93%
บจ.เอส แอนด พี แอสเซท

99.99%

80.00%

47.99%

บจ.เอส แอนด พี โกลเบิล

บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย)

บจ. เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น
(เดิมชือ่ บจ. เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย))
96.00%
บจ. เอส แอนด พี
เรสทัวรองท
50.00%
ธีม ฟูดส พีทีอี
(สิงคโปร)
50.00%
บจ. ภัทรา ไตหวัน
(ไตหวัน)

45.00%
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอส
เอ
70.00%

49.97%
บจ. ฟูดเฮาส เคเทอรรงิ่
เซอรวิสเซส

62.00%
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)
50.00%
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอ)ี
(สิงคโปร)
60.00%
บจ. พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล
(ไตหวัน)

90.00%
บจ.ภัทรา อินเตอรเนชัน่ แนล
เรสทัวรองท แมเนจเมนท

20.00 %
ภัทรา เรสทัวรองท,
เวียนนา
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บริษัทยอยและบริษัทในเครือ
ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ (หุน)
จํานวน จํานวนหุน
หุนรวม
ที่ถอื

อัตรา
การถือหุน
(รอยละ)

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

ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผ ลิตเคก
ขนมปง ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูปแชแข็งบริการสงอาหารถึงบาน บริการ
จัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปดราน
อาหารไทยในตางประเทศ

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

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อใหรานอาหารเชา

10,000

9,993

99.93

บริษัท เอส แอนด พี ฟูด โซลูชั่น จํากัด
(เดิมชื่อ 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

ดําเนินกิจการจัดสงพิซซา และอาหารอิตาเลียน

200,000

199,997

99.99

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

ประกอบกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ
โดยมีบริษัทในเครือ 9 บริษัท ดังนี้

500,000

400,000

80.00

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด *
Suite 4.16
130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167

ประกอบกิจการรานอาหารไทยภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปจจุบนั มี 4 สาขา

100,000

96,000

96.00

หนา 4

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุนสามัญ (หุน)
อัตรา
จํานวน จํานวนหุน การถือหุน
หุนรวม
ที่ถอื
(รอยละ)
200
124
62.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ภัทรา" ที่กรุงเจนีวา ปจจุบันมี 1 สาขา

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ภัทรา" ทีป่ ระเทศสิงคโปร ปจจุบนั มี 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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"สยามคิทเชน" ปจจุบันมี 7 สาขา
และชือ่ บางกอกแจม อีก 1 สาขา

300,000

150,000

50.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ภัทรา"ที่ไตหวัน มี 1 สาขา ปจจุบนั หยุด
ดําเนินกิจการ เมือ่ ตุลาคม 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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"พาทิโอ" ปจจุบนั มี 4 สาขา

12,000,000 7,200,000

60.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ไทย" ปจจุบันมี 1 สาขา

200

90

หนา 5

45.00%
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ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชัน่ แนล เรสทัวรองท
แมเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด *
6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 85221678
Fax : (8610) 85221369

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ภัทรา" ปจจุบนั มี 1 สาขา

ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช **
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / Graben
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien
Tel : Fax : -

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชอื่
"ภัทรา" ปจจุบนั มี 1 สาขา

จํานวนหุนสามัญ (หุน)
อัตรา
จํานวน จํานวนหุน การถือหุน
หุนรวม
ที่ถอื
(รอยละ)
2,000,000 1,800,000
90.00%

200,000

158,000

79.00%

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาและจัดจําหนายไอศกรีม "ฮาเกน-ดาส"
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20
ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2696-1000
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

200,000

95,996

47.99%

ใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ใน
ลักษณะแคนทีน หรือรับทําอาหารใหกับกลุม
สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาตาง ๆ

10,000

4,997

49.97%

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง เซอรวสิ เซส จํากัด
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถ)ี
ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

หมายเหตุ * เปนบริษทั ทีถ่ ือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
** เปนบริษทั ทีบ่ ริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผานบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ในประเทศอังกฤษ
จํานวน 140,000 หุน และโดยผาน บริษัท ไทยดีเวลลอปเมนท เอสเอ ในประเทศสวิสเซอรแลนด จํานวน 18,000 หุน
(คํานวณตามสัดสวน)
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2.

ปจจัยความเสี่ยง

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตองเผชิญกับความเสี่ยงเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ
จุดมุงหมายของ
บริษัทฯ คือ การพยายามลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการพิจารณาและประเมิน
ปจจัยความเสีย่ งกอนทีจ่ ะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองคกร
โดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดกลยุทธของบริษัทฯ รวมทั้ง พยายามรักษาสมดุลของการ
จัดประเภทของสินคาและบริการ เพื่อชวยลดผลกระทบจากความเสีย่ งที่อาจเกิดขึน้
นอกเหนือจากความเสี่ยงที่ปรากฎตามเอกสารฉบับนี้แลว
อาจมีปจจัยเสีย่ งอื่นที่บริษัทฯ ไม
สามารถประเมินได ณ สถานการณปจ จุบัน หรือขอมูลที่มีอยูในปจจุบันอาจไมสามารถประเมินผลกระทบ
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหนาได
ความเสี่ยงจากการกําหนดกลยุทธธุรกิจ
จากการที่บริษทั ฯ มีแผนการดําเนินธุรกิจภายใตกลยุทธ การขยายจํานวนสาขารานอาหาร และราน
จําหนายเบเกอรี่ ซึ่งแตละจุดขายที่เปดเพิม่ ขึ้นถือเปนความเสี่ยงทางการเงินที่อาจตองเผชิญ โดยเฉพาะการ
ดําเนินนโยบายขยายสาขาภายในประเทศไปยังทําเลที่มีผูคนสัญจรคับคั่ง โอกาสที่บริษัทฯ จะมีผลกระทบ
ความเสี่ยงจากการที่ไมไดรับการตออายุสัญญาเชา หรือมีผลประกอบการที่ไมนาพึงพอใจจนทําใหตองปด
กิจการ อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับในธุรกิจนี้มาเปนระยะเวลายาวนาน และ
ผูบริโภคก็นิยมชมชอบในผลิตภัณฑของบริษัทฯ โอกาสที่บริษัทฯจะมีความเสี่ยงจากการที่ไมไดรับการตอ
อายุสัญญาหรือผูใหเชาจะขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาการเชาจึงมีนอ ยมาก
ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทฯอาจตองเผชิญกับการจับจายใชสอยของผูบริโภคที่ลดลง ซึ่งมีผลกระทบกับรายไดของ
สาขารานอาหารของบริษัทฯ แตเนื่องจากบริษัทฯ มีผลิตภัณฑที่หลากหลายที่เปนทางเลือกแกผูบริโภค
เชน อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และสินคาอื่น ๆ ที่วางจําหนายในชองทางการจําหนายทัว่ ไป จึงทําใหบริษัทฯ
ไดรับผลกระทบไมมากเมื่อเทียบกับบริษทั ฯอื่นในธุรกิจเดียวกัน โดยจะเห็นไดวา ในป 2552 บริษัทฯ มี
รายไดเพิ่มขึน้ รอยละ 7.4 และ กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 68 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30 เมื่อ
เทียบกับปกอน จากสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน บริษัทฯ ไดเพิ่มความระมัดระวังในขยายสาขา และผลิต
ภัณฑ ไปยังภูมิภาคตาง ๆ
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ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตนทุนการผลิต
ในกระบวนการผลิต วัตถุดบิ ถือเปนสวนประกอบสําคัญในสัดสวนการผลิต การที่ราคาวัตถุดิบ
อยูนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ และความผันผวนของราคาน้ํามัน มีผลทําใหตนทุนวัตถุดิบ
เปลี่ยนแปลง ประกอบกับธุรกิจการใหบริการดานอาหารมีการแขงขันคอนขางสูง โดยปจจัยดังกลาวมีผล
กระทบกับอัตรากําไรขั้นตนของบริษัท อยางมีสาระสําคัญ ดังนั้นเพือ่ ลดความเสี่ยงจากผลกระทบดังกลาว
บริษัทไดดําเนินนโยบายโดยใหความสําคัญกับการบริหารจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนการผลิตอยาง
รอบคอบ เพื่อใหการบริการตนทุนมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยังไดติดตามราคาวัตถุดิบ
อยางใกลชิด รวมทั้ง การทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบไวลวงหนาหากมีความจําเปน ทางดานการวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑกไ็ ดใหความสําคัญกับการออกสินคาใหมที่เพิ่มมูลคามากขึ้น อีกทัง้ การปรับสัดสวนสินคา
(Product mix) ถือเปนการลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
บริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุนอยางมีนยั สําคัญในบริษัทฯที่ประกอบธุรกิจในตางประเทศ โดยในป
2552 รายไดจากธุรกิจรานอาหารในตางประเทศคิดเปนรอยละ 14.1 ของรายไดรวม ซึ่งปกติรานอาหาร
ในตางประเทศจะมีการดําเนินธุรกิจในลักษณะ Natural Hedge
ซึ่งจะมีทั้งรายไดและคาใชจา ยในรูป
เงินตราตางประเทศ ดังนัน้ ผลกระทบสุทธิจากความผันผวนของเงินตราตางประเทศตอบริษัทฯ นั้นจึง
คอนขางจํากัด
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ ะเก็บรักษาเงินดังกลาวไวในสกุลเงินตราตางประเทศ
เพื่อใชสําหรับการลงทุนขยายสาขาและปรับปรุงรานอาหารในอนาคต ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทฯมิไดมีการทํา
สัญญาปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว ซึ่งหากบริษัทฯ พิจารณาเห็นวาอัตราแลกเปลี่ยนมีความ
ผันผวนมาก หรือมีแนวโนมที่จะสงผลกระทบกับรายไดของบริษทั อยางมีสาระสําคัญ บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงดังกลาว
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ความเสี่ยงจากความไมแนนอนทางการเมือง
ความไมแนนอนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในป 2551 ยังตอเนื่องมาถึงป 2552 อันไดแก ผลการ
ตัดสินของศาลที่มีผลตอการยุบพรรคการเมือง การเดินขบวนเรียกรองตามทองถนนอยางตอเนื่อง และ
เหตุการณขัดขวางการจัดประชุมอาเซียนซัมมิตที่พัทยา ซึ่งความไมแนนอนทางการเมืองเหลานี้มผี ลทําให
ผูบริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใชจายมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ไดรับความไววางใจจากลูกคามาเปนเวลานาน
บริษัทฯ จึงไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไม
แนนอนดังกลาวนอยมาก เมื่อเทียบกับคูแ ขง
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

ราน เอส แอนด พี เริ่มตนเมือ่ ป 2516 จากรานขายอาหาร ไอศกรีม และของวาง ในซอยประสานมิตร
สุขุมวิท 23 จากนั้น ไดขยายมาสูธุรกิจรานเบเกอรี่ และเปนผูนําในการผลิตเคกแตงหนาตามสั่งและเคกลาย
การตูนรายแรกในประเทศไทย อาหารและเบเกอรี่ ของ เอส แอนด พี ไดรับความนิยมและเชื่อถืออยางมาก
จากลูกคา จนมีการขยายสาขาอยางรวดเร็วตามแหลงทําเลที่สําคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด
ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี จํากัด จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และเปลี่ยนชื่อเปนบริษัท เอส
แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) บริษัทฯ มีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการ
ผลิตอยางตอเนื่อง ภายใตแบรนด “เอส แอนด พี” โดยแบงเปนรานอาหารเอสแอนดพี และ เอสแอนดพี
เบเกอรี่ชอพเพือ่ ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังประสบผลสําเร็จ
ในการนําเสนอและสรางแบรนดใหมๆ ใหเกิดขึ้น ไมวาจะเปน แบรนด “ภัทรา” “พาทิโอ” “บลูคัพ”
“วานิลลา” และผลิตภัณฑขนมไทย “SimplyThai” รวมทั้งขนมไหวพระจันทรยี่หอ “S&P” และ
“มังกรทอง”
สําหรับธุรกิจตางประเทศ ในป 2533 บริษัทฯ ไดเปดรานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน “ภัทรา”
(Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีประกอบกับ
ความนิยมของอาหารไทยในตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีสาขารวม 20 สาขา ภายใดแบรนด Patara, Patio, THAÏ, Siam Kitchen และ
Bangkok Jam นอกจากนี้บริษัทฯไดอนุญาตใหบริษทั Strategic Brands Network เปนผูดําเนินธุรกิจ
รานอาหารไทยภายใตลิขสิทธิ์แบรนด Thai-Patio มี 1 สาขา ณ กรุงมนิลา ประเทศฟลิปปนส
ในดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูป บริษัทฯ ไดขยายเขาสูธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน และ
ผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อเปนการตอบสนองตอทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค แม
ธุรกิจดังกลาวจะยังมีขนาดตลาดที่ไมใหญมากนักในปจจุบันแตมีศกั ยภาพที่จะเติบโตสูงในอนาคต ทั้งนี้
บริษัทฯไดลงทุนดานการวิจยั และพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอง
การของลูกคา โดยเนนจุดแข็งในแงคุณภาพ รสชาติและความหลากหลายของเมนู นอกจากนี้ กลุมเอส
แอนด พี ยังเปนผูนําในการใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่แบรนด “Caterman” บริการจัดสงอาหารถึง
บาน และบริการอาหารปนโต (Delivery : 1344)
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จากการที่กจิ การของเอส แอนด พี มีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ บริษัทฯ
ไดกอสรางโรงงานเบเกอรี่แหงแรกที่ถนนสุขุมวิท 62 ในป 2527 และไดสรางเพิม่ เติมที่เชียงใหม ภูเก็ต
และถนนบางนาตราด ในเวลาตอมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดสรางโรงงานผลิตอาหารแชแข็ง และผลิต
ภัณฑไสกรอกที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังอีกดวย
ปจจุบัน บริษทั ฯ เปนผูนําทางธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร โดยปจจัยหลักที่บริษทั ฯ
ยึดถือปฏิบัติมาตลอด 36ป คือ การนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพ คัดสรรวัตถุดิบและผลิตอยางพิถีพิถัน
รวมทั้ง ความมุงมั่นพัฒนาและสรางผลิตภัณฑใหม ๆ ที่แสดงถึงความใสใจของบริษทั ฯ ในการตอบสนอง
ตอความตองการของลูกคาใหดีที่สุด
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร
กาแฟ และเครื่องดื่ม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรีแ่ ละอาหารสําเร็จรูปตาง ๆ พรอมทั้งเปนผูผลิตใน
อุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ เอส แอนด พี ซึ่งสามารถแบงประเภทธุรกิจได 4 กลุมใหญ ๆ อันไดแก:
1) รานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ 2) รานอาหารในตางประเทศ 3)ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
ภายใตแบรนด “S&P” และแบรนดอื่น ๆ และ 4) บริการอื่น ๆ
ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีรานอาหารและรานเบเกอรี่ที่ดําเนินการอยูภ ายใตการ
ดําเนินการของ S&P รวม 330 สาขา และเมื่อรวมกับบริษัทในเครือจะมีรวม 362 สาขาทั่วประเทศ
ซึ่งถือเปนชองทางจัดจําหนายที่สําคัญและทํารายไดหลักของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการวาง Positioning
ของแตละรานที่แตกตางกันเพื่อใหสามารถเขาถึงและครอบคลุมกลุมลูกคาไดมากที่สุด ทั้งนี้ รานอาหาร
และรานเบเกอรี่ S&P จะมุงกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ในขณะที่ รานอาหารแบรนดอื่น
จะเขาถึงกลุมเปาหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น (Speciality Restaurant) โดยมีรายละเอียดของรานอาหาร
และเบเกอรีใ่ นประเทศของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ดังตอไปนี้

ดําเนินการโดย

% ถือหุนโดย S&P

จํานวนสาขา
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รานเบเกอรี่ S&P
รานอาหาร S&P
ราน Vanilla
ราน Patio
ราน Patara
รานอาหารทะเล Grand Seaside
รวมจํานวนรานที่ดําเนินการโดย S&P
ราน PizzaPatio
ราน Haagen Dazs Café
รวม

S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&P
S&Pizzanotti
HD Distributors

100%
47%

229
91
5
3
1
1
330
6
26
362

หมายเหตุ : บริษัทฯ มีเคานเตอรกาแฟ “Bluecup” อยูในรานรานอาหารและเบเกอรี่ S&Pจํานวน 184 แหง
S&P Restaurant & Bakery: Simply Delicious
รานอาหารสําหรับกลุมลูกคาครอบครัว วัยรุน และวัยทํางาน ระดับกลางขึ้นไป จําหนายอาหาร
นานาชนิด ไอศกรีม กาแฟ เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑเบเกอรี่ เปนการใหบริการทั้งการรับประทานที่ราน
(Eat in) การซื้อกลับบาน (Take away) และบริการจัดสงใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารที่
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ทหี่ ลากหลาย และขนมไทย ทางเลือกงาย ๆ ที่อรอย
สําหรับทุกๆ คน
S&P Bakery Shop & Corner: Fresh Baked Everyday
รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุมตาง ๆ ในแหลงชุมชนทั่วไป เชน ซูเปอรมารเก็ต
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เคก
คุกกี้ แซนวิชและขนมปง พรอมทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใหครอบคลุม พื้นที่สําคัญ ๆ ในแตละภาคของประเทศ

Vanilla Group
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Vanilla Group เปนรานอาหารแบรนดทอี่ อกแบบมาเพือ่ เขาถึงลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานที่
ทันสมัย มีรสนิยม และความเปนตัวของตัวเอง รานอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มี
คุณภาพในบรรยากาศที่มีจุดเดนของตัวเอง
(1) Vanilla Industry: Tea Cake / D.I.Y bakery / Cooking Workshop
รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุน
เปนการผสมผสาน ระหวางโมเดิรนและคลาสสิค
บริการอาหาร เชน สปาเก็ตตี้ ซุป สลัด เพสตี้ เคก มีการสอนทําอาหารเพื่อใหผูเรียนสามารถนํากลับไป
ทําใหคนที่บานรับประทาน หรือจัดปารตี้เองไดที่บาน
(2) Vanilla Restaurant: Breakfast / Lunch / Afternoon Tea Dinner
รานที่สรางสรรคบรรยากาศแบบ English Pub ตกแตงรานแนววินเทจ-โมเดิรน บริการ
อาหารทุกมื้อของวัน มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิค และมีความโดดเดนเฉพาะตัวใน
รูปแบบการจัดวางเมนูอาหาร และนําเสนอความสดใหมของครัว เบเกอรี่ภายในราน
(3) Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/Chocolatier/Confiserie
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกตเพื่อใหเขากับ lifestyle ที่
ทันสมัยของกลุมลูกคาของสถานที่ตั้ง (พารากอน ช็อปปง มอลล) นําเสนอความพิถีพถิ ันของการสรางสรรค
เมนู อาทิเชน เครป สลัด- แซนวิช ช็อคโกแลต และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคา Souvenir
(4) Vanilla Café: Japanese Style Cafe
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุน บรรยากาศการตกแตง Retro สไตลญี่ปุนที่เนนความ
เรียบงาย ใหแตละมุมในรานมีความเปนสวนตัว จูงใจดวยการคิดคนขนมญี่ปุนทีห่ ลากหลาย เหมือนมา
รับประทานอาหารที่บานเพื่อน ทางเลือกใหมที่ประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจ ให
กลุมลูกคาระดับบน
(5) Royal Vanilla: Tearoom-Dimsum
บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ
ดังนั้น การตกแตงจึงใชเฟอรนิเจอรที่เรียบงาย
สไตลจีน อาหารเปนเมนูตมิ่ ซํา และอาหารแบบจีน Street ในสไตลวานิลลา
(6) Sauce: Art literature cookbook
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รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล loft มีความทันสมัย
วรรณกรรม และ cookbook ผลิตภัณฑภายใตแบรนด “S&P” และแบรนดอื่น

จําหนายหนังสือศิลปะ

(7) Teppan Ice: เทปปนไอซไอศครีมผัดสไตลญปี่ ุน
ไอศครีมผัดบนกะทะเย็นสไตลญี่ปุน อรอยแบบหวานนอย ไขมันต่ํา มีหลากหลาย
รสชาติ ทั้งรสน้ําเตาหูแบบดั้งเดิม รสโยเกิรตผลไม รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหมลาสุด
จากญี่ปุน
Patio: Joy of eating
พาทิโอมอบความรื่นรมยแหงการรับประทานใหกับลูกคา ดวยอาหารรสชาติดีในบรรยากาศ
อบอุน มีสไตล เปนอาหารที่คุนเคยทัง้ ไทยและนานาชาติ ที่คัดสรรมาบริการให ไมวาจะเปนเวลาชวงใด
ของวัน
Patara : Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยสไตลโก เพื่อการสังสรรคเชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษตาง ๆ การตกแตงราน
ใหความรูสึกวาอยูในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยแตไมอดึ อัด
Grand Seaside: Great Seafood…Good view
บริการอาหารทะเลและอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆ ปลายแหลมฟาน ศรีราชา
PizzaPatio : The Unique Italian Taste
เปนการรวมลงทุนกับบริษัท ซานอตติ (ประเทศไทย) ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและประสบ
ความสําเร็จในอาหารอิตาเลียนมากวา 10 ป เพื่อดําเนินธุรกิจบริการสงถึงบานของพิซซาสไตลอิตาเลียน
แท ในปจจุบนั มีทั้งหมด 6 สาขา (ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทไดซื้อหุนทั้งหมดในสวนของบริษัท ซา
นอตติ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจ)
Haagen Dazs Cafe: Super Premium Ice Cream
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ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะ
สวนผสมชั้นเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลก
นํามาผลิตเปนไอศกรีมเนื้อแนนนุมละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย
อรอย เขมขน สัมผัสชวงเวลาอันแสนพิเศษนี้ไดที่ฮาเกน-ดาสคาเฟทั้ง 24 แหงทัว่ ประเทศไทย และอีก
กวา 200 จุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหาร ไฮเปอรมารเก็ต และ ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําทั่วไป
Bluecup Coffee & Tea: Brewing New Ideas
Bluecup เปนจุดจําหนายกาแฟคั่วสดคุณภาพดีในรานเอสแอนดพี เปดใหบริการใน 184
สาขา ครองตําแหนงแชมปบาริสตาประเทศไทยถึง 2 สมัยในป 2007 และ 2008 และแชมปลาเตอารท
ประเทศไทยป 2008 รางวัลที่บลูคัพไดรับคือความภาคภูมใิ จกวา 9 ปที่บลูคัพพัฒนาเครื่องดื่มกาแฟ
คุณภาพดีใหแกคอกาแฟคนไทย และจะกาวตอไปในฐานะรานกาแฟชั้นนําของคนไทย
Bluecup “House of Coffee”
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
กลุมเอส แอนด พี เปนตัวอยางหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารที่ประสบความสําเร็จทั้งตลาด
ในและตางประเทศ และบริษัทฯ ถือไดวาเปนหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในตางแดนโดยมี
การขยายสาขาในตางประเทศ ทั้งดวยตัวเองและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นในตางประเทศ ปจจุบัน
บริษัทฯ มีรานอาหารในตางประเทศรวม 19 สาขาและ 1 แฟรนไชส ใน 6 ประเทศ ดังตอไปนี้
อังกฤษ สวิสเซอรแลนด สิงคโปร ไตหวัน
จีน ฟลิปปนส
รวม
Patara
4
1
1
1
7
THAI
1
1
Patio
4
4
Siam Kitchen
6
6
Bangkok Jam
1
1
Thai-Patio*
1
1
รวม
4
2
8
4
1
1
20
*ลิขสิทธิ์แบรนด
Patara: Fine Thai Cuisine
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รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก
มีสาขาอยูในประเทศอังกฤษ 4 สาขา สวิสเซอรแลนด 1 สาขา สิงคโปร 1 สาขา และ จีน 1 สาขา
THAÏ: Contemporary Cuisine
รานอาหาร THAÏ ผสมผสานอาหาร เครื่องดื่ม และการตกแตง ที่ทนั สมัย มีสไตลของโลก
ตะวันออกและตะวันตก ทําใหลูกคาอยูใ นภวังคของการประสานที่ลงตัว ตั้งอยูในประเทศสวิสเซอรแลนด
1 สาขา
Patio: Joy of eating
เปนการนําเสนอแนวคิดของรานอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแตงและรส
ชาติดั้งเดิมของอาหารไทยใหกับคนทองถิน่ ของประเทศไตหวัน ภายใตสโลแกน Patio Thai contemporary
มี 3 สาขา และอาหารไทยรวมสมัย Thai Italian Inspired มี 1 สาขา เปนการผสมผสานฟวชั่นระหวาง
อาหารไทยและอิตาเลียน อยูใ นกรุงไทเป ประเทศไตหวัน
Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
รานอาหารที่ขายอาหารไทยที่เปนที่นิยม ยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับ
สัญญลักษณ Halal
จึงเปนรานอาหารไทยแบรนดเดียวที่เจาะผูบริโภคกลุมมุสลิมตั้งอยูในประเทศ
สิงคโปร 6 สาขา
Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine
อาหารไทยที่ไดอิทธิพลจากประเทศใกลเคียงรวมถึงญี่ปุน เปนรานสําหรับหนุมสาววัยทํางาน
ตองการความทันสมัย ทันใจทุกความตองการ ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร 1 สาขา
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ธุรกิจและจําหนายผลิตภัณฑภายใตแบรนด เอส แอนด พี และแบรนดอื่น
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
S&P: ผลิตภัณฑเคกและเบเกอรี่
Delio: คุกกี้สําหรับคนรูจักเลือก
บริษัทฯไดสรางแบรนด Delio Cookies เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของ
กลุมลูกคาใหมากขึ้น โดยมีจําหนายในราน S&P ไฮเปอรมารเก็ต, ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป และรานสะดวกซื้อ
เชน 7eleven, Family Mart และรานมินิมารททั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด
Mooncake: จิบชาชมจันทร
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม สด สะอาด ปลอดภัย และ
มีอายุผลิตภัณฑที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น เราครองความเปนผูนําและไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา ในการจําหนายผลิตภัณฑชนิดนีภ้ ายใตยี่หอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา
SimplyThai: Thai sweet delicacies
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก และขนม
ไทยประยุกตที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภณ
ั ฑสวยงามรวมสมัย

ผลิตภัณฑอาหาร
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อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Quick Meal): อรอยเหมือนมีเชฟที่บาน
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทฯ ไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนื่อง จุดเดนของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทฯที่แตกตางจากคูแขงอื่น คือ อาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง
S&P มีกลิ่นไอของความเปนรานอาหารทุกเมนูไดรับการปรุงอยางพิถีพิถันเพื่อใหอรอยถูกใจ
ผูบริโภคทั้งใหมีคุณคาและความปลอดภัยในดานโภชนาการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําการผลิตน้ําสลัด ซุปแชแข็งและสินคาอื่น ๆ ภายใตแบรนด Patio อีกดวย
ไสกรอก: ไสกรอก เอสแอนดพี แคชิมก็ตดิ ใจ
ผลิตไสกรอกประเภทตาง ๆ แฮม และเบคอน สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเปนสวนผสมสูตร
เฉพาะของเอส แอนด พี คัดเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแนน อรอย ในแบบฉบับรสชาติที่คน
ไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อใชเปนวัตถุดิบของรานอาหาร S&P และ แบบซองใน
ชองทางคาปลีกใน Modern Trade รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจอาหารอื่น ๆ อีกดวย
Jelio Jelly: วุน คาราจีแนน หวานชืน่ ใจ ดับกระหาย ไดวิตามินซี
เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่
คาราจีแนนสําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม และเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไม ใหวติ ามินซีสูง
Royallee
ผลิตภัณฑวัตถุเจือปนอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก สีผสม
อาหาร แปงคัสตารด เปนตน

บริการอื่นๆ

ห
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Delivery บริการจัดสงอาหาร: Just Call 1344
บริการสงอาหารและเบเกอรีถ่ ึงบาน และปนโตสําหรับอาหารมื้อเย็นสงถึงบานทุกวัน เนนในการ
ทําการสงเสริมการขาย ใหความคุมคาของราคาและอาหารที่ไดรับ และความสะดวกสบายภายในครัวเรือน
และสถานที่ทํางาน
Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Leave the details to us
บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอ
รูปแบบการจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด
Food house Catering : Institutional Catering
ธุรกิจใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหาร
ใหกับกลุม สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาตาง ๆ เปนการรวมทุน
กับบริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ
ภายใตแบรนด ฟูดเฮาส
โครงสรางรายได
รายไดแยกตามชองทางการจัดจําหนาย
บริษัทฯ มีรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 4,378 ลานบาท เปน 4,700 ลานบาท
หรือมีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.4 โดยสามารถแยกตามชองทางการจําหนายไดดงั นี้มีรายไดแยกตามชอง
ทางการจัดจําหนายดังนี้

รายไดแยกตามชองทางการจําหนาย ( หนวย: ลานบาท )

ห
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ชองทางการจําหนาย

ป 2552
จํานวน รอยละ
3,610
76.8

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่
425
9.0
สําเร็จรูป
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
661
14.1
อื่น ๆ*
4
0.1
รวมทั้งสิ้น
4,700
100.0
* รายไดจากการใหเชาสถานที่ใหบุคคลภายนอก

ป 2551
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3,315
75.7
295
8.9
395

9.0

30

7.6

664
4
4,378

15.2
0.1
100.0

(3)
322

(0.5)
7.4

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป 2552 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 76.8 ของรายไดจากการขายและบริการ
และขยายตัวรอยละ 8.9 หรือเพิ่มขึ้น 295 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของรานสาขา
เดิมประกอบกับยอดขายจากการเปดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในป 2552 บริษัทฯ มีการขยายสาขาจํานวน 42 สาขา
โดยแบงเปนรานอาหาร 7 สาขา และรานเบเกอรี่ 35 สาขา รวมจุดขายของบริษัทฯ ณ วันสิ้นป 2552 ที่ 330
จุดขาย โดยแบงเปนรานอาหาร 100 สาขา และรานเบเกอรี่ 230 สาขา โดยบริษัทยังคงมุงเนนการเปดสาขา
ใหมในพื้นที่ตา งจังหวัดตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากศักยภาพและกําลังในการบริโภคที่ดี และยังมีอัตราคา
เชาและคาแรงงานที่ต่ํากวาพืน้ ที่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินกิจกรรมทาง
การตลาดอยางตอเนื่องไมวา จะเปนโฆษณาทางสื่อโทรทัศน วิทยุ และสื่ออื่น ๆ โดยมุงเนนการสรางแบ
รนด “เอสแอนดพี” ใหมีความแข็งแกรง โดยแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและความสด
ใหมของผลิตภัณฑ

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
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ในป 2552 การแขงขันในธุรกิจอาหารสําเร็จรูปเปนไปอยางรุนแรงรวมทั้งภาวะการสงออกที่
หดตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงผลใหอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ไมสูงเทาปกอน โดยมีอัตราการเติบโตที่
ระดับรอยละ 6.5 หรือเพิ่มขึน้ 24 ลานบาท โดยในปทผี่ านมา นอกเหนือจากการขยายฐานลูกคาตามการ
ขยายสาขาของราน Modern Trade ตางๆแลว ทางกลุม บริษัทไดหากลุมลูกคาใหมๆ ที่มีศักยภาพในการ
เติบโตเพิ่มขึ้นหลายราย ซึ่งจะเปนการชวยสรางฐานรายไดที่แข็งแกรงของบริษัทในอนาคต
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
บริษัทมีการเปดสาขาเพิ่มเติมในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน ในชวงไตรมาสที่ 4 อยางไรก็ตาม
ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในป 2552 และการปดสาขาจํานวน 2 แหงในประเทศสิงคโปร ทําให
รายไดในสกุลเงินตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 6.5 ทั้งนี้ หากรวมผลกระทบจากการแปลงคาเงินตรา
ตางประเทศแลว รายไดจะลดลงรอยละ 0.5 หรือประมาณ 3 ลานบาท

ห
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4.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
(1) ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
ผลิตภัณฑเบเกอรี่
S&P: ผลิตภัณฑเคกและเบเกอรี่
Delio: คุกกี้สําหรับคนรูจักเลือก

บริษัทฯไดสรางแบรนด Delio Cookies เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อเพิ่มฐานของ
กลุมลูกคาใหมากขึ้น โดยมีจําหนายในราน S&P ไฮเปอรมารเก็ต, ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป และรานสะดวกซื้อ
เชน 7eleven, Family Mart และรานมินิมารททั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด
Mooncake: จิบชาชมจันทร
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม สด สะอาด ปลอดภัย และ
มีอายุผลิตภัณฑที่สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้น เราครองความเปนผูนําและไดรับการยอมรับจาก
ลูกคา ในการจําหนายผลิตภัณฑชนิดนีภ้ ายใตยี่หอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา
SimplyThai: Thai sweet delicacies
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก และขนม
ไทยประยุกตที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภณ
ั ฑสวยงามรวมสมัย

หนา 13
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ผลิตภัณฑอาหาร
อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง (Quick Meal): อรอยเหมือนมีเชฟที่บาน
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทฯ ไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา
อยางตอเนื่อง จุดเดนของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทฯที่แตกตางจากคูแขงอื่น คือ อาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง S&P มีกลิ่นไอของความเปนรานอาหาร ทุกเมนูไดรับการปรุงอยางพิถีพิถันเพื่อใหอรอยถูกใจ
ผูบริโภคทั้งใหมีคุณคาและความปลอดภัยในดานโภชนาการ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดทําการผลิตน้ําสลัด ซุปแชแข็ง และสินคาอื่น ๆ
อีกดวย

ภายใตแบรนด Patio

ไสกรอก: ไสกรอก เอสแอนดพี แคชิมก็ตดิ ใจ
ผลิตไสกรอกประเภทตาง ๆ แฮม และเบคอน สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเปนสวนผสมสูตร
เฉพาะของเอส แอนด พี คัดเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแนน อรอย ในแบบฉบับรสชาติที่คน
ไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน เพื่อใชเปนวัตถุดิบของรานอาหาร S&P และ แบบซองใน
ชองทางคาปลีกใน Modern Trade รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจอาหารอื่น ๆ อีกดวย
Jelio Jelly: วุนคาราจีแนน หวานชื่นใจ ดับกระหาย ไดวิตามินซี
เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่
คาราจีแนนสําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม และเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไม ใหวติ ามินซีสูง
Royallee
ผลิตภัณฑวัตถุเจือปนอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก สีผสม
อาหาร แปงคัสตารด เปนตน
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บริการอื่นๆ
Delivery บริการจัดสงอาหาร: Just Call 1344
บริการสงอาหารและเบเกอรีถ่ ึงบาน และปนโตสําหรับอาหารมื้อเย็นสงถึงบานทุกวัน เนนในการ
ทําการสงเสริมการขาย ใหความคุมคาของราคาและอาหารที่ไดรับ และความสะดวกสบายภายในครัวเรือน
และสถานที่ทํางาน
Caterman บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Leave the details to us
บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอ
รูปแบบการจัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด
Food house Catering
ธุรกิจใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหาร
ใหกับกลุม สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และ สถานศึกษาตาง ๆ เปนการรวมทุน
กับบริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ในเครือบริษัท โอซีเอส ประเทศอังกฤษ
ภายใตแบรนด ฟูดเฮาส
(2)

การตลาดและภาวะการแขงขัน

นโยบายการตลาดที่บริษัทฯ ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 36 ป
คือ การสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ S&P “ชื่อนี้มีแตความอรอย”
เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรีท่ ี่มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ
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กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แยกเปนแตละแบรนดซงึ่ จะเนนใหความสําคัญทางดาน
ผลิตภัณฑและดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักในแตละแบรนดนั้น ๆ ปจจุบันธุรกิจ S&P เปน
แบรนดหลักซึ่งเปนธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแกครอบครัวในระดับกลาง นอกเหนือจากนี้
S&Pยังมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน บริการอาหารปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีรานอาหาร
ทั้งในและตางประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีการแขงขันในตลาด เชน Bluecup Coffee, ขนมไหว
พระจันทรมังกรทอง , อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ Delio ที่แพรหลายใน
ซุปเปอรมาเก็ตทั่วไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัทฯ แบงไดเปน 6 ดาน ดังนี้
1. ดานผลิตภัณฑ
คุณภาพและความคุมคาของผูบริโภค เปนนโยบายทีบ่ ริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดย
ตลอด 36 ป คุณภาพของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการคัดสรรเลือกใชแตวตั ถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่สด ซึ่ง
เปนสิ่งที่บริษัทใหความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ S&P มาก
นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ
บริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายทั้งดานเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง และอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค บริษทั ยังไดพฒ
ั นารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เชน ทางดานเบเกอรี่
ไดแก ขนมปงไสชอคโกแลต, กาโตว, พิซซาหนาใหม ๆ , ขนมแสงจันทร (Moonlight Cake), เดนิชไส
กรอกที่ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอยางดี ทางดานอาหาร ไดแก อาหารสุขภาพ ประเภทเสนบุก ขาว
มันปู และขาวกลองงอก ที่ไดรับความนิยมอยางมาก ทางดานผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ผลิตภัณฑอาหาร
สําเร็จรูปและเบเกอรี่แชแข็ง ขาวกลองงอก, เคกบลูเบอรี่ครีมสด, เคกช็อคโกลแลตมูส, ไสกรอกพันเบคอน,
แฮมน้ําผึ้ง และ เครื่องดื่ม UHT เปนตน
ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑมาโดยตลอด และเปนผูนาํ ดานการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชว ยในการตัดสินใจเลือกซือ้
ผลิตภัณฑของผูบริโภค โดยเฉพาะชวงเทศกาลสําคัญ ๆ
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2. ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย
บริษัทฯ ไดตอกย้ําความเปนผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่ ดวยการออกโฆษณาที่สราง
ภาพพจนที่ดใี หกับอาหารและผลิตภัณฑ เคก และเบเกอรี่ตางๆ โดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม ความพิถีพิถันใน
การปรุง และรสชาติอรอย ภายใต สโลแกน “ เอส แอนด พี ชื่อนี้มแี ตของอรอย” และบริษัทๆ ยังจัดใหมี
รายการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ ในแตละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญตางๆ
3. การกําหนดราคา
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
- ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต
- ราคาขายผลิตภัณฑของคูแ ขง หรือเกณฑราคาขายโดยทัว่ ไปในตลาด
- เพื่อใหลูกคาของ เอส แอนด พี รูสึกถึงความคุมคาเงิน
- อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนัน้ ๆ
4. ดานการพัฒนาคนเพื่อการสงเสริมการขาย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงไดมีการ
จัดโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในรานอาหาร เพื่อใหทํางานดวยความ
ความสนุกและความสุข โดยจัดโปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑ และการแนะนํารายการสงเสริม
การขาย ซึ่งเปนการใหความรูทั้งแกพนักงาน และสื่อสารยังลูกคาไดเปนอยางดี
5. ดานการเลือกทําเลเปดสาขา
ในปนี้บริษัทฯ ไดเปดสาขา 9 แหง และเบเกอรี่ชอพ 34 แหง ในการเลือกเปดสาขานั้น
มีแนวโนมไปตางจังหวัด หัวเมืองใหญมากขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทฯ ตองทําการสํารวจความ
ตองการของตลาดกอนเชนกัน เพื่อใชในการตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขา, รูปแบบของอาหาร และ
ขนาดพื้นที่ เพื่อใหตอบสนองความตองการของตลาดใหมากที่สุด
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6. ดานการประชาสัมพันธ
บริษัทฯ เนนการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และการสรางความรับผิดชอบตอสังคม
ใหกับชุมชนตาง ๆ โดยในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมคืนกําไรใหกับลูกคาสมาชิก S&P Joy Card
ดวยกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งป ไมวาจะเปนกิจกรรมบันเทิง ดวยการจัดชมภาพยนตรทุกเดือน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดวยการสอนทําอาหารจากผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ การสอนทําลาเตอารตจากบาริสตาระ
ดับประเทศ รวมถึงกิจกรรมสรางสรรคสังคม ดวยการจัดกิจกรรม Summer Camp ใหกับสมาชิก S&P
Jak-ka-Jee Club Joy Card ไดใชเวลาวางชวงปดเทอมภาคฤดูรอนในการปฎิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถาน
นอกจากกิจกรรมสําหรับลูกคา บริษัทฯ ยังไดดูแลสังคมดวยการมอบเคกใหกับผูดอ ยโอกาส และมูลนิธิ
ตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อีกทั้งจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารใหกับมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ
โรงเรียนศรีสังวาลย และการปรับปรุงโรงอาหารในตางจังหวัดจํานวน 3โรงเรียน เพื่อสรางสุขลักษณะ
ทางโภชนาการที่ถูกตองใหกับชุมชน
สภาวะเศรษฐกิจและตลาดการแขงขัน
ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันนีส้ งผลใหผูบริโภคเพิ่มความระมัดระวังและประหยัดในการจับจายใชสอย
ตองการความคุมคาของการใชจายมากขึ้น พิจารณาและเปรียบเทียบหลายปจจัย กอนตัดสินใจซื้อ หรือใช
จาย
แมวาภาวะเศรษฐกิจที่มีปญหาและการแขงขัน ที่รุนแรงขึ้น แตบริษทั ฯ สามารถทํายอดขายอาหาร
และเครื่องดื่มภายในประเทศ ในป 2552 ไดถึง 1,420 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการขยายตัว รอยละ 7.4
ซึ่งสูงกวาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ ปจจัยทีจ่ ะทําให บริษัทฯ ประสบความสําเร็จ
ดังกลาว คือ บริษัทฯ ไดเปดสาขารานอาหารเพิ่มเติมซึ่งชวยผลักดันการเติบโตของยอดขาย โดยในปที่
ผานมา บริษัทฯ ไดเปดสาขาเพิ่ม 7 สาขา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีระบบการจัดการที่ดี นําเสนอสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพ ผลิตและคัดสรรอยางเอาใจใสตอความตองการของลูกคาที่ละเอียดออน อีกทั้งบริษัทฯ
ไดพัฒนาสินคาและบริการอยางตอเนื่องเพือ่ ตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่เปลี่ยนแปลง และขยาย
ขอบเขตธุรกิจออกไปในรูปแบบอื่น ๆ เชน บริการจัดสงอาหารถึงบานและออฟฟศรวมทั้งการใหบริการ
จัดเลี้ยงนอกสถานที่อีกดวย
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สําหรับธุรกิจเบเกอรี่โดยเฉพาะขนมเคกและคุกกี้นนั้
จากการที่สังคมไทยใหการยอมรับสินคา
ดังกลาวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สงผลใหธุรกิจมีแนวโนมการเติบโตที่ดี อยางไรก็ตาม ภาวะการแขงขันในธุรกิจ
คอนขางมีความรุนแรงเชนกัน เนื่องจากการเขามาของผูประกอบการรายใหมสามารถทําไดงายจากทั้งใน
และตางประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานที่สูงกวาอุตสาหกรรมโดยรวม โดยในปพ.ศ. 2552
บริษัทฯ ไดเปดรานเบเกอรี่ เพิ่ม 35 สาขา มียอดขายเบเกอรี่ 2,106 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ
10.4 ทั้งนี้ จุดเดนของบริษัทฯ ที่แตกตางจากผูผลิตรายอื่น
นอกเหนือจากรสชาติและคุณภาพแลว
ผลิตภัณฑเบเกอรี่ของบริษัทฯ จะมีบรรจุภัณฑที่สวยงาม ทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผูซื้อ ทั้งยังเก็บ
ถนอมอาหารไดดี และสะดวกแกการบริโภค บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูนําทั้งอุตสาหกรรมเบเกอรี่และขนมไทย
โดยผลิตขนมไทยหลายชนิด พรอมทั้งจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูบริโภคหันมานิยมขนมไทย ซึ่งชวยสงเสริม
ภาพลักษณอันโดดเดนของบริษัทฯ ในทางออม
เหตุการณที่สําคัญในป พ.ศ. 2552
บริษัทฯ ไดรวมสนับสนุนวันสตรีไทย เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม 2552 โดยมอบเคกขนาด 979 ปอนด และ
จัดทําคุกกี้ลายดอกควีนสิริกิติ์ สัญลักษณวนั สตรีไทย จํานวน 5,000 กลอง เพื่อจําหนายในราน S&P และ
นํารายไดหลังหักคาใชจายมอบใหกับสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชูปถัมภ
ใหการสนับสนุนโครงการ “มอบโอกาสดี ๆ ใหสตรีอีกครั้ง” (ครั้งที่ 2) จัดขึ้นโดยสมาคมสตรี
นักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทย โดยมีทีมวิทยากรของบริษัทฯ เขาไปดําเนินการฝกอบรมวิชาชีพดาน
อาหารและเบเกอรี่ใหกับผูตอ งขัง ณ ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว เพื่อชวยสรางโอกาสและเสริมสราง
ความรูในการประกอบอาชีพใหแกผูตองขังหญิงหลังพนโทษ เพื่อคืนคนดีใหแกสังคม เมื่อวันที่ 24 - 25
มิถุนายน 2552
บริษัทฯ ไดรบั รางวันดีเดนดานการริเริ่มผลิตภัณฑมาตรฐานใหม จากสํานักมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เพื่อแสดงถึงความสามารถการจัดการดานคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารได
ตลอดหวงโซอาหาร
รวมทั้งระบบตรวจสอบยอนกลับมาใช สามารถทําใหตรวจสอบสินคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผานมา
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การเขารวมกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดขึ้นในโครงการ “Company Visit”บริษัทฯ
ไดตอนรับนักลงทุนเพื่อเขาเยี่ยมชมโรงงานเบเกอรี่ บางนา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม
และโครงการ
“ Opportunity Day” เพื่อนําเสนอขอมูลและผลประกอบการของบริษัทใหแกนกั วิเคราะห สื่อมวลชน ผู
ลงทุนรายยอย รวมทั้ง เผยแพรผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2552 ณ
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทฯ ฉลองครบรอบ 36 ปแหงความสําเร็จดวยการจัดงาน 36 ปS&P Show Cake อยางยิ่งใหญ
ระหวางวันที่ 20–24 พฤศจิกายน ศกนี้ ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา โดยมีพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
ศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จเปนองคประธานเปดงาน
พรอมทั้งทรงแสดงการแตงหนาเคกในพิธเี ปดงาน
สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน แกคุณภัทรา ศิลาออน ประธานกรรมการ บมจ. เอส แอนด พี
ซินดิเคท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี คลอง 6 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552
เปดรานอาหารในตางประเทศ 2 แหง ในชื่อ Siam Kitchen ที่ City Square Mall ประเทศสิงคโปร
1 ราน และราน Patara ที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 1 ราน
โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ไดขยายสายการผลิตซอสใหกับสายการบินในรูปแบบการบรรจุซอง
และถวย ซึ่งไดรับเครื่องหมายฮาลาล โรงงานผลิตเบเกอรี่ มีการเตรียมศึกษาและจัดทํารายการปรับปรุง
โรงงานทั้งสองแหง ในป 2553 ใหสามารถรองรับการขยายสาขาในอนาคต รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่ผลิต
ของโรงงานสุขุมวิท เพื่อสรางความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑของเรา
รานอาหารภัทรา ลอนดอน ไดรับรางวัลรานอาหารไทยอันดับหนึ่ง “Top Thai Restaurant in London
2009 จากผูจัดอันดับรานอาหารชั้นนํา “ZAGAT Survey” เปนครั้งที่ 3 และรางวัล London's Best Thai
Restaurants จากนิตยสาร Time-Out London ในป 2009 รานอาหารภัทรา เจนีวา รับการปรับอันดับ Gault
Millau Guide 2009-2010 ไดรับ baton 2 ดวง
ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดขยายพืน้ ที่การรับนักเรียนรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ สํานักการ
บริหารการศึกษาพิเศษ รับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะหและศึกษาสงเคราะห ซึ่งเปนเยาวชน
ขาดโอกาสทางการศึกษาจากภาคตาง ๆ ไดเขามาศึกษาตอในศูนยการเรียน
หนา 20

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
นโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหา
จะคํานึงถึงเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบ/สินคา ที่มีคุณภาพสูง และ
ไดรับการยอมรับเรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยเปนอันดับแรก สวนในเรื่องของราคาจะพิจารณาเปน
อันดับรองลงมาเพื่อใหผลิตภัณฑตาง ๆ ของบริษัทมีคุณภาพสูงกอนถึงมือผูบริโภค
ไดมีการเสริมประสิทธิภาพดานการจัดซื้อจัดหา โดยติดตามแนวโนมดานปริมาณ, ราคา และ
คุณภาพของสินคาตามกลไกของตลาดในประเทศและตลาดโลก, ตามฤดูกาล และภัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบ
ตอตัววัตถุดิบทั้งโดยตรงและโดยออมเพื่อประเมินความเสี่ยงไมใหขาดแคลนวัตถุดิบ และเตรียมรับมือ
แกปญหาโดยการหาสินคา/วัตถุดิบทดแทน โดยรวมมือกับ R&D ของบริษัทในการทดลองวัตถุดิบทดแทน
ใหม ๆ อยางตอเนื่อง และรวมมือกับผูขายในการพัฒนาวัตถุดิบในรูปแบบใหม ๆ นอกจากนี้ยังไดมีการ
จองซื้อสินคาลวงหนา เพื่อใหมั่นใจวาจะไมขาดแคลนวัตถุดิบและไดราคาที่ถูกลงสําหรับการจองซื้อใน
ปริมาณมากและมีระยะเวลาที่ชัดเจน โดยไดมกี ารกําหนด SPECIFICATION ของสินคาแตละชนิดเพื่อ
เปนการสื่อใหตรงกันระหวาง Supplier/เจาหนาที่คลังผูตรวจ มีกระบวนการควบคุมตั้งแตขั้นตอนการ
สั่งซื้อ, ตรวจรับโดยการสุมตรวจที่คลังสินคา และประเมินติดตามผูขาย ดานคุณภาพสินคา, การบริการ,
ราคา และการแกปญหารวมกับผูขายอยางตอเนื่องในวิธีการสั่งซื้อ จะมีการคัดเลือกผูขายมากกวา 5 ราย
ขึ้นไป เพื่อประมูล/เสนอราคา และคัดเลือกผูขายที่ผานการประมูลตามลําดับไวอยางนอย 3 รายในแตละ
ชวงเวลาเพื่อกระจายความเสีย่ งในการสั่งซื้อไมใหขาดแคลนวัตถุดิบ และเพื่อรักษาสัมพันธภาพทีด่ กี ับคูคา
และยังไดมีการปรับกลยุทธภายในโดยเปลี่ยนการสั่งซื้อวัตถุดิบบางกลุมสินคา เชน ผักสด เนื้อสัตว จาก
เดิมใหผูขายสงตรงจุดขาย
ซึ่งยากตอการควบคุมและติดตามคุณภาพมาเปนใหผูขายสงวัตถุดิบผาน
คลังสินคา (โครงการผักเขาคลัง) เพื่อตรวจสอบและคัดกรองกอนสงจุดขาย ซึ่งในโครงการนี้สงผลใหจุด
ขายไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ลดตนทุนดานราคาซื้อและลดการสูญเสียไดเปนอยางมาก
ในปที่ผานมาจนถึงตนป 2553 แนวโนมวัตถุดิบหลายรายการปรับราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบ
ที่ตนน้ําตองนําเขาจากตางประเทศ
เชน น้ํามันเนยทีน่ ํามาผลิตเนย ตลาดโลกปรับราคาสูงขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
ฝายผลิตเบเกอรี่รวมกับฝายจัดซื้อเตรียมการซื้อเนยใหมีปริมาณเพียงพอตอการผลิตในชวง
เทศกาลปใหมและไตรมาสแรก ทําใหตนทุนการผลิตไมสูงมากนัก และคาดวาแนวโนมกลางป 2553
อาจจะปรับตัวลดลงบาง
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ในเรื่องการจัดหาวัตถุดิบสดประเภทที่มีปริมาณ และราคาผันแปรไปตามฤดูกาล ทีก่ ระทบกับ
ผลผลิต เชน ไขไก, เนื้อไกสด มีความออนไหวมากตองประมูลราคาทุก 2 สัปดาห และในเบื้องตนผูขาย
จะตองมีใบรับรองการปลอดไขหวัดนกจากกรมปศุสัตว , เนื้อหมูผูขายจะตองมีใบรับรองการปลอดสารเรง
เนื้อแดงจากกรมปศุสัตว, สําหรับเผือกหอม, ทุเรียน, สตอเบอรี่ ที่ตองใชมากในโรงงานผลิตอาหารแชแข็ง
ก็เปนพืชที่ผลผลิตสัมพันธกับฤดูกาล ฝายจัดซื้อจัดหาจะตองติดตามใกลชิดในชวงที่ปริมาณการออกผล
ผลิตสูงสุดของฤดู ซึ่งจะจัดซื้อไดในราคาที่ต่ํา/คุณภาพดี ใหปริมาณเพียงพอสําหรับการผลิตอาหารและ
จัดเก็บแชแข็งอยางปลอดภัย
ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับสภาวะแวดลอม และไดศกึ ษาพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ
พลาสติกที่จะนํามาใชทดแทนบรรจุภณ
ั ฑเดิมบางชนิด เพื่อจะเปนการชวยลดภาวะโลกรอนอยางตอเนื่อง
ในปนบี้ ริษัทยังคงตระหนัก และใหความสําคัญในคุณภาพ และความปลอดภัยเกีย่ วกับผลิตภัณฑ
อาหาร ตั้งแตขั้นตนของการจัดหาวัตถุดบิ และผูจําหนวยวัตถุดิบ ดังนี้
1. พัฒนาการดําเนินงานของทุกหนวยงานเพือ่ ความสอดคลองกับมาตรฐาน
และขอกําหนด
กฎหมาย
2. สื่อสารและใหความรูดานความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแกผมู ีสวนได
สวนเสียในธุรกิจของ เอส แอนด พี
3. พัฒนาเครือขายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
และคุณภาพอาหาร
4. พัฒนาทีมคุณภาพใหมีทักษะการประเมินความเสี่ยง เพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิง
ปองกัน
5. นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยี มาชวยในการพัฒนา และประยุกตใชมาตรฐานความ
ปลอดภัยและคุณภาพอาหาร
6. จัดระบบงาน / ผูรับผิดชอบ ใหรองรับกรณีเกิดปญหา / แกปญหาใหมีกระบวนการที่สั้น
กระชับ รวดเร็ว
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การวิจัยและพัฒนา

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
รายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอ
นี้”

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินถาวร

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินที่เปนที่ดินและอาคารใชเปนสํานักงาน และโรงงาน มี
มูลคาบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ที่ดินและอาคาร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจาของ

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

มูลคาบัญชี
(สุทธิ)
7.88
21.63
5.59
14.96
17.93
20.00
142.60
0.57
7.13
23.30
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ที่ดินและอาคาร

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์

มูลคาบัญชี
(สุทธิ)

อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ชั้น
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 เขตวัฒนา กทม.

เจาของ

0.26

อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 เขตพระโขนง กทม.
อาคารสํานักงานรานสาขาเมืองทองสูง 6 ชั้น
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อ.ปากเกร็ด นนทบุรี
อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4 เขตลาดกระบัง กทม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน อ.เมือง เชียงใหม
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู 4 บางนา-ตราด กม. 23.5 อําเภอบางเสาธง สมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภูเก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู 6 ต. รัษฎา อ.เมือภูเก็ต จ. ภูเก็ต

เจาของ

2.78

เจาของ

5.58

เจาของ

46.25

เจาของ

0.26

เจาของ

47.00

เจาของ

2.58

หมายเหตุ : * บริษัทฯ ไมมีภาระผูกพันใด ๆ
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พื้นที่เชาดําเนินงาน
พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P สวนใหญจะทําสัญญาเชา
ระยะเวลาสั้น 3 ป เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่คอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพ
เศรษฐกิจและการคาที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นที่
ระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลคาสินทรัพยที่รวมสวนปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552 สรุปไดดังนี้
สาขา
ฟอรั่ม ชลบุรี
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี เนื้อที่ 233 ตรม.
อิมพีเรียล สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง เนื้อที่ 302 ตรม.
สยามจัสโก สุขาภิบาล1
ศูนยการคาจัสโก สุขาภิบาล 1 เนื้อที่ 400 ตรม.
สีลม คอมเพล็กซ
ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ เนื้อที่ 228 ตรม.
เซ็นทรัล บางนา
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา เนื้อที่ 381 ตรม.
บางลําพู งามวงศวาน
ศูนยการคาบางลําพู งามวงศวาน เนื้อที่ 388 ตรม.
รอยัล เจริญนคร
ศูนยการคารอยัลพลาซาเจริญนคร เนื้อที่ 384 ตรม.
อารซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4 ชั้น
เฉลิมกรุง
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง เนื้อที่ 387ตรม.
ฟวเจอรพารค บางแค
ศูนยการคาฟวเจอรพารค บางแค เนื้อที่ 350 ตรม.

ระยะเวลาเชาและ
มูลคาสิทธิการเชา
เชาระยะเวลา 25 ป
สิ้นสุดป 2557
เชาระยะเวลา 25 ป
สิ้นสุดป 2560
เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2555
เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2554
เชาระยะเวลา 30 ป
สิ้นสุดป 2566
เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2552
เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2554
เชาระยะเวลา 26 ป
สิ้นสุดป 2562
เชาระยะเวลา 30 ป
สิ้นสุดป 2563
เชาระยะเวลา 27 ป
สิ้นสุดป 2563

มูลคาทางบัญชี
(สุทธิ)(ลานบาท)
1.40
5.99
1.34
3.02
8.88
0.00
0.80
7.26
10.24
10.91
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สาขา
เซ็นทรัล ปนเกลา
ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา เนื้อที่ 253 ตรม.
ไดอานา หาดใหญ
หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญเนื้อที่ 310 ตรม.
มาบุญครองเซ็นเตอร
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร เนือ้ ที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล โคราช
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช เนื้อที่ 225 ตรม.
สุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เนือ้ ที่ 200 ตรม.

ระยะเวลาเชาและ มูลคาทางบัญชี
มูลคาสิทธิการเชา (สุทธิ)(ลานบาท)
เชาระยะเวลา 20 ป
4.76
สิ้นสุดป 2558
เชาระยะเวลา 13 ป 11
10.49
เดือนสิ้นสุดป 2565
เชาระยะเวลา 10 ป
1.25
สิ้นสุดป 2553
เชาระยะเวลา 26 ป
11.46
สิ้นสุดป 2570
เชาระยะเวลา 5 ป
5.03
สิ้นสุดป 2554

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานและผลิตสินคาของบริษัทฯ จะมีขนาดเล็กจนถึง
ปานกลางใชผลิตอาหารและเบเกอรี่ มีมูลคาตอเครื่องหรือรวมกันแลวไมเกินกวารอยละ 10 ของมูลคา
สินทรัพยรวมของปบัญชีลาสุด
นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ยังเปดดําเนินงาน
อยู ซึ่งประกอบธุรกิจตาง ๆ ทีจ่ ะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเปนสวนใหญมีมูลคารวมประมาณ 90 ลาน
บาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 3.73 ของสินทรัพยรวม
ทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่นาสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี
บริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดยการเขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
บริษัทเปนสําคัญ สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการที่
เปนตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนทีบ่ ริษัทถืออยู เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของ
คณะกรรมการบริษัท
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โครงการในอนาคต

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงาน
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอ
นี้”

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

6. ขอพิพาททางกฎหมาย
ปจจุบัน บริษทั ฯ ไมมีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มี
จํานวนสูงกวารอยละ 5ของสวนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีที่
มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
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7.

โครงสรางเงินทุน
1. หลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจด
ทะเบียน จํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ
ละ 5 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว จํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน
104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหนุ ละ 5 บาท
2. ผูถือหุน
สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 5
กุมภาพันธ 2553 มีดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมผูถือหุน
กลุมศิลาออน และกลุมไรวา
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
กองทุนเพื่อการรวมลงทุน
CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม
นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค
นางปริญญา ขันเจริญสุข
นายนิติ โอสถานุเคราะห
นายพิทกั ษ พิเศษสิทธิ์

จํานวนหุน รอยละ
39,426,352
37.66
23,993,300
22.92
10,000,000
9.55
4,117,300
3.93
3,469,000
3.31
1,474,400
1.41
1,162,200
1.11
1,042,462
1.00
960,100
0.92
830,000
0.79
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3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได
ตามงบการเงินรวม แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ
และในกรณีทงี่ บการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดที่กาํ หนดไว และคํานึงถึงสภาพคลองของ
บริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ
สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ
ดําเนินงานเชนกัน

และผลการ
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8.

การจัดการ
1. โครงสรางกรรมการบริษทั

โครงสรางการจัดการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร ซึ่งบริษัทยังมิไดมกี ารปฏิบัติในเรื่องการ
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
โดยมีรายละเอียดและ
ขอบเขตอํานาจหนาทีด่ ังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัท
ณ ปจจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย

รายชื่อกรรมการ / ตําแหนง

1. นางภัทรา ศิลาออน / ประธานกรรมการ
2. รอยโทวรากร ไรวา / รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา /
กรรมการผูจัดการใหญ
4. นายขจรเดช ไรวา / กรรมการ
5. นายพจน วิเทตยนตรกิจ / กรรมการ
6. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค / กรรมการ
7. นางปรารถนา มงคลกุล / กรรมการ
8. นายวิทูร ศิลาออน / กรรมการ
9. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา / กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล /
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายดุสิต นนทะนาคร /
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางเกษสุดา ไรวา /
กรรมการและเลขานุการบริษัท
รวมทั้งสิ้น

การรวมประชุม
/ การประชุม
ทั้งหมด
(รวม AGM)

กรรมการ
บริษัท

การรวม
ประชุม /
การประชุม
ทั้งหมด

กรรมการ
ตรวจสอบ

5/5
5/5
5/5

200,000
200,000
200,000

-

-

200,000
200,000
200,000

5/5
2/5
2/5
4/5
5/5
5/5

200,000
170,000
170,000
190,000
200,000
200,000

4/4

70,000

200,000
170,000
170,000
190,000
200,000
270,000

5/5

200,000

4/4

70,000

270,000

5/5

200,000

2/4

30,000

230,000

5/5

200,000

-

-

200,000

170,000

2,500,000

2,330,000

รวมทั้งสิ้น
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หมายเหตุ คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก บําเหน็จกรรมการ
ในอัตราทานละ 150,000 บาท และคาเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษัท 10,000 บาท/ทาน/ครั้ง
ที่เขารวมประชุม และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ทาน/ครั้งที่เขา
รวมประชุม ทั้งนี้ มีผลตั้งแตการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2552
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. มีอํานาจหนาที่จัดการบริษทั ฯ ใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถือหุน
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้ง
ติดตามดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายทีก่ ําหนดไว
3. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบ
บัญชี รวมทั้ง ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
4. กํากับและควบคุมดูแล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้ง มีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งให
เปนกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
5. กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ทาน ซึ่งมิได
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลองกับ
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
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คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด
กลาวคือ
- ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่
เกี่ยวของ
- เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได
รับเงินเดือนประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจาก
บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกีย่ วของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ใน
ระยะเวลาที่ผานมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป
- เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกีย่ วของ หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
- เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
- เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
นอกจากนี้แลว ยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย
โดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่เกีย่ วกับทรัพยสนิ หรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภ ายใตอิทธิพล
ของบุคคล หรือกลุมบุคคลใด ๆ รวมทั้งไมมีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดง
ความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่
2/2551 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(เปนผูมีความรูและประสบการณดานบัญชีการเงิน)
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการตรวจสอบ
หนา 32

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ใชอยูในปจจุบัน
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของ
หนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย
เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ
กําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูส อบ
บัญชีโดยไมมฝี ายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปน
ไปตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการ
ดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่าํ เสมออยางนอย 3 เดือนตอครั้ง และมีการรายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัท ซึง่ ในป 2552 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการแตละทานที่เขาประชุมในปที่ผา นมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ
“คณะกรรมการบริษัท”
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(3) คณะกรรมการบริหาร
ในป 2552 คณะกรรมการบริหารมี 6 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.

2.
3.

4.

5.

6.

ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู
ภายใตกฎหมายเงื่อนไข กฎระเบียบและขอบังคับของบริษัทฯ เวนแตรายการที่กฎหมาย
กําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะและกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจ และกลยุทธทางธุรกิจ
ของบริษัทตอคณะกรรมการ
กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจ
ประจําป และงบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ
ทางธุรกิจ โดยสอดคลองกับนโยบาย และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ
สําหรับการอนุมัติเกีย่ วกับกิจการอันจะเปนพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ตามหนังสือ
รับรองเทานั้น
ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
ทัง้ นี้ อํานาจในการ
ดําเนินการดังกลาวขางตน ไมรวมถึงการดําเนินการเกีย่ วกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
รายการไดมาและจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย
ปฏิบัติหนาที่อนื่ ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
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การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้น กําหนดใหรายการที่กรรมการบริหาร
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทหรือบริษัทยอย ใหกรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได
(4) คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีผูบริหารจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
2. นางเกษสุดา ไรวา

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญบริษทั เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
รองผูจัดการใหญสายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นายวิทูร ศิลาออน
กรรมการบริหาร
รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ
นางจันทนภิ า สุริยง
รองผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
นางพัชรี วิสทุ ธิวรรณ
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา
นายสมยศ สงครอด
รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจการผลิต (ปจจุบันไมไดเปน
พนักงาน ของบริษัทแลว)
นายสมจิตร กิติธีระกุล รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
นางไพลิน นิมิตยงสกุล รองผูจัดการใหญสายวิจยั และพัฒนา
นางรุงทอง รามน โอมส รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธธุรกิจ
รองผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน
นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญสายการขาย
รองผูจัดการใหญจัดซื้อ จัดหา
นางวันเพ็ญ ทองศรี

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภูมิโครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

หนวยงานสนับสนนองคกร
สายบัญชีและการเงิน
สายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคคล
สํานักเทคโนโลยีและระบบงาน
สายพัฒนาธุรกิจ

กรรมการผูจัดการใหญ

คณะจัดการ

กรรมการรองผูจัดการใหญ

สํานักกลยทธธรกิจ

ธรกิจรวมทนในและตางประเทศ

ธรกิจการผลิต

ธรกิจอาหารในประเทศ
สายปฏิบัติการสาขา S&P

สายการผลิตเบเกอรี่

สายปฏิบัติการสาขา Speciality

สายการผลิตอาหาร

สายการขาย

สายวิจัยและพัฒนา

สายการตลาดและผลิตภัณฑ

สํานักกรรมการ
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ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการและผูบริหาร มีดังนี้
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ป ที่ผานมาเกีย่ วกับ
1. การถูกคําพิพากษาของศาลวากระทําความผิดอาญา เวนแตความผิดที่เกีย่ วกับ
ระเบียบวินยั จราจรหรือความผิดลหุโทษ
2. การถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัท หรือหางหุนสวนทีถ่ ูกคําพิพากษา
ของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด
และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย
การแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไมไดผานขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไมมีคณะกรรมการสรรหา อยางไรก็ตาม คณะกรรมการจะเปน
ผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ สมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกีย่ วของ
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุน โดยมีจํานวนไมนอ ยกวา 5 คน
และมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา
3 คน ซึ่งกรรมการไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูใ น
ประเทศไทย
2. ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุนตามหลัก
เกณฑ และวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึง่ หุนตอหนึ่งเสียง
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(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มอี ยูทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือ
หลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไม
ได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่
จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียง
ชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนจํานวน1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการแบงเปนสามสวนไมไดใหออกโดย
จํานวนใกลทสี่ ุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการทานที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนงกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหนงใหม
ได
4. กรรมการทานใดจะลาออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหยนื่ หนังสือลาออก
ตอบริษัทและการลาออกมีผลบังคับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. กรณีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอนื่
นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะ
กรรมการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลง และบุคคลผูเปนกรรมการ
ใหมจะอยูใ นตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ ังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได โดยอาศัย
มติของที่ประชุมผูถือหุนเทานั้น และตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวน
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหนุ นับรวมกันไดไมนอ ยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถอื โดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพจิ ารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและ
ประสบการณการทํางานที่เกีย่ วของที่จะเอือ้ ประโยชนตอ ระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ใหไดมาตรฐานและเปนไปในแนวทางที่ถูกตอง ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของ
กฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกีย่ วของ
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1. ใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเปนไปตาม
ขอกําหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมนอยกวา 3 คน โดย
กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปนผูมีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียง
พอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
2. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ป เริ่มนับตั้งแตวนั ที่แตงตั้ง
และกรณีหมดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได
3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน หากลดลงจนนอยกวา
จํานวนดังกลาวใหดําเนินการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่กําหนดภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ลดลง
โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิม
เหลืออยูในคราวนั้น
4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนประธานกรรมการ
ตรวจสอบและเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาทีเ่ ปน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมี
คุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือ
บริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้นับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
(2) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษทั บริษัทในเครือ บริษัทรวม
รวมทั้ง ไมเปนลูกจาง
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม
หรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
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(3) เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งใน
ดานการเงิน และบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนราย
ใหญของบริษทั รวมถึงไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา
ป 1 กอนไดรบั การแตงตั้งเปนกรรมการตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียนั้นจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัตหิ นาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระของกรรมการตรวจ
สอบ
(4) เปนกรรมการที่ไมใชผูที่เกีย่ วของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท
(5) เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทน
เพื่อรักษาผลประโยชนของ
กรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุน
ราย ใหญของบริษทั
(6) เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติ
งานตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไม
อยูภายใตการควบคุมของผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูทเี่ กี่ยวของหรือญาติ
สนิทของบุคคลดังกลาว
(7) เปนกรรมการที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญที่เหมาะสม
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัทอยางชัดเจนในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 โดยมอบใหนางเกษสุดา ไรวา ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลตอคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ ทําหนาทีเ่ ปนเลขานุการบริษัทตอไป โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทมี
หนาที่ดําเนินการ ดังนี้
(1) จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินราย
ไตรมาส และงบการเงินประจําป
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(2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
(3) ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑตา ง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบในการทําหนาที่
และความรับผิดชอบ
(4) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
3. คาตอบแทนผูบ ริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมและสอดคลองกับความรับผิดชอบของกรรมการ
สถานะทางการเงินของบริษัทและ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุม ธุรกิจในระดับเดียวกัน
โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จและเบีย้
ประชุม อนึ่งกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการตรวจสอบใหไดรบั คาตอบแทนเบี้ยประชุม
ตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้ ทั้งนี้บริษัทฯไดขออนุมัตคิ าตอบแทนกรรมการจากทีป่ ระชุมผูถือหุนในทุกป
(1) คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2552 มีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ แยกเปนดังนี้
1. เงินบําเหน็จกรรมการประจําป 2552 (เทากับป 2551) กําหนดคาตอบแทนที่เปน
เงินบําเหน็จโดยพิจารณาจากผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัทเปนสําคัญ ซึ่งกําหนดจายในอัตรา
ทานละ 150,000 บาท จํานวน 12 ทาน รวมเปนเงิน 1,800,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 0.7 ของกําไร
สุทธิ และใหกําหนดจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ
2. คาเบี้ยประชุม กําหนดใหเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม ในอัตรา
ทานละ 10,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม (เทากับป 2551) และคณะกรรมการตรวจสอบที่เขารวม
ประชุม ในอัตราทานละ 20,000 บาทตอครั้งที่เขารวมประชุม (เพิ่มขึ้นกวาป 2551)
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สรุปในป 2552 คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป 2551 เปน
ดังนี้
คาตอบแทน

ป 2551

ป 2552

จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ทาน)

จํานวนเงิน (บาท)

เงินบําเหน็จกรรมการรวม

12

1,800,000

12

1,800,000

คาเบี้ยประชุม

12

680,000

12

700,000

รวม

2,480,000

2,500,000

ทั้งนี้
คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัทอันไดแกเงิน
บําเหน็จและเบี้ยประชุมซึ่งไดแบงแยกแสดงเปนรายบุคคลโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการ
บริษัท”
(2) คาตอบแทนผูบ ริหาร
บริษัทฯ ไดกาํ หนดคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑทพี่ ิจารณา
ถึงความเหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท
โดย
กรรมการผูจัดการใหญและผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชีว้ ัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป
และสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมี
เพื่อกําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานจริง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอยางตอเนื่อง
สรุปในป 2552 คาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับ โดยเปรียบเทียบกับป 2551 เปนดังนี้
ป 2551
ป 2552
คาตอบแทน
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน จํานวน (ทาน)
(บาท)
เงินเดือน
12
17,880,756
12
โบนัส เงินรางวัลพิเศษและคาพาหนะ
12
2,269,866
12
รวม
20,150,622

จํานวนเงิน
(บาท)
21,820,915
4,148,240
25,969,155
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ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวขางตนไมไดนําคาตอบแทนของผูบริหารบางทานที่เปน
กรรมการ
และไดรับคาตอบแทนในฐานะทีเ่ ปนคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ
“คณะกรรมการบริษัท” มารวมคํานวณดวย
(3) คาตอบแทนอืน่ ๆ
นอกจากเงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษแลว บริษัทฯไดจัดใหมีสวัสดิการดานตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสมตอกิจการของบริษัท อาทิเชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คาใชจายเดินทาง คาตรวจ
รักษาพยาบาล ซึ่งเปนไปตามระเบียบสวัสดิการของบริษทั
4. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ จะมุง เนนการสรางแรงจูงใจในการทํางาน โดยใช Core Value ขององคกร
(PATARA) ประกอบกับหลักการ Happy 8 (องคกรสุขภาวะ) ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อสงเสริมใหเกิดบรรยากาศในการทํางานเปนทีม มีทัศนคติที่ดตี อองคกร สรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบนั และอนาคต
เพื่อรองรับการขยายตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจ บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของ
บุคลากรทุกระดับอยางตอเนือ่ ง และเตรียมสรางคน ใหมีศักยภาพตามความตองการของธุรกิจ โดยขยาย
สาขาวิชาของศูนยการเรียน เอส แอนด พี ในระดับ ปวช. เปน สาขาคาปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ
นอกจากนี้
ยังไดมกี ารปรับปรุงระบบสวัสดิการและคาตอบแทนใหสามารถแขงขันกับ
ตลาดแรงงาน และจูงใจพนักงานตามความรู ความสามารถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สงเสริม
และมุงเนนการใหความรูภ าคปฏิบัติใหแกพนักงานระดับบริหารขั้นตน ถึงผูบริหารระดับสูงใหสามารถวาง
แผนการดําเนินงานรวมกัน เพื่อมุงสู “วิสัยทัศน” (Vision) ของบริษัทดังนี้
เปนผูนําในธุรกิจรานอาหารไทยของโลก
เปนผูนําธุรกิจเบเกอรี่ในประเทศไทย
เปนผูนําดานนวัตกรรมธุรกิจและผลิตภัณฑอาหาร
ในดานการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีการจัดสัมมนาในหัวขอพัฒนาภาวะผูนําและ
การสรางทีมงาน ใหกับหัวหนางาน และมอบหมายใหเปนผูดําเนินกิจกรรมกลุมตอเนื่อง 5 ส , QCC,
Safety, ระบบคุณภาพ เพื่อใหเกิดการเรียนรู และพัฒนาการทํางานรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่อง
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5. นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
กลุมงานประชาสัมพันธ บริษัทฯ ไดจดั กิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง ในป 2552
บริษัทฯ ไดจดั โครงการเติมรอยยิ้ม...ใหนอ ง ป3 โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมรวมถึง
มอบของขวัญใหกับนอง ๆ ผูดอยโอกาสจากมูลนิธิคนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย โครงการ Cake A Wish
Make A Wish มอบเคกสงความสุขใหกบั มูลนิธิผูดอ ยโอกาส จํานวน 20 แหง การเขาไปชวยเหลือชุมชน
กับโครงการ Kitchen for kids จิตอาสาพัฒนาชุมชน ดวยการซอมแซมโรงอาหารใหกับโรงเรียนใน
ตางจังหวัด เพื่อเสริมสรางโภชนาการที่ถกู สุขลักษณะ พรอมมอบอุปกรณถาดหลุม ชอน-สอม บอรด
โภชนาการ พรอมทั้งเลี้ยงอาหารกลางใหกับครูและนักเรียน ทั้งยังไดชวยเหลือและสนับสนุนผลิตภัณฑ
และทุนทรัพยใหกับองคกรการกุศล มูลนิธิ ตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม ดวยการจัดกิจกรรม S&P Summer
Camp ภายใตหัวขอธรรมะฝกจิต ธรรมชาติฝกใจ ใหกับสมาชิก S&PJak-ka-Jee Club ไดฝกสมาธิอยาง
มีสติ และอยูก ับธรรมชาติ โดยมีแมชีศนั สนีย เสถียรสุต มาบรรยายธรรมใหกับเด็ก ๆ อีกทั้งยังมีกิจกรรม
ใหนอง ๆ ไดนําวัสดุสีที่ไดจากธรรมชาติมาวาดรูป แตงหนาเคก การรวมกันปลูกผัก และกราบไหวพระ
บรมสารีริกธาตุ การจัดกิจกรรมครอบครัวรักษทะเล เอสแอนดพี สานสายใยครอบครัวรวมปลูกปา เพื่อ
ลดภาวะโลกรอน ณ อาวทุง โปรง กองพันลาดตระเวนฯ จังหวัดชลบุรี
ในป 2552
ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดขยายพื้นทีก่ ารรับนักเรียนรวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักการบริหารการศึกษาพิเศษ รับนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะหและ
ศึกษาสงเคราะห ซึ่งเปนเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาเขามาเรียนตอในศูนยการเรียน
6. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบตั ิตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนํา
หลักเกณฑการกํากับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชเปนแนวทางกําหนด และไดพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อชวยดูแลระบบการควบคุมภายในและเปนที่มนั่ ใจวาไดมกี ารปฏิบัติตาม
หลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
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(1)

สิทธิของผูถือหุน

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนในระยะยาวของ
ผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน
โดยบริษัทมีความมุงมั่นและตั้งใจที่จะดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
ดังนี้
1. สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผถู ือหุนพึงจะไดรับ ทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการ
รับเงินปนผล สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และ
สิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยางเพียงพอเทาเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการ
พิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมถึงการแตงตั้งผูสอบบัญชี
3. สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปนผล
4. สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการ
ประชุมผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท
5. สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา
วาระการประชุม กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นทีใ่ ชในการ
พิจารณาโดยมีการนําเสนอขอเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละ
วาระอยางชัดเจน โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมกับเผยแพรใหผูถือ
หุนไดทราบผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 21 วันกอนวันประชุม รวมทั้งได
ทําการประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ติดตอกัน 3 วันกอนวันประชุม
3 วัน ทั้งนี้ บริษัท จะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผถู ือหุน
ที่เขารวมประชุม
6. บริษัท ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมลวงหนา รวมทั้งสงคําถาม
ลวงหนาสําหรับการประชุมผูถือหุนโดยติดตอสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัท
7. บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการทุกทาน ใหเขารวมประชุมผูถือหุนอยางตอเนือ่ งเปน
ประจําทุกป โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูจัดการไดเขา
รวมประชุมผูถ ือหุนทุกครั้ง
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(2)

การปฏิบตั ิตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัท ไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม
และเทาเทียมกัน โดยไดกําหนดนโยบายใหดแู ล และปกปองสิทธิของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุก
รายไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน นอกจากนี้ นโยบายที่เกีย่ วกับการปฏิบัติ
ตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตาม
ขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นโยบายหลักของบริษัทที่กําหนดขึน้ เพื่อดูแล
ใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุมโดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอยไดมีสวน
รวมในการสรรหา และเลือกตั้งกรรมการเพื่อเขามาทําหนาที่ดแู ลรักษาผลประโยชนของ
ผูถือหุนทุกฝายอยางเทาเทียมกัน โดยการเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซต
ของบริษัท
2. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทีไ่ มสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได
2.1 ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได
บริษัทไดอํานวยความ
สะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพือ่ เปดโอกาสใหผูมอบฉันทะ
สามารถเลือกใชให เหมาะสมกับความตองการของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบ
ฉันทะทั้งหมด เปนหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนดโดย กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
2.2 อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแก
กรรมการอิสระซึ่งจะเปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ
ทั้งนี้
บริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะอยางตอ
เนื่องเปนประจําทุกป
3. ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน
3.1 กอนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะใหมีการแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑ
ตาง ๆ ที่ใชในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแตละ
วาระอยางชัดเจน
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3.2 ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขารวมประชุม และเปน
ประธานที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบชี้แจงใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม หรือบริษัทอยางเต็มที่ทุกครั้ง
3.3 บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
3.4 ในการประชุมผูถือหุนตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือ
หุน ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ลําดับวาระการประชุม เวนแตการเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอัน
สมควรและถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
3.5 เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะใชบัตรลง
คะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแมนยํา บริษัทไดนํา
ระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียนและลงมติของผูถือหุน
4. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่
ประชุม และจํานวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่
สําคัญที่ใชในการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พรอมทั้งเผยแพร
ใหผูถือหุนทราบโดยผานทาางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัท
เพื่อใหผูถือหุน สามารถตรวจสอบได
5. นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ
และผูบริหารในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพือ่
ประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนที่
งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝายตาง ๆ ให
เขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของตนเอง คูสมรส และ
บุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครัง้ ตองแจงและนําสง
รายงานการถือหลักทรัพยผา นมายังสํานัก เลขานุการของบริษัท กอนนําสงตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทกุ ครั้ง
ในการประชุมผุถือหุนสามัญประจําป 2552 บริษัทไดจดั ใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทา
เทียมกัน ดังกลาวทั้งหมดตามสิทธิผูถือหุนที่กลาวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน รวมตลอดถึงการจัดทํา
หนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับผูถือหุนชาวตางประเทศดวย และสําหรับการ
ประชุมสามัญประจําป 2553 บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
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(3)

บทบาทของผูม ีสวนไดเสีย

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
โดยปฏิบัติตามขอบังคับและ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ใหไดรบั การดูแล
อยางดี
- ผูถือหุน

บริษัทตระหนักเสมอวาจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสราง
การเจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดใี หกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะ
ยาว

- ลูกคา

บริษัทมุงมั่นทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคา และจะเอาใจใส
บริการลูกคาอยางเปนมิตร เพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคา ตลอดจน
การจัดใหมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคา
เพื่อรีบดําเนินการใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด และการเก็บรักษาความลับ
ของลูกคา

- คูคา

บริษัทจะยึดมัน่ และปฏิบัติตอ คูคาอยางเสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของความเปนธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน

- เจาหนี้

บริษัทจะปฏิบตั ิตอเจาหนี้อยางเปนธรรม โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ
กําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด

- คูแขง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากล และปฏิบัติ
ตอคูแขงดวยความเปนธรรม หลีกเลี่ยงวิธกี ารไมสุจริต และไมทําลาย
ชื่อเสียงของคูแขง

- พนักงาน

บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มคี ุณคาและตองไดรับการปฏิบัติ
ที่เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมให
ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้ง
สวัสดิการที่เหมาะสม
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- สังคมและ
สิ่งแวดลอม

บริษัทมุงมั่นจะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม และ
ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดยบริษัทไดใหมีหนวย
งานที่ทําหนาที่ดูแลและรับผิดชอบตอสังคม พรอมทั้งมีการสงเสริม
วัฒนธรรมองคกร และสรางจิตสํานึกใหกบั ทุกคนในองคกร ในอันที่จะ
ดูแล พัฒนา และเสริมสรางสังคม สิ่งแวดลอม และผูม ีสวนไดเสียโดย
ควบคูไปกับการเติบโตของบริษัทอยางยั่งยืน

ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิด
เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยแจงมายัง E-mail
address secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 0-2185-1313 หนวยงาน
เลขานุการบริษัท หรือสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจะทําการพิจารณากอนนําเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ทั้งนี้ ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการ
คุมครองและเก็บรักษาไวเปนความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป
(4)

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

1. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักวาการเปดเผยขอมูลของบริษทั ฯ ทั้งที่
เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใชการเงิน ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอความจําเปนในการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปน
จริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพรขอมูลดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให
หนวยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทําหนาที่ติดตอสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และ
ภาครัฐที่เกีย่ วของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทรศัพทหมายเลข 0-2185-1313
หรือที่ website www.sandp.co.th หรือที่ e-mail address kessuda@snpfood.com
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2. หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญ
สําหรับบริษัทในการสรางการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว
โดยสงเสริมใหคณะกรรมการ
กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน สังคม
และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงานอยางสม่ําเสมอ และ
ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไวดว ย
จากนีย้ ังใหความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด
ดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมทั้งไดกําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครั้ง
3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการเปนไปตามหลักการและนโยบายทีค่ ณะกรรมการบริษัทกําหนด
ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวขอ “คาตอบแทนผูบริหาร” ทั้งนี้
บําเหน็จคณะกรรมการไดมกี ารนําเสนอขออนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถือหุนทุกครั้ง
(5)

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดําเนิน
ธุรกิจ และมีความโปรงใส ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปน
อิสระประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และเลขานุการ 1
ทาน ดังรายชือ่ ตอไปนี้
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
4. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์
เลขานุการคณะกรรมการการตรวจสอบ
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เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน
ในป 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษทั
ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโปรดดูรายละเอียด ในหัวขอ “การควบคุมภายใน”
2. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
- กรรมการที่เปนผูบริหาร 6
ทาน
- กรรมการอื่น
3
ทาน
- กรรมการที่เปนอิสระ
3
ทาน คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 ใน 4 ของ
กรรมการทั้งคณะ
ทั้งนี้ บริษัทจะจัดใหมกี รรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะกอนหรือ
ภายในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 นี้
3. การรวมหรือแยกตําแหนง
- ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญ ซึ่งในป 2552 ถือหุน
รวมกันรอยละ 37.66 ของหุนทั้งหมด
- ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปน
ตัวแทนจากกลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน
- คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 3 ทาน และกรรมการที่
ไมเปนผูบริหาร 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
4. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่
กวางไกล และมีความเปนอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือ
ใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการ
ดําเนินการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน
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4.2 การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝาย
จัดการ
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจน เพื่อใหเกิด
การ ถวงดุลและสอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบใน
นโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภาระกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการ จะมีหนาที่ใน
การบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงานใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้
บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ
“โครงสรางกรรมการบริษัท”
4.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทไดกาํ หนดนโยบายในการดูแล
รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขัน้ ตอนการอนุมัติรายการ
ที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีกรรมการ
ที่มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสทิ ธิออกเสียงในวาระดังกลาว รวมทั้ง กําหนด
นโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหาร และผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนสวน
ตนดวย นอกจากนีใ้ นป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานขอมูลของ
กรรมการและบุคคลผูมีความเกี่ยวของ
ซึ่งตองรายงานเปนประจําทุกปและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
ขอมูล เพื่อใหบริษัทใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนด
ภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอกั ษรอยางชัดเจน มีการ
ควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน ผูติดตาม
เพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม
ควบคุมและประเมินผลออกจากกัน
นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบ การเงินโดยบริษัทไดจัดใหมีระบบรายงานทางการเงิน
เสนอผูบริหารตามสายงานทีร่ ับผิดชอบ
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ฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก
และ
กิจกรรมทางการเงินสําคัญของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึง
ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมี
ความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝาย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรับการประเมินผล
งานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไดตลอดเวลา
ไมวาจะเกิดจากปจจัย
ภายในหรือปจจัยภายนอก บริษัทไดเล็งเห็นและใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความ
เสี่ยงดังกลาวตอบริษัท
โดยไดมอบหมายใหฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง
รวมทั้งทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินงานของหนวยงาน ไมวา
จะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ และ
ความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายในรวมกับหนวยงานทีร่ ะบุความเสี่ยง จะไดนําขอมูลมาเพื่อ
วิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือ ลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว อีก
ทั้งฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานที่รบั ผิดชอบยังตองรวมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเปนระยะ
4.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตร
มาสและเพื่อใหกรรมการสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการ
ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการ
ประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป และไดแจงใหกรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาว
กอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง
ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสาร
ประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการพิจารณาและไดมีเวลาศึกษาขอมูล
อยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในป 2552 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4
ครั้ง ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง และในระหวางการประชุม ประธานในที่
ประชุมไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ
และพิจารณาขอมูลอยาง
รอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมกี ารจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอกั ษรและจัดเก็บรายงาน
การประชุมทีผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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4.7 การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และ
ใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้ง มีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
โปรดดูรายละเอียดใน
“รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการไดจัดใหมกี ารดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มปี ระสิทธิ
ภาพ เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และ
เพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
4.8 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
ที่ใชเพื่อการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของ
มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการทั้งคณะประจําป 2552
ภายใตหัวขอการประเมินเกี่ยวกับโครงสรางและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทํา
หนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนา
ผูบริหาร
โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะกรรมการใหดยี ิ่งขึ้น
ซึ่งโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นวาการดําเนินการสวนใหญได
ดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดี
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4.9 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
4.9.1 การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร บริษัทสงเสริมและอํานวย
ความสะดวกใหกรรมการ และผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแล
กิจการของบริษัท รวมทัง้ บริษัทไดจดั ใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครัง้ ที่มีการ
แตงตั้งกรรมการใหม โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพื่อแนะนําธุรกิจและขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการบริหาร เอกสารคูมือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแล
กิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทัง้ จัดใหกรรมการเขาเยี่ยมชมกิจการและรวมประชุมที่เกีย่ วของกับ
การกําหนดวิสยั ทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท
4.9.2 แผนสืบทอดงาน บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคคลากร เพื่อ
ทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของ
ผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่องตอกัน
บุคลากร
บริษัทฯ ไมมขี อพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา และมีจํานวนพนักงาน
(ไมรวมกรรมการและผูบริหารตามหัวขอ เรื่องคาตอบแทนผูบริหาร) คาตอบแทนพนักงาน ไดแก เงินเดือน
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และคาลวงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ไดดงั นี้
ป 2551
หนวยงาน

จํานวนคน

ป 2552

คาตอบแทน จํานวนคน
(ลานบาท)

คาตอบแทน
(ลานบาท)

สํานักงานในประเทศ

417

121.03

381

150.15

ฝายปฏิบัติการสาขา

3,271

422.34

3,374

467.67

โรงงาน

1,289

183.62

1,464

200.99

74

12.53

77

12.42

สาขาตางประเทศ

หนา 53

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

รวม

5,051

739.54

5,296

831.23

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ที่นํามาจัดทํางบ
การเงินรวมไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ง
หมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และตาม
ขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงาน
ทางการเงิน ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 รวมทั้งเปนไปตามประกาศ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2552” ลงวันที่ 30
มกราคม 2552
คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดความเชือ่ มั่นอยางมีเหตุผลวาไดแสดงฐานะการเงิน รายได
และคาใชจาย และกระแสเงินสดรวมที่เปนจริง และสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน
การดําเนินการอันเปนสาระสําคัญ และในการ
จัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ
และเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้ง ไดมกี ารเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท เอส แอนด พี
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ในรายงานของผูสอบบัญชี

ลงชื่อ นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ
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9.

การควบคุมภายใน

บริษัทไดจดั ใหมีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนทีม่ ั่นใจวาไดปฎิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ
และมติของทีป่ ระชุมผูถือหุนของบริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในได
จัดแบงตามความรับผิดชอบเปน 4 สวน ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบ จะรับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบ
ทานและประเมินความเพียงพอของการปฏิบัตงิ านของหนวยงานตรวจสอบภายในซึ่งจะตองเขารวมหารือ
และแลกเปลีย่ นขอคิดเห็น
พรอมกับนําเสนอรายงานการตรวจสอบภายในตอคณะกรรมการบริษัทเปน
ประจําอยางนอยทุกไตรมาส
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปน
สาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป
ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมในดานตาง ๆ ไม
พบปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัท
2. การบริหารความเสี่ยง จะถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะดูแลและควบคุมความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและการปฏิบัติงานซึ่งจะครอบคลุมความเสี่ยงทางการ
บริหาร การเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การบริหารและการจัดการ ความปลอดภัยของสินคาและ
สิ่งแวดลอม ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นดวยระบบการประมวลผลขอมูลที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยคํานึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปจจัยอืน่ ที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษทั
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ไดกําหนดภาระหนาที่ และอํานาจการดําเนินการ
ของผูบริหารและผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอกั ษร มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและ
ประเมินผลออกจากกันอยางชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม รวมทั้งการทํา
ธุรกรรมตาง ๆ ของฝายบริหาร หรือผูม ีสวนเกีย่ วของ ซึ่งการควบคุมและการกําหนดภาระหนาที่เปน
เพื่อผลประโยชนของบริษัท
มาตรการที่จะชวยปองกันการกระทําที่ไมสจุ ริตตอทรัพยสินของบริษัท
โดยรวมเปนสําคัญ
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นอกจากนี้ บริษัทยังไดกําหนดพันธกิจและวัตถุประสงคของบริษัทเปนลายลักษณอกั ษร
และสื่อความใหบุคลากรทุกคนเขาใจ เพือ่ ใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการวาง
แผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ และอัตรากําลังโดยชัดเจน ตลอดจนการกําหนด
กระบวนการทํางานและมีการติดตามผล เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานที่กาํ หนดไว
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน โดยมี นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาคร และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
เปนกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร หรือพนักงานของบริษัท โดยมีผูจัดการ
ฝายสนับสนุนระบบงานและตรวจสอบเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัทใหปฎิบตั ิหนาที่ในการสอบทานขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการรายงานทางการเงิน
การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยตามขอบเขตการปฏิบัติงาน หนาที่ และความรับผิดชอบที่
กําหนดไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนไปตาม
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดจดั ใหมีการประชุม 4 ครั้ง เพือ่ ปฏิบัติหนาทีต่ ามขอบเขต
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งรวมถึงการสอบทานรายงานงบการเงิน
ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจําป และการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยประชุมรวมกับ
ผูสอบบัญชีภายนอก ฝายตรวจสอบภายใน ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน ผูจัดการสํานักงานกฎหมาย และ
ฝายบริหารที่เกี่ยวของ เพือ่ ใหมั่นใจวารายงานงบการเงินของบริษัทไดจัดทําขึน้ ตามมาตรฐานบัญชีที่เปนที่
ยอมรับ และมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและพอเพียง และเพื่อปรับปรุงใหระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีระบบการบริหารความเสี่ยงและปจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพในดานตาง ๆ และความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพยายามสงเสริมและผลักดันใหบริษัท
มีการปฎิบัติตามขอพึงปฎิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน สรุปไดดังนี้
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ใหความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป 2552 ของบริษทั และงบการเงิน
รวม ที่ผานการสอบทานและตรวจสอบจากผูสอบบัญชี โดยไดสอบถามและรับฟง คําชี้แจงจากฝาย
บริหาร ในเรื่องความถูกตอง ครบถวนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลเพื่อให
มั่นใจวาบริษทั ไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงินอยางเพียงพอและทันเวลา และไดเชิญผูสอบบัญชีรวมประชุมทุกครั้งทีม่ ีการพิจารณางบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจําป โดยสอบถามผูสอบบัญชีในเรือ่ งความถูกตองครบถวนของงบการเงิน
และความเพียงพอในการเปดเผยขอมูลเหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
รายการปรับปรุงบัญชีที่มี
ผลกระทบตองบการเงินที่มนี ัยสําคัญ และไดพิจารณาขอเสนอแนะตอระบบการควบคุมภายในของผูสอบ
บัญชี และเสนอแนวทางแกไขตอคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับ
ผูสอบบัญชีวา บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในงบการเงินที่ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา
และเปนที่เชื่อถือไดตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
สอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลการดําเนินงานและ
ระบบการควบคุมภายใน
จากฝายตรวจสอบภายในซึ่งเปนหนวยงานที่มีความอิสระและรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝายตรวจสอบภายในไดสอบทานความเสี่ยงทางธุรกิจ
และขอบกพรองในการควบคุมภายในบริษัท
โดยวิธีการตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการ
ปฏิบัติงานของบริษัทในทุกไตรมาส
รวมทั้งการติดตามผลภายหลังจากกระบวนการตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอแนะนําตอแผนการปฏิบัติงานและการจัดการความเสี่ยงที่
สําคัญตอฝายตรวจสอบภายในเพื่อเปนแนวทางในการวางแผนงานตรวจสอบตอไป
สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนระบบ
ควบคุมภายใน รวมกับฝายตรวจสอบภายในในทุกไตรมาส เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอในการดําเนินธุรกิจ และบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร
นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดให
ขอแนะนําตอการวางแผนงานตรวจสอบเพือ่ ใหครอบคลุมระบบงานทีส่ ําคัญของบริษัท เชน ระบบสินคา
คงคลัง, ระบบบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ระบบการขาย เปนตน ทั้งนี้ จากผลการสอบทานในป 2552
ไมพบจุดออนหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ
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สอบทานรายการระหวางกันและการปฏิบตั ิตามกฎหมาย คณะกรรมการการตรวจสอบไดสอบ
ทานรายการระหวางกันและการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวาบริษัทไดดําเนินการตามปกติธุรกิจ
และรายการที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
ระเบียบและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลรายการที่เกีย่ วโยงและการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทและบริษัทยอย คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา บริษัทไดปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
การเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงานและบริการของผูสอบบัญชี รวมถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นวา ผูสอบบัญชีได
แสดงความเห็นและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งในการดานการจัดทํารายงานทางการเงินและการ
ควบคุมภายใน
จึงเห็นควรเสนอตอคณะกรรมการเพื่อนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทพิจารณา
แตงตั้งใหบริษทั ดีลอยส ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปนผูสอบบัญชีตออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่อยางมีอิสระจากกรรมการบริษัทและฝายบริหารโดยได
ใหความสําคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพื่อใหบริษัทมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งไดรายงานผลการ
ประชุมและการปฏิบัติหนาที่ตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
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10.

รายการระหวางกัน
ในป 2552 บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหวางกันในป 2551 และป 2552 สรุปไดดังนี้

ชือบริษัทและผูเกียวของ
1. บจ.เอส แอนด พี
โกลเบิล (GB)

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

ลักษณะรายการทีสําคัญ

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2551
ป 2552

ความเห็นชอบของบริษัทเกียวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ให GB เชาพื้นที่บางสวน
ในอาคารทองหลอ เพื่อเปนสํานักงานบริษัท ซึ่ง
เปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง
ตามขอตกลงการเชามีระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป

360,000.00

360,000.00

- ขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให GB เพื่อสงใหแกรานสาขาตางประเทศใชในการเปด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง
ตามที่ไดมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ

370,000.00

-

2. บจ.เอส. อาร. เอสเตท
(SR)

เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น โดยกรรมการ
รวมกันถือหุน 100% และมีกรรมการ
รวมกัน

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาหองพักในหองชุด
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 หอง ในเมืองทอง แจง
วัฒนะ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและ
ตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลาปตอป เริ่มตั้งแต
วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป มีอัตราคาเชา
เดือนละ 4,000 บาท/หอง

432,000.00

432,000.00

3. บมจ.ไมเนอรฟูดกรุป
(MFG)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MFG
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

41,020,000.00

34,380,000.00

GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการลงทุนของกลุม S&P
ที่ตางประเทศ มีความจําเปนใชพ้นื ที่สํานักงาน
บางสวน ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาตามสัดสวนพื้นที่แลว
เห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับ
อัตราคาเชาของสํานักงานใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม
มูลคายุติธรรม
GB ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ
มีความจําเปนตองจัดซื้อวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
ใหแกรานสาขาตางประเทศเพื่อใชในการดําเนินกิจการซึ่ง
เปนรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เปนเกณฑ
เนื่องจากหองชุดที่เชาดังกลาวอยูใกลสถานที่ต้งั สาขา
เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, บางลําพู งามวงศวาน
และมีความจําเปนตองจัดหาที่พักใหพนักงานสาขาอยู
อาศัยในขณะปฏิบัติหนาที่ โดยเปนเกณฑตามนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของหองชุดที่
ใกลเคียงกันเปนเกณฑ
บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ
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4. บจ.ไมเนอร ดีคิว
(DQ)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให DQ
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

6,270,000.00

4,610,000.00

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

5. บจ.ไมเนอร แดรี่
(MD)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MD
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

1,300,000.00

200,000.00

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

6. บจ.สเวนเซนส(ไทย)
(SW)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให SW
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

4,010,000.00

4,260,000.00

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

7. บจ.เอส.แอล.อาร.ที
(SLRT)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให SLRT

-

600,000.00

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด

หนา 44
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ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง
8. บจ.เดอะคอฟฟ คลับ
(ประเทศไทย) (CC)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให CC
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ
-

20,000.00

บริษัทฯเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

หนา 72
กรรมการบริษัท
9. นางภัทรา ศิลาออน

10. นายขจรเดช ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจาก
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม.
ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใชตาง ๆ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลา
ปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท
- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2543 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
เพื่อใชเปนสํานักงานของบริษัท ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลา
เปนปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31
มีนาคมของทุกป มีอัตราคาเชาเดือนละ 70,000 บาท

240,000.00

240,000.00

840,000.00

840,000.00

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัทฯ ไดเชาและใชประโยชนจากที่ดิน
เนื้อที่ 1 ไร 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ
เอกสารบัญชี ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติ
และตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลาเปนปตอป
เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป
มีอัตราคาเชาเดือนละ 10,000 บาท

120,000.00

120,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพ้นื ที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชพ้นื ที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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11. นางเกษสุดา ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
ชั้น 15 ถนนทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่
153 ตรม.เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท ซึ่งเปนรายการ
ที่เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามี
ระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่
31 มีนาคมของทุกป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ
45,000 บาท

540,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

12. นายปราการ ไรวา

เปนบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง
เกษสุดา ไรวา ซึ่งเปนกรรมการและผูถือ
หุนรายใหญในบริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2537 บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
ชั้น 15 ถนนทองหลอ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42
ตรม. เพื่อใชเปนสํานักงานบริษัท ซึ่งเปนรายการที่
เกิดขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามี
ระยะเวลาเปนปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่
31 มีนาคมของทุกป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ
45,000 บาท

540,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม
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13. คณะบุคคลระหวาง
นางภัทรา ศิลาออน,
รอยโทวรากร ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญใน
บริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตมีนาคม 2548 บริษัทไดเชาที่ดินและอาคาร
รานอาหาร บานพักตากอากาศ ตั้งอยูเลขที่ 9 ซอย
ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสวนควบและเครื่อง
อุปกรณ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร พักอาศัย และ
สันทนาการแกพนักงานของบริษัท ซึ่งเปนรายการที่เกิด
ขึ้นเดิมเปนปกติและตอเนื่อง ตามสัญญาเชามีระยะเวลา
เปนปตอป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป โดยมีอัตราคาเชาเดือนละ 80,000 บาท

960,000.00

960,000.00

บริษัทฯ มีความจําเปนตองเชาที่ดินและอาคาร รานอาหาร
บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงานของบริษัท
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและ
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

หนา 74
สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู บริษัทฯ ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 13 ของงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
อนึ่ง ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 13 สวนของเงินใหกูยืมระยะสั้นแก/จากกิจการที่เกี่ยวของกันนั้น เปนรายการของเงินทดรองจายที่เกิดจากสัญญาเชาพื้นที่ และการมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ อาทิเชน
คาสาธารณูปโภค คาซื้อเครื่องอุปกรณตาง ๆ คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน เปนตน ที่จําเปนตองมีการออกทดแทนและเรียกเก็บกันในภายหลังโดยมีมูลคาในแตละรายการหรือคราวละไมมาก ซึ่งเปนรายการปกติธุรกิจและตอเนื่องกัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกี่ยวกับการใหกูยืมเงินแตอยางใดทั้งสิ้นตลอดป 2551 – 2552 ที่ผานมา
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ ไดทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูท่เี กี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยบริษัทฯ
จัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกันขางตนในป 2551 และป 2552
เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยรายการ
ที่ดําเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ
พิจารณาตรวจสอบใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย
โดยบริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวย บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด บริษัท ธีม ฟูดส (พีทีอี) จํากัด บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท สยามคิทเชน
ครอสเวย พอยท พีทีอี จํากัด) บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ จํากัด บริษัท ภัทราอินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด และ บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา
จีเอ็มบีเอช จํากัด บริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทยอยในลักษณะที่สองคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อยางไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกลาว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูแทนของบริษัทที่
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรม
และความเหมาะสมของรายการดังกลาว

หนา 75
หนา 44

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

11.

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(1) ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 2552 และ 2549 2551 ผูสอบบัญชีไดตรวจงบการเงิน
และไมพบสิ่งที่ เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่สมควรในสาระสําคัญตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

หนา 48

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน สุทธิ
สิทธิการเชา สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2552

%

2551

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2550 %

475,113
539,258
163,728
244
206,551
76,949
1,461,843

17
20
6
0
7
3
53

416,522
431,822
152,017
253
175,793
36,330
1,212,737

17
17
6
0
7
1
48

419,881
329,258
135,768
402
170,390
44,305
1,100,004

17
13
5
0
7
2
44

43,586
997,218
3,126
97,248
151,028
1,292,206

2
36
0
4
5
47

54,305
1,021,325
14,000
106,036
123,420
1,309,086

2
40
0
4
5
52

53,805
1,137,998
4,633
116,171
104,903
1,417,510

2
45
0
5
4
56

2,754,049 100

2,521,823 100

2,517,514 100

หนา 49

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
105,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ในป 2550
104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ในป 2552:; 2551
ทุนที่ออกและชําระแลว
104,686,273 หุน ในป 2552 - 2550
สวนเกินทุน
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเงินลงทุน

กําไรสะสม
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2552

%

2551

%

2550

%

3,538
362,842
114
78,867
185,917
17,296
43,846
692,420

0
13
0
3
7
1
2
25

0
250,295
122
56,398
190,719
16,400
40,338
554,272

0
10
0
2
8
1
2
22

4,665
258,150
113
68,666
149,605
14,907
58746
554,852

0
10
0
3
6
1
2
22

10,440
7,172
17,612
710,032

0
0
1
26

0
1,659
1,659
555,931

0
0
0
22

0
1,977
1,977
556,829

0
0
0
22

525,000
523,431

523,431

523,431

19

523,431

21

523,431

21

689,981
(20,394)
126

25
(1)
0

689,981
(23,885)
300

27
(1)
0

689,981
5,778
1,600

27
0
0

52,343
2
709,880 26
1,955,367 71
88,650
3
2,044,017 74
2,754,049 100

52,343
2
641,916 25
1,884,086 75
81,806
3
1,965,892 78
2,521,823 100

50,230
2
602,081 24
1,873,101 74
87,584
3
1,960,685 78
2,517,514 100
หนา 50

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

รายไดจากการขายและรายไดจากการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ
การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

2552
4,700,144
(2,641,363)
2,058,781
1,620
61,937
2,122,338
(177,309)
(1,493,782)
(35,531)
(1,706,622)
415,716
(705)
412,038
(113,789)
298,249

293,040
5,209
298,249

%
2551 %
2550 %
100 4,378,167 100 4,013,841 100
(56) (2,517,453) (58) (2,318,580 (58)
44 1,860,714 42 1,696,261 42
0
1,600
0
1,640
0
1
56,850
1
57,148
1
45 1,919,164 44 1,755,049 44
(4) (143,587) (3) (118,982) (3)
(32) (1,422,802) (32 (11,321,183) (33)
(1)
(31,802) (1) (131,381) (1)
(36) (1,598,191) (37) (1,471,546) (37)
9
632,973
7
283,503
7
(0)
(139) (0)
(393) (0)
9
321,561
7
287,256
7
(2)
(90,222) (2)
(93,400) (2)
6
231,339
5
193,856
5

225,149
6,190
231,339

181,774
12,082
193,856

หนา 51

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนป
หุนสามัญเพิ่มทุน
ลดระหวางป
ยอดปลายป
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
คาใชจายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
ยอดปลายป
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป-กําไรสุทธิ
ลดระหวางป-เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย
ยอดปลายป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป

2552

%

2551

%

2550

%

523,431
0

26
0

523,431
0

27
0

502,303
21,128

26
1

523,431

26

523,431

27

523,431

27

689,981
0
0
689,981

34
0
0
34

689,981
0
0
689,981

35
0
0
35

635,047
54,934
0
689,981

32
3
0
35

52,230
0
0
52,343

3
0
0
3

50,230
2,113
0
52,343

3
0
0
3

43,477
6,753
0
50,230

2
0
0
3

641,916 31
293,040 14
(225,076) (11)
709,880 35

602,081
225,149
(185,314)
641,916

31
11
(9)
33

608,946 31
181,774
9
(188,639) (10)
602,081 31

(23,885)
3,491

(1)
0

5,778
(29,663)

0
(2)

12,805
(7,027)

1
(0)

(20,394)

(1)

(23,885)

(1)

5,778

0

หนา 52

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

รายการขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลคาของเงินลงทุน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
รวมสวนของผูถือหุน

2552

%

2551

%

2550

%

300
(174)
0
126

0
(0)
0
0

1,600
(1,300)
0
300

0
(0)
0
0

(1,145)
2,745
0
1,600

(0)
0
0
0

81,806
4
6,844
0
0
0
88,650
4
2,044,014 100

87,584
4
6,190
0
(11,968) (1)
81,806
4
1,965,892 100

89,720
5
0
0
(2,136) (0)
87,584
4
1,960,685 100

หนา 53

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ปรับปรุงดวย :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
สวนแบงขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสีย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร
สวนของผูถือหุนสวนนอยในกําไรสุทธิรวม
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
คาใชจายดอกเบี้ย
ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นลง
สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
คาใชจายคางจาย (ลดลง) เพิ่มขึ้น
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสงเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ลดลง) เพิ่มขึ้น
หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2552

2551

2550

412,037

321,561

287,256

261,036
954
(2,372)

262,261
7,552
(1,551)

260,887
(5,542)

2,973
3,151
(1,482)
(4,823)
6,190
(1,620)
705
670,559
(11,762)
(30,758)
(40,619)
(27,608)
112,548
(4,803)
896
(2,097)
5,513
(705)
(91,319)
579,844

(727)
10,238
(6,679)
(1,735)
6,190
(1,600)
139
589,459
(16,231)
(5,404)
7,976
(18,517)
(7,856)
41,115
1,478
851
(317)
(139)
(102,491)
489,923

(4,146)
15,884
(1,673)
(809)
12,082
(1,640)
393
550,611
28,828
(35,131)
9,707
(17,050)
10,885
(1,975)
1,493
8,909
(344)
(393)
(82,452)
473,088
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากเงินใหกูยืยระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดจายเพื่อซื้อสิทธิการชา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถานการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทยอย
ในตางประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2552

2551

2550

(360,500)
256,745
9
1,620
(197,694)
6,964
(43)
(7,549)
(300,446)

(882,634)
787,000
149
1,600
(154,659)
2,647
(354)
(10,122)
(256,374)

(623,996)
330,000
3,319
1,640
(241,908)
2,646
(355)
(24,409)
(553,063)

3,538
(1,527)
1,518
10,440
(225,075)
(211,105)

(4,665)
(1,415)
1,424
(183,201)
(187,857)

1,353
(3,970)
3,726
76,062
(181,885)
(104,714)

(904)

(7,569)

-

(8,797)
58,591
416,522
475,113

(41,482)
(3,359)
419,881
416,522

(14,257)
(198,946)
618,827
419,881
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ
สิ้นสุด 31 ธันวาคม
อัตราสวนทางการเงิน

2550

2551

2552

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

1.98

2.19

2.11

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.59

1.80

1.81

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)

0.89

0.87

0.84

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)

26.73

26.33

29.77

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

13.47

13.67

12.26

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)

15.16

14.54

13.82

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)

24.08

25.10

26.42

9.30

9.11

8.62

ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)

39.25

40.06

42.34

Cash cycle (วัน)

-18.18

-18.60

-3.66

42.26

42.50

43.80

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)

5.60

6.00

8.84

อัตรากําไรอื่น (รอยละ)

1.54

1.32

1.32

210.48

183.67

162.13

อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)

4.46

5.07

6.23

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)

9.44

11.47

14.34

7.40

8.94

11.11

16.31

20.85

29.03

1.66

1.76

1.78

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

0.28

0.28

0.34

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)

699.19

2,267.86

576.06

1.12

1.43

1.41

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
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อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)

(2)

86.40

100.00

89.32

คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ

การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท ”)
สรุปผลการดําเนินงานป 2552
ป 2552 ที่ผานมา การดําเนินธุรกิจยังคงเต็มไปดวยอุปสรรคและความทาทาย อันเนื่องมาจากวิกฤติ
ภาวะเศรษฐกิจโลกที่สงผลมาถึงเศรษฐกิจและบรรยากาศการบริโภคในประเทศดวย อยางไรก็ตาม บริษัทมี
การกําหนดทิศทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธใหมีความชัดเจนมากขึ้น
รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานเปนระยะ เปนผลใหผลประกอบการในป 2552 เติบโตในระดับที่นาพอใจ โดยในป 2552 กลุม
บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการ 4,700 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 322
ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตของรอยละ 7.4 และกลุม บริษัทมีกําไรสุทธิ 293 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป
กอน 67.9 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 30
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจาก 4,378 ลานบาท เปน 4,700 ลานบาท หรือมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 7.4 โดยสามารถแยกตามชองทางการจําหนายไดดังนี้
รายไดแยกตามชองทางการจําหนาย ( หนวย: ลานบาท )
ชองทางการจําหนาย

ป 2552
ป 2551
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
3,610
76.8 3,315 75.7
295
8.9

ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่
ภายในประเทศ
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
425
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
661
อื่น ๆ*
4
รวมทั้งสิ้น
4,700
* รายไดจากการใหเชาสถานทีใ่ หบุคคลภายนอก

9.0
14.1
0.1
100.0

395
664
4
4,378

9.0
15.2
0.1
100.0

30
(3)
322

7.6
(0.5)
7.4
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ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป 2552 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 76.8 ของรายไดจากการขายและบริการ และ
ขยายตัวรอยละ 8.9 หรือเพิ่มขึ้น 295 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของรานสาขาเดิม
ประกอบกับยอดขายจากการเปดจุดขายเพิม่ เติม ซึ่งในป 2552 บริษทั ฯ มีการขยายสาขาจํานวน 42 สาขา
โดยแบงเปนรานอาหาร 7 สาขา และรานเบเกอรี่ 35 สาขา รวมจุดขายของบริษัทฯ ณ วันสิ้นป 2552 ที่ 330
จุดขาย โดยแบงเปนรานอาหาร 100 สาขา และรานเบเกอรี่ 230 สาขา โดยบริษัทยังคงมุงเนนการเปดสาขา
ใหมในพื้นที่ตา งจังหวัดตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากศักยภาพและกําลังในการบริโภคที่ดี และยังมีอัตราคา
เชาและคาแรงงานที่ต่ํากวาพืน้ ที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
อยางตอเนื่องไมวาจะเปนโฆษณาทางสื่อโทรทัศน วิทยุและสื่ออื่นๆ โดยมุงเนนการสรางแบรนด “เอส
แอนดพี” ใหมคี วามแข็งแกรง โดยแสดงใหเห็นถึงความพิถีพิถัน คุณภาพและความสดใหมของผลิตภัณฑ
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป 2552 การแขงขันในธุรกิจอาหารสําเร็จรูปเปนไปอยางรุนแรงรวมทั้งภาวะการสงออกที่หด
ตัวจากภาวะเศรษฐกิจโลก สงผลใหอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ไมสูงเทาปกอน โดยมีอัตราการเติบโตที่
ระดับรอยละ 6.5 หรือเพิ่มขึ้น 24 ลานบาท โดยในปที่ผานมา นอกเหนือจากการขยายฐานลูกคาตามการ
ขยายสาขาของราน Modern Trade ตาง ๆ แลว ทางกลุม บริษัทไดหากลุมลูกคาใหม ๆ ที่มีศกั ยภาพในการ
เติบโตเพิ่มขึ้นหลายราย ซึ่งจะเปนการชวยสรางฐานรายไดที่แข็งแกรงของบริษัทในอนาคต
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
บริษัทมีการเปดสาขาเพิ่มเติมในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีนในชวงไตรมาสที่ 4 อยางไรก็ตาม
ผลกระทบจากเศรษฐกิจหดตัวทั่วโลกในป 2552 และการปดสาขาจํานวน 2 แหงในประเทศสิงคโปร ทํา
ใหรายไดในสกุลเงินตางประเทศลดลงประมาณรอยละ 6.5 ทั้งนี้ หากรวมผลกระทบจากการแปลงคา
เงินตราตางประเทศแลว รายไดจะลดลงรอยละ 0.5 หรือประมาณ 3 ลานบาท
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รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ ( หนวย: ลานบาท )
ป 2552
ป 2551
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เบเกอรี่
2,106
44.8
1,907
43.6
199
10.4
อาหารและเครือ่ งดื่มในประเทศ
1,420
30.2
1,322
30.1
98
7.4
อาหารในตางประเทศ
661
14.1
664
15.2
(3)
(0.5)
ผลิตภัณฑอาหาร**
396
8.4
372
8.5
24
6.5
ผลิตภัณฑอื่น ๆ***
117
2.5
113
2.6
4
3.5
รวมทั้งสิ้น
4,700
100.0 4,378 100.0
322
7.4
** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทฯ ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไสกรอก
เยลลี่ และผลิตภัณฑกลิ่นสี
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
และรายไดจากการใหเชาสถานที่
ในป 2552 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดสวนสูงที่สุดเมื่อเทียบกับรายไดจากการขายและบริการ
คือรอยละ 44.8 ในขณะที่สดั สวนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยูที่รอยละ 30.2 ทางดานอัตราการ
เติบโตของยอดขาย กลุมเบเกอรี่มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 10.4 โดยเปนผลจาการขยายสาขา การพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น และรายการสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น สวนอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศขยายตัวที่อัตรารอยละ 7.4 โดยบริษัทฯ ไดเพิ่มรายการอาหารสุขภาพเปนทางเลือกให
ผูบริโภคเพิ่มเติม และไดมีการปรับรายการอาหารใหม ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ซึ่งไดรับความนิยมเปน
อยางมาก
ผลิตภัณฑ

ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ในป 2552 บริษัทสามารถลดอัตราสวนตนทุนขายและการบริการลงจากรอยละ 57.5 ในป 2551
เปน รอยละ 56.2 ในปนี้ ทัง้ นี้เปนผลจากการบริหารตนทุนวัตถุดิบที่มปี ระสิทธิภาพ การลดลงของตนทุน
การผลิตอันเนือ่ งมาจากนโยบายการชะลอการขยายการลงทุนในชวงตนป 2551 เปนตนมา ทําใหคาใชจาย
เกี่ยวกับตนทุนการผลิตของโรงงาน เชน คาเสื่อมราคาโรงงาน และคาแรงทางตรงมีสัดสวนที่ลดลง เมื่อ
เทียบกับปกอน ประกอบกับบริษัทมีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งดานการผลิต
และการขายหนารานซึ่งไดผลดี รวมทั้งการออกผลิตภัณฑใหมๆที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น ทําใหบริษัทมีอัตรา
กําไรขั้นตนทีด่ ีขึ้นดวย
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คาใชจาย
ป 2552 สัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายและบริการ ลดลงจากรอยละ 36.5
ในป 2551 เปนรอยละ 36.3 ในปนี้ ซึ่งเปนผลมาจากการบริหารคาใชจายที่มีประสิทธิภาพไมวาจะเปน
การบริหารคาใชจายดานพนักงาน คาใชจายสถานที่
อยางไรก็ตามในปนี้ บริษัทมีคาใชจายทาง
การตลาดที่เพิม่ ขึ้นจากการสงเสริมการขายในหลายรูปแบบ ทั้งการจัดกิจกรรมทางการตลาดแยกตามแบ
รนดตาง ๆ เพื่อเสริมสรางภาพลักษณใหกับผลิตภัณฑของบริษัท (Brand building) รวมทั้งการโฆษณา
ผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน เปนตน
กําไรสุทธิ
จากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป 2552 ประกอบกับประสิทธิภาพในการ
บริหารตนทุนและคาใชจาย รวมถึงการบรริหารสินคาคงเหลือและของเสีย เปนผลใหอัตรากําไรสุทธิตอ
รายไดสุทธิจากการขายฯ เพิม่ ขึ้นจากรอยละ 5.1 ในป 2551 เปนรอยละ 6.2 ในป 2552 โดยกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจาก 225.1 ลานในป 2551 เปน 293 ลานบาท ในป 2552 เพิ่มขึน้ 67.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึน้ รอยละ
30.2 และ อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.5 ในป 2551 เปนรอยละ 14.6 ในป
2552
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุมบริษัทมีผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นอยางมากจากรอยละ 8.9 ในป 2551 เปนรอยละ
11.1 ในป 2552 เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป 2552
กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2552 จํานวน 2,754 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551
จํานวน 232 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นในรอยละ 9.2 ทั้งนี้สินทรัพยหมุนเวียนอยูในสัดสวนรอยละ 53
และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 47 ในขณะทีห่ นี้สนิ หมุนเวียนมีสัดสวนเพียงรอยละ 25 ของสินทรัพย
รวมเทานั้น กลุมบริษัทจึงมีสภาพคลองในระดับสูงที่ 2.1 เทา เนือ่ งจากเปนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูง
จากการขายเปนเงินสดเปนสวนใหญ
ในสวนของหนี้สินนั้นไมมกี ารเปลี่ยนแปลงที่เปนสาระสําคัญ โดยอัตราสวนหนีส้ ินตอสวนของ
ผูถือหุนยังคงที่ระดับ 3.5 เทา ซึ่งเปนระดับที่แข็งแกรง
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ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานถึง 580 ลานบาท โดยมีสาเหตุ
หลักคือไดรับกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสด จํานวน 671 ลานบาท และมีการจายภาษีเงินได 91
ลานบาท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น มีสาเหตุหลัก
จากการลงทุนในเงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึน้ สุทธิจํานวน 104 ลานบาท โดยเปนการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลและกองทุนเปดตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง นอกจากนี้จากการขยายสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่
กลุมบริษัทจึงตองลงทุนในการกอสรางราน เครื่องตกแตง และเครื่องจักรที่ใชในการผลิตเพิ่มสุทธิ
จํานวน 198 ลานบาทในขณะที่มีการจายเงินปนผลจํานวน 225 ลานบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสด
รับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการยอยอื่น ๆ แลว กลุมบริษัทจึงมีเงินสดเพิ่มขึน้ สุทธิจํานวน 59
ลานบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยูในระดับสูง ณ วันตนป 2552 จํานวน 416 ลานบาทแลว จึงทํา
ใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เพือ่ ใชในกิจการ ณ วันสิ้นป สูงถึง 475 ลานบาท
เงินปนผล
บริษัทไดรับการอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานในป 2552 แกผูถือหุน 2 ครั้ง
รวมหุนละ 2.50 บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนการจายเงินปนผลรอยละ 89.3 ของกําไรสุทธิ ทั้งนี้ใน 5 ป
ที่ผานมา บริษัทไดจายเงินปนผลในอัตรารอยละ 81 – 100 ของกําไรสุทธิ
นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตาม
งบการเงินรวม
แตการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของบการเงินเฉพาะกิจการ
และในกรณีทงี่ บการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดที่กาํ หนดไว และคํานึงถึงสภาพคลองของ
บริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมีผลกระทบตอกิจการอยางมีนัยสําคัญ
สวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ
ดําเนินงานเชนกัน

และผลการ
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(3) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชี
ที่ผานมา

(บาท)
3,000,000.-

- ไมมี -

คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจาย คาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการตรวจสอบสถานะของ
กิจการ (Due Diligence) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามสัญญา ใหแก
-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมา

(บาท)
62,400

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบญ
ั ชีที่ผานมา

- ไมมี -
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12.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -
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สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทาํ ใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจดั ใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่
เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว
รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจดั ใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553
ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว
ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการ
เปลี่ยนแปลงทีส่ ําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการ
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพือ่ เปนหลักฐานวาเอกสารทัง้ หมดเปนเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความ
ถูกตองแลว บริษัทไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว
ทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ ของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใช
ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
2. นางเกษสุดา ไรวา
ชื่อ
ผูรับมอบอํานาจ

นายประเวศวุฒิ ไรวา

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการรองผูจัดการใหญ
ตําแหนง

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
6.63

นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร

68 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลอีสาน
ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

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

1.62

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ

59 ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.83

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

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

1.49

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
พี่สาวคนโต

นองชายคนที่ 1

นองชายคนที่ 3

นองชายคนที่ 2

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
ทั้ง 5 ป /
ประธานกรรมการ

ทั้ง 5 ป /
รองประธานกรรมการ

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

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2549 – ปจจุบัน /
กรรมการผูจัดการใหญ
2546 – 2548 /
กรรมการรองผูจัดการใหญ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2549 – ปจจุบัน /
กรรมการบริหาร
2546 – 2548 /
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการรองผูจัดการใหญ
เลขานุการบริษัท
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท
เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

56 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายพจน วิเทตยนตรกิจ
กรรมการ

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

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
6.29

-

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

ไมมี

2549 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2551 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2551 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2549 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2548 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2545 – ปจจุบัน /
กรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ลาสตา มัลติ มีเดีย จํากัด ประเทศ
เวียตนาม / ธุรกิจดานบันเทิง
โปรเฟสชั่นแนล เซอรวิสเซส อิงค ประเทศฟลิปนส
/ ธุรกิจโรงพยาบาล
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจสินเชื่อ
รายยอย
บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

(ตอ) นายพจน วิเทตยนตรกิจ
กรรมการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2545 – ปจจุบัน /
กรรมการผูจัดการ
2542 – ปจจุบัน /
กรรมการ

นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
กรรมการ

61 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ วิทยาลัยโยนก จังหวัดลําปาง
โรงเรียนนานาชาติ กรุงเทพมหานคร
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ไมมี

2550 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2522 – ปจจุบัน /
ประธานกรรมการ

ประธานเจาหนาที่บริหารและ
ประธานกรรมการ
กรรมการ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย) จํากัด /
ธุรกิจใหคําแนะนําเกี่ยวกับการลงทุน
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจปโตรเคมี
และเคมีภัณฑ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร
บริการดวน
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา
แฟชั่นจากตางประเทศ
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
โรงแรม
บริษทั เสริมสุข จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและ
จําหนายเครื่องดื่มครบวงจร
บริษัท เอเวอรเรสต เวิรลดไวด จํากัด ประเทศ
ฮองกง / ธุรกิจประกันภัย

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางปรารถนา มงคลกุล
กรรมการ

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

46 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Director Diploma Examination, The Australian
Institute of Directors Association
Chief Financial Officer Certification Program รุน 1
สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง
ประเทศไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2550 – ปจจุบัน /
กรรมการ
2541 – ปจจุบัน /
ประธานเจาหนาที่การเงิน
และกรรมการ

กรรมการ

กรรมการตรวจสอบ
นายวิทูร ศิลาออน
42 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหาร
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ในประเทศ
ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

1.07

บุตรชายของ
นางภัทรา ศิลาออน

2550 – ปจจุบัน /
กรรมการบริหาร
2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญอาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจัดการใหญสายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา
แฟชั่นจากตางประเทศ
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร
บริการดวน
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ / ธุรกิจโรงแรม
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจตัวแทนเรือ การเดินเรือ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.011

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

62 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- Management Development Program JJ Kellogg
North Western University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

-

นายดุสิต นนทะนาคร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

63 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยยังสทาวน รัฐโอไฮโอ
ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
ทั้ง 5 ป /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ , กรรมการบริหาร

ทั้ง 5 ป /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ปจจุบัน /
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตและจําหนายวัสดุกอสราง กระเบื้อง
เซรามิค

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ
ดานการเงิน
บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจศูนยการคา

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
(ตอ) นายดุสิต นนทะนาคร

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาฝายจัดการ
2542 – 2548 /
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและ
จําหนายฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกัน
ปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก
บริษัท วิค แอนด ฮุคลันด จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตและจําหนายทอ ขอตอ ผลิตภัณฑพลาส
ติกทุกชนิด
บริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจนําเขาและ
จําหนายสินคาจากตางประเทศ ใหบริการสินคา
ดานอุตสาหกรรม และสินคาเทคโนโลยีชั้นสูง
บริษัท อาร ซี แอล จํากัด(มหาชน)/ธุรกิจเรือเดินทะเล
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย พรอมระบบสาธารณูปโภค
สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
หอการคาไทย
บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด / ธุรกิจใหเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) /ธุรกิจผลิตและ
จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ ผลิตภัณฑกอสราง
บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด / ธุรกิจการตลาด
การจัดจําหนาย และการกระจายสินคาในและ
ตางประเทศ สําหรับวัสดุกอสรางและเคหภัณฑ
เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางจันทนิภา สุริยง
รองผูจัดการใหญอาวุโส
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

59 ปริญญาโท นิเทศศาสตร สาขาการผลิต
สื่อโทรทัศน - วิทยุ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
0.016

นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
58 ประกาศนียบัตรพาณิชย
รองผูจัดการใหญสายปฎิบัติการสาขา
โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ

0.025

นายสมยศ สงครอด
63 ปริญญาตรี สาขาไฟฟากําลัง
รองผูจัดการใหญอาวุโส ธุรกิจการผลิต
มหาวิทยาลัย Feati กรุงมะนิลา
(ปจจุบันไมไดเปนพนักงานของ
ประเทศฟลิปปนส
บริษัทแลว)

-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญอาวุโส
ทั้ง 5 ป /
รองผูจัดการใหญ
บริษัท เอส แอนด พี
โกลเบิล จํากัด

2550 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสาย
ปฎิบัติการสาขา
ทั้ง 5 ป /
ผูจัดการฝายปฎิบัติการสาขา
2551 – 2552 /
รองผูจัดการใหญอาวุโส
ธุรกิจการผลิต
2544 – 2550 /
ผูจัดการสวนผลิต
2542 – 2544 /
Vice President-Production
& Technical

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด / ธุรกิจลงทุน
รานอาหารไทยในตางประเทศ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท สยามซานิทารีแวรดัสทรี จํากัด / ธุรกิจผลิต
และสงออกสุขภัณฑภายในหองน้ํา
Siam Mariwasa Toto, Inc. Philippines

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นายสมจิตร กิติธีรกุล
48 ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นายจงชนะ จันทมาศ
45 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

นางไพลิน นิมิตยงสกุล
61 ปริญญาโท (เกียรตินิยม) โภชนาการ
รองผูจัดการใหญสายวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตรการอาหาร
มหาวิทยาลัยเรดดิ้ง ประเทศอังกฤษ

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

-

0.004

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ไมมี

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2550 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตเบเกอรี่
ทั้ง 5 ป /
ผูจัดการฝายผลิตเบเกอรี่

2550 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตอาหาร
ทั้ง 5 ป /
ผูจัดการฝายครัวกลาง

2546 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสายวิจัย
และพัฒนา
2546 – 2550 /
รองผูจัดการใหญสายการ
ผลิตอาหาร
2544 – 2546 /
รองผูจัดการใหญฝาย
นวัตกรรมและดานกฎหมาย

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

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ยูนิลีเวอร เบสท ฟูดส จํากัด / ธุรกิจผลิตและ
จัดจําหนายสินคาอุปโภคและบริโภค

เอกสารแนบ 1 หนา 8

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

นางรุงทอง รามน โอมส
39 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รองผูจัดการใหญอาวุโสสํานักกลยุทธ
(เกียรตินิยม เมกกา เบตา, แกมมา, ซิกมา - รับ
ธุรกิจ
พระราชทานทุนอนันทมหิดล)
รองผูจัดการใหญสายบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและ
การธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญอาวุโส
สํานักกลยุทธธุรกิจ
รองผูจัดการใหญสายบัญชี
และการเงิน
2540 – 2545 /
ที่ปรึกษาอาวุโส

2539 /
ฝายบริหารเงิน
นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญสายการขาย

39 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
SASIN – Kellogg Program
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

-

ไมมี

2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสายการขาย
2548 – 2550 /
ผูบริหารดานการตลาดและ
ตางประเทศ

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

บริษัท แมคคินซี่ แอนด คอมพานี (ประเทศไทย)
จํากัด / ธุรกิจใหบริการเปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดการ
ธนาคารซิตี้แบงก / ธุรกิจบริการดานการเงิน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทเครือซิเมนตไทย (SCG) / ธุรกิจผลิตและจัด
จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ ผลิตภัณฑกอสราง

เอกสารแนบ 1 หนา 9

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางวันเพ็ญ ทองศรี
รองผูจัดการใหญจัดซื้อ จัดหา

อายุ
(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

50 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย HARTFORD
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สัดสวน
การถือหุน
(รอยละ)
-

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว
ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญจัดซื้อ
จัดหา
2548 /
Chief Finance Officer
2547 /
Manging Director
2540 – 2546 /
Vice President Finance
and MIS

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
Asian Institute of Technology
Retail Information System Co.,Ltd. (RIS)
Part of Central Retail Corporation Co.,Ltd.
Central Department Store / ธุรกิจหางสรรพสินคา

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทยอย และบริษัทรวม
รายชื่อ
1. นางภัทรา ศิลาออน
2. รอยโทวรากร ไรวา
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นายขจรเดช ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นายพจน วิเทตยนตรกิจ
7. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค
8. นางปรารถนา มงคลกุล
9. นายวิทูร ศิลาออน
10. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
11. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
12. นายดุสิต นนทะนาคร
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางสาวจันทนิภา สุริยง
16. นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
17. นายสมยศ สงครอด
18. นายสมจิตร กิติธีระกุล
19. นายจงชนะ จันทมาศ
20. นางไพลิน นิมิตยงสกุล
21. นางรุงทอง รามน โอมส
22. นายภากรณ ทิวเจริญ
23. นางวันเพ็ญ ทองศรี

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

เอส แอนด พี
แอสเซท
x
//
//
//
//

เอส แอนด พี
ฟูด โซลูชั่น

//
//
//

เอส แอนด พี
โกลเบิล
x
//
//
//
//

ภัทรา
(เจนีวา)

เอส แอนด พี
เรสทัวรองท

/

//
x
//

บริษัทยอย
ธีม ฟูดส
(พีทีอี)
/

//

//
//

/

เอส เค
เคเทอริ่ง
/

/

ภัทรา
ไตหวัน

พาทิโอ
ไตหวัน

/

/

/

/

ไทย
(สวิส)

/

ภัทรา
ปกกิ่ง
/

ภัทรา
เวียนนา
/

/

/

/

/

/

//
//

บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ
เอช ดี
ฟูดเฮาส
เอส.อาร.
ดิสทริบิวเตอรส เคเทอริ่ง
เอสเตท
/
x
//
//
//
/
//
/
//

/

//
//

//

หมายเหตุ :

X ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
เอส แอนด พี ซินดิเคท
เอส แอนด พี แอสเซท
เอส แอนด ฟูด โซลูช่นั
เอส แอนด พี โกลเบิล
ภัทรา (เจนีวา)
เอส แอนด พี เรสทัวรองท

// กรรมการบริหาร
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด
บริษัท เอส แอนด ฟูด โซลูช่นั จํากัด (เดิมชื่อบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จํากัด เปลี่ยนเมื่อป 2553)
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด

ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส เค เคเทอริ่ง
ภัทรา ไตหวัน
พาทิโอ ไตหวัน
ไทย (สวิส)
ภัทรา ปกกิ่ง
ภัทรา เวียนนา
เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส
ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง

ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) (เดิมชื่ม สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท (พีทีอี) เปลี่ยนเมื่อป 2550)
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2550)
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ (เดิมชื่อ ภัทรา ดีเวลลอปเมนท เอสเอ เปลี่ยนเมื่อป 2549)
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล แมเนจเมนท (ปกกิ่ง)จํากัด
ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนา จีเด็มบีเอช
บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด
เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

- ไมมี -

เอกสารแนบ 3 หนา 1

