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สวนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรัพย
1. ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เครือรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภั ณ ฑอ าหารและเบเกอรี่สํา เร็ จรูป แชแ ข็ ง บริก ารสง อาหารถึ ง บา น
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทยใน
ตางประเทศ

ทุนจดทะเบียน

523,431,365 บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอย
หกสิบหาบาทถวน)

ทุนจดทะเบียนชําระแลว

523,431,365 บาท (หารอยยี่สิบสามลานสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามรอย
หกสิบหาบาทถวน)ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน
มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท

ที่ตั้งสํานักงานใหญ

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

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท

(02) 185-1313

โทรสาร

(02) 185-1274

อีเมล

presidentoffice@snpfood.com

โฮมเพจบริษัท

www.snpfood.com

นายทะเบียนหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
อาคารวิทยาการตลาดทุน เลขที่2/7 หมูที่ 4 (โครงการนอรธปารค)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6

ผูตรวจสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

หนา 1
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ที่ปรึกษากฎหมาย

สํานักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135

รายละเอียดของบริษัทยอยและบริษัทรวมที่บริษัทถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหนาย
ไดแลวทั้งหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกลุมบริษัท เอส แอนด พี”

หนา 2
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โครงสรางกลุม บริษัท เอส แอนด พี
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท

99.93%

99.99%

80.00%

บจ.เอส แอนด พี
แอสเซท

บจ. เอส แอนด พี ฟูด
โซลูชั่น

บจ.เอส แอนด พี
โกลเบิล

96.00%
บจ. เอส แอนด พี เรสทัวร
องท (อังกฤษ)

บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย)

49.97%
บจ. ฟูดเฮาส เคเทอรริ่ง
เซอรวิสเซส

62.00%
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอรแลนด)

50.00%

50.00%

ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด
(สิงคโปร)

เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด
(สิงคโปร)

50.00%

60.00%

บจ. ภัทรา ไตหวัน
(ไตหวัน)

บจ. พาทิโอ อินเตอร เนชั่นแนล
(ไตหวัน)

45.00%

90.79
บจ.ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล
เรสทัวรองท แมเนจเมนท
(ปกกิ่ง)

ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ
( สวิตเซอรแลนด)
70.00%

47.99%

20.00 %
ภัทรา เรสทัวรองท,
เวียนนา จีเอ็มบีเอช
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บริษัทยอยและบริษทั ในเครือ
ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

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

ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก
ขนมปง ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและเบเกอรี่
สําเร็จรูปแชแข็ง บริการสงอาหารถึงบาน
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่
บริหารและลงทุนเปดรานอาหารไทยใน
ตางประเทศ

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

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

จํานวนหุน สามัญ (หุน)
อัตรา
จํานวน จํานวนหุน การถือหุน
หุนรวม
ที่ถือ
(รอยละ)

10,000

9,993

99.93%

ดําเนินกิจการจัดสงพิซซา และอาหารอิตาเลียน

200,000

199,997

99.99%

ประกอบกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ
โดยมีบริษัทในเครือ 9 บริษัท ดังนี้

500,000

400,000

80.00%

หนา 4
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ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด * ประกอบกิจการรานอาหารไทยภายใตชื่อ "ภัทรา"
Suite 4.16
ปจจุบันมี 4 สาขา
130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167

จํานวนหุน สามัญ (หุน)
อัตรา
จํานวน จํานวนหุน การถือหุน
หุนรวม
ที่ถือ
(รอยละ)
100,000

96,000

96.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่กรุงเจนีวา ปจจุบันมี 1 สาขา

200

124

62.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่ประเทศสิงคโปร ปจจุบันมี 1 สาขา

600,000

300,000

50.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ
"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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ที่ไตหวัน มี 1 สาขา ปจจุบันหยุดดําเนินกิจการ
เมื่อตุลาคม 2550

1,500,000

750,000

50.00%

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

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "พาทิโอ"
ปจจุบันมี 2 สาขา

12,000,000 7,200,000

60.00%
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ชื่อ / ที่ตั้ง
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ *
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,
Geneva, Switzerland
Tel : (4122) 735-0517
Fax : (4122) 735-0538

ธุรกิจหลัก
ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ไทย"
ปจจุบันมี 1 สาขา

บริษทั ภัทรา อินเตอรเนชัน่ แนล เรสทัวรองท ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
แมเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด *
ปจจุบันมี 1 สาขา
th
6 Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 852-21678
Fax : (8610) 852-21369
ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช **
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 /
Graben,Vienna, Austria
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien
Tel : Fax : -

จํานวนหุน สามัญ (หุน)
อัตรา
จํานวน จํานวนหุน การถือหุน
หุนรวม
ที่ถือ
(รอยละ)
200

90

45.00%

3,800,000 3,450,000

90.79%

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ "ภัทรา"
ปจจุบันมี 1 สาขา

300,000

228,600

76.20%

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%

10,000

4,997

49.97%

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

ใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย ใน
ลักษณะแคนทีน หรือรับทําอาหารใหกับกลุม
สถาบันตาง ๆ เชน โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาตาง ๆ

หมายเหตุ * เปนบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
** เปนบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผานบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ในประเทศอังกฤษ จํานวน
201,600 หุน และโดยผาน บริษัท ไทยดีเวลลอปเมนท เอสเอ ในประเทศสวิสเซอรแลนด จํานวน 27,000 หุน (คํานวณตามสัดสวน)

หนา 6
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2.

ปจจัยความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจแตละบริษัทมีเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินการที่แตกตางกันตามสภาพแวดลอม
ปจจัยและองคประกอบตางๆที่เกี่ยวของกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งปจจัยตางๆเหลานั้น
อาจสงผลกระทบและทําใหบริษัทไมสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคไดก็คือความเสี่ยง ดังนั้นในทุกบริษัทยอม
ตองพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคได ในสวนของ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญตอการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทเปนสิ่งสําคัญในการดําเนินงานมีการจัดโครงสรางองคกรและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีการ
กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบแตละหนวยงานเพื่อใหสอดรับกับธุรกิจ มีการกําหนดกรอบนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
อยางไรก็ตามความเสี่ยงที่บริษัทตองเผชิญยังมีอยูหลายดานซึ่งความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
ประกอบดวย
2.1. ความเสี่ยงดานกลยุทธ
การวางแผนกลยุทธเปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการได
สํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ละเป า หมายที่ กํ า หนด การวางแผนกลยุ ท ธ ที่ ไ ม เ หมาะสมจะส ง ผลกระทบต อ ธุ ร กิ จ
คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจ
โดยในการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหปจจัยที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจอันไดแก ปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง ภาวะอุตสาหกรรม และคูแขงขัน อยางไรก็ตามบริษัทไดมีการปรับเปลี่ยน
โครงสรางองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการดําเนินแผนยุทธศาสตรที่กําหนด มีการกําหนดระบบการรายงาน
และการติดตาม เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว
2.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับตนทุนการผลิต
บริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายอาหารเปนหลัก ซึ่งในกระบวนการดําเนินการตนทุนการผลิตถือเปน
หัวใจสําคัญ การผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตสงผลกระทบใหตนทุนของสินคามีการแปรผันตามตนทุน
วัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาการจัดจําหนายสินคาและบริการของบริษัทไมสามารถปรับระดับราคาใหสูงขึ้น
ตามได เนื่ อ งจากอาจส ง ผลกระทบต อ ยอดขาย ดั ง นั้ น ในการผลิ ต บริ ษั ท ได ใ ช ห ลั ก การบริ ห ารต น ทุ น ของวั ต ถุ ดิ บ
ในลักษณะการสรางพันธมิตรคูคา การสรางระบบเครือขาย สําหรับกลุมผูจําหนายวัตถุดิบ การวางแผนตนทุนในการ
จัดสงสินคา การรับประกันราคาของวัตถุดิบ การวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับการขายผลิตภัณฑ นอกจากนี้บริษัท
ไดจัดใหมีหนวยงานเพื่อทําหนาที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อชวยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑรวมถึงการ
ปรับปรุงระบบงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการผลิตใหดียิ่งขึ้น
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2.3. ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ
ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานในองคกร ถือเปนปจจัยหนึ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อน
ใหบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดได บริษัทมีการขยายจํานวนสาขา และจุดใหบริการเพิ่มขึ้น
มีการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการอยางตอเนื่อง ดังนั้นในการดําเนินงานหากผูปฏิบัติงานไมสามารถ
ปฏิ บั ติง านได ต ามภารกิ จที่ กํา หนดได ก็จ ะส ง ผลใหการขั บ เคลื่ อ นองคก รเป น ไปอยา งเชื่ อ งชา
ขาดประสิท ธิผ ล
คณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ไดตระหนักถึงปจจัยดังกลาว จึงไดจัดใหมีการฝกอบรม เพื่อสรางการรับรูและเขาใจ
ใหแกพนักงานแตละระดับชั้น มีการจัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ มีการแบงแยกหนาที่
งานเพื่อใหมีการสอบทานงานระหวางกัน มีการรายงานและติดตามอยางเปนระบบ นอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมี
ฝายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ในการตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบงานใหมี
ความเพียงพอและเหมาะสมตามสภาพแวดลอมและองคประกอบของกิจกรรมควบคุมเปนสําคัญ
2.4. ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดใหบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ การเชื่อมตอระบบงานยอย
ตางๆ ความปลอดภัยของขอมูลและการเขาถึงขอมูลในระบบงาน การสงผานขอมูลเพื่อชวยสนับสนุนในการจัดทํา
รายงานตางๆ ใหหัวหนาฝายงานและผูบริหารจะเปนสวนชวยใหบริษัทมีการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ บริษัท
จึงไดกําหนดใหมีหนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสรางให
องคกรมีความพรอมในการรองรับนวัตกรรมใหมๆ ทางดานเทคโนโลยี มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนแมบททางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดรับกับแผนธุรกิจขององคกร มีการจัดทําแผนความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนธุรกิจตอเนื่อง แผนสํารองฉุกเฉิน เพื่อชวยในการสนับสนุนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกลาวขางตนใหผูบริหารรับทราบอยางสม่ําเสมอ
อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจขององคกรยังมีปจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการบริหารการ
จัดการซึ่งคณะกรรมการและผูบริหารไดมีการติดตามและสรางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับ
ที่ยอมรับได ดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงขององคกรจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงตอเนื่องอยางเปนระบบ ทั้งนี้
เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทไดบรรลุเปาประสงคที่กําหนดไว
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1. ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

กลุมธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา เอส แอนด พี กอตั้งขึ้นเมื่อป 2516 เปน รานขาย
อาหาร ไอศกรีม และของวาง ในซอยสุขุมวิท 23 ไดรับความนิยมและการตอบรับจากลูกคาจํานวนมากจึงมีแนวคิดในการ
ขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นดวยการทําธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบความสําเร็จจากการเปนผูนําในการผลิตเคกแตงหนา
ตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศไทย ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับความนิยมและแพรหลายใน
กลุมลูกคาสงผลใหมีการขยายสาขาอยางรวดเร็วโดยเฉพาะแหลงทําเลที่สําคัญทั้งในกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
ในป 2532 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริ ษั ท มี ก ารลงทุ น และขยายงานทั้ ง ทางด า นธุ ร กิ จ ร า นอาหารและการผลิ ต เบเกอรี่ อ ย า งต อ เนื่ อ ง ภายใต แ บรนด
“เอส แอนด พี” ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหาร เอส แอนด พี และธุรกิจเอส แอนด พี เบเกอรี่ชอพ โดยมุงเนนการขยาย
ฐานลูกคาใหมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นบริษัทสามารถสรางเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ใหเปนที่ยอมรับไดอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังสามารถนําเสนอและสรางแบรนดใหมๆ ใหเปนที่ยอมรับแกกลุมลูกคาในระดับตางๆ อยาง
แพรหลาย ไดแก “ภัทรา “ ”พาทิโอ” ”บลูคัพ “ ”วานิลลา” และผลิตภัณฑขนมไทย “Simply Thai” รวมทั้งขนมไหว
พระจันทรตรา “S&P” และ “มังกรทอง"
ในป 2533 บริษัทไดมีการขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ โดยไดเปดรานอาหารไทยแหงแรกภายใตชื่อราน
“ภัทรา ”(Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีประกอบกับความ
นิยมของอาหารไทยในตางประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัท มีสาขารานอาหารไทยในตางประเทศ รวม 20 สาขา ภายใตแบรนด Patara, Patio, THAÏ, Siam Kitchen และ
Bangkok Jam
บริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปภายใต แบรนด “Quick Meal “ และเริ่มเขาสูธุรกิจอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานและผลิตภัณฑไสกรอก เพื่อตอบสนองตอทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบริโภค
บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอยางตอเนื่องทั้งนี้เพื่อใหสินคาของบริษัทไดรับการ
ยอมรับจากกลุมผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเนนจุดแข็งในดาน คุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อใหการ
ทํ า ธุ ร กิ จ ครบวงจรเพิ่ มขึ้ น กลุม เอส แอนด พี ได มีก ารขยายฐานการให บ ริ การจั ด เลี้ ยงนอกสถานที่ ภายใตแ บรนด
“Caterman” บริการจัดสงอาหารถึงบาน และบริการอาหารปนโต (Delivery : 1344) ทําใหบริษัทสามารถเปนผูนําทาง
ธุรกิจรา นอาหารและเบเกอรี่ รวมทั้ ง การบริ การที่ ค รอบคลุม ชอ งทางการจํา หนา ยต า งๆในตลาดทั้ง ในประเทศและ
ตางประเทศ
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จากการที่กิจการของเอสแอนดพี มีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญ เอส แอนด พี ไดจัดตั้งโรงงานเพื่อสนับสนุนการทําธุรกิจขึ้นที่ ถนนสุขุมวิท 62
ในป 2527 และในป 2547 ไดทําการขยายกําลังผลิตที่โรงงานแหงใหมบนถนนบางนาตราด ก.ม. 23 อีกแหงหนึ่ง รวมทั้งมี
โรงงานเพิ่มเติมในสวนภูมิภาคที่เชียงใหม และภูเก็ต บริษัทมีโรงงานผลิตภัณฑอาหารแชแข็งและผลิตภัณฑไสกรอก
อีกแหงหนึ่ง ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ปจจุบันบริษัทเปนผูนําทางธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร โดยปจจัยหลักที่บริษัทยึดถือปฏิบัติมา
ตลอด 37 ป คือการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพดี มีคุณคา มาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุงมั่นพัฒนาและ
สรางผลิตภัณฑใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด

3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ
บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุมบริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ
และเครื่องดื่ม รานจําหนายผลิตภัณฑเบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปตางๆ พรอมทั้งเปนผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร
ภายใตชื่อ เอส แอนด พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและบริการ และโครงสรางกลุม
บริษัท เอส แอนด พี ดังตอไปนี้
3.2.1. กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
(1)

ธุรกิจรานอาหารและรานเบเกอรี่ในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ที่ดําเนินการอยูภายใตการดําเนินการของ
เอส แอนด พี รวม 352 สาขา ถือเปนชองทางจัดจําหนายที่สําคัญและทํารายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไดวางตําแหนง
ผลิ ต ภัณ ฑ แ ละบริ ก ารของร า นแยกตามกลุ ม ลูก ค า เป า หมายโดยแต ล ะร า นมี ค วามโดดเดน เฉพาะตัว ที่ แ ตกต า งกั น
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ส ามารถเข า ถึ ง และครอบคลุ ม กลุ ม ลู ก ค า เป า หมายอย า งทั่ ว ถึ ง อาทิ ร า นอาหารและร า นเบเกอรี่
เอส แอนด พี มุงเนนกลุมลูกคาในวงกวาง (Mass Customization) ในขณะที่รานอาหารแบรนดอื่น มุงเนนกลุมลูกคา
ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท
ไดดังนี้
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กลุมรานอาหารและเบเกอรี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รานเบเกอรี่ S&P
รานอาหาร S&P
ราน Vanilla
ราน Patio
ราน Patara
รานอาหาร Grand Seaside
รวม

กรุงเทพและ
ปริมณฑล
109
55
5
3
1
173

จํานวนสาขา
ตางจังหวัด

รวม

140
38
1
179

249
93
5
3
1
1
352

หมายเหตุ : บริษัทมีเคานเตอรกาแฟ “ BlueCup” อยูในรานอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 192 แหง

(1.1) S&P Bakery Shop & Corner
รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุมตางๆ ในแหลงชุมชนทั่วไป เชน ซูเปอรมารเก็ตหางสรรพสินคา อาคาร
สํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เคกคุกกี้ แซนวิชและขนมปง พรอมทั้ง
อาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญ ๆในแตละภาคของประเทศ
(1.2) S&P Restaurant & Bakery
รานอาหารที่ใหการบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานที่มีให
เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่มบลูคัพ ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทานมากมาย ใสใจในทุก
รายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอยางมีคุณภาพ
สรางสรรคเมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยใหบริการลูกคาหลากหลายกลุมตั้งแต วัยรุน คนทํางาน และครอบครัว มีบริการ
หลากหลายใหเลือกทั้งการรับประทานที่ราน (Eat in) การซื้อกลับบาน(Take away) และบริการจัดสงใหที่บาน (Delivery)
นอกจากนี้ยังเปนรานอาหารที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแชแข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือเปน
ทางเลือกงาย ๆ ที่อรอยสําหรับทุกๆ คนตลอดวัน
(1.3) Vanilla Group
Vanilla Group เปนกลุมรานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานที่ทันสมัย มีรสนิยม
และความเปนตัวของตัวเองรานอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณ ของ
ตัวเอง
• ราน Vanilla Industry: Tea Cake / D.I.Y bakery / Cooking Workshop
รานอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุนและนักเรียนตั้งอยูใจกลางยานสยามสแควรเปนการผสมผสานระหวางโมเดิรนและ
คลาสสิค บริการอาหาร เชน สปาเก็ตตี้ ซุป สลัด เพสตี้ เคก มีการสอนทําอาหารเพื่อใหผูเรียนสามารถนํากลับไปทําใหคน
ที่บานรับประทาน หรือจัดปารตี้เองไดที่บาน
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• ราน Vanilla Restaurant: Breakfast / Lunch / Afternoon Tea Dinner
รานที่สรางสรรคบรรยากาศแบบ English Pub ตั้งอยูใจกลางซอยทองหลอ (สุขุมวิท 55) ตกแตงรานแนว
วินเทจ-โมเดิรน บริการอาหารทุกมื้อของวัน มีความหลากหลายของอาหารแบบยุโรปคลาสสิค และมีความโดดเดน
เฉพาะตัวในรูปแบบการจัดวางเมนูอาหาร และนําเสนอความสดใหมของครัวเบเกอรี่ภายในราน
• ราน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiserie
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกตเพื่อใหเขากับ lifestyle ที่ทันสมัยของกลุมลูกคาของ
สถานที่ตั้ง (สยามพารากอน ช็อปปงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด-แซนวิช และ
ขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคาที่ระลึก
• ราน Vanilla Café: Japanese Style Cafe
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุนบรรยากาศการตกแตง Retro สไตลญี่ปุนที่เนนความเรียบงายใหแตละมุมในราน
มีความเปนสวนตัว จูงใจดวยการคิดคนขนมญี่ปุนที่หลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารที่บานเพื่อน ทางเลือกใหมที่
ประสบความสําเร็จอยางมากในการสรางความพึงพอใจใหกลุมลูกคาระดับบน
• ราน Royal Vanilla: Tea Room-Dimsum
รานอาหารจีนทันสมัย บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ การตกแตงใชเฟอรนิเจอรที่เรียบงายสไตลจีนใหบริการ
อาหารประเภทเมนูติ่มซํา และอาหารจีนที่คุนเคยและเปนกันเองในสไตลวานิลลา
• ราน Sauce: Art literature cookbook
รานหนังสือตกแตงตัวรานเปนสไตล loft มีความทันสมัย จําหนายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ Cookbook
ผลิตภัณฑภายใตแบรนด “S&P” และแบรนดอื่น
• ราน Teppan Ice: เทปปนไอซไอศกรีมผัดสไตลญี่ปุน
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตลญี่ปุน อรอยแบบหวานนอย ไขมันต่ํา มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรส น้ําเตาหูแบบ
ดั้งเดิม รสโยเกิรตผลไม รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหมลาสุดจากญี่ปุน
(1.4) Patio: Delicatessen
รานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะกลุมที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style
Cooking ในบรรยากาศเรียบงาย และสบาย ๆ
(1.5) Patara : Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยรวมสมัย เพื่อสรางสรรคเชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษตางๆ การตกแตงรานใหความรูสึกอยูใน
บรรยากาศวัฒนธรรมไทยสบายๆคลายจัดงานที่บานและไดรับรางวัลThailand Best Restaurant ติดตอกันมา 7 ป
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(1.6) Grand Seaside: Seafood
รานอาหารทะเล และอาหารไทยรวมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน ศรีราชา
(1.7) BlueCup Coffee
ราน BlueCup เปนจุดจําหนายกาแฟ คุณภาพดีในรานเอส แอนด พี เปดใหบริการใน 192 สาขา ปจจุบันไดครอง
ตําแหนงแชมปบาริสตาประเทศไทยถึง 2 สมัยในป 2550 และ 2551 และแชมปลาเตอารทประเทศไทยป 2551 2552
และ 2553 รางวัลที่บลูคัพไดรับคือความภาคภูมิใจ เปนเวลา 10 ปที่ บลูคัพ พัฒนาเครื่องดื่มกาแฟคุณภาพดีและมอบ
ความสุขจากการดื่มกาแฟใหแกคอกาแฟคนไทยและกาวตอไปในฐานะรานกาแฟชั้นนําของคนไทย

3.2.2. กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทยอย
(1)

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 80 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ มี
รายละเอียดดังนี้
(1.1) ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
กลุมเอส แอนด พี เปนตัวอยางหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารที่ประสบความสําเร็จทั้งตลาดในประเทศ และ
ตางประเทศ และบริษัทถือไดวาเปนหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในตางแดนโดยมีการขยายสาขาใน
ตางประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการรวมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
บริษัทมีรานอาหารในตางประเทศ รวม 20 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้
อังกฤษ

Patara
THAÏ
Patio
Siam Kitchen
Bangkok Jam
Thai-Patio *
รวม

ไตหวัน

4

สิงคโปร

สวิสเซอรแลนด

จีน

ออสเตรีย

1

1
1

1

1

ฟลิปปนส

รวม

1
1

8
1
2
7
1
1
20

2
7
1
4

2

9

2

1

1

*ลิขสิทธิ์แบรนด
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•
Patara: Fine Thai Cuisine
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแตกาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก มี 4 สาขา ใน
ประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอรแลนด สิงคโปร จีน และออสเตรีย
•
THAÏ Restaurent: Contemporary Cuisine
รานอาหาร THAÏ ผสมผสานอาหาร เครื่องดื่ม และการตกแตงที่ทันสมัย มีสไตล ของโลกตะวันออก และตะวันตก
ทําใหลกู คาอยูในภวังคของการประสานที่ลงตัว ตั้งอยูในกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนด 1 สาขา
•
THAÏ Take Away: Convenient Thai Food Outlet
รานอาหารไทยในแบบสะดวกซื้อ สะดวกบริการ เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่เรงรีบในราคาที่เหมาะสม
•
Patio Thai: Joy of Eating
เปนการนําเสนอแนวคิดของรานอาหารไทยที่ผสมผสานความทันสมัย ในการตกแตงและรสชาติดั้งเดิมของ
อาหารไทยใหกับคนทองถิ่นของประเทศไตหวัน ภายใตสโลแกน Patio Thai Contemporary มี 2 สาขา ในกรุงไทเป
ประเทศไตหวัน
•
Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
รานอาหารที่ขายอาหารไทยที่เปนที่นิยม และเปนที่ยอมรับของคนตางชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับสัญลักษณ
Halal จึงเปนรานอาหารไทยแบรนดเดียวที่สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร 7 สาขา
•
Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine
อาหารไทยที่ไดอิทธิพลจากประเทศใกลเคียงรวมถึงญี่ปุนเปนรานสําหรับหนุมสาววัยทํางานที่ตองการความ
ทันสมัย ทันใจทุกความตองการ ตั้งอยูในประเทศสิงคโปร 1 สาขา
(2)

บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว
อสังหาริมทรัพย
(3)

1

ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.93

ดําเนินธุรกิจในการพัฒนา

บริษัท เอส แอนด พี ฟูดโซลูชั่น จํากัด

เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 20 ลานบาท โดย
บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจจัดสงพิซซาและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัทไดหยุด
การดําเนินกิจการ และไดโอนทรัพยสินใหแก บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
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3.2.3. กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทรวม
(1)

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหนาย
ไอศครีม “ฮาเกน-ดาส”
•

Häagen Dazs Café : Super Premium Ice-Cream
ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะสวนผสมชั้นเยี่ยมจาก
ทั่วทุกมุมโลก นํามาผลิตเปนไอศกรีมเนื้อแนนนุมละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อรอย เขมขนสัมผัสชวงเวลาอันแสน
พิเศษนี้ไดที่ ฮาเกน-ดาสคาเฟ ทั้ง 26 แหงทั่วประเทศไทย และจุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหารไฮเปอรมารเก็ต และ
ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําทั่วไป
(2)

บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรรงิ่ เซอรวิสเซส จํากัด

ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจใหบริการดาน
โภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับกลุมสถาบันตางๆ เชน โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาตางๆโดยเปนการรวมทุนกับบริษัทพรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด ในเครือบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตแบรนด “ ฟูดเฮาส “ (Food house)
3.3. โครงสรางรายได
3.3.1. รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 4,700 ลานบาท ในป 2552 เปน 5,282 ลานบาทในป 2553 หรือ
มีอัตราการขยายตัวรอยละ 12.38 สามารถแบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายไดดังนี้
รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
ป 2553
ชองทางการจําหนาย
จํานวนเงิน รอยละ
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
4,083
77.30
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
496
9.39
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
700
13.25
อื่น ๆ *
3
0.06
รวมทั้งสิ้น
5,282
100.00

(หนวย: ลานบาท)
ป 2552
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ
3,610
76.81
13.10
425
9.04
16.71
661
14.06
5.90
4
0.09
(25.00)
4,700
100.00
12.38

* รายไดจากการใหเชาสถานที่ใหบุคคลภายนอก
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(1) ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 77.30 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนเปนจํานวน 473 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 13.10 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขาย
ของรานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในป 2553 บริษัทมีการ
ขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่จํานวน 37 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 5 สาขา และรานเบเกอรี่ 32 สาขา รวมจุด
ขายของบริษัท ณ วันสิ้นป 2553 ที่ 352 จุดขาย โดยแบงเปนรานอาหาร 102 สาขา และรานเบเกอรี่ 250 สาขา โดยบริษัท
ยังคงมุงเนนการเปดสาขาใหมในพื้นที่ตางจังหวัดตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพ และกําลังซื้อของ
ผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานที่ต่ํากวาพื้นที่ในเขต
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริมการขายผานสื่อโฆษณาตางๆ
เพื่อสรางความรูสึกที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑตราสินคา (แบรนด) “เอส แอนด พี” อยางตอเนื่อง
(2) ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 9.39 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนเปนจํานวน 71 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 16.71 เนื่องจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคา
ตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุมพันธมิตรรานคารายใหมที่มีศักยภาพในการสนับสนุน
ธุรกิจใหมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
(3) ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 13.25 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอน เปนจํานวน 39 ลานบาทโดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.90 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการใหบริการใน
สาขาตางประเทศไดรับความนิยมจากลูกคาเพิ่มขึ้น ในระหวางปบริษัทเปดสาขาในตางประเทศเพิ่มจํานวน 2 แหง คือ
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมิถุนายน 2553 และประเทศสิงคโปร ในเดือนพฤศจิกายน 2553
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4.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ
4.1. ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ
4.1.1. ผลิตภัณฑเบเกอรี่

จากการเปนผูนําดานธุรกิจเคกและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด พี มากวา 37 ป บริษัทไดมีการพัฒนา
และแนะนําผลิตภัณฑใหม รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑรูปแบบใหมอยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคที่หลากหลายทั้งกลุมวัยรุน วัยทํางาน และกลุมครอบครัวระดับกลางขึ้นไป อีกทั้ง ยังสามารถแขงขันกับคูแขง
ไดในตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหมๆ บริษัทไดใหความสําคัญทั้งดานคุณภาพของสินคาและ
วัตถุดิบ ดานความสด และดานความอรอย เพื่อเปนการตอกย้ํา สโลแกน ที่วา เอส แอนด พี ชื่อนี้มีแตของอรอย
(1) เคก: Fresh Cake
จากการสั่งสมประสบการณอยางยาวนานจนเปนที่ยอมรับตลอดจนลูกคาทุกทานยังคอยใหการสนับสนุนไววางใจ
ในความเปนผูเชี่ยวชาญดานศิลปะการทําเคกทําใหเรายิ่งมุงมั่นรักษาคุณภาพทุกขั้นตอนตั้งแตการคัดสรรสวนประกอบ
วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตใหไดเคกที่มีรสสัมผัสที่กลมกลอม หอมมัน อยางดีที่สุดและบริษัทไมหยุดพัฒนารูปแบบ
ใหมๆ ในการสรางสรรค ตกแตงเพื่อให เปนที่ ถูกใจลูกคาทุกกลุมใหมากที่สุด บริษัทตั้งใจที่จะใหเคกแสนอรอ ยจาก
เอส แอนด พี เปนตัวแทนสงมอบความสุขทุกโอกาสใหกับคนพิเศษ โดยเฉพาะในชวงเทศกาลแหงความสุขของทุกๆ ป
(2) คัพเคก: Cupcake
จากความสําเร็จของเคกปอนดและเคกชิ้นที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคอยางกวางขวางทําใหเราไดมุงมั่นที่จะ
พัฒนาและคิดคนไอเดียเคกใหมๆอยูเสมอจนได คัพเคก เคกดีไซนใหมรูปแบบกระทัดรัดที่ตกแตงหนาเคกเนนความ
หลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ใหคุณเลือกสงตอความสุขไดทุกโอกาส และตามสไตลที่ตองการทั้งแบบนารัก
เรียบหรู หรือออกแบบเองก็ได และคัพเคกของเรายังคงความสด อรอย ไดรสชาติของเคกคุณภาพระดับ เอส แอนด พี ไว
ในทุกคัพ
(3) เคกแชแข็ง: Frozen Cake
จากชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑเบเกอรี่บริษัทไดขยายธุรกิจเคกแชแข็งพรอมรับประทานเพื่อตอบสนองวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปของผูบริโภคโดยมีหลายรสชาติใหเลือกรับประทานทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีและควบคุมการผลิต
ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
(4) ขนมอบ: Puff and Pastry
ขนมอบของเอส แอนด พี จะเนน “ความสด” และ “อรอย” ใหม ทุกวัน ประกอบดวย “กลุมพาย/พัฟ” เนื้อแปง
พาย/พัฟ ของเอส แอนด พี โดดเดนเฉพาะตัว เพราะเราใชวิธีรีดพับแปงสลับกับเนยสดถึง 144 ชั้น ทําใหแปงพายของ
เอส แอนด พี เบา กรอบ “กลุมครัวซองทเดนิช” เนื้อแปงนุม ชุมฉ่ําดวยเนยสดแทๆ มีใหเลือก2 แบบดวยกัน คือครัวซองท
บัทเทอรเนยสด และครัวซองทสไตลฝรั่งเศส “กลุมพิซซา” สามารถทานเลนไดเลยไมตองปรุงอะไรเพิ่มเติม เพราะเราปรุง
รสใหเขมขนในแบบฉบับของไทยสไตล
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(5) ขนมปง: Fresh Bread
ขนมปง แบงเปน “ กลุมขนมปงมีไส ” เปนขนมเนื้อนุมมีรูปมีไสตางๆทั้งไสเค็มและไสหวาน และขนมปงแซนวิซ
เปนขนมปงแผนที่มีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑที่ดีตอสุขภาพ โดยบริษัท
ไดแนะนําผลิตภัณฑใหมๆ มารองรับผูบริโภคที่ใสใจคุณภาพ อาทิ ขนมปงขาวกลองงอก ขนมปงนมไฮแคลเซียม ขนมปง
ฟกทอง ขนมปงแครอท
(6) คุกกี้: Cookies
บริษัทใชสวนผสมของเนยสดแทๆ จึงทําใหคุกกี้เอส แอนด พี มีความหอม กรอบและอรอย มีใหเลือกรับประทาน
หลากหลายรูปแบบดวยกันไดแก “คุกกี้คลาสสิค” “คุกกี้ พรีเมี่ยม” “ชอรทเบรด” เปนคุกกี้สไตลยุโรปที่มีสวนผสมของ
เนยสดแทในปริมาณที่มากกวาคุกกี้อื่นๆ จึงทําใหทุกคําที่ทาน อรอย หอมนุม ชุมเนย “คุกกี้เดนิช” เขมขน กรอบ หอมมัน
เปนคุกกี้สไตลยุโรปแบบดั้งเดิม “คริสปไลท บิสกิต” กรอบ บางเบา รสชาติหวาน หอม
นอกจากนี้ บริษัทไดสรางแบรนด Delio Cookies เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุมลูกคา
ใหมากขึ้น โดยมีจําหนายในราน S&P ไฮเปอรมารเก็ต, ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป และรานสะดวกซื้อ เชน 7eleven, Family
Mart และรานมินิมารททั้งในเขตกรุงเทพและตางจังหวัด ในปนี้บริษัททําการรีแบรนดสินคาใหดูทันสมัยเหมาะกับความ
ตองการในการเลือกซื้อและรับประทานของผูบริโภคในยุคปจจุบันมากขึ้น
(7) ขนมไหวพระจันทร: Moon Cake
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑที่
สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้นบริษัทยังครองความเปนผูนํา และไดรับการยอมรับจากลูกคาในการจําหนาย
ผลิตภัณฑชนิดนี้ภายใตยี่หอ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา ในแตละป เอส แอนด พี จะพัฒนาคิดคน
และแนะนําขนมไหวพระจันทรไสใหมๆ เพื่อรองรับความตองการของผูบริโภคที่หลากหลายอยางตอเนื่อง ในป 2553 นี้
เอส แอนด พี ไดมีการแนะนํา 3ไสใหม ในตลาด ไดแก “ไสกุนเชียงฮองเต” “ไสบัวสูตรน้ําตาลนอย” และ “ไสแครนเบอรี่
และแอปเปลสูตรน้ําตาลนอย” ซึ่งเปนสูตรพิเศษที่มีปริมาณน้ําตาลนอย จึงทําใหรสชาติหวานนอย แตยังคงความอรอยไว
เชนเดิม เพื่อใหลูกคากลุมที่สนใจสุขภาพไดเลือกทานโดยไมตองกังวลกับปริมาณน้ําตาลที่สูง นอกเหนือจากความอรอย
ของผลิตภัณฑที่บรรจงคัดสรรแลว เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑขนมไหวพระจันทร ซึ่งในปนี้ ลวดลาย
นกยูงไดถูกใชเปนดีไซน ของกลองบรรจุภัณฑ ซึ่งนกยูงเปนสัญลักษณของความสงางาม อลังการ ความรัก ความสุข
ความโชคดี และความเจริญในดานการเงิน
(8) ขนมไทย: Thai sweet delicacies
ขนมไทยหลากหลายรู ป แบบและรสชาติ ทั้ ง ขนมตํ า รั บ โบราณหารั บ ประทานยาก และขนมไทยประยุ ก ต ที่
ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภัณฑสวยงามรวมสมัย
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4.1.2. ผลิตภัณฑอาหาร
(1) อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง: Quick Meal
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง
จุดเดนของอาหารสําเร็จรูปแชแข็งของบริษัทที่แตกตางจากคูแขงอื่นคือ อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง เอส แอนด พี ทุกเมนูไดรับ
การปรุงอยางพิถีพิถันเพื่อใหอรอยถูกใจผูบริโภคทั้งใหคุณคาและความปลอดภัยในดานโภชนาการ และในปนี้บริษัทได
ลงทุนในการเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑใหดูทันสมัย สะดวกและชวยในเรื่องเวลาการ อุนอาหารนอยลง เพื่อใหเหมาะกับ
ชีวิตแบบ เรงรีบ ของผูบริโภคมากขึ้น รวมถึงการขยายสินคาในกลุมใหมอยางอาหารทานเลน และ ติ่มซํา อีกดวย
นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการผลิตและจําหนายน้ําสลัด ซุปแชแข็ง พาสตา พาย และผลิตภัณฑอาหารอื่นๆ ภายใตแบรนด
Patio ซึ่งไดรับการตอบรับจากกลุมลูกคาเปาหมายเปนอยางดี
(2) ไสกรอก: Sausage
ผลิตไสกรอกประเภทตางๆ แฮม และเบคอน สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑใชสูตรเฉพาะของ เอส
แอนด พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแนน อรอย ในแบบฉบับรสชาติที่คนไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยได
มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑใชเปนวัตถุดิบของรานอาหาร เอส แอนด พีและจําหนายใหแกลูกคาทั้งแบบบรรจุซอง และแบบ
ไสกรอกตักขายในชองทางคาปลีกใน Modern Trade รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุมธุรกิจอาหารอื่น ๆ
(3) วุนคาราจีแนน: Jelio Jelly
เปนการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่คาราจีแนน
สําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไม และเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไมใหวิตามิน ซีสูง โดยบริษัทเริ่มขยายชอ ง
ทางการขายไปยัง Modern Trade ตั้งแตปลายป 2553 ที่ผานมา
(4) ผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร: Royallee
ผลิตภัณฑปรุงแตงอาหาร (Dry Mix) ผานการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลไดแก สีผสมอาหาร แปง
คัสตารด เปนตน
(5) ผลิตภัณฑอาหารนานาชาติ: Delicatessen
เอส แอนด พี เปนผูผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใตเครื่องหมายการคา Patio ไดแก น้ําสลัด ซุป
เปนตน จําหนายที่สาขาเอส แอนด พี และในหางสรรพสินคา
4.1.3. บริการอื่นๆ
(1) บริการจัดสงอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด พี Delivery เพียงแคกดเบอรโทร 1344 บริการจัดสงอาหาร เครื่องดื่ม เคก เบเกอรี่ที่หลากหลายและ
ผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดสงถึงบาน เพื่อตอบสนองความตองการทุกไลฟสไตลดวยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปนโต ที่จัดสงอาหารถึงบานในแตละมื้อทุกวันโดยเนนใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสด
ใหม และความรวดเร็วในการบริการ
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(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Caterman
บริการจัดเลี้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใสใจทุกรายละเอียดสามารถนําเสนอรูปแบบการ
จัดงานเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด
4.2. การตลาดและภาวะการแขงขัน
นโยบายการตลาดที่บริษัท ยึดถือเปนปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 37 ป คือ การ
สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด พี “ชื่อนี้มีแตของอรอย” เมื่อนึกถึงอาหาร
และเบเกอรี่ ที่มีคุณภาพและบริการอันอบอุนนาประทับใจ
4.2.1. กลยุทธทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัท แยกเปนแตละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิตภัณฑ
และดานการบริการใหเหมาะสมกับลูกคาหลักในแตละแบรนดนั้นๆ ปจจุบันธุรกิจ เอส แอนด พี เปนแบรนดหลักซึ่งเปน
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแกกลุมลูกคาหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี้ เอส แอนด พี
ยังมีบริการจัดสงอาหารถึงบาน บริการอาหารปนโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีรานอาหารทั้งในและ
ตางประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีการแขงขันในตลาด เชน BlueCup Coffee, ขนมไหวพระจันทร, อาหารสําเร็จรูป
แชแข็ง Quick Meal และผลิตภัณฑ Delio ที่แพรหลายในซูเปอรมารเก็ตทั่วไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัท แบงเปน
6 ดาน ดังนี้
(1) ดานผลิตภัณฑ
ความอรอย คุณภาพ และความคุมคาของผูบริโภคเปนนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด
37 ป คุณภาพของผลิตภัณฑ เริ่มตั้งแตการคัดสรรเลือกใชแตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ วัตถุดิบที่สด ซึ่งเปนสิ่งที่บริษัทให
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ เอส แอนด พี มาก
นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑที่
หลากหลายทั้งดานเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแชแข็งและอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค บริษัทยังไดพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เชน ทางดานเบเกอรี่ ไดแก คัพเคก เดนิชไสกรอก ที่ไดรับการตอบรับจาก
ผูบริโภคอยางดี ทางดานอาหารไดแก อาหารอรอยไดสุขภาพ หลากหลายเมนู และขาวกลองงอก ที่ไดรับความนิยมอยาง
มาก ทางดานผลิตภัณฑอื่น ๆ ไดแก ผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูป และเบเกอรี่แชแข็ง ขาวกลองงอก เคกบลูเบอรี่ครีมสด
เคกช็อคโกแลตมูส ไสกรอกพันเบคอน แฮมน้ําผึ้ง และเครื่องดื่ม UHT เปนตน
ทางดานบรรจุภัณฑ บริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอดและเปนผูนําดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ
สําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค โดยเฉพาะ
ชวงเทศกาลสําคัญ ๆ
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(2) ดานโฆษณาและสงเสริมการขาย
บริษัทไดตอกย้ําความเปนผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่ดวยการออกโฆษณาที่สรางภาพพจนที่ดีใหกับ แบรนด
เอส แอนด พี ผลิตภัณฑอาหาร เคก และเบเกอรี่ตางๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติ
อรอย ภายใต สโลแกน “ เอส แอนด พี ชื่อนี้มีแตของอรอย” และบริษัทยังจัดใหมีรายการสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ
ในแตละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญตางๆ
(3) การกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปจจัยตางๆ ดังนี้
- ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต
- ตําแหนงทางดานการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑของคูแขงหรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปเพื่อใหลูกคาของ
เอส แอนด พี รูสึกถึงความคุมคาเงิน
- อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุมนั้น ๆ
(4) ดานการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการขาย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานวาเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงไดมีการจัดโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในรานอาหาร เพื่อใหทํางานดวยความความสนุกและความสุข โดยจัด
โปรแกรมการแขงขันการแนะนําผลิตภัณฑ และการแนะนํารายการสงเสริมการขาย ซึ่งเปนการใหความรูทั้งแกพนักงาน
และสื่อสารไปยังลูกคาไดเปนอยางดี
(5) ดานการเลือกทําเลเปดสาขา
ในปนี้บริษัทไดเปดสาขา 5 แหง และเบเกอรี่ชอพ 32 แหง ในการเลือกเปดสาขานั้นมีแนวโนมไปตางจังหวัด
หัวเมืองใหญมากขึ้น ซึ่งวิธีการที่จะเลือกนั้นบริษัทตองทําการสํารวจความตองการของตลาดกอนเชนกัน เพื่อใชในการ
ตัดสินใจในเรื่องรูปแบบของสาขา รูปแบบของอาหาร และขนาดพื้นที่ เพื่อใหตอบสนองความตองการของตลาดใหมาก
ที่สุด
(6) ดานการประชาสัมพันธ
บริษัทเนนการสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และการสรางความรับผิดชอบตอสังคมใหกับชุมชนตาง ๆ โดยใน
ปที่ผานมา บริษัทไดจัดกิจกรรมสําหรับลูกคา โดยการคืนกําไรใหกับลูกคาสมาชิก S&P Joy Card ดวยกิจกรรมตาง ๆ
ตลอดทั้งป รวมถึงกิจกรรมสรางสรรคสังคมดวยการจัดกิจกรรม S&P Camp ใชเวลาวางชวงปดเทอมปฎิบัติธรรม
นอกจากนี้ บริษัทยังไดตอบแทนสังคมดวยการมอบเคก การเลี้ยงอาหารใหกับผูดอยโอกาส มูลนิธิและสถานสงเคราะห
ตาง ๆ และการปรับปรุงโรงครัวใหกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
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4.2.2. สภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
ถึงแมวาในป 2553 เศรษฐกิจไทยจะประสบกับภาวะความไมแนนอนการเมืองภายในประเทศและไดรับผลกระทบ
จากอุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังอยูในภาวะผันผวน อยางไรก็ตาม เนื่องจากปจจัย
ภายในประเทศดังกลาวไดสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจเพียงระยะสั้นและอยูในวงจํากัด ดังนั้นภาวะเศรษฐกิจ ใน
ประเทศโดยรวมจึงยังมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องโดยจะเห็นไดจากในป 2553 เศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวในอัตรา
รอยละ 7.8 และการบริโภคของภาคประชาชนมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 4.8 ซึ่งการขยายตัวดังกลาว ไดสงผลให
ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอาหารและ การใหบริการมีการขยายตัวอยางตอเนื่องดวยเชนกัน ถึงแมวาจะมีผูแขงขัน ราย
ใหมเขามาในตลาดเพิ่มขึ้นแตบริษัทก็ยังสามารถรักษาสวนแบงการตลาดไดเปนอยางดี โดยบริษัทไดมีการวิเคราะหและ
วางแผนเชิงกลยุทธรวมถึงการวางตําแหนงของแตละผลิตภัณฑของบริษัทอยางชัดเจนมีผลทําใหบริษัทสามารถแขงขัน
และรักษา/เพิ่ม สวนแบงการตลาดของผลิตภัณฑและบริการตางๆของบริษัทไดในระดับที่ดี ปจจัยสําคัญ ที่ทําใหบริษัท
ประสบความสําเร็จ คือกลยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริมการขายเพื่อสรางการรับรูและความเขาใจในผลิตภัณฑ
และตราสินคา (แบรนด) “เอส แอนด พี” การสรางความรูสึกที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑและบริการตอความ
คุมคาในการบริโภคของกลุมลูกคาเปาหมายเพื่อใหเลือกใชผลิตภัณฑและบริการจากบริษัท ประกอบกับ บริษัทไดมีการ
สงเสริมดานการวิจัยและพัฒนาคุณภาพของสินคา กระบวนการผลิต และการคัดสรรวัตถุดิบอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให
ผลิตภัณฑของบริษัทเปนที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
นอกจากนี้บริษัทไดพัฒนากระบวนการในการใหบริการเพื่อสรางระบบการบริหารและ การใหบริการที่เปนเลิศตอ
ลูกคา และในการดําเนินงานของบริษัท ไดตระหนักและใหความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยการสรางจิตสํานึก
ในการปฏิบัติงานใหแกทุกคนในองคกร รวมถึงการสรางใหเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรม เอส แอนด พี ดังนั้นการดําเนิน
กิจการของ เอส แอนด พี จึงมิไดใหความสําคัญตอกําไรทางตัวเลขเพียงอยางเดียว แตไดใหความสําคัญตอการสราง
ประโยชนและความเปนธรรมใหแกทุกฝายที่เกี่ยวของดวย จากการดําเนินการดังกลาวนอกจากทําใหบริษัทสามารถ
รักษาฐานลูกคาเดิมไวไดยังสามารถขยายฐานลูกคาไปยังกลุมลูกคาใหมไดอยางตอเนื่องรวมถึงการไดรับความไววางใจ
จาก ผูถือหุน เจาหนี้ คูคา คูแขง พนักงาน และสังคม ดวยดีตลอดมา
4.3. เหตุการณที่สําคัญในป พ.ศ. 2553
ในชวงป 2553 ที่ผานมาถึงแมจะมีเหตุการณตางๆ ที่ไมคอยจะดีนักทั้งดานการเมืองและภัยธรรมชาติ แตบริษัทยัง
ฝาฟนอุปสรรคตางๆไปไดดวยดี และยังไดมีการทํากิจกรรมตางๆ ที่เปนการชวยเหลือสังคม การสนับสนุน และบริจาคเงิน
สูสังคมทั่วไป และการจัดงานดานการตลาดเพื่อเผยแพรขาวสารของธุรกิจที่สําคัญ ดังนี้
การปรับโครงสรางเงินทุนของบริษัท
• ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 มีมติใหอนุมัติโครงการซื้อหุนคืน
เพื่อการบริหารทางการเงิน ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 ภายหลัง
สิ้นสุดโครงการฯ บริษัทซื้อหุนคืนจากตลาดหลักทรัพยจํานวน 6,604,600 หุน คิดเปนรอยละ 6.31 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดโดยใชเงินจํานวน 250,951,475 บาท
หนา 22

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

การขยายธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ
• บริษัทไดมีการเปดรานอาหาร Patara ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือน มิถุนายน และราน
Siam Kitchen ประเทศสิงคโปร ในเดือนพฤศจิกายน
• โรงงานผลิตเบเกอรี่ ไดทําโครงการระบบคุณภาพและเขารวมโครงการรักษาสิ่งแวดลอมตางๆ ไดแก
o ขยายการรับรองมาตรฐานระบบ Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) ใน
ผลิตภัณฑกลุมขนมปง จาก NSF-CMi ซึ่งเปนระบบที่ปองกันและควบคุมอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ
อาหาร
o เขารวมโครงการกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในการพัฒนาเขาสูระบบ ISO/IEC 17025 เพื่อรักษา
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับน้ําทิ้งที่ไมเปนอันตรายตอชุมชน
o ไดรับรางวัลดีเยี่ยม ดานการอนุรักษแมน้ําจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในชวงปลายปยังไดทําการ
ขยายสายการผลิตขนมไหวพระจันทร เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น
o ประสบความสําเร็จในการแนะนํา ผลิตภัณฑคัพเคก ใหเปนที่นิยมอยางแพรหลาย
• โรงงานผลิตอาหารลาดกระบัง ไดรับการรับรองฮาลาล จากสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย ใหเปนผูผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรอง และไดรับอนุญาตใหใชเครื่องหมาย
ฮาลาล สําหรับผลิตภัณฑน้ําสลัดตรา Patio ผลิตภัณฑเยลลี่คาราจีแนนผสมน้ําผลไม ตราเจลิโอ และ
ผลิตภัณฑวุนคาราจีแนนสําเร็จรูปผสมเนื้อผลไม ตราเจลิโอ
• งานดานการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
o จัดงานเปดตัว Caterman การบริการจัดเลี้ยงครบวงจร จัดงานเปดตัวไอศกรีม และจัดงานเปดตัว
Quick Meal อาหารแชแข็ง ภายในงาน Quick Meal นี้จัดจําหนายสินคาและนํารายไดมอบใหมูลนิธิ
รามาธิบดี
o จัดกิจกรรมคืนกําไรใหลูกคาและสมาชิกในแคมเปญ Heaven in Hua Hin ชมมินิคอนเสิรตที่หัวหิน
o เปดตัวขนมไหวพระจันทรอุนใจรวมกับ AIS และจัดกิจกรรม Road Show ขนมไหวพระจันทร
ความรับผิดชอบตอสังคม
ดานการศึกษา
• โครงการเกี่ยวกับการศึกษารวมกับสถาบันการศึกษา และโรงเรียนตางจังหวัด เชน
o เขา รวมกับกรมอาชีว ศึกษาในการรับนักเรียนอาชีวะจากตางจังหวัด เขาฝกงานในระบบ ทวิภาคี
ในหนวยงานตาง ๆของบริษัท
o ศูนยการเรียนรับนักเรียนดอยโอกาสจากโรงเรียนราชประชานุเคราะหและโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ทั่ว
ประเทศเขาเรียนในระดับ ปวช.สาขาวิชาธุรกิจคาปลีก และอาหารและโภชนาการ
o เขารวมกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อฝกอบรมทักษะในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ใหแกคณะครูและนักเรียน
โดยการสอนแตงหนาเคก
o บริษัทไดเขารวมและไดมีกิจกรรมสงเสริมการศึกษา รวมทั้งการบริจาคเงินสนับสนุน อุปกรณตาง ๆ
ใหกับสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง อาทิเชน โครงการ S&P Kitchen for kids ปรับปรุงโรงครัวใหกับ
โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร สรางหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะใหโรงเรียนวัดหนองคู จังหวัดลพบุรี
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o เสริมกิจกรรมฝกทักษะดานการแตงหนาเคก อยางตอเนื่องเปนปที่ 10 ใหกับนักเรียนระดับประถมเปน
จํานวน 35 โรงเรียน
o จัดแคมปธรรมะสําหรับเด็กในชวงปดภาคเรียน ภายใตชื่อ ธรรมะเบิกบาน ธรรมะเบิกใจ
o จัดงาน PATARA Charity Cook Off เพื่อสมทบทุนในการจัดทําหองเรียน สาขาคหกรรม โรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ)
ดานสังคมและสิ่งแวดลอม
• การมอบเงิ น ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว มในประเทศ แผ น ดิ น ไหวในเฮติ บริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น ด า น
สาธารณสุข ใหแก โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิมหิดล และโรงพยาบาลรามาธิบดี
• โครงการเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส และกิจกรรมใหเยาวชน ไดแก
o โครงการ Cake A Wish Make A Wish โดยมอบเคกใหเด็ก คนพิการ คนชรา และผูดอยโอกาสใหแก
20 มูลนิธิ
o จัดโครงการเติมรอยยิ้มใหนอง ป 4 เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กดอยโอกาสที่สถานสงเคราะหเด็กออน
รังสิต
o จัดกิจกรรมสอนทําอาหารใหกับผูตองขังหญิง เพื่อสนับสนุนโครงการ “มอบโอกาสดี ๆ ใหสตรีอีกครั้ง”
ณ ทัณฑสถานหญิงกลางลาดยาว
• รวมกับ กทม. จัดงานทําบุญเมืองกรุงเทพมหานคร หลังเกิดเหตุการณความไมสงบทางการเมือง
• จัดทําเคกโชว และขายคุกกี้เพื่อนํารายไดมอบใหสภาสตรีเนื่องในวันสตรีไทย
นอกจากนี้ บริษัทยังเปนสวนหนึ่งที่เขารวมสนับสนุน ในดานอาหารและผลิตภัณฑ ใหแก องคกร สถาบัน และ
หนวยงานในภาครัฐ และเอกชน ในกิจกรรมตาง ๆอยางมากมาย
4.4. การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
4.4.1. นโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและดวยตระหนักดีวาผลิตภัณฑของ
บริษัทจะตองมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท
ดังนั้นนโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑที่หีบหอ
ผลิตภัณฑของบริษัทจากโรงงานไปยังรานอาหารและรานเบเกอรี่ของบริษัท จึงตองผานกระบวนการคัดสรร/คัดเลือกเปน
อยางดี โดยในป 2553 บริษัทมีแผนงานในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสรรหาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ การบริหารตนทุน
คลัง สิน คา ที่มีป ระสิท ธิภ าพเพิ่มขึ้น ทั้ง นี้เพื่อให สอดคลองกับหลักการบริหารจัด การอยางมีคุณ ภาพซึ่งทําใหบ ริษัท
สามารถบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทในระยะยาว สรุปได ดังนี้

หนา 24

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(1) มุงเนนความมีคุณภาพและตอเนื่อง โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทไดกําหนดให
มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือก ตั้งแต คูคา ผูใหบริการ ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกําหนด เชน คูคา เปน
เจาของแหลงผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐานและคุ ณภาพการใหบ ริการ คูคา เปนผูใ หบริการที่มี
ศักยภาพในการจัดซื้อ วัตถุดิบ สินคาและบริการที่มีคุณภาพและสามารถจัดหาวัตถุดิบ สินคาจัดสงใหกับบริษัทไดอยาง
เพียงพอตามความตองการของบริษัท ในขณะที่ราคาไมผันแปรอยางมีนัยสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอการบริหารตนทุนการ
ผลิตของบริษัทเปนสําคัญ
(2) มีมาตรฐานเดียวกัน โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อตองมีมาตรฐานเดียวกัน เชน มีความ
สดและใหม มีความสะอาด มีความปลอดภัย และไมมีสารปนเปอนซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลิตภัณฑและผูบริโภค ซึ่ง
บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑอยางเพียงพอและเชื่อมั่นไดวาวัตถุดิบ ภาชนะและ
บรรจุภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐานที่เพียงพอเชื่อถือไดและเมื่อผลิตภัณฑของบริษัทถึงมือผูบริโภค มีความสด สะอาด
และปลอดภัยและมีคุณคาทางโภชนาการดวยมาตรฐานเดียวกัน
(3) สนับสนุนคูคาและพันธมิตรธุรกิจ บริษัทไดใหความสําคัญตอการสนับสนุนและเสริมสรางพันธมิตรธุรกิจ
ในระยะยาวดวยเหตุผลที่วาการดําเนินธุรกิจใหเติบโตในระยะยาวนั้นปจจัยความสําเร็จหนึ่งคือการสงเสริมและสนับสนุน
แกคูคาและพันธมิตรใหเติบโตเคียงขางไปพรอมกับบริษัท โดยการจัดใหมีการชวยเหลือเพื่อแกปญหารวมกันในการ
เสริมสรางศักยภาพใหแกคูคาและพันธมิตรเพิ่มขึ้น เชน การใหขอมูลเกี่ยวกับความตองการวัตถุดิบและผลิตภัณฑสําหรับ
แตละชวงระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการตลาด
(4) บริหารคลังสินคาอยางมีประสิทธิภาพ โดยในกระบวนการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุ
ภัณฑ บริษัทมีการจัดทําแผนงานการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑเปนการลวงหนาตามระยะเวลาและ
ความตอ งการของโรงงานและแผนการตลาด จึง มีผลทํา ใหการบริหารคลัง สิน คา มีประสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดยสามารถ
ประมาณการความตองการซึ่งสงผลตอการบริหารและจัดการตนทุนสินคาในภาพรวมไดเปนอยางดี มีการประสานงาน
รวมกับฝายวิจัยและพัฒนา ฝายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑที่ใชใหเหมาะสมกับ
ภาวะกาลในปจจุบันสวนวัตถุดิบที่คุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทน
อยางชัดเจน
ในป 2554 บริษัทยังคงตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัยและ
คุณคาทางโภชนาการของผลิตภัณฑอาหาร การบริหารตนทุนวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ อยางตอเนื่องตั้งแต
ขั้นตอนในการจัดซื้อ-จัดหา คูคา ผูจัดจําหนาย(Suppliers) กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพระหวางการจัดเก็บกอน
การบริหารคลังสินคา ดังนี้
• พัฒนาการดําเนินงานของทุกหนวยงานเพื่อความสอดคลองกับมาตรฐานและขอกําหนดกฎหมาย
• สื่อสารและใหความรูดานความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแกผูมีสวนไดสวนเสียในธุรกิจ
ของ เอส แอนด พี และ พนักงานในองคกร
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•
•
•
•
•
•

พัฒนาเครือขายวิชาการและผูเชี่ยวชาญ เพื่อความมั่นใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
พัฒนาทีมคุณภาพใหมีทักษะการประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นใจในการบริหารจัดการเชิงปองกัน
นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยี มาชวยในการพัฒนาและประยุกตใชมาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
จัดระบบงาน/ผูรับผิดชอบ ใหรองรับกรณีเกิดปญหา/แกปญหา ใหมีกระบวนการที่สั้น กระชับ รวดเร็ว
ทบทวนผูขาย และ ตนทุนวัตถุดิบ สินคา กระบวนการในการสงมอบสินคา ของสาขา/ เบเกอรี่ชอพ ที่ตั้งอยู
ในตางจังหวัดตามภูมิภาคตางๆ
สรางระบบการบริหารคลังสินคาที่มีประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้น
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5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1. ทรัพยสินถาวร

บริ ษั ท มี ท รั พ ย สิ น ที่ เ ป น ที่ ดิ น และอาคารใช เ ป น สํ า นั ก งานและโรงงาน มี มู ล ค า ตามบั ญ ชี สุ ท ธิ ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2553 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมูที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
7.88

เจาของและสิทธิการเชา

21.10

เจาของ

5.59

เจาของ

14.96

เจาของ

17.93

เจาของ

20.00

เจาของ

142.60

เจาของ

0.57
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ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงานใหญ 7 คูหา 5 ชั้น
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที่2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชั้น
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม-ลําพูน อําเภอเมืองเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภูเก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รานอาหาร สาขา บางพลี
เลขที่ 86 หมู 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาชางเผือก
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
หมายเหตุ : * บริษัท ไมมีภาระผูกพันใด ๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
7.13

เจาของ

23.30

เจาของ

0.01

เจาของ

1.50

เจาของ

4.73

เจาของ

43.09

เจาของ

0.24

เจาของ

43.47

เจาของ

2.36

เจาของ

3.91

เจาของ

1.64
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5.2. พื้นที่เชาดําเนินงาน
พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P สวนใหญจะทําสัญญาเชาระยะเวลาสั้น
3 ป เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่คอนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อยางไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเปนการเชาพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา
มีมูลคาสินทรัพยที่รวมสวนปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปไดดังนี้
สาขา

ระยะเวลาเชา

ฟอรั่ม ชลบุรี
ศูนยการคาฟอรั่ม ชลบุรี
เนื้อที่ 233 ตรม.
อิมพีเรียล สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซาสําโรง
เนื้อที่ 302 ตรม.
แม็กแวลู สุขาภิบาล1
ศูนยการคาแม็กแวลู สุขาภิบาล 1
เนื้อที่ 400 ตรม.
สีลม คอมเพล็กซ
ศูนยการคาสีลมคอมเพล็กซ
เนื้อที่ 228 ตรม.
เซ็นทรัล บางนา
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา
เนื้อที่ 381 ตรม.
รอยัล เจริญนคร
ศูนยการคารอยัลพลาซาเจริญนคร
เนื้อที่ 384 ตรม.
อารซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4.5
ชั้น บล็อก บี (3 คูหา)
เนื้อที่ 901.68 ตรม.
อารซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4.5
ชั้น บล็อก ซี (3 คูหา)
เนื้อที่ 649.68 ตรม.

เชาระยะเวลา 25 ป
สิ้นสุดป 2557

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
1.08

เชาระยะเวลา 25 ป
สิ้นสุดป 2560

5.22

เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2555

0.76

เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2554

1.44

เชาระยะเวลา 30 ป
สิ้นสุดป 2566

8.22

เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2554

0.16

เชาระยะเวลา 26 ป
สิ้นสุดป 2562

6.53

เชาระยะเวลา 11 ป 5 เดือน
สิ้นสุดป 2563

6.55

หนา 29

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สาขา

ระยะเวลาเชา

เฉลิมกรุง
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง
เนื้อที่ 387 ตรม.
ฟวเจอรพารค บางแค
ศูนยการคาฟวเจอรพารค บางแค
เนื้อที่ 350 ตรม.
เซ็นทรัล ปนเกลา
ศูนยการคาเซ็นทรัลปนเกลา
เนื้อที่ 253 ตรม.
ไดอานา หาดใหญ
หางสรรพสินคาไดอานา หาดใหญ
เนื้อที่ 310 ตรม.
มาบุญครองเซ็นเตอร
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร
เนื้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล โคราช
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช
เนื้อที่ 225 ตรม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที่2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
สุวรรณภูมิ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เนื้อที่ 200 ตรม.

เชาระยะเวลา 30 ป
สิ้นสุดป 2563

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)
9.49

เชาระยะเวลา 27 ป
สิ้นสุดป 2563

9.93

เชาระยะเวลา 20 ป
สิ้นสุดป 2558

3.84

เชาระยะเวลา 13 ป 11 เดือน
สิ้นสุดป 2565

9.63

เชาระยะเวลา 10 ป
สิ้นสุดป 2563

14.57

เชาระยะเวลา 26 ป
สิ้นสุดป 2570

10.78

สิทธิการเชาที่ดิน
สิ้นสุดป 2563

0.48

เชาระยะเวลา 5 ป
สิ้นสุดป 2554

2.16

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานที่ใชผลิตสินคาของบริษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง มีมูลคา
สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ

มูลคาตามบัญชี
(ลานบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ

160.93

เครื่องตกแตงและอุปกรณ

296.49
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5.3. นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่ยังเปดดําเนินงานอยูซึ่งประกอบธุรกิจ
ตาง ๆที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเปนสวนใหญ มีมูลคารวมประมาณ 90 ลานบาท คิดเปนสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมประมาณรอยละ 3.80 ของสินทรัพยรวมทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่
นาสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี บริษัทก็อาจจะพิจารณาเขาไปลงทุน โดยการเขาลงทุนดังกลาวตองผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเปนสําคัญ สําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม บริษัทจะสงกรรมการที่เปน
ตัวแทนของบริษัทเขารวมบริหารงานตามสัดสวนที่บริษัทถืออยู เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทยอยและบริษัทรวมใหถูกตองเหมาะสมเปนไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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6.

ขอพิพาททางกฎหมาย

ปจจุบันบริษัท ไมมีคดีหรือขอพิพาทใดๆที่อาจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกวารอยละ
5 ของสวนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ หรือคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท
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7.

โครงสรางเงินทุน
7.1.

หลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน
523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท เปนทุนเรียกชําระแลว
จํานวน 523,431,365 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 104,686,273 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท
7.2. โครงการซื้อหุน คืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุนคืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน เนื่องจากบริษัทมีสภาพคลองสวนเกิน โดยใหซื้อหุนสามัญคืนในจํานวนไมเกิน 10,468,627 หุน
คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด และวงเงินสูงสุดที่จะใชในการซื้อหุนคืนไมเกิน 350 ลานบาท กําหนด
ระยะเวลาซื้อคืนตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกลาวบริษัท ไดทําการ
ซื้อหุนคืนในตลาดหลักทรัพยจํานวน 6,604,600 หุน คิดเปนรอยละ 6.31 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด รวมจํานวนเงิน
ที่ใชไปในการซื้อหุนคืนทั้งหมด 250,951,475 บาท
7.2. ผูถือหุน
สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 มีดังนี้
กลุมผูถือหุน

จํานวนหุน

รอยละ

1

กลุมศิลาออน และกลุมไรวา

41,770,820

39.90

2

บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

25,778,900

24.62

3

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

6,604,600

6.31

4

CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED

4,117,300

3.93

5

นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม

3,619,000

3.46

6

นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล

1,474,400

1.41

7

นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค

1,225,200

1.17

8

นางปริญญา ขันเจริญสุข

1,042,462

1.00

9

นายนิติ โอสถานุเคราะห

960,100

0.92

10

นายพิทักษ พิเศษสิทธิ์

830,000

0.79
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7.3. นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทจะจายเงินปนผลทุกปในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม แต
การจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมเกินกวากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะ
กิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจะไมพิจารณาจายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยบริษัท
มหาชนจํากัดที่กําหนดไว และคํานึงถึงสภาพคลองของบริษัทที่จะสามารถจายเงินปนผลไดโดยไมมีผลกระทบตอกิจการ
อยางมีนัยสําคัญสวนนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทยอยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงาน
เชนกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
มติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2554 ซึ่งประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2554 พิจารณารับรองการจายปนผล
ระหวางกาล ในอัตราหุนละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 3.25 บาท หรือคงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มในอัตราหุนละ 2.00 บาท ซึ่ง
เมื่อไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามวาระแลว จะคิดเปนอัตราการจายปนผลรอยละ 83.47
รายละเอียดการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานในป 2553 เทียบกับปที่ผานมา
รายละเอียดการจายเงินปนผล
2553
2552
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
381.88
293.04
2 จํานวนหุน (หุน)
98,081,673
104,686,273
3. เงินปนผลจายตอหุน
3.1 เงินปนผลระหวางกาล (บาท/หุน)
1.25
0.50
3.2 เงินปนผลที่จะจายเพิ่ม (บาท/หุน)
2.00
2.00
4. เงินปนผลจายรวมเปนจํานวนเงิน
4.1 เงินปนผลระหวางกาล (ลานบาท)
122.60
52.34
4.2 เงินปนผลที่จะจายเพิ่ม (ลานบาท)
196.16
209.37
5 อัตราการจายปนผลรอยละ (รอยละ)
83.47
89.31
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8.

การจัดการ
8.1. โครงสรางกรรมการบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัทจะประกอบดวยกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจ
หนาที่ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
การรวม
ประชุม/การ กรรมการ
รายชื่อกรรมการ / ตําแหนง
ประชุมทั้งหมด บริษัท
(รวม AGM)
นางภัทรา ศิลาออน / ประธานกรรมการ
5/6
290,000
รอยโทวรากร ไรวา / รองประธานกรรมการ
6/6
300,000
นายประเวศวุฒิ ไรวา /กรรมการผูจัดการใหญ
6/6
300,000
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา / กรรมการอิสระ
6/6
350,000
และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายดุสิต นนทะนาคร /
350,000
6/6
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล /
5/6
340,000
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ / กรรมการอิสระ
4/4
80,000

การรวม
ประชุม/ กรรมการ
รวมทั้งสิ้น
การประชุม ตรวจสอบ
ทั้งหมด
290,000
300,000
300,000
4/4
80,000
430,000
4/4

80,000

430,000

4/4

80,000

420,000

-

-

80,000

(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553)

8. นางปรารถนา มงคลกุล / กรรมการ
9. นางปทมาวลัย รัตนพล / กรรมการ

6/6
1/1

300,000
20,000

-

-

300,000
20,000

6/6
6/6
2/2

300,000
300,000
230,000

-

-

300,000
300,000
230,000

3/4

240,000

-

-

240,000

1/4

210,000

-

-

210,000

240,000

3,850,000

(ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)

10. นายขจรเดช ไรวา / กรรมการ
11. นางเกษสุดา ไรวา /กรรมการรองผูจัดการใหญ
12. นายวิทูร ศิลาออน /กรรมการและเลขานุการบริษัท
(ลาออกเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 และไดรับแตงตั้งเมื่อ
วันที่ 11 สิงหาคม 2553)

กรรมการที่ลาออกในระหวางป 2553
1. นายพจน วิเทตยนตรกิจ / กรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)

2. นายวิลเลี่ยม เอ็ลลวูด ไฮเน็ค / กรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)

รวมทั้งสิ้น

3,610,000
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หมายเหตุ

คาตอบแทนดังกลาวเปนคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก บําเหน็จกรรมการสําหรับกรรมการ
บริษัทจํานวน 9 ทาน ในอัตราทานละ 200,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ในอัตราทาน
ละ 250,000 บาท และคาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนดเพิ่มขึ้นจากปที่แลว
10,000 บาท/ครั้ง/ทาน เปน 20,000 บาท/ครั้ง/ทานและคาเบี้ยประชุมสําหรับการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนดเทากับปที่แลว 20,000 บาท/ครั้ง/ทาน ทั้งนี้ มีผลตั้งแตการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

มีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหมี
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้ง
ดูแลใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กํากับและควบคุมดูแลใหฝายบริหารดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแตงตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเปนกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการ
อยางหนึ่งอยางใดหรือหลายอยาง
กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ทานซึ่งมิไดดํารงตําแหนง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง

ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเปนอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี้
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนด กลาวคือ
ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ
เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน ไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือ น
ประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพซึ่งไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผานมาแลวไมนอยกวา 2 ป
เปนกรรมการที่ไ มมีผลประโยชนห รือ สว นไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออ มทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ
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-

เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนราย
ใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ

นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอยางเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไมตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใดๆ
รวมทั้งไมมีสถานการณใดๆที่จะมาบีบบังคับทําใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2553 เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2553 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1.
2.
3.

นางสาวคัทลียา
นายดุสิต
นางสาวโสภาวดี

แสงศาสตรา
นนทะนาคร
อุตตโมบล

ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรูดานบัญชีการเงิน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการปรับปรุง ขอบเขตอํานาจหนา ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ใชอยูในปจจุบัน
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งสงเสริมใหมีการนําระบบ Control Self Assessment มาใชใน
การปฏิบัติงานของหนวยงาน
สอบทานให บ ริษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ดว ยหลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั กทรั พ ย ขอ กํ า หนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชน
สูงสุดตอบริษัท
การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
การพิจาณาแตงตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การฝกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน คาใชจายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
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(9)

พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ เสนอ
คาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(11) การไดรับความร วมมื อ จากฝา ยบริ หารในการชี้แ จงแสดงหลักฐานในเรื่องที่ เห็น วามีค วามจํา เปนและ
พิจารณาในการจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
เรื่องนั้นดวยคาใชจายของบริษัท
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมออยางนอย 3 เดือนตอครั้งและมีการรายงานตอคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในป 2553 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
แตละทานที่เขาประชุมในปที่ผานมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
3.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษั ท ได มี ม ติ กํ า หนดให มี ค ณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการใน
การสรรหากรรมการและกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยใหแตงตั้งกรรมการบริษัทจาก กรรมการผู
เปนกรรมการอิสระและกรรมการที่มิไดเปนผูบริหาร เขาเปนกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน จํานวน ไมนอยกวา
3 คน และใหคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 1 คน เปนประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป นับตั้งแตวันที่
ไดรับการแตงตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเดิมกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่งก็ได
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวย
1.
2.
3.

นายอวิรุทธ
นายดุสิต
นางปรารถนา

วงศพุทธพิทักษ
นนทะนาคร
มงคลกุล

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัท และกําหนดอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งอาจเชิญฝายจัดการเขารวมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้
หนาที่ในการสรรหา
1.
2.

พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป น กรรมการบริ ษั ท และนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแตงตั้งหรือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งแลวแตกรณี
พิจารณาทบทวนสัดสวนจํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมตอสภาพ
กิจการ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอใหเปน
กรรมการบริษัท

หนาที่ในการกําหนดคาตอบแทน
พิจารณาและนําเสนอคาตอบแทนที่จําเปนและเหมาะสมในแตละปของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ยอยตางๆและผูบริหารตั้งแตกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือ
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแตกรณี
4.

คณะกรรมการบริหาร

ในป 2553 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ทาน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รอยโทวรากร
นายขจรเดช
นายประเวศวุฒิ
นางเกษสุดา
นายวิทูร
นายจอหน สกอต

ไรวา
ไรวา
ไรวา
ไรวา
ศิลาออน
ไฮเน็ค

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.

4.
5.

6.

ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยูภายใตกฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแตรายการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุม ผูถือหุน
มี อํ า นาจจั ด ทํ า เสนอแนะ และกํ า หนดนโยบายแนวทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ท างธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต อ
คณะกรรมการ
กํา หนดแผนธุ รกิ จ อํ า นาจการบริ ห ารงาน อนุ มัติ ง บประมาณสํา หรั บ การประกอบธุร กิจ ประจํา ปแ ละ
งบประมาณรายจายประจําป และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงตอคณะกรรมการ
สํ า หรั บ การอนุ มั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การอั น จะเป น พั น ธะผู ก พั น บริ ษั ท ฯ จะต อ งได รั บ อนุ มั ติ โ ดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเทานั้น
ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการ ดังกลาวขางตน
ไมรวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทจดทะเบียนที่จะตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย
ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแตละชวงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอํานาจดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารนั้นกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย ง มี ส ว นได เ สี ย หรื อ มี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน ใ นลั ก ษณะอื่ น ใดกั บ บริ ษั ท หรื อ บริ ษั ท ย อ ยให
กรรมการบริหาร ซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ไมไดมอบอํานาจใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได
5 . คณะผูบริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คณะผูบริหาร มีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย
1.
2.

นายประเวศวุฒิ
นางเกษสุดา

ไรวา
ไรวา

3.

นายวิทูร

ศิลาออน

4.
5.
6.
7.
8.

นางพัชรี
นายสมจิตร
นายจงชนะ
นายภากรณ
นางจันทนิภา

วิสุทธิวรรณ
กิติธีระกุล
จันทมาศ
ทิวเจริญ
สุริยง

กรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการรองผูจัดการใหญ และ
กรรมการผูจัดการใหญบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ
รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ
รองผูจัดการใหญสายปฏิบัติการสาขา
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร
รองผูจัดการใหญสายการขาย
รองผูจัดการใหญอาวุโสบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)
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แผนภูมิโครงสรางการจัดการ
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร

สํานักงานตรวจสอบ

กรรมการผูจ ัดการใหญ
สํานักกรรมการ

กรรมการรองผูจ ัดการใหญ

หนวยงานสนับสนุนองคกร
สายบัญชีและการเงิน
สายวิจัยและพัฒนา
สายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจอาหารในประเทศ

ธุรกิจการผลิต

สายปฏิบัติการสาขา S&P

สายการผลิตเบเกอรี่

สายปฏิบัติการสาขา Specialty

สายการผลิตอาหาร

สายการขาย
สายการตลาด

สายพัฒนาธุรกิจ
สาย Supply chain

หนา 41

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับคณะกรรมการและผูบริหาร มีดังนี้
คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทไมเคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ป ที่ผาน
มาเกี่ยวกับ
1. การถูกคําพิพากษาของศาลวากระทําความผิดอาญาเวนแตความผิดที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจรหรือ
ความผิดลหุโทษ
2. การถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคลลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
3. การเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทหรือหางหุนสวนที่ถูกคําพิพากษาของศาลใหเปนบุคคล
ลมละลายหรือถูกพิทักษทรัพย
8.2. การสรรหากรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายวาดวยบริษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
การแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตํ าแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ ไดผานขั้น ตอนของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมี
คุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทใหมี
ประสิท ธิ ภ าพ และมี คุณสมบัติต ามขอ กํา หนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยที่เกี่ยวของ
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนโดยมีจํานวนไมนอยกวา 5 คนและมีกรรมการอิสระอยาง
นอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไมนอยกวา 3 คน ซึ่งกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
2. ในการเลื อ กตั้ ง คณะกรรมการของบริ ษั ท ฯจะกระทํ า โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
ดังตอไปนี้
(1)

ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง

(2)

ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนจะต อ งใช ค ะแนนเสี ย งที่ มี อ ยู ทั้ ง หมดเลื อ กตั้ ง บุ ค คลเดี ย วหรื อ หลายคนเป น
กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได

(3)

บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธาน ในที่
ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด
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3. ในการประชุ ม สามั ญ ประจํ า ป ทุ ก ครั้ ง ให ก รรมการหมุ น เวี ย นออกจากตํ า แหน ง ตามวาระเป น จํ า นวน
1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการแบงเปนสามสวนไมไดใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ทานที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาดํารง
ตําแหนงใหมได
4. กรรมการทานใดจะลาออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระใหยื่นหนังสือลาออกตอบริษัทและการ
ลาออกมีผลบังคับตั้งแตวันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. กรณี ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือ กตั้ง
กรรมการใหมแทนตําแหนงกรรมการที่วางลงและบุคคลผูเปนกรรมการใหมจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่
ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดโดยอาศัยมติของที่ประชุม
ผูถือหุนเทานั้น และตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุน
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณการ
ทํางานที่เกี่ยวของที่จะเอื้อประโยชนตอระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหไดมาตรฐานและเปนไปใน
แนวทางที่ถูกตอง ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
1. ใหแตงตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามขอกําหนดของ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมนอยกวา 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองเปน
ผูมีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของ
งบการเงิน
2. วาระการดํารงตําแหนงคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ป เริ่มนับตั้งแตวันที่แตงตั้ง และกรณีหมด
วาระแลวอาจแตงตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งได
3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไมนอยกวา 3 คน หากลดลงจนนอยกวาจํานวนดังกลาวให
ดําเนินการแตงตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่กําหนดภายใน 3 เดือน นับแตวันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหมจะมี
วาระการดํารงตําแหนงเทาระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูในคราวนั้น
4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาที่เปนประธานกรรมการตรวจสอบและเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้นับรวมถึงหุนที่ถืออยูโดยผูที่เกี่ยวของดวย
(2) เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบริษัทที่
เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับ
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงิน แ ล ะ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร ว ม หรื อ ผู ถื อ หุ น รายใหญ ข องบริ ษั ท รวมถึ ง ไม มี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวในเวลา ป 1 กอนไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชน
หรือ สว นได เสียนั้ น จะไมมี ผลกระทบต อ การปฏิบัติห นา ที่แ ละการให ความเห็ น ที่ เป น อิ ส ระของ
กรรมการตรวจสอบ
เปนกรรมการที่ไมใชผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท ผู
ถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูถือหุน
รายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว
เปนกรรมการที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัทอยางชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 2/2553 โดยมอบให นายวิทูร ศิลาออน ซึ่งเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็น
หรือรายงานผลตอคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท
ตอไป โดยมอบหมายใหเลขานุการบริษัทมีหนาที่ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป
2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
3. ให คํ า แนะนํ า ด า นกฎหมายและกฎเกณฑ ต า งๆที่ ค ณะกรรมการตอ งทราบในการทํา หน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบ
4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
8.3. คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการที่เปนธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคลองกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุมธุรกิจในระดับ
เดียวกันโดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม อนึ่งกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบใหไดรับคาตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไดขออนุมัติคาตอบแทนกรรมการจาก
ที่ประชุมผูถือหุนในทุกป
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8.3.1. คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีมติอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการ แยกเปนดังนี้
1. เงินบําเหน็จกรรมการ ประจําป 2553 กําหนดจายบําเหน็จกรรมการสําหรับกรรมการบริษัทจํานวน 9 ทาน
ในอัตราทานละ 200,000 บาท และกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ทาน ในอัตราทานละ 250,000 บาท จํานวน 12 ทาน
รวมเปนเงิน 2,550,000 บาท และใหกําหนดจายตามระยะเวลาการดํารงตําแหนงของกรรมการ
2. ค า เบี้ ย ประชุ ม กํ า หนดให เ ฉพาะคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น จากป ที่ แ ล ว 10,000
บาท/ครั้ง/ทาน เปน 20,000 บาท/ครั้ง/ทาน และคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกําหนดเทากับปที่แลว 20,000
บาท/ครั้ง/ทาน ทั้งนี้ มีผลตั้งแตการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553
สรุปในป 2553 คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป 2552 เปนดังนี้

คาตอบแทน
เงินบําเหน็จกรรมการ
คาเบี้ยประชุม
รวม

ป 2553
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท)
12
2,550,000
12
1,300,000
3,850,000

ป 2552
จํานวน (ทาน)
จํานวนเงิน (บาท)
12
1,800,000
12
700,000
2,500,000

ทั้งนี้คาตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเปนกรรมการบริษัทอันไดแกเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม ซึ่งได
แบงแยกแสดงเปนรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
8.3.2. คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่พิจารณาถึง
ความเหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการใหญและ
ผูบริหารรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงานในแตละป เพื่อกําหนดคาตอบแทนใหสะทอนถึงผลการ
ปฏิบัติงานจริงและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอยางตอเนื่อง
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สรุปในป 2553 คาตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารและผูบริหารไดรับ โดยเปรียบเทียบกับป 2552 เปนดังนี้

คาตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และคาพาหนะ
รวม

ป 2553
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท)
12
24,015,600
12
5,292,355
29,307,935

ป 2552
จํานวน (ทาน) จํานวนเงิน (บาท)
15
25,600,915
15
3,633,890
29,234,805

ทั้ง นี้ค า ตอบแทนดั ง กล า วข า งตน ไมไ ดนํ า ค า ตอบแทนของคณะกรรมการบริ ห ารและผู บ ริ ห ารบางท า นที่เ ป น
กรรมการ และไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการ
บริษัท” มารวมคํานวณดวย
8.3.3. คาตอบแทนอื่นๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทไดจัดคาตอบแทนและสวัสดิการ ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน อยาง
เหมาะสมและเปน ธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจา ยของบริษัทและการเปรียบเทียบกับ องคกรอื่น ๆ
อาทิ รถยนตประจําตําแหนง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต การประกันอุบัติเหตุ การตรวจรางกายประจําป
คารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เปนตน
8.4. นโยบายในการดานทรัพยากรบุคคล
บริษัทใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล ถือเสมือนเปนทรัพยสินที่มีคายิ่งขององคกร จึงมุงเนนการสรางแรงจูงใจ
และเสริมสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน เพื่อใหเกิดความรักความผูกพันในองคกร (Employee Engagement) โดยใช
Core Value ขององคกร (PATARA) และปรัชญา Happy Life ตามแนวทาง Happy 8 (องคกรสุขภาวะ) ของสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
บริษัท มีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดความรู ความสามารถ (Competency)
สอดคลองกับกลยุทธของธุรกิจ สงเสริมวัฒนธรรมองคกรที่เปดโอกาสใหพนักงานแสดงความคิดสรางสรรค เอาใจใสลูกคา
เพื่อพัฒนาสินคาและบริการใหตอบสนองความคาดหวังของลูกคา ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียน
เอส แอนด พี ซึ่งเปดสอนในระดับ ปวช. สาขาคาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ พัฒนาระบบการจัดการองค
ความรูใหคงอยูกับองคกร เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันและอนาคต รองรับการขยาย
ตัวอยางตอเนื่องของธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ
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8.5. นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม
ทุกหนวยงานในบริษัทโดยเฉพาะกลุมงานประชาสัมพันธ บริษัทไดจัดกิจกรรมชว ยเหลือ สังคมอย างตอเนื่อ ง
ในป 2553 บริษัทไดจัดโครงการเติมรอยยิ้มใหนอง ป 4 โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และจัดกิจกรรมรวมถึงมอบ
ของขวัญใหกับนองๆ ผูดอยโอกาสจากสถานสงเคราะหเด็กออนรังสิต โครงการ Cake A Wish Make A Wish มอบเคกสง
ความสุขใหกับมูลนิธิผูดอยโอกาส จํานวน 20 แหง การเขาไปชวยเหลือชุมชนกับโครงการ Kitchen for kids จิตอาสา
พั ฒ นาชุ ม ชน ด ว ยการซ อ มแซมโรงครั ว และโรงอาหารให กั บ โรงเรี ย นในต า งจั ง หวั ด เพื่ อ เสริ ม สร า งโภชนาการที่
ถูกสุขลักษณะ และยังไดแนะแนวการศึกษาตอในศูนยการเรียนเอสแอนดพีใหกับนักเรียนในโรงเรียนนั้น ๆ เพื่อสรางโอกาส
ทางการศึกษาและอาชีพใหนักเรียนในอนาคต ซึ่งในป 2553 ศูนยการเรียนเอส แอนด พี ผลิตนักเรียนจบการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคาปลีกเปนรุนแรก ซึ่งนักเรียนที่จบการศึกษานี้ไดทํางานตอเปนพนักงานหนวย
เคกของสาขารานอาหารของบริษัทจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้บริษัทยังดูแลสังคมโดยการชวยเหลือและสนับสนุนผลิตภัณฑ
และทุนทรัพยใหกับองคกรการกุศล มูลนิธิตลอดจนนักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ ยังได
จัดกิจกรรม S&P Summer Camp ภายใตหัวขอธรรมะเบิกบาน ธรรมะเบิกใจ ใหกับสมาชิก S&P Jak-ka-Jee Club ได
ฝกฝนการภาวนาเบื้องตนสําหรับเด็กในอิริยาบถตางๆ ผานกิจกรรมที่หลากหลาย ใหเด็กไดพัฒนาสติอารมณอยางมีสติ
บริษัทใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม โดยโรงงานของบริษัทมีการสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อไมใหเกิดการ
ทําลายสิ่งแวดลอมภายในโรงงานและบริเวณชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังมีการนําน้ํามันที่ผานการใชแลวในรานมาผลิต
เปนไบโอดีเซล เพื่อใชกับรถโฟลกลิฟทภายในโรงงานซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการลดขยะโลกเพื่อรักษาสมดุลยของภาวะ
โลกรอน
8.6. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลักเกณฑการกํากับ
ดูแ ลกิ จ การที่ ดี และระเบีย บปฏิ บัติ ข องสํา นัก งานคณะกรรมการกํา กั บ หลัก ทรัพ ยแ ละตลาดหลั กทรั พ ย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมาใชเปนแนวทางกําหนดและไดพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยดูแลระบบ
การควบคุมภายในและเปนที่มั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
8.6.1. สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใต
กรอบขอกําหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญตอสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมีความมุงมั่นและ
ตั้งใจที่จะดูแลผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ดังนี้
(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปนผล สิทธิ
ในการซื้อขายหรือโอนหุน สิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุน และสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารอยาง
เพียงพอเทาเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมตอการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการ บริษัทไดนําเสนอ
ชื่อและขอมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ตองเสนอแตงตั้งในหนังสือเชิญประชุม อันประกอบดวยชื่อ ประวัติ การ
ดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น เปนตน รวมถึงวาระการแตงตั้งผูสอบบัญชี
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(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปนผล
สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุน
ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน โดยเปดเผยขอมูลผานเว็บไซตของบริษัท
สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอขอเท็จจริง
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแตละวาระอยางชัดเจน โดยบริษัทจะสงหนังสือเชิญประชุม
ผูถือหุนพรอมกับเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 21 วันกอน
วันประชุม รวมทั้งไดทําการประกาศในหนังสือพิมพรายวันอยางนอย 1 ฉบับ ติดตอกัน 3 วัน กอนวัน
ประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแกผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งสงคําถามสําหรับการประชุมผูถือหุน
โดยติดตอสงคําถามผานเว็บไซตของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือน กอนวันประชุมผูถือหุน
บริ ษั ท สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการทุ ก ท า นให เ ข า ร ว มประชุ ม ผู ถื อ หุ น อย า งต อ เนื่ อ งเป น ประจํ า ทุ ก ป
โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเขารวม
ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง

8.6.2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเปนธรรม และเทาเทียมกัน
โดยไดกําหนดนโยบายใหดูแล และปกปองสิทธิของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอยาง
เปนธรรม และเทาเทียมกัน นอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูถือหุนจะตองเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทและตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ นโยบายหลัก
ของบริษัทที่กําหนดขึ้นเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอภาค เปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

(2)

การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุมโดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอยไดมี สวนรวมในการสรรหาและ
เลื อ กตั้ ง กรรมการเพื่ อ เข า มาทํ า หน า ที่ ดู แ ลรั ก ษาผลประโยชน ข อง ผู ถื อ หุน ทุ ก ฝ า ยอย า งเทา เที ย มกั น
โดยการเผยแพรใหผูถือหุนไดทราบผานทางเว็บไซตของบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 4 เดือนกอนวันประชุม
ผูถือหุน
การสนับสนุนและเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถรวมประชุมมอบฉันทะได
(2.1) ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนได บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความ
ตอ งการของผู ม อบฉัน ทะ ทั้ง นี้ หนั ง สือ มอบฉัน ทะทั้งหมด เปน หนัง สือ มอบอํา นาจตามแบบที่
กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(2.2) อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระซึ่งจะ
เปนผูปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการอิสระ
ดังกลาวพรอมหนังสือมอบฉันทะอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป
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(3).

(4)

(5)

ความเทาเทียมกันในระหวางการประชุมผูถือหุน
(3.1) กอนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะใหมีการแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑตางๆที่ใชใน การ
ประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแตละวาระอยางชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขารวมประชุมและเปนประธานที่ประชุมผูถือ
หุนทุกครั้งไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม
หรือบริษัทอยางเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้บริษัท
ไมมีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เวนแต
การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีเหตุผลอันสมควรและถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการ
ประชุ ม และเพื่ อ เพิ่ ม ความรวดเร็ ว และแม น ยํ า บริ ษั ท ได นํ า ระบบคอมพิ ว เตอร ม าใช ใ นการ
ลงทะเบียน และลงมติของผูถือหุน
ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุมและจํานวน
เสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พรอมทั้งเผยแพรใหผูถือหุนทราบโดยผานทางตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร ในการ
นําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปใชเพื่อประโยชนสวนตน รวมทั้งการซื้อขาย
หลักทรัพยโดยเฉพาะในชวงระหวาง 1 เดือนกอนที่งบการเงินจะเผยแพรตอสาธารณชนโดยกําหนดให
กรรมการและผูบริหารฝายตาง ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัทของ
ตนเอง คูสมรสและบุตรยังไมบรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งตองแจงและนําสง
รายงานการถือหลักทรัพยผานมายังสํานักเลขานุการของบริษัท กอนนําสงตอสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยทุกครั้ง

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
ทั้งหมดตามสิทธิผูถือหุนที่กลาวในขอ1 และขอ2 ขางตน รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับผูถือหุนชาวตางประเทศดวยและสําหรับการประชุมสามัญประจําป 2554 บริษัทจะดําเนินการให
ผูถือหุนไดรับสิทธิและความเทาเทียมกันดังกลาว
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8.6.3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมโดยปฏิบัติตามขอบังคับ และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของในการปกปองสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานี้ใหไดรับการดูแลอยางดี
•

ผูถือหุน

บริษัทตระหนักเสมอวาจะดําเนินธุรกิจอยางโปรงใส มุงมั่นในการสรางการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอยางตอเนื่องในระยะยาว

•

ลูกคา

บริษัทมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและจะเอาใจใสบริการ
ลูกคาอยางเปนมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคาตลอดจนการจัดใหมี
หนวยงาน หรือบุคคลที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการ
ใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุดและการเก็บรักษาความลับของลูกคา

•

คูคา

บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ความเปนธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนรวมกัน

•

เจาหนี้

บริ ษั ท จะปฏิ บั ติ ต อ เจ า หนี้ อ ย า งเป น ธรรมโดยจะปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ขอกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด

•

คูแขง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแขงขันสากลและปฏิบัติตอ
คูแขง ดวยความเปนธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริต และไมทําลายชื่อเสียง
ของคูแขง

•

พนักงาน

บริษัทยึดถือวาพนักงานเปนทรัพยากรที่มีคุณคาและตองไดรับการปฏิบัติที่
เปนธรรมทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมใหความ
มั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งสวัสดิการที่
เหมาะสม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

•

สังคมและสิ่งแวดลอม

บริษัทมุงมั่นจะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคมและให
ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดใหมีหนวยงานที่ทํา
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบตอสังคมพรอมทั้งมีการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร
และสร า งจิ ต สํ า นึ ก ให กั บ ทุ ก คนในองค ก ร ในอั น ที่ จ ะดู แ ลพั ฒ นาและ
เสริมสรางสังคมสิ่งแวดลอม และผูมีสวนไดเสียโดยควบคูไปกับการเติบโต
ของบริษัทอยางยั่งยืนไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “นโยบายการดูแลดาน
สังคมและสิ่งแวดลอม”
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ผู มี ส ว นได เ สี ย สามารถสอบถามรายละเอี ย ด แจ ง ข อ ร อ งเรี ย น หรื อ แจ ง เบาะแสการกระทํ า ผิ ด เกี่ ย วกั บ
รายงานทางการเงิ น ระบบควบคุ ม ภายใน หรื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดยแจ ง มายั ง E-mail address
secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 0-2185-1313 หนวยงานเลขานุการ
บริ ษั ท หรื อ สํ า นั ก งานตรวจสอบภายใน ซึ่ ง จะทํ า การพิ จ ารณาก อ นนํ า เสนอต อ คณะกรรมการตรวจสอบและส ง ให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ทั้งนี้ขอมูลรองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง และเก็บรักษาไวเปนความลับ
โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุงตอไป
8.6.4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
(1)

ความสัมพันธกับผูลงทุน

คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักวาการเปดเผยขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไมใช
การเงินลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีสวนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักตอ
ความจําเปนในการเปดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพรขอมูล
ดังกลาว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหหนวยงานสนับสนุนสายบัญ ชีการเงิน ทําหนาที่ติดตอ สื่อสารกั บผูลงทุน
สถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบขอมูลบริษัทไดที่ โทรศัพทหมายเลข
0-2185-1313 หรือที่ website www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com
(2)

หลักการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการสรางการ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืนในระยะยาว โดยสงเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติ
หนาที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมี
สวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดตอสื่อสารกับพนักงาน
อยางสม่ําเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
นอกจากนี้ยังใหความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอยางเครงครัด ดําเนินการใหเปนไป
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งได
กําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
(3)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คาตอบแทนกรรมการเป นไปตามหลัก การและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กํา หนดซึ่ง เชื่อ มโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวขอ “คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ทั้งนี้บําเหน็จคณะกรรมการไดมีการ
นําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
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8.6.5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)

โครงสรางคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความโปรงใส
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเปนอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน
มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และเลขานุการ 1 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

นางสาวคัทลียา
นายดุสิต
นางสาวโสภาวดี
นางกัลยุพา

แสงศาสตรา
นนทะนาคร
อุตตโมบล
อัชชะกุลวิสุทธิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในป2553 มีการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียด ในหัวขอ “การควบคุมภายใน”
(2)

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทาน ประกอบดวย
•
•
•

กรรมการที่เปนผูบริหาร
กรรมการอื่น
กรรมการที่เปนอิสระ

(3)

การรวมหรือแยกตําแหนง

•

ประธานกรรมการเปนตัวแทนของกลุมผูถือหุนรายใหญซึ่งในป 2553 ถือหุนรวมกันรอยละ 39.90 ของหุน
ทั้งหมด
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการแตทั้งสองทานเปนตัวแทนจาก กลุมผูถือหุน
ใหญกลุมเดียวกัน
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ 4 ทานและกรรมการที่ไมเปน ผูบริหาร 2 ทาน
ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

•
•

6
2
4

ทาน
ทาน
ทาน คิดเปนอัตราสวนเทากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
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(4)

บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4.1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัททุกทานเปนบุคคลที่มีภาวะการเปนผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเปนอิสระใน
การตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ เปาหมาย และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ อยางเปนอิสระ เพื่อเพิ่ม
มูลคาทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
(4.2) การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการ มีการแบงแยกหนาที่อยางชัดเจนเพื่อใหเกิดการถวงดุลและสอบทานการ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เชน วิสัยทัศน ภารกิจ และ
นโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝายจัดการจะมีหนาที่ในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธแผนงานใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทั้งนี้ บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการ ได
แสดงรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกรรมการบริษัท”
(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกันระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงไวเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการทานนั้นจะไมมีสิทธิออก
เสียงในวาระดังกลาว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใช
เพื่อประโยชนสวนตนดวย นอกจากนี้ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการรายงานขอมูลของ
กรรมการและบุคคลผูมีความเกี่ยวของ ซึ่งตองรายงานเปนประจําทุกปและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพื่อใหบริษัท
ใชเปนขอมูลในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการ
ของผูบริหาร และผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิด
ประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อใหเกิดการถวงดุลและ
ตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ ระบบการเงิน โดยบริษัทไดจัดใหมีระบบ
รายงานทางการเงิน เสนอผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่
เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยาง
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เต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
(4.5). ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ้นไดตลอดเวลา ไมวาจะเกิดจากปจจัยภายในหรือปจจัยภายนอก บริษัทได
เล็งเห็นและใหความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกลาวตอบริษัท โดยไดมอบหมายใหฝาย
ตรวจสอบภายในทําหนาที่ในการประเมินความเสี่ยง รวมทั้งทุกหนวยงานของบริษัทจะระบุปจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินงานของหนวยงาน ไมวาจะเปนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยง
ดานการบริหารจัดการ และความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อที่ฝายตรวจสอบภายใน รวมกับหนวยงานที่ระบุความเสี่ยง จะได
นําขอมูลมาเพื่อวิเคราะห และหาแนวทางหรือมาตรการในการปองกัน หรือ ลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกลาว อีก
ทั้งฝายตรวจสอบภายในและหนวยงานที่รับผิดชอบยังตองรวมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเปนระยะ
(4.6) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาสและเพื่อใหกรรมการสามารถเขา
รวมประชุมคณะกรรมการ ฝายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาทุกป และไดแจงให
กรรมการทุกทานรับทราบตารางการประชุมดังกลาวกอนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝายเลขานุการบริษัทจะจัดสง
หนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน ใหคณะกรรมการ พิจารณาและไดมี
เวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในป 2553 ที่ผานมาคณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
5 ครั้ง ประธานกรรมการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการเกือบครบทุกครั้ง และในระหวางการประชุม ประธานในที่ประชุม
ไดเปดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝายจัดการ และพิจารณาขอมูลอยางรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจาก
คณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ ป รากฎในรายงานประจํ า ป งบการเงิ น ดั ง กล า วจั ด ทํ า ขึ้ น ตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผล
วาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดออนเพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริต
หรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
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(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 มีมติเห็นชอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่ใชเพื่อการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งคณะประจําป 2553 ภายใต
หั ว ข อ การประเมิ น เกี่ ย วกั บ โครงสร า งและคุ ณ สมบั ติ ข องคณะกรรมการ บทบาทหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝายจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร โดยมุงเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่
ของคณะกรรมการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นวาการดําเนินการสวนใหญไดดําเนินการหรือ
จัดทําเรื่องดังกลาวนั้นไดดี
(4.9) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
•
การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหาร บริษัทสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ และ
ผูบริหารเขารับการฝกอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทไดจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหมเปนประจําทุกครั้งที่มีการแตงตั้งกรรมการใหม โดยจะจัดใหมีการแสดงภาพรวมเพื่อ
แนะนําธุรกิจและขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการบริหาร เอกสารคูมือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนว
ทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เปาหมาย ขอมูล
การดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขาเยี่ยมชมกิจการและรวมประชุมที่เกี่ยวของกับการกําหนด
วิสัยทัศนและแผนธุรกิจรวมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท
•
แผนสืบทอดงาน บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคคลากร เพื่อทดแทนผูบริหารระดับสูงที่จะ
เกษียณอายุ พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับตําแหนงใหมโดยสืบเนื่อง
ตอกัน
8.7. บุคลากร
บริษัทไมมีขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา และมีจํานวนพนักงาน (ไมรวมกรรมการและ
ผูบริหารตามหัวขอเรื่องคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) คาตอบแทนพนักงานไดแก เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ
คาลวงเวลา และสวัสดิการอื่นๆโดยแยกตามสายงานหลักๆ ไดดังนี้

หนวยงาน
สํานักงานในประเทศ
ฝายปฏิบัติการสาขา
โรงงาน
รวม

ป 2553
จํานวนคน
คาตอบแทน
(ลานบาท)
378
183.71
3,403
503.37
1,457
220.89
5,238
907.97

ป 2552
จํานวนคน
คาตอบแทน
(ลานบาท)
381
150.15
3,374
467.67
1,464
200.99
5,219
818.81
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมได
จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 รวมทั้งเปนไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง “กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.
2552” ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
คณะกรรมการรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวาไดแสดงฐานะการเงิน รายไดและคาใชจาย และกระแสเงิน
สดรวมที่เปนจริง และสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอที่รักษาไวซึ่ง
ทรัพยสิน การดําเนินการอันเปนสาระสําคัญ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชี
ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ําเสมอและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งไดมีการเปดเผยขอมูล
สําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท เอส แอนด
พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยในรายงานของผูสอบบัญชี

ลงชื่อ

นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ
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9.

การควบคุมภายใน

บริษัทไดจัดใหมีระบบการประเมินและการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง
เพื่อใหเปนที่มั่นใจวาไดปฎิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดกฏหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งระบบการควบคุมภายในไดจัดแบงตามความรับผิดชอบเปน 4 สวน ดังนี้
9.1 คณะกรรมการบริษัท ทําหนาที่ในการกําหนดกรอบนโยบายการควบคุมภายในเพื่อให ผูบริหาร พนักงาน
ถือปฏิบัติ และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่สอบทานการควบคุมภายในของบริษัทโดยมีฝายตรวจสอบ
ภายใน ทําหนาที่ตรวจสอบ สนับสนุนงาน และรายงานผลการตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายในใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณากอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําอยางนอยทุกไตรมาส หากคณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอเสนอแนะหรือพบขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญจะรายงานตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมในดาน
ตาง ๆ ไมพบปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญซึ่งสอดคลองกับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัท
9.2 การบริหารความเสี่ยงถูกกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายบริหารที่จะดูแล ควบคุม และบริหารจัดการ ความ
เสี่ยง ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงทางการบริหารการเงิน การประกอบธุรกิจ การปฏิบัติการ การ
บริหารและการจัดการ ความปลอดภัยของสินคาและสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่ยอมรับได ความสําเร็จนี้เกิดขึ้นดวย
ระบบการประมวลผลขอมูลที่ไดกาํ หนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคํานึงถึงสัญญาณเตือนภัยและปจจัย
อื่นที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนสําคัญ
9.3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ไดกําหนดภาระหนาที่และอํานาจการดําเนินการของผูบริหาร
และผูปฏิบัติงานไวเปนลายลักษณอักษร มีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน ผูควบคุมและประเมินผลออกจากกันอยาง
ชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลและการตรวจสอบอยางเหมาะสม รวมทั้งการทําธุรกรรมตาง ๆ ของฝายบริหาร หรือผูมีสวน
เกี่ยวของ ซึ่งการควบคุมและการกําหนดภาระหนาที่เปนมาตรการที่จะชวยปองกันการกระทําที่ไมสุจริตตอทรัพยสิน ของ
บริษัทเพื่อผลประโยชนของบริษัทโดยรวมเปนสําคัญ
นอกจากนี้บริษัทยังไดกําหนดพันธกิจ และวัตถุประสงคของบริษัทเปนลายลักษณอักษรและสื่อความใหบุคลากร
ทุกคนเขาใจ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค พรอมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร
งบประมาณและอัตรากําลัง โดยชัดเจนตลอดจนการกําหนดกระบวนการทํางานและมีการติดตาม และรายงานผลเพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของของบริษัท
หรือหนวยงานราชการ และมาตรฐานที่กําหนดไว
9.4 ระบบสารสนเทศ บริษัทมีระบบขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทางการเงิน
และการดําเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่ใชในการควบคุมและดําเนินกิจกรรมของบริษัท
รวมทั้งขอมูลสารสนเทศที่ไดจากภายนอก บริษัทมีการสื่อสารไปยังผูบริหารและผูใชภายในบริษัทในระบบที่ชวยใหผูรับ
ขัอมูลสารสนเทศปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

และใหความมั่นใจวามีการ

ติดตอสื่อสารภายในและภายนอกที่มีผลทําใหบริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ
บริษัท ประกอบดวยกรรมการอิสระจากการบริหารงานของบริษัทจํานวน 3 ทาน โดยมีนางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เปน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายดุสิต นนทะนาคร และนางสาวโสภาวดี อุตตโมบล เปนกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ความรับผิดชอบในการเสริมสรางความนาเชื่อถือใหแกงบการเงินกอนนําเสนอ
คณะกรรมการบริษัท ผูถือหุนและผูเกี่ยวของอื่น การสอบทานการประเมินการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนใหบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทอยางเพียงพอและเหมาะสม
ดูแลการดําเนินงานของฝายจัดการใหเปนไปตามกฏหมาย นโยบาย ระเบียบคําสั่งที่เกี่ยวของโดยปราศจากความขัดแยง
ทางผลประโยชน เสนอความเห็นในการแตงตั้งและคาตอบแทนผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัทใหความเห็นชอบกอน
นําเสนอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ และปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
ในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุหนาที่ความรับผิดชอบดังกลาวในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม
รวมกันรวม 4 ครั้งประกอบดวยการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอก ผูตรวจสอบภายใน ผูบริหารฝายบัญชีและ
การเงิน ฝายจัดการและผูบริหารที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาในเรื่องตางๆดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยรายไตรมาสและประจําป 2553 โดยไดประชุมรวมกับผูสอบ
บัญชีภายนอกของบริษัท ผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน และฝายจัดการ เพื่อพิจารณาสอบทานหลักฐานและขอมูลในงบ
การเงินเปนรายไตรมาสและประจําป ถึงความครบถวนถูกตองของ งบการเงิน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่
รั บ รองทั่ ว ไป การเป ด เผยข อ มู ล ในงบการเงิ น อย า งเพี ย งพอและเหมาะสม รวมถึ ง การปฏิ บั ติ ต ามข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะจากผูสอบบัญชี ในการนี้รายงานของผูสอบบัญชีรายไตรมาสและประจําป ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็น
อยางไมมีเงื่อนไข สําหรับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และไมพบประเด็นใดที่มีสาระสําคัญแตกตางจากงบ
การเงินที่บริษัทไดจัดทําไว คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวใหความเห็นชอบตอรายงานผูสอบบัญชีและงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอย จึงนําเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติสําหรับงบการเงินรายไตรมาส สําหรับงบ
การเงินประจําปคณะกรรมการตรวจสอบไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากอนนําเสนอขออนุมัติจากผูถือ
หุนของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2554
2. การประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอมูลการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงจากหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งสอดคลองกับผลที่ ฝายตรวจสอบภายในไดสอบทานการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่
เสนอไวรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ความเสี่ยงที่สําคัญไดแก ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยง
เกี่ยวกับตนทุนการผลิต ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งไดแสดงไวในรายงาน
ประจําปแลว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังไดใหขอแนะนําในการที่จะพัฒนาระบบการประเมินการบริหารความ
เสี่ยงใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถประเมินและจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. สอบทานการควบคุมภายในของบริษัท โดยไดประชุมรวมกับผูตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนงาน
การตรวจสอบประจําป รับทราบการปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบแตละกิจกรรมภายใน
บริษัท พิจารณาผลการประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนแลวเห็นวาบริษัทมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับโครงสรางการบริหารและจัดการธุรกิจตามสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่
มีอยู
4. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางการที่กําหนด โดยไดประชุมรวมกับผูตรวจสอบ
ภายใน ผูบริหารสํานักงานกฎหมาย ผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน และฝายจัดการ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ของทางการที่เกี่ยวของในระหวางป ที่สงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท การ
กําหนดกรอบหลักเกณฑและการสื่อสารใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ที่กําหนด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและรับทราบการเปลี่ยนแปลงของ
มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับใชตั้งแตป 2554 เปนตนไป ซึ่งฝายจัดการไดเตรียมความพรอมสําหรับการรองรับ
มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
5. สอบทานการทํารายการระหวางกันและรายการความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดประชุมรวมกับผูตรวจ
สอบภายใน ผูบริหารสํานักงานกฎหมาย ผูบริหารฝายบัญชีและการเงิน และฝายจัดการ เพื่อรับทราบและพิจารณาความ
เหมาะสมและความเพียงพอของการเปดเผยสารสนเทศสําหรับการทํารายการระหวางกัน รวมถึงการพิจารณารายการ
เกี่ยวโยงที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยในป 2553 บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันใน
ลักษณะที่เปนการทําธุรกรรมตามปกติ และบริษัทไดเปดเผยสารสนเทศอยางเพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณาเสนอแตงตั้งและเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท โดยไดประชุมรวมกับผูบริหารฝายบัญชี
และการเงิน และฝายจัดการเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงาน และ บริการของผูสอบบัญชี คุณภาพรายงาน ความเพียงพอ
ของจํานวนผูสอบบัญชีแลวเห็นวาเปนที่นาพอใจมากจึงใหความเห็นชอบ บริษัทดีลอยส ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นกอนนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
แตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2554
นอกจากนี้เพื่อการดํารงไวซึ่งความเปนอิสระของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเปดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีสามารถเขาพบเพื่อรายงานหรือปรึกษางานที่เกี่ยวของได
ตลอดเวลาสําหรับงานที่เกี่ยวเนื่องตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่กําหนดไว

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554
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10.

รายการระหวางกัน
ในป 2553 บริษัท มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหวางกันในป 2553 และป 2552 สรุปไดดังนี้

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

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

2. บจ.เอส. อาร. เอสเตท
(SR)

เปนบริษัทที่เกี่ยวของอื่น โดยกรรมการ
รวมกันถือหุน 100% และมีกรรมการ
รวมกัน

3. บมจ.เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุปเปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ
(MFG)

4. บจ.ไมเนอร ดีคิว
(DQ)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

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

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2553
ป 2552
360,000.00
360,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการลงทุนของกลุม S&P
ที่ตางประเทศ มีความจําเปนใชพ้นื ที่สํานักงาน
บางสวน ซึ่งบริษัท ไดพิจารณาตามสัดสวนพื้นที่แลว
เห็นวาเปนอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับ
อัตราคาเชาของสํานักงานใกลเคียงกันเปนเกณฑตาม
มูลคายุติธรรม

- ขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
ให GB เพื่อสงใหแกรานสาขาตางประเทศใชในการเปด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง
ตามที่ไดมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ

569,518.57

1,116,762.03

GB ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการรานสาขาตางประเทศ
มีความจําเปนตองจัดซื้อวัตถุดิบสวนผสมและวัสดุอุปกรณ
ใหแกรานสาขาตางประเทศเพื่อใชในการดําเนินกิจการซึ่ง
เปนรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทั่วไป
เปนเกณฑ

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัท 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

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

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MFG
ซึงเปนรายการปกติและตอเนือง

28,378,733.28

34,380,000.00

บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให DQ
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

4,205,310.00

4,610,000.00

บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ
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5. บจ.ไมเนอร แดรี
(MD)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

ลักษณะรายการที่สําคัญ
- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให MD
ซึงเปนรายการปกติและตอเนือง

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2553
ป 2552
758,241.00
200,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

6. บจ.สเวนเซนส(ไทย)
(SW)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให SW
ซึ่งเปนรายการปกติและตอเนื่อง

6,769,230.00

4,260,000.00

บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

7. บจ.เอส.แอล.อาร.ที
(SLRT)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให SLRT
ซึงเปนรายการปกติและตอเนือง

4,151,106.00

600,000.00

บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

8. บจ.เดอะคอฟฟ คลับ
(ประเทศไทย) (CC)

เปนบริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญ

- ขายวัตถุดิบสวนผสม
บริษัทไดมีการขายวัตถุดิบสวนผสมอาหารให CC
ซึงเปนรายการปกติและตอเนือง

31,050.00

20,000.00

บริษัทเห็นวาเปนความรวมมือกันทางธุรกิจและเพือ
ประโยชนสูงสุดของทังสองฝาย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลคายุติธรรมเปนเกณฑ

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2542 บริษัท 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 บริษัท 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

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

กรรมการบริษัท
9. นางภัทรา ศิลาออน

หนา 61

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
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10. นายขจรเดช ไรวา

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

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

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2553
ป 2552
120,000.00
120,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท มีความจําเปนตองใชพ้นื ที่โกดังขนาดใหญ เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกลาวอยูใกลกับสํานักงานบริษัท ทําให
สะดวกตอขนสงจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกลาว ซึ่ง
ไดแก ตู ชั้นโชวตาง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัท ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

11. นางเกษสุดา ไรวา

เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัท

- เชาพื้นที่
ตั้งแตป 2537 บริษัท 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

บริษัท มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัท 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

บริษัท มีความจําเปนตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยูใกลกับสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งบริษัท ได
พิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของพื้นที่สํานักงานที่ใกล
เคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

หนา 62

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทและผูเกี่ยวของ
13. คณะบุคคลระหวาง
นางภัทรา ศิลาออน,
รอยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เปนกรรมการและผูถือหุนรายใหญใน
บริษัท

ลักษณะรายการที่สําคัญ
- 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

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2553
ป 2552
960,000.00
960,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท มีความจําเปนตองเชาที่ดินและอาคาร รานอาหาร
บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแกพนักงานของบริษัท
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวามูลคาของรายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราคาเชาของที่ดินและ
อาคารที่ใกลเคียงกันเปนเกณฑตามมูลคายุติธรรม

สําหรับรายการกับบริษัทยอยและรวมอื่น รวมทั้งรายการระหวางกันของบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งไมไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู บริษัท ไดแสดงรายการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 14 ของงบการเงินสําหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุวารายการดังกลาวเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเปนไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน
บริษัท ไดทํารายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งผูท่เี กี่ยวของอื่น ซึ่งเปนตามปกติธุรกิจ รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยบริษัท จัดใหคณะ
กรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นวา รายการระหวางกันขางตนในป 2553 และป 2552 เปนรายการ
ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจและไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมอยางมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
บริษัท มีนโยบายในการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยรายการที่ดําเนินไป
ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สวนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ
ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดมา หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่สี ําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย โดยบริษัท จะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทยอยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยูในตางประเทศ ประกอบดวย ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด เอสเค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเมนท (ปกกิ่ง) จํากัด และ ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัทยอยดังกลาวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่สี ําคัญของบริษัทยอยในลักษณะที่สองคลองกับขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตาม
บริษัทมีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกลาว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ
ของบริษัทยอยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทยอยนั้น ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทใหไว ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการดังกลาว
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1. งบการเงิน
(1)

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับ
ป 2553-2552
ป 2551

ผูสอบบัญชี
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3440)
นายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชรปกรณ
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3427)

สํานักงาน
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จํากัด ไดตรวจสอบงบดุลรวมของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และงบดุลเฉพาะกิจการของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553 และ 2552 และงบกําไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสด
รวม และงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสด
เฉพาะกิจ การ สํา หรับ ปสิ้น สุด วัน เดีย วกัน ของแตล ะป ซึ่ง ผูบ ริห ารของกิจ การเปน ผูรับ ผิด ชอบตอ ความถูก ตอ งและ
ครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนผูสอบบัญชีเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาว
ผูสอบบัญชีไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีตอง
วางแผนและปฏิบัต ิง านเพื่อ ใหไ ดค วามเชื่อ มั่น อยา งมีเ หตุผ ลวา งบการเงิน แสดงขอ มูล ที่ขัด ตอ ขอ เท็จ จริง อัน เปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เปนจํานวนเงินและการ
เปด เผยขอ มูล ในงบการเงิน การประเมิน ความเหมาะสมของหลัก การบัญ ชีที่กิจ การใชแ ละประมาณการเกี่ย วกับ
รายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดง
รายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ผูสอบบัญชีเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสม
ในการแสดงความเห็น
ผูสอบบัญชีเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของ บริษัท เอส แอนด
พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม
2553 และ 2552 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของของแตละป โดยถูกตองตามที่ควร
ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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(2).

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม

2553

%

2552

%

2551

%

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคา - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ -สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน -สุทธิ
สิทธิการเชา - สุทธิ
เงินมัดจําระยะยาว
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

742,201 27.03 475,113
220,226 8.02 539,258
182,565 6.65 163,728
341 0.01
244
203,253 7.40 206,551
34,451 1.25
76,949
1,383,037 50.36 1,461,843

17.25 416,522 16.52
19.58 431,822 17.12
5.95 152,017 6.03
0.01
253 0.01
7.50 175,793 6.97
2.79
36,330 1.44
53.08 1,212,737 48.09

20,584 0.75
5,476
0.20
45,174 1.65
43,586
1.58
54,305 2.15
1,065,214 38.79 997,218 36.21 1,021,325 40.50
3,000 0.11
3,126
0.11
4,000 0.16
95,371 3.47
97,248
3.53 106,036 4.20
131,937 4.80 126,315
4.59 123,420 4.89
2,045 0.07
19,237
0.70
1,363,325 49.64 1,292,206 46.92 1,309,086 51.91
2,746,362 100.00 2,754,049 100.00 2,521,823 100.00
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553

%

2552

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคา
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
คาใชจายคางจาย
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสง
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป
หนี้สินจากสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

3,747 0.14
351,283 12.79
352 0.01
109,248 3.98
274,972 10.01
34,090 1.24
19,173

0.70

3,538 0.13
362,842 13.17
113 0.00
78,867 2.86
185,917 6.75
24,605 0.89
3,212

0.12

2,940 0.11
54,931 2.00
850,736 30.98

2,695 0.10
29,239 1.07
691,028 25.09

60,711 2.21
3,570 0.13
17,555 0.64
81,836 2.98
932,572 33.96

7,228 0.26
4,603 0.17
7,173 0.26
19,004 0.69
710,032 25.78

250,295
122
56,398
190,719
16,400

9.93
0.00
2.24
7.56
0.65

-

-

40,338
554,272
1,659
1,659
555,931

1.60
21.98
0.07
0.07
22.04

หนา 66

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

2553
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท
ทุนที่ออกและชําระแลว
104,686,273 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท ชําระครบแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ผลกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคาของหลักทรัพยเผื่อขาย

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
หุนทุนซื้อคืน
สวนของผูถือหุนสวนนอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

%

2552

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
%

523,431

523,431

523,431

523,431 19.06
689,981 25.12
(37,045) (1.35)
155 0.01

523,431 19.01
689,981 25.05
(20,394) (0.74)
126 0.00

523,431
689,981
(23,885)
300

52,343
250,951
508,832
1,988,648
(250,951)
76,093
1,813,790
2,746,362

20.76
27.36
(0.95)
0.01

1.91 52,343 1.90
52,343 2.08
9.14
18.52 709,880 25.78 641,916 25.45
72.41 1,955,367 71.00 1,884,086 74.71
(9.14)
2.77 88,650 3.22
81,806 3.24
66.04 2,044,017 74.22 1,965,892 77.96
100.00 2,754,049 100.00 2,521,823 100.00

หนา 67

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

2553
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปนผลรับ
อื่นๆ
กําไรกอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาตอบแทนผูบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมคาใชจาย
กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนหักภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

%

2552

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
%

5,281,672 100.00 4,700,144 100.00 4,378,167 100.00
(2,907,838) (55.06) (2,641,363) (56.20) (2,517,453) (57.50)
2,373,834 44.94 2,058,781
675
52,903

0.01
1.00

3,245
1,620
58,692

2,427,412 45.96 2,122,338
(198,163)
(1,619,368)
(47,320)
(11,733)

43.80 1,860,714
0.07
0.03
1.25

-

42.50

1,600
56,850

0.04
1.30

45.15 1,919,164

43.83

(3.75) (177,309) (3.77) (143,587) (3.28)
(30.66) (1,493,782) (31.78) (1,422,802) (32.50)
(0.90) (35,532) (0.76) (31,802) (0.73)
(0.22)
-

(1,876,584) (35.53) (1,706,623) (36.31) (1,598,191) (36.50)
550,828 10.43
(3,310) (0.06)
4,507 0.09

415,715
(705)
(2,973)

8.84
(0.01)
(0.06)

320,973
(139)
727

7.33
(0.00)
0.02

552,025 10.45 412,037
(169,204) (3.20) (113,789)
382,821 7.25 298,248

8.77
(2.42)
6.35

321,561
(90,222)
231,339

7.34
(2.06)
5.28

การแบงปนกําไร
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

381,878

293,040

225,149

943

5,208

6,190

382,821

298,248

231,339

หนา 68

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

2553
ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนป
หุนสามัญเพิ่มทุน
ลดระหวางป
ยอดปลายป
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ยอดปลายป
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป
ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการปรับมูลคา
ของหลักทรัพยเผื่อขาย
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
ลดระหวางป
ยอดปลายป

%

2552

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
%

523,431 28.86
523,431 28.86

523,431 25.61 523,431
523,431 25.61 523,431

26.63
26.63

689,981 38.04
689,981 38.04

689,981 33.76 689,981
689,981 33.76 689,981

35.10
35.10

(20,394) (1.12)
(16,651) (0.92)
(37,045) (2.04)

(23,885) (1.17) 5,778
3,491 0.17 (29,663)
(20,394) (1.00) (23,885)

0.29

126
29
155

0.01
0.00
0.01

300

0.02 1,600
(174) (0.01) (1,300)
126 0.01
300

(1.51)
(1.21)

0.08
(0.07)
0.02

หนา 69

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

2553

%

2552

%

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551
%

กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
2.56
ยอดตนป
52,230 2.88 52,230 2.56 50,230
เพิ่มระหวางป
2,113
0.11
ลดระหวางป
2.66
ยอดปลายป
52,343 2.89 52,343 2.56 52,343
หุนทุนซื้อคืน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
250,951 13.84
ลดระหวางป
ยอดปลายป
250,951 13.84
ยังไมไดจัดสรร
ยอดตนป
709,880 39.14 641,916 31.40 602,081 30.63
เพิ่มระหวางป-กําไรสุทธิ
381,878 21.05 293,040 14.34 225,149 11.45
ลดระหวางป-เงินปนผลและสํารองตามกฎหมาย (331,975) (18.30) (225,076) (11.01) (185,314) (9.43)
ลดระหวางป-สํารองหุนทุนซื้อคืน
(250,951) (13.84)
ยอดปลายป
508,832 28.05 709,880 34.73 641,916 32.65
หุนทุนซื้อคืน
ยอดตนป
เพิ่มระหวางป
(250,951) (13.84)
ลดระหวางป
ยอดปลายป
(250,951) (13.84)
สวนของผูถือหุนสวนนอย
ยอดตนป
88,650 4.89 81,806 4.00 87,584
4.46
เพิ่มระหวางป
943 0.05
6,844 0.34
6,190
0.31
ลดระหวางป
(13,500) (0.74)
(11,968) (0.61)
ยอดปลายป
76,093 4.20 88,650 4.34 81,806
4.16
1,813,790 100.00 2,044,017 100.00 1,965,892 100.00
รวมสวนของผูถือหุน
หนา 70

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
ปรับปรุง :
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากเงินลงทุนชั่วคราว
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
สวนแบง(กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
รายไดดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น
สินคาคงเหลือลดลง(เพิ่มขึ้น)
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เงินมัดจําระยะยาวเพิ่มขึ้น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น(ลดลง)
คาใชจายคางจาย เพิ่มขึ้น(ลดลง)
ภาษีมูลคาเพิ่มรอนําสงเพิ่มขึ้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
หนี้สินไมหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จายดอกเบีย้
จายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2552

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551

552,025

412,037

321,561

261,357
451
(1,820)
(2,130)
(4,507)
9,835
1,969
(246)
(1,089)
(675)
(3,445)
3,310
815,035
(16,843)
3,298
44,542
(5,623)
1,983
(11,559)
84,430
10,364
2,642
10,382
938,651
3,381
(3,310)
(138,824)
799,898

261,036
954
(2,372)
2,973
3,151
(1,482)
(4,823)
(1,620)
(4,001)
705
666,558
(11,762)
(30,758)
(40,593)
(12,652)
(11,421)
112,548
(4,803)
8,205
(8,877)
5,513
671,958
3,975
(705)
(91,319)
583,909

262,261
7,552
(1,551)
(727)
10,238
(6,679)
(1,735)
(1,600)
139
589,459
(16,231)
(5,404)
7,976
(18,517)
(7,856)
41,115
1,478
851
(318)
592,553
(139)
(102,491)
489,923
หนา 71

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปนหลักประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพือ่ ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสัน้ แกกจิ การที่เกี่ยวของกัน
เงินปนผลรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจายเพือ่ ซื้อสินทรัพยถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร
เงินสดจายเพือ่ ซื้อสินทรัพยไมมตี ัวตน
เงินสดจายเพือ่ ซื้อสิทธิการเชา
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกีย่ วของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายหนี้สนิ ระยะยาวตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดจายเพื่อซื้อหุนทุนซือ้ คืน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิใชไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย่ ังไมไดเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2551

2553

2552

(15,107)
(510,500)
832,567
(1,820)
1,723
675
(311,940)
1,860
(60)
(2,603)

(3,535)
(360,500)
256,745
9
1,620
(196,974)
6,964
(43)
(7,549)
(303,261)

(882,634)
787,000
149
1,600
(154,659)
2,647
(355)
(10,122)
(256,374)

208
(1,457)
1,696
(2,447)
71,891
(3,849)
(250,951)
(327,349)
(512,258)

3,538
(1,527)
1,518
(2,409)
12,849
(1,250)
(225,075)
(212,356)

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

(315)
(17,634)
267,088
475,113
742,201

(904)
(8,797)
58,591
416,522
475,113

(7,569)
(41,482)
(3,359)
419,881
416,522

-
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(3). อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ

อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity ratio)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน)
Cash cycle (วัน)
อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขั้นตน (รอยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (รอยละ)
อัตรากําไรอื่น (รอยละ)
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (รอยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (รอยละ)
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (รอยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (รอยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา)
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)

สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2553
2552
2551
1.63
1.39
1.04
30.50
11.97
14.19
25.72
8.14
44.82
(7.13)

2.12
1.82
0.94
29.77
12.26
13.82
26.42
8.62
42.36
(3.69)

2.19
1.87
0.88
30.43
12.00
14.54
25.10
9.90
36.86
0.23

44.94
10.43
1.00
145.22
7.16
19.36

43.80
8.84
1.33
140.46
6.15
15.26

42.50
7.33
1.32
152.64
5.07
11.98

13.89
47.14
1.94

11.11
41.25
1.81

8.94
34.19
1.76

0.51
198.72
2.36
83.47

0.35
697.73
1.08
89.31

0.28
2,786.28
1.09
99.96
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ
การวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)
สรุปผลการดําเนินงานป 2553
ในป 2553 ถึงแมวาการดําเนินธุรกิจของบริษัทจะไดรับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพเศรษฐกิจทั้ง
ภายในประเทศ และตางประเทศ อาทิ เชน ปญหาความไมสงบทางดานการเมือง ผลกระทบจากอุทกภัย และภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งสงผลทําใหผูบริโภคมีการควบคุมคาใชจาย และจํากัดปริมาณการบริโภคลง อยางไรก็ตาม
บริษัทไดตระหนักถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่ผันแปรและอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจเปนสําคัญบริษัทจึงไดมีการ
จัดเตรียม และวางแผนการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะการณที่ เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลให ผลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและกลุมบริษัทมีผลประกอบการในป 2553 อยูในระดับที่ดีมาก โดยจะเห็นไดจาก กลุมบริษัทมีรายไดจากการ
ขายและบริการจํานวน 5,282 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนเปนจํานวน 582 ลานบาท โดยมีอัตราการ
เติบโตรอยละ 12.38 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 382 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปกอน 89 ลานบาท คิดเปนอัตราการเติบโตสูง
ถึงรอยละ 30.32
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 4,700 ลานบาท ในป 2552 เปน 5,282 ลานบาทในป 2553 หรือมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 12.38 สามารถแบงแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนายได ดังนี้
รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
ป 2553
ชองทางการจําหนาย
จํานวนเงิน รอยละ
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ

(หนวย: ลานบาท)
ป 2552
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ

4,083

77.30

3,610

76.81

13.10

ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป

496

9.39

425

9.04

16.71

ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ

700

13.25

661

14.06

5.90

3

0.06

4

0.09

(25.00)

5,282

100.00

4,700

100.00

12.38

อื่น ๆ *
รวมทั้งสิ้น
* รายไดจากการใหเชาสถานที่ใหบุคคลภายนอก
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ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 77.30 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปกอนเปนจํานวน 473 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 13.10 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขาย
ของรานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปดจุดขายเพิ่มเติม ซึ่งในป 2553 บริษัทมีการ
ขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่จํานวน 37 สาขา โดยแบงเปนรานอาหาร 5 สาขา และรานเบเกอรี่ 32 สาขา รวมจุด
ขายของบริษัท ณ วันสิ้นป 2553 ที่ 352 จุดขาย โดยแบงเปนรานอาหาร 102 สาขา และรานเบเกอรี่ 250 สาขา โดยบริษัท
ยังคงมุงเนนการเปดสาขาใหมในพื้นที่ตางจังหวัดตอเนื่องจากปกอน เนื่องจากบริษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลังซื้อของ
ผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีในภูมิภาคตางๆของประเทศไทย และยังมีอัตราคาเชาและคาแรงงานที่ต่ํากวาพื้นที่ในเขต
กรุงเทพฯ นอกจากนี้ บริษัทยังไดมีการวางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการสงเสริมการขายผานสื่อโฆษณาตางๆ
เพื่อสรางความรูสึกที่ดีและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑตราสินคา(แบรนด) “เอส แอนด พี” อยางตอเนื่อง
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนถึงรอยละ 9.39 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนเปนจํานวน 71 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 16.71 เนื่องจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคา
ตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุมพันธมิตรรานคารายใหมที่มีศักยภาพในการสนับสนุน
ธุรกิจใหมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
ในป 2553 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดสวนรอยละ 13.25 ของรายไดจากการขายและบริการ เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปกอนเปนจํานวน 39 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 5.90 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการใหบริการใน
สาขาตางประเทศไดรับความนิยมจากลูกคาเพิ่มขึ้น ในระหวางปบริษัทเปดสาขาในตางประเทศเพิ่มจํานวน 2 แหง คือ
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในเดือนมิถุนายน 2553 และประเทศสิงคโปร ในเดือน พฤศจิกายน 2553
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ
เบเกอรี่
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
อาหารในตางประเทศ
ผลิตภัณฑอาหาร **
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***
รวมทั้งสิ้น

ป 2553
จํานวนเงิน รอยละ
2,396
45.36
1,575
29.82
700
13.25
441
8.35
170
3.22
5,282 100.00

(หนวย: ลานบาท)
ป 2552
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ
2,091
44.49
14.59
1,420
30.21
10.92
661
14.06
5.90
396
8.43
11.36
132
2.81
28.79
4,700
100.00
12.38

** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง ไสกรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑกลิ่นสี
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายไดจากการใหเชาสถานที่
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ในป 2553 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดสวนสวนแบงรายไดจากการขายและบรืการสูงที่สุด คือรอยละ 45.36
ในขณะที่สัดสวนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยูที่รอยละ 29.82 ทางดานอัตราการเติบโตของยอดขาย กลุมเบเกอ
รี่มีอัตราการเติบโตอยูที่รอยละ 14.59 โดยเปนผลจากการขยายสาขาใหมและการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเปนที่ตองการของกลุมผูบริโภค การสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ
สวนอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.92 โดยบริษัทไดมีการปรับเพิ่มรายการอาหารใหมๆ
การเพิ่มรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุมชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลตางๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับการตอบรับจาก
กลุมลูกคาทั้งรายเกาและรายใหมเปนอยางดี
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ในป 2553 บริษัทสามารถลดอัตราสวนตนทุนขายและการบริการลงจากรอยละ 56.20 ในป 2552 เปนรอยละ
55.06 โดยเปนผลจากการบริหารตนทุนวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการระบบคลังสินคา การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ พัฒนากระบวนการผลิต การปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อลดอัตราการสูญเสียทั้งดานการผลิต ณ โรงงาน
และการขายหนารานซึ่งไดผลดีมาก
คาใชจาย
ป 2553 สัดสวนคาใชจายรวมตอรายไดจากการขายและบริการ ลดลงจากรอยละ 36.31 ในป 2552 เปนรอยละ
35.53 เปนผลจากบริษัทสามารถบริหารจัดการใหคาใชจายในการขายและบริหารมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
รายไดของกิจการโดยสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายและบริการ ลดลงจาก รอยละ 3.77 ในป 2552
เปนรอยละ 3.75 และคาใชจายในการบริหารลดลงจากรอยละ 31.88 ในป 2552 เปนรอยละ 30.88 ในปนี้
กําไรสุทธิ
จากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป 2553 ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริหารตนทุนขาย
และคาใชจายในการขายและบริหาร มีผลใหอัตรากําไรสุทธิตอรายไดสุทธิจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 6.23
ในป 2552 เปนรอยละ 7.25 ในป 2553 โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 293 ลานบาท ในป 2552 เปน 382 ลานบาท
ในป 2553 เพิ่มขึ้น 89 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 30.32 และอัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนบริษัทใหญเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 15.26 ในป 2552 เปนรอยละ 20.68 ในป 2553
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุมบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 11.11 ในป 2552 เปนรอยละ 13.89 ในป 2553
เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป 2553
กลุมบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2553 จํานวน 2,746 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนใน สัดสวน
รอยละ 50.36 และสินทรัพยไมหมุนเวียนรอยละ 49.64 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดสวนเพียงรอยละ 30.98 ของ
สินทรัพยรวม กลุมบริษัทจึงมีสภาพคลองในระดับที่ 1.63 เทา เนื่องจากเปนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปน
เงินสดเปนสวนใหญ
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ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 800 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับกอน
ภาษีเงินไดจํานวน 939 ลานบาท ในระหวางปมีการจายภาษีเงินไดจํานวน 139 ลานบาท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น ประกอบดวยเงินสดรับจากการ
ขายเงินลงทุนชั่วคราวจํานวน 322 ลานบาท การลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 310 ลานบาท ซึ่งเปนผลมา
จากการกลุมบริษัทมีลงทุนในเครื่องจักรเพื่อใชในการผลิต และการลงทุนในการกอสราง และเครื่องตกแตง อุปกรณ
เนื่องจากการขยายสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี้ไดใชเงินสดในการจายเงินปนผลจํานวน 332 ลานบาท
และจายเงินซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินจํานวน 251 ลานบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงาน
และรายการยอยอื่นๆ แลว กลุมบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 267 ลานบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู ณ วันตนป
2553 จํานวน 475 ลานบาทแลว ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพื่อใชในกิจการ ณ วันสิ้นปจํานวน 742
ลานบาท
11.3. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1). คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก
-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชี
ที่ผานมา

(2).

(บาท)
3,000,000.-

- ไมมี -

คาบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งไดแกการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due
Diligence) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา ใหแก

-

ผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบปบัญชีที่ผานมา

(บาท)
62,400

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกลาว ในรอบปบัญชีที่ผานมา

- ไมมี -
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12.

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
- ไมมี -

หนา 78

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2
การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
วาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว
บริษัทไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไมมีลายมือ
ชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน
ชื่อ

ตําแหนง

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการผูจัดการใหญ

2. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการรองผูจัดการใหญ

ผูรับมอบอํานาจ

ชื่อ

ตําแหนง

นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการผูจัดการใหญ

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางภัทรา ศิลาออน
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิการศึกษา

(ป)

69 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

7.11

พี่สาวคนโต

สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ทั้ง 5 ป /
ประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลอีสาน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
รอยโทวรากร ไรวา

63 ปริญญาโท M.A. (Economics)

รองประธานกรรมการ

มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา

ประธานกรรมการบริหาร

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต

2.10

นองชายคนที่ 1

ทั้ง 5 ป /
รองประธานกรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ

60 ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียนา สหรัฐอเมริกา

5.83

นองชายคนที่ 3

ทั้ง 5 ป/
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

กรรมการ

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) /

โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

61 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

1.96

นองชายคนที่ 2

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.)

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ทั้ง 5 ป /
กรรมการบริหาร

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางเกษสุดา ไรวา

57 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร

กรรมการรองผูจัดการใหญ
กรรมการผูจัดการใหญ บริษัท

มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

7.25

ภริยาของ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

2551 – ปจจุบัน/
กรรมการรองผูจัดการใหญ
2549 – 2553 /

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

กรรมการ

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

63 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)

0.011

ไมมี

ทั้ง 5 ป /

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

โครงการอบรม - Controllership

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ , กรรมการบริหาร

- Management Development Program JJ Kellogg
North Western University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายดุสิต นนทะนาคร

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

64 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2548 – ปจจุบัน /

กรรมการอิสระ

สาขาวิศวกรรมโครงสราง มหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ

กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย ลอสแอนเจลิส

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยยังสทาวน รัฐโอไฮโอ

กรรมการอิสระ

ประกาศนียบัตร The Role of Chairman (RCM)

ธนาคาร กรุงไทย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการ
ดานการเงิน

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

กรรมการอิสระ และ

ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)

กรรมการตรวจสอบ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท สยามฟวเจอร ดีเวลลอปเมนท จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจศูนยการคา
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการสื่อสาร
บริษัท ล็อกเลย จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจนําเขาและ
จําหนายสินคาจากตางประเทศ ใหบริการสินคา
ดานอุตสาหกรรม และสินคาเทคโนโลยีชั้นสูง

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ฝาจีบ จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจผลิตและ
จําหนายฝาจุกจีบ ฝาอลูมิเนียมเกลียวกัน
ปลอม ฝาแม็กซี่ และฝาพลาสติก

กรรมการ

บริษัท อาร ซี แอล จํากัด(มหาชน)/ธุรกิจเรือเดินทะเล
บริษัท อมตะ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจขาย
อสังหาริมทรัพย พรอมระบบสาธารณูปโภค
บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด / ธุรกิจดานงานศึกษา
และวิจัยดานสิ่งแวดลอม ดําเนินการเก็บขนและ
กําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
บริษัท พลังโสภณ จํากัด / ธุรกิจสงออกน้ํามันดิบ
และกาซธรรมชาติ
สภามหาวิทยาลัยหอการคาไทย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

(ตอ) นายดุสิต นนทะนาคร

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
สมาคมการจัดการธุรกิจแหงประเทศไทย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาฝายจัดการ

หอการคาไทย
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด(มหาชน) /ธุรกิจผลิตและ
จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ ผลิตภัณฑกอสราง

2542 – 2548 /
กรรมการผูจัดการใหญ

บริษัท คาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด / ธุรกิจการตลาด
การจัดจําหนาย และการกระจายสินคาในและ
ตางประเทศ สําหรับวัสดุกอสรางและเคหภัณฑ

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

51 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

-

ไมมี

ทั้ง 5 ป /

กรรมการอิสระ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

กรรมการตรวจสอบ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ

(ป)

คุณวุฒิการศึกษา

63 M.B.A. Accounting Information System

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

-

ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2553 - ปจจุบัน /

กรรมการอิสระ

New York University, U.S.A.

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและ

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

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

กําหนดคาตอบแทน

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคาตอบแทน

2552 – ปจจุบัน /

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระและ

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) /

กรรมการตรวจสอบ

ธุรกิจบริการดานการเงิน

2549 – ปจจุบัน /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาฝายจัดการ

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการสื่อสาร
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและ จําหนายเคมีภัณฑ กระดาษ
ผลิตภัณฑกอสราง

2546 – ปจจุบัน /
กรรมการ, กรรมการบริหาร

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกทุกชนิด

2538 – ปจจุบัน /
กรรมการ

บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการประกันภัย

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางปรารถนา มงคลกุล

คุณวุฒิการศึกษา

(ป)

47 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)
-

ระหวางผูบริหาร
ไมมี

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
2550 – ปจจุบัน /

กรรมการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

กรรมการ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

2541 – ปจจุบัน /

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประธานเจาหนาที่การเงิน

Director Diploma Examination, The Australian

และกรรมการ

Institute of Directors Association

บริษัท / ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัทในเครือ บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจอาหารและโรงแรม
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

Chief Financial Officer Certification Program รุน 1

และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา

สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหง

แฟชั่นจากตางประเทศ

ประเทศไทย

กรรมการ

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุน 6/2551

และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริการดวน
บริษัท โรงแรมราชดําริ จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ / ธุรกิจโรงแรม
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนตซีส จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจตัวแทนเรือ การเดินเรือ

นางปทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ

55 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ
Emporia State University

-

ไมมี

2553 – ปจจุบัน /
กรรมการ

ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี

2542 – ปจจุบัน /

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประธานเจาหนาที่ฝาย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

ทรัพยากรบุคคล

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหนายสินคา
แฟชั่นจากตางประเทศ

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ

บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูด กรุป จํากัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือขายรานอาหาร
บริการดวน

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นายวิทูร ศิลาออน

คุณวุฒิการศึกษา

(ป)

43 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

1.07

บุตรชายของ
นางภัทรา ศิลาออน

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 – ปจจุบัน /

กรรมการและเลขานุการบริษัท

มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปลฮิล

กรรมการ

รองผูจัดการใหญอาวุโสธุรกิจอาหาร

ประเทศสหรัฐอเมริกา

2550 – 2553/

ในประเทศ

ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร

กรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

2551 – ปจจุบัน /

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

รองผูจัดการใหญอาวุโส

ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)

ธุรกิจอาหารในประเทศ

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2549 – 2551 /

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

รองผูจัดการใหญสายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ
นางจันทนิภา สุริยง

60 ปริญญาโท นิเทศศาสตร สาขาการผลิต

รองผูจัดการใหญอาวุโส

สื่อโทรทัศน - วิทยุ

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด

มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรพิเศษการบริหารการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสัน รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริกา

0.016

ไมมี

ทั้ง 5 ป /
รองผูจัดการใหญอาวุโส

บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด / ธุรกิจลงทุน
รานอาหารไทยในตางประเทศ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง
นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
รองผูจัดการใหญสายปฎิบัติการสาขา

คุณวุฒิการศึกษา

(ป)

59 ประกาศนียบัตรพาณิชย

สัดสวน

ความสัมพันธ

การถือหุน

ทางครอบครัว

(รอยละ)

ระหวางผูบริหาร

0.025

ไมมี

โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง
ทั้ง 5 ป /
รองผูจัดการใหญสาย
ปฎิบัติการสาขา

นายสมจิตร กิติธีรกุล
รองผูจัดการใหญสายการผลิตเบเกอรี่

49 ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ

-

ไมมี

ผลิตเบเกอรี่
นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญสายการผลิตอาหาร

นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญสายการขาย

46 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต

-

ไมมี

รองผูจัดการใหญสายการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ผลิตอาหาร

SASIN – Kellogg Program

-

ไมมี

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2551 – ปจจุบัน /
รองผูจัดการใหญสายการขาย

ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้ง 5 ป /

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

40 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

ทั้ง 5 ป /
รองผูจัดการใหญสายการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2548 – 2550 /
ผูบริหารดานการตลาดและ
ตางประเทศ

บริษัทเครือซิเมนตไทย (SCG) /
ธุรกิจผลิตและจัดจําหนายเคมีภัณฑ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทยอย และบริษัทรวม
รายชื่อ
1. นางภัทรา ศิลาออน
2. รอยโทวรากร ไรวา
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นายขจรเดช ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นายวิทูร ศิลาออน
7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
8. นายดุสิต นนทะนาคร
9. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
10. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
11. นางปรารถนา มงคลกุล
12. นางปทมาวลัย รัตนพล
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางจันทนิภา สุริยง
16. นางพัชรี วิสุทธิวรรณ
17. นายสมจิตร กิติธีระกุล
18. นายจงชนะ จันทมาศ
19. นายภากรณ ทิวเจริญ

บริษัท
เอส แอนด พี เอส แอนด พี เอส แอนด พี เอส แอนด พี
ซินดิเคท
แอสเซท
ฟูด โซลูชั่น
โกลเบิล
x
x
x
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
/
/
/
/
/
/
//
//
//
//

ภัทรา
(เจนีวา)

/

บริษัทยอย
เอส แอนด พี ธีม ฟูดส
เอส เค
เรสทัวรองท (พีทีอี)
เคเทอริง่
/
/
//
x
//

/

/

ภัทรา
ไตหวัน

พาทิโอ
ไตหวัน

/

/

/

/

ไทย
(สวิส)

ภัทรา
ปกกิ่ง
/
/

/

/
/

บริษัทรวม
บริษัทที่เกี่ยวของ
ภัทรา
เอช ดี
ฟูดเฮาส
เอส.อาร.
เอสเตท
เวียนนา ดิสทริบิวเตอรส เคเทอรริ่ง
/
/
x
//
/
//
//
/
//
/
/
//
/

//
//

//
/

หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
เอส แอนด พี ซินดิเคท
เอส แอนด พี แอสเซท
เอส แอนด ฟูด โซลูชัน
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 โซลูชัน จํากัด (เดิมชือบริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จํากัด เปลียนเมือป 2553)
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด

ธีม ฟูดส (พีทีอี)
เอส เค เคเทอริง
ภัทรา ไตหวัน
พาทิโอ ไตหวัน
ไทย (สวิส)
ภัทรา ปกกิง
ภัทรา เวียนนา
เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส
ฟูดเฮาส เคเทอรริง

ธีม ฟูดส พีทีอี จํากัด
เอส เค เคเทอริง พีทีอี จํากัด (เดิมชืม สยามคิทเชน ครอสเวย พอยท (พีทีอี) เปลียนเมือป 2550)
บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตังแตวันที 30 กันยายน 2550)
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชันแนล จํากัด
ไทย ดีเวลลอปเมนท เอสเอ (เดิมชือ ภัทรา ดีเวลลอปเมนท เอสเอ เปลียนเมือป 2549)
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชันแนล เรสทัวรองท แมเนจเมนท (ปกกิง)จํากัด
ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟูดเฮาส เคเทอรริง เซอรวิสเซส จํากัด

เอกสารแนบ 2 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

- ไมมี -

เอกสารแนบ 3 หนา 1

