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ส่ วนที่ 1
บริษัทที่ออกหลักทรั พย์
1. ข้ อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เครื อร้ านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ ก ขนมปั ง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภัณ ฑ์ อ าหารและเบเกอรี่ สํา เร็ จ รู ป แช่แ ข็ ง บริ การส่ง อาหารถึ ง บ้ า น
บริ ก ารจั ด เลี ย้ งนอกสถานที่ บริ ห ารและลงทุน เปิ ดร้ านอาหารไทยใน
ต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

523,431,365 บาท (ห้ าร้ อยยี่สิบสามล้ านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้ อย
หกสิบห้ าบาทถ้ วน)

ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว

523,431,365 บาท (ห้ าร้ อยยี่สิบสามล้ านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้ อย
หกสิ บ ห้ าบาทถ้ วน)ประกอบด้ วยหุ้ นสามัญ จํ า นวน 104,686,273 หุ้ น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท

ที่ตัง้ สํานั กงานใหญ่

เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร 10110

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
โฮมเพจบริษัท

(02) 185-1313
(02) 185-1274
presidentoffice@snpfood.com
www.snpfood.com

นายทะเบียนหลักทรั พย์

บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
อาคารวิทยาการตลาดทุน เลขที่2/7 หมู่ที่ 4 (โครงการนอร์ ธปาร์ ค)
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้ อง เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ (02) 596-9000 โทรสาร (02) 832-4994-6

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจนาการ ชัน้ 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ 10 ขึ ้นไปของจํานวนหุ้นที่ออกจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดโปรดดู
้
รายละเอียดในหัวข้ อ “โครงสร้ างกลุม่ บริษัท เอส แอนด์ พี”
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โครงสร้ างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี
บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

99.93%
บจ.เอส แอนด์ พี
แอสเซท

99.99%

80.00%

บจ. เอส แอนด์ พี ฟู้ด
โซลูช่ ัน *

บจ.เอส แอนด์ พี
โกลเบิล

96.00%

บจ.เอชดี ดิสทริบวิ เตอร์ ส
(ประเทศไทย)

บจ. ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอร์ ร่ ิง
เซอร์ วิสเซส

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
(สวิสเซอร์ แลนด์)

50.00%

50.00%

ธีม ฟูดส์ พีทีอี จํากัด
(สิงคโปร์ )

เอส เค เคเทอริ่ ง พีทีอี จํากัด
(สิงคโปร์ )

50.00%

60.00%

บจ. ภัทรา ไต้ หวัน
(ไต้ หวัน)

บจ. พาทิโอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
(ไต้ หวัน)

45.00%

91.25%
บจ.ภัทรา อินเตอร์ เนชัน่ แนล
เรสทัวรองท์ แมเนจเม้ นท์ (จีน)

ไทย ดีเวลลอปเม้ นท์ เอสเอ
( สวิตเซอร์ แลนด์)
5%

ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา
จีเอ็มบีเอช (ออสเตรี ย)

49.97%

62.00%

บจ. เอส แอนด์ พี
เรสทัวรองท์ (อังกฤษ)

42.50%

47.99%

100%
50%

บจ.บางกอกแจม
(ไต้ หวัน)

หมายเหตุ * หยุดการดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
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บริษัทย่ อยและบริษัทในเครื อ
ชื่อ / ที่ตงั ้

ธุรกิจหลัก

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 457-457/6 สุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274

ประกอบกิจการร้ านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิต
เค้ ก ขนมปั ง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์อาหาร
และเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
บริ การส่งอาหารถึงบ้ าน บริ การจัดเลี ้ยง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิ ดร้ าน
อาหารไทยในต่างประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสแซท จํากัด
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขมุ วิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อให้ ร้านอาหารเช่า

บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูช่ นั จํากัด *
เลขที่ 457-457/6 สุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
เลขที่ 457 สุขมุ วิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขมุ วิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา
จํานวน จํานวนหุ้น การถือหุ้น
หุ้นรวม
ที่ถือ
(ร้ อยละ)

10,000

9,993

99.93%

ดําเนินกิจการจัดส่งพิซซ่า และอาหาร
อิตาเลียน

200,000

199,997

99.99%

ประกอบกิจการร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ
โดยมีบริ ษัทในเครื อ 9 บริ ษัท ดังนี ้

500,000

400,000

80.00%

100,000

96,000

96.00%

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด ** ประกอบกิจการร้ านอาหารไทย
Suite 4.16
ภายใต้ ชื่อ "ภัทรา" ปั จจุบนั มี 4 สาขา
130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU,UK และภายใต้ ชื่อ “สุดา” ปั จจุบนั มี 1 สาขา
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167
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ชื่อ / ที่ตงั ้

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา
จํานวน จํานวนหุ้น การถือหุ้น
หุ้นรวม
ที่ถือ
(ร้ อยละ)

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ภัทรา"
ที่กรุงเจนีวา ปั จจุบนั มี 1 สาขา

200

124

62.00%

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ภัทรา"
ที่ประเทศสิงค์โปร์ ปั จจุบนั มี 1 สาขา

600,000

300,000

50.00%

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ
"สยามคิทเช่น" ปั จจุบนั มี 6 สาขา และชื่อ
“บางกอกแจม” อีก 1 สาขา

300,000

150,000

50.00%

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ภัทรา"
ที่ไต้ หวัน ปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการ
เมื่อกันยายน 2550

1,500,000

750,000

50.00%

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "พาทิโอ" 12,000,000 7,200,000
ปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการเมื่อตุลาคม 2554

60.00%

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

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ไทย"
ปั จจุบนั มี 1 สาขา

45.00%

200

90
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ชื่อ / ที่ตงั ้

ธุรกิจหลัก

จํานวนหุ้นสามัญ (หุ้น) อัตรา
จํานวน จํานวนหุ้น การถือหุ้น
หุ้นรวม
ที่ถือ
(ร้ อยละ)

บริษัท ภัทรา อินเตอร์ เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ภัทรา"
แมเนจเม้ นท์ (ปั กกิ่ง) จํากัด **
ปั จจุบนั มี 1 สาขา
th
6 Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 852-21678
Fax : (8610) 852-21369

3,800,000 3,450,000

90.79%

ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ***
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 /
Graben,Vienna, Austria
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien
Tel : +43 199 719 38
Fax : -

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ "ภัทรา"
ปั จจุบนั มี 1 สาขา

1,200,000 1,116,600

93.05%

บริษัท บางกอกแจม จํากัด ****
1F, No.12, Ln.247, Sec 1, Dun-hua S. RD.,
Taipei, Taiwan
Tel : (8862) 2731-5288
Fax : (8862)2731-5243

ประกอบกิจการร้ านอาหารภายใต้ ชื่อ
"บางกอกแจม" ปั จจุบนั มี 3 สาขา

5,000,000 2,500,000

50.00%

บริษัท เอชดี ดิสทริบวิ เตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด นําเข้ าและจัดจําหน่ายไอศกรี ม "ฮาเก้ น-ดาส"
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซัม่ ชัน้ 20
ถ.ศรี อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2696-1000
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

200,000

95,996

47.99%

ให้ บริ การด้ านโภชนาการที่หลากหลายใน
ลักษณะแคนทีน หรื อรับทําอาหารให้ กบั กลุม่
สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่าง ๆ

10,000

4,997

49.97%

บริษัท ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอร์ ร่ ิง เซอร์ วสิ เซส จํากัด
เลขที่ 234 ซอยสุขมุ วิท 101 (ปุณณวิถี) ถ.สุขมุ วิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

หมายเหตุ * หยุดการดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
** เป็ นบริ ษัทที่ถือหุ้นโดยบริ ษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
*** เป็ นบริ ษัทที่บริ ษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ้นโดยผ่านบริ ษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด ในประเทศอังกฤษ
จํานวน 510,000 หุ้น และโดยผ่าน บริ ษัท ไทยดีเวลลอปเม้ นท์ เอสเอ ในประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ จํานวน 60,000 หุ้น
(คํานวณตามสัดส่วน)
**** เป็ นบริ ษัทที่บริ ษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ้นโดยผ่านบริ ษัท เอส เค เคเทอริ่ ง พีทีอี จํากัด ในประเทศสิงคโปร์ จํานวน
2,500,000 หุ้น
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2.

ปั จจัยความเสี่ยง

ในการดําเนินธุรกิจแต่ละบริ ษัทมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนินการที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้ อม
ปั จจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจและการดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นสิ่งสําคัญ ซึง่ ปั จจัยต่างๆเหล่านันอาจ
้
้ กบริ ษัทย่อมต้ อง
ส่งผลกระทบและทําให้ บริ ษัทไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ ก็คือความเสี่ยง ดังนันในทุ
พัฒนาปรับปรุ งการบริ หารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ ในส่วนของบริ ษัท
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการบริ หารจัดการความ
เสี่ยงของบริ ษัทเป็ นสิ่งสําคัญในการดําเนินงานมีการจัดโครงสร้ างองค์กรและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม มีการ
กําหนดหน้ าที่ความรับผิดชอบแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ สอดรับกับธุรกิจ มีการกําหนดกรอบนโยบายในการดําเนินธุรกิจ
อย่างไรก็ตามความเสี่ยงที่บริ ษัทต้ องเผชิญยังมีอยู่จํานวนมากซึ่งความเสี่ยงและการบริ หารจัดการความเสี่ยงที่สําคัญ
ประกอบด้ วย
2.1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์
การวางแผนกลยุท ธ์ เป็ นเครื่ องมื อสํา คัญในการกํ าหนดทิศทางการดํ าเนิ นงานเพื่ อให้ บ ริ ษัทสามารถ
ดําเนินการได้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนด การวางแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทจึงกําหนดให้ มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ และงบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ในการดําเนินธุรกิจ
โดยในการดําเนินงานได้ มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอันได้ แก่ ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก
สภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ การเมื อง ภาวะอุตสาหกรรม และคู่แ ข่ง ขัน อย่า งไรก็ตามบริ ษั ท ได้ มีการปรั บ เปลี่ยน
โครงสร้ างองค์กรให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับการดําเนินแผนยุทธศาสตร์ ที่กําหนด มีการกําหนดระบบการรายงานและ
การติดตาม เพื่อให้ การดําเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่กําหนดไว้
2.2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับต้ นทุนการผลิต
บริษัททําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจําหน่ายอาหารเป็ นหลัก ซึง่ ในกระบวนการดําเนินการต้ นทุนการผลิต
ถือเป็ นหัวใจสําคัญ การผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตส่งผลกระทบให้ ต้นทุนของสินค้ ามีการแปรผันตามต้ นทุน
วัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลง ในขณะที่ราคาการจัดจําหน่ายสินค้ าและบริการของบริ ษัทไม่สามารถปรับระดับราคาให้ สงู ขึ ้นตาม
ได้ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อยอดขาย ดังนันในการผลิ
้
ตบริ ษัทได้ ใช้ หลักการบริ หารต้ นทุนของวัตถุดิบในลักษณะการ
สร้ างพันธมิตรคู่ค้า การสร้ างระบบเครื อข่าย สําหรับกลุ่มผู้จําหน่ายวัตถุดิบ การวางแผนต้ นทุนในการจัดส่งสินค้ า การ
รั บ ประกัน ราคาของวัต ถุดิ บ การวางแผนการผลิต ให้ ส อดคล้ อ งกับ การขายผลิต ภัณ ฑ์ นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี
หน่วยงานเพื่อทําหน้ าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุ ง
ระบบงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการผลิตให้ ดียิ่งขึ ้น
2.3. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
ในขบวนการดําเนินการการปฏิบตั ิงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ถือเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนให้ บริ ษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดได้ บริ ษัทมีการขยายจํานวนสาขา และจุดให้ บริ การ
้
าเนินงานหากผู้ปฏิบตั ิงานไม่สามารถ
เพิ่มขึ ้น มีการรับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง ดังนันในการดํ
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ปฏิ บัติ ง านได้ ต ามภารกิ จ ที่ กํ า หนดได้ ก็ จ ะส่ ง ผลให้ การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รเป็ นไปอย่ า งเชื่ อ งช้ า ขาดประสิ ท ธิ ผ ล
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริ หาร ได้ ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่าว จึงได้ จดั ให้ มีการฝึ กอบรม เพื่อสร้ างการรับรู้และเข้ าใจ
ให้ แก่พนักงานแต่ละระดับชัน้ มีการจัดทําคู่มือ/แนวทางการปฏิบตั ิงาน สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ มีการแบ่งแยกหน้ าที่งาน
เพื่อให้ มีการสอบทานงานระหว่างกัน มีการรายงานและติดตามอย่างเป็ นระบบ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ จดั ให้ มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบและติดตาม รวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุ งระบบงานให้ มีความเพียงพอและ
เหมาะสมตามสภาพแวดล้ อมและองค์ประกอบของกิจกรรมควบคุมเป็ นสําคัญ
2.4. ความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริ ษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดให้ บริ การ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมี
บทบาทสําคัญในการสนับสนุนการการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อระบบงาน
ย่อยต่างๆ ความปลอดภัยของข้ อมูลและการเข้ าถึงข้ อมูลในระบบงาน การส่งผ่านข้ อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการจัดทํา
รายงานต่างๆ ให้ หวั หน้ าฝ่ ายงานและผู้บริ หารจะเป็ นส่วนช่วยให้ บริ ษัทมีการบริ หารจัดการข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ บริ ษัท
จึงได้ กําหนดให้ มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริ มสร้ างให้
องค์กรมีความพร้ อมในการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้ านเทคโนโลยี มีการกําหนดให้ มีการจัดทําแผนแม่บททางด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ สอดรับกับแผนธุรกิจขององค์กร มีการจัดทําแผนความมัน่ คงปลอดภัยทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ แผนธุรกิจต่อเนื่อง แผนสํารองฉุกเฉิน เพื่อช่วยในการสนับสนุนงานทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
รายงานและติดตามการปฏิบตั ิตามแผนงานดังกล่าวข้ างต้ นให้ ผ้ บู ริหารรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
2.5. ความเสี่ยงด้ านภัยพิบัตทิ างธรรมชาติ
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงภัยพิบตั ิทางธรรมชาติที่มีผลต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท เช่น นํ ้าป่ าไหลหลาก
นํ ้าท่วม ไต้ ฝนุ่ หนาวจัด ไฟป่ า เป็ นต้ น ดังนันจึ
้ งได้ เตรี ยมแผนการรองรับรวมทังการฝึ
้
กอบรมพนักงานในการรับมือกับภัย
ธรรมชาติตา่ งๆรวมทังภั
้ ยที่เกิดจากอุบตั ิเหตุหรื อจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้ วงต่างๆ โดยแผนรองรับ
ดังกล่า วได้ แ บ่ง เป็ นระยะสัน้ แบบเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น และแผนระยะปานกลางถึง ยาว โดยแผนระยะสัน้ แบบฉุกเฉิ น นัน้
กรรมการผู้จดั การและผู้ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ ดําเนินการแทนได้ สามารถเข้ าสัง่ การเพื่อระงับหรื อบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะ
หน้ าตามเหตุการณ์ นนั ้ ๆ โดยมีแนวดําเนินการอยู่ในแผนปฏิบตั ิงานแบบฉุกเฉิน ในขณะที่แผนระยะปานกลางถึงยาว
บริ ษัทได้ แต่งตังคณะทํ
้
างานขึ ้นมา 1 ชุดนําโดยรองผู้จดั การใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ โดยมีการประชุมวางแผน
แนวทางดังกล่าวเป็ นระยะและได้ ออกแบบคู่มือเพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานแก้ ไขและบรรเทาสถานการณ์ ใน
รูปแบบต่างๆ รวมทังแผนการสื
้
่อสารให้ พนักงานได้ ทราบถึงวิธีปฏิบตั ิงานด้ วย
อย่างไรก็ตามในการดําเนินธุรกิ จขององค์กรยังมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบริ หารการ
จัดการซึ่งคณะกรรมการและผู้บริ หารได้ มีการติดตามและสร้ างระบบในการบริ หารจัดการความเสี่ยงให้ อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ดังนันการบริ
้
หารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจึงมีการพัฒนาและปรับปรุงต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ ทังนี
้ ้เพื่อให้
การดําเนินงานของบริษัทได้ บรรลุเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้
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3.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.1. ประวัตคิ วามเป็ นมาและพัฒนาการที่สาํ คัญ
กลุ่มธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า เอส แอนด์ พี ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อปี 2516 เป็ น ร้ าน
ขายอาหาร ไอศกรี ม และของว่าง ในซอยสุขมุ วิท 23 ได้ รับความนิยมและการตอบรับจากลูกค้ าจํานวนมากจึงมีแนวคิดใน
การขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึน้ ด้ วยการทําธุรกิจร้ านเบเกอรี่ และประสบความสําเร็ จจากการเป็ นผู้นําในการผลิตเค้ ก
แต่ง หน้ า ตามสั่ง และเค้ ก ลายการ์ ตูน รายแรกในประเทศไทย ธุรกิ จ อาหารและเบเกอรี่ ข องร้ านได้ รับ ความนิ ย มและ
้
งเทพมหานครและ
แพร่ หลายในกลุ่มลูกค้ าส่งผลให้ มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะแหล่งทําเลที่สําคัญทังในกรุ
ต่างจังหวัด
ในปี 2532 บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริ ษัทมีการลงทุนและขยายงานทังทางด้
้
านธุรกิจร้ านอาหารและการผลิตเบเกอรี่ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ แบรนด์ “เอส
แอนด์ พี” ประกอบด้ วย ธุรกิจร้ านอาหาร เอส แอนด์ พี และธุรกิจเอส แอนด์ พี เบเกอรี่ ช้อพ โดยมุ่งเน้ นการขยายฐาน
ลูกค้ าให้ มีความหลากหลายเพิ่มขึน้ บริ ษัทสามารถสร้ างเครื่ องหมายการค้ า “เอส แอนด์ พี” ให้ เป็ นที่ยอมรับได้ อย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี ้บริ ษัทยังสามารถนําเสนอและสร้ างแบรนด์ใหม่ๆ ให้ เป็ นที่ยอมรับแก่กลุ่มลูกค้ าในระดับต่างๆ อย่าง
แพร่หลาย ได้ แก่ “ภัทรา” “พาทิโอ” “บลูคพั ” “วานิลลา” และผลิตภัณฑ์ขนมไทย “Simply Thai” รวมทังขนมไหว้
้
พระจันทร์
ตรา “S&P” และ “มังกรทอง"
ในปี 2533 บริ ษัทได้ มีการขยายฐานลูกค้ าไปยังต่างประเทศ โดยได้ เปิ ดร้ านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ ชื่อ
ร้ าน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ที่กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดีประกอบกับ
ความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึน้ จึงมีการขยายร้ านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554 บริ ษัท มีสาขาร้ านอาหารไทยในต่างประเทศ รวม 20 สาขา ภายใต้ แบรนด์ Patara, THAÏ, SUDA, Siam Kitchen
และ Bangkok Jam
บริ ษัทได้ มีการวิจยั และพัฒนาด้ านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปภายใต้ แบรนด์ “Quick Meal “ และเริ่ มเข้ าสูธ่ ุรกิจ
อาหารแช่แข็งพร้ อมรับประทานและผลิตภัณฑ์ไส้ กรอก เพื่อตอบสนองต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ
้ ้เพื่อให้ สินค้ าของบริ ษัทได้ รับ
ผู้บริโภค บริ ษัทได้ ลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาด้ านธุรกิจอาหารสําเร็จรู ปอย่างต่อเนื่องทังนี
การยอมรับจากกลุม่ ผู้บริ โภคเพิ่มขึ ้น โดยเน้ นจุดแข็งในด้ าน คุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อให้
การทําธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึน้ กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้ มีการขยายฐานการให้ บริ การจัดเลี ้ยงนอกสถานที่ ภายใต้ แบรนด์
“Caterman” บริ การจัดส่งอาหารถึงบ้ าน และบริ การอาหารปิ่ นโต (Delivery : 1344) ทําให้ บริ ษัทสามารถเป็ นผู้นําทาง
ธุรกิ จร้ านอาหารและเบเกอรี่ รวมทัง้ การบริ การที่ ค รอบคลุม ช่อ งทางการจํ า หน่า ยต่า งๆในตลาดทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ
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จากการที่กิจการของเอสแอนด์ พี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทัง้ ในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ การควบคุม
คุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็ นปั จจัยสําคัญ เอส แอนด์ พี ได้ จัดตังโรงงานเพื
้
่อสนับสนุนการทําธุรกิจขึน้ ที่ ถนน
สุขมุ วิท 62 ในปี 2527 และในปี 2547 ได้ ทําการขยายกําลังผลิตที่โรงงานแห่งใหม่บนถนนบางนาตราด ก.ม. 23 อีกแห่ง
หนึง่ รวมทังมี
้ โรงงานเพิ่มเติมในส่วนภูมิภาคที่เชียงใหม่ และภูเก็ต บริ ษัทมีโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์
ไส้ กรอก อีกแห่งหนึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นผู้นําทางธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ แบบครบวงจร โดยปั จจัยหลักที่บริ ษัทยึดถือปฏิบตั ิ
มาตลอด 38 ปี คือการนําเสนอสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพดี มีคณ
ุ ค่า มาตรฐานสากล นอกจากนี ้บริ ษัทยังมีความมุ่งมัน่ พัฒนา
และสร้ างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ดีที่สดุ
3.2. ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครื อ
บริ ษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทในเครื อ ประกอบธุรกิจร้ านอาหาร กาแฟ และ
เครื่ องดื่ม ร้ านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต่างๆ พร้ อมทังเป็
้ นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ ชื่อ
เอส แอนด์ พี ซึง่ มีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าและบริ การ และโครงสร้ างกลุม่ บริ ษัท เอส แอนด์
พี ดังต่อไปนี ้
3.2.1. กลุ่มธุรกิจที่ดาํ เนินการโดย บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
(1)

ธุรกิจร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี่ ในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีร้านอาหารและร้ านเบเกอรี่ ที่ดําเนินการอยู่ภายใต้ การดําเนินการของ
เอส แอนด์ พี รวม 385 สาขา ถือเป็ นช่องทางจัดจําหน่ายที่สําคัญและทํารายได้ หลักของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทได้ วางตําแหน่ง
ผลิตภัณฑ์และบริ การของร้ านแยกตามกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายโดยแต่ละร้ านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน ทังนี
้ ้
เพื่อให้ สามารถเข้ าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายอย่างทั่วถึง อาทิ ร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี
มุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ าในวงกว้ าง (Mass Customization) ในขณะที่ร้านอาหารแบรนด์อื่นมุ่งเน้ นกลุ่มลูกค้ า ที่มีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของร้ านอาหารและเบเกอรี่ ในประเทศของบริษัท ได้ ดงั นี ้
กลุ่มร้ านอาหารและเบเกอรี่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ร้ านอาหาร S&P
ร้ านเบเกอรี่ S&P
ร้ าน Vanilla
ร้ าน Patio
ร้ าน Tokyo Shokudo
ร้ าน Patara
ร้ านอาหาร Grand Seaside
รวม

กรุ งเทพและปริมณฑล
60
107
5
2
1
1
176

จํานวนสาขา
ต่ างจังหวัด
36
172
1
209

รวม
96
279
5
2
1
1
1
385

หมายเหตุ : บริ ษัทมีเคาน์เตอร์ กาแฟ “BlueCup” อยู่ในร้ านอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 213 แห่ง
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(1.1) S&P Restaurant & Bakery
ร้ านอาหารที่ให้ การบริ การเต็มรูปแบบด้ วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่ องดื่ม และของหวาน
ที่มีให้ เลือกมากมาย อาทิ เครื่ องดื่มบลูคพั ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรี ม รวมถึงสินค้ าพร้ อมรับประทานมากมาย ใส่ใจใน
ุ ภาพ
ทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม่ ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย่างมีคณ
สร้ างสรรค์เมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยให้ บริ การลูกค้ าหลากหลายกลุ่มตังแต่
้ วัยรุ่ น คนทํางาน และครอบครัว มีบริ การ
หลากหลายให้ เลือกทังการรั
้
บประทานที่ร้าน (Eat in) การซื ้อกลับบ้ าน (Take away) และบริ การจัดส่งให้ ที่บ้าน
(Delivery) นอกจากนี ้ยังเป็ นร้ านอาหารที่ผ้ บู ริ โภคสามารถเลือกซื ้ออาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง คุกกี ้ที่หลากหลาย และขนม
ไทย ซึง่ ถือเป็ นทางเลือกง่าย ๆ ที่อร่อยสําหรับทุกๆ คนตลอดวัน
(1.2) S&P Bakery Shop & Corner
ร้ านเบเกอรี่ ที่เลือกทําเลเข้ าหาลูกค้ าในกลุม่ ต่างๆ ในแหล่งชุมชนทัว่ ไป เช่น ซูเปอร์ มาร์ เก็ตห้ างสรรพสินค้ า
อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซือ้ ผลิตภัณฑ์เครื่ องดื่ม กาแฟบลูคัพ เบเกอรี่ เค้ กคุกกี ้ แซนวิชและขนมปั ง
าเร็จรูปอื่น ๆ โดยเน้ นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ให้ ครอบคลุมพื ้นที่สําคัญ ๆในแต่ละภาคของประเทศ
พร้ อมทังอาหารสํ
้
(1.3) Vanilla Group
Vanilla Group เป็ นกลุม่ ร้ านอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเข้ าถึงลูกค้ ากลุ่มวัยรุ่ นและวัยทํางานที่ทนั สมัย มี
รสนิยมและความเป็ นตัวของตัวเองร้ านอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มี
เอกลักษณ์ของตัวเอง
 ร้ าน Vanilla Industry: Tea Cake / D.I.Y bakery / Cooking Workshop
ร้ านอาหารทันสมัยเอาใจวัยรุ่นและนักเรี ยนตังอยู
้ ่ใจกลางย่านสยามสแควร์ เป็ นการผสมผสานระหว่าง
โมเดิร์นและคลาสสิค บริ การอาหาร เช่น สปาเก็ตตี ้ ซุป สลัด เพสตี ้ เค้ ก มีการสอนทําอาหารเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนํา
กลับไปทําให้ คนที่บ้านรับประทาน หรื อจัดปาร์ ตี ้เองได้ ที่บ้าน
 ร้ าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiserie
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกต์เพื่อให้ เข้ ากับ Lifestyle ที่ทนั สมัยของ
กลุ่มลูกค้ าของสถานที่ตงั ้ (สยามพารากอน ช็อปปิ ง้ มอลล์) นําเสนอความพิถีพิถนั ของการสร้ างสรรค์เมนู อาทิ พาสต้ า
้ นค้ าที่ระลึก
สลัด-แซนวิช และขนมหวานสไตล์ฝรั่งเศส พร้ อมทังสิ
 ร้ าน Vanilla Crepe Cafe: Self-Service Cafe
ตกแต่งในสไตล์ Mini Loft ที่เน้ นวัสดุจากไม้ และกระเบื ้องเป็ นหลัก เฟอร์ นิเจอร์ ในร้ านเน้ นแบบ
สแกนดิเนเวียน ทางร้ านมีเมนูเครปคาวหวานหลากหลายกว่า 40 เมนู และเมนูแนะนําอื่น ๆ ที่ขึ ้นชื่อของวานิลลา พร้ อม
เครื่ องดื่มเพิ่มความสดชื่นหลากหลายเมนูในสไตล์คาเฟ่
 ร้ าน Vanilla Café: Japanese Style Cafe
ร้ านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญี่ปนบรรยากาศการตกแต่
ุ่
ง Retro สไตล์ญี่ปนที
ุ่ ่เน้ นความเรี ยบง่ายให้ แต่
ละมุมในร้ านมีความเป็ นส่วนตัว จูงใจด้ วยการคิดค้ นขนมญี่ ปุ่นที่หลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน
ทางเลือกใหม่ที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในการสร้ างความพึงพอใจให้ กลุม่ ลูกค้ าระดับบน
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 ร้ าน Royal Vanilla: Tea Room-Dimsum
ร้ านอาหารจีนทันสมัย บรรยากาศแบบโรงเตี๊ยมจีนโบราณ การตกแต่งใช้ เฟอร์ นิเจอร์ ที่เรี ยบง่ายสไตล์
จีนให้ บริ การอาหารประเภทเมนูติ่มซํา และอาหารจีนที่ค้ นุ เคยและเป็ นกันเองในสไตล์วานิลลา
 ร้ าน Sauce: Art literature Cookbook
ร้ านหนังสือตกแต่งตัวร้ านเป็ นสไตล์ loft มีความทันสมัย จําหน่ายหนังสือศิลปะ วรรณกรรม และ
Cookbook ผลิตภัณฑ์ภายใต้ แบรนด์ “S&P” และแบรนด์อื่น
 ร้ าน Teppan Ice: เทปปั นไอซ์ ไอศกรี มผัดสไตล์ ญ่ ีปุ่น
ไอศกรี มผัด บนกะทะเย็น สไตล์ ญี่ ปุ่ น อร่ อ ยแบบหวานน้ อ ย ไขมัน ตํ่ า มี ห ลากหลายรสชาติ ทัง้ รส
นํ ้าเต้ าหู้แบบดังเดิ
้ ม รสโยเกิร์ตผลไม้ รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหม่ลา่ สุดจากญี่ปนุ่
(1.4) Patio: Delicatessen
ร้ านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริ การลูกค้ าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ
Home Style Cooking ในบรรยากาศเรี ยบง่าย และสบาย ๆ
(1.5) Tokyo Shokudo
จากการผสมผสานวิถีการกินแบบดังเดิ
้ มของชาวญี่ ปุ่นกับวัฒนธรรมการกินร่ วมสมัยของคนโตเกียวใน
ปั จจุบนั จนได้ เป็ นสูตรเฉพาะตัวของ “โตเกียว โชคุโด” ที่ซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบหลากหลายชนิด จากท้ องถิ่นอันเลื่องชื่อ
ของจังหวัดต่าง ๆ ทั่วหมู่เกาะญี่ ปุ่นและทั่วทุกมุมโลกมาเป็ นส่วนผสม เพื่อให้ ทุกเมนูคือจานโปรด สําหรับผู้หลงใหล
อาหารญี่ปนในรสชาติ
ุ่
ความอร่อยในสไตล์ของคนโตเกียว
(1.6) Patara : Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยร่วมสมัย เพื่อสร้ างสรรค์เชิงธุรกิจและโอกาสพิเศษต่างๆ การตกแต่งร้ านให้ ความรู้สกึ อยู่
ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยสบายๆคล้ ายจัดงานที่บ้านและได้ รับรางวัลThailand Best Restaurant ติดต่อกันมา 8 ปี
(1.7) Grand Seaside: Seafood
ร้ านอาหารทะเล และอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศสบาย ๆชายทะเลบริ เวณปลายแหลมฟาน อําเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
(1.8) BlueCup Coffee
ร้ าน BlueCup เป็ นจุดจําหน่ายกาแฟคุณภาพดีในร้ านเอส แอนด์ พี เปิ ดให้ บริ การใน 213 สาขา ปั จจุบนั
ได้ ครองตําแหน่งแชมป์บาริ สต้ าประเทศไทยถึง 2 สมัยในปี 2550 และ 2551 และแชมป์ลาเต้ อาร์ ทประเทศไทย 4 ปี ซ้ อน
ตังแต่
้ ปี 2551 ถึง 2554 รางวัลที่บลูคพั ได้ รับคือความภาคภูมิใจ เป็ นเวลา 11 ปี ที่บลูคพั พัฒนาเครื่ องดื่มกาแฟคุณภาพดี
และมอบความสุขจากการดื่มกาแฟให้ แก่คอกาแฟคนไทยและก้ าวต่อไปในฐานะร้ านกาแฟชันนํ
้ าของคนไทย
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3.2.2. กลุ่มธุรกิจที่ดาํ เนินการโดย บริษัทย่ อย
(1)

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 80 ดําเนินธุรกิจร้ านอาหารใน
ต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี ้
(1.1) ธุรกิจร้ านอาหารในต่ างประเทศ
กลุ่มเอส แอนด์ พี เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจร้ านอาหารที่ประสบความสําเร็ จทังตลาดในประเทศ
้
และต่างประเทศ และบริ ษัทถือได้ ว่าเป็ นหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยด้ านอาหารในต่างแดนโดยมีการขยายสาขาใน
ต่างประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร่ วมทุนกับนักลงทุนท้ องถิ่นในต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริ ษัทมีร้านอาหารในต่างประเทศ รวม 20 สาขา ใน 6 ประเทศ ดังนี ้
อังกฤษ

Patara
SUDA
THAÏ
Siam Kitchen
Bangkok Jam

4
1

รวม

5

ไต้ หวัน

สิงคโปร์

สวิสเซอร์ แลนด์

จีน

ออสเตรี ย

รวม

1

1

1

1

1

1

8
1
1
6
4
20

1
3
3

6
1
8

2



Patara: Fine Thai Cuisine
ร้ านอาหารไทยให้ บริ การในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้ แต่ก้าวทันยุคสมัยสไตล์ตะวันตก มี 4 สาขา
ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอร์ แลนด์ สิงคโปร์ จีน และออสเตรี ย


SUDA: Thai Cafe Restaurant
แบรนด์น้องใหม่ใต้ ปีกบริหารของ S&P Global เป็ นร้ านอาหารไทยที่นําเสนอความหลากหลายของอาหาร
ไทยที่ถกู ใจผู้บริโภครุ่นใหม่ของศตวรรษที่ 21 ทัว่ โลก


THAÏ Restaurent: Contemporary Cuisine
ร้ านอาหาร THAÏ ผสมผสานอาหาร เครื่ องดื่ม และการตกแต่งที่ทนั สมัย มีสไตล์ ของโลกตะวันออก และ
ตะวันตก ทําให้ ลกู ค้ าอยูใ่ นภวังค์ของการประสานที่ลงตัว ตังอยู
้ ใ่ นกรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ 1 สาขา


THAÏ Take Away: Convenient Thai Food Outlet
ร้ านอาหารไทยในแบบสะดวกซื ้อ สะดวกบริการ เพื่อตอบสนองกลุม่ ลูกค้ าที่เร่งรี บในราคาที่เหมาะสม
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Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
ร้ านอาหารที่ขายอาหารไทยที่เป็ นที่นิยม และเป็ นที่ยอมรับของคนต่างชาติ ร้ าน Siam Kitchen ได้ รับ
สัญลักษณ์ Halal จึงเป็ นร้ านอาหารไทยแบรนด์เดียวที่สามารถเข้ าถึงกลุม่ ผู้บริ โภคชาวมุสลิม ตังอยู
้ ่ในประเทศสิงคโปร์ 6
สาขา


Bangkok Jam: Thai and Pan-Asian cuisine
อาหารไทยที่ได้ อิทธิพลจากประเทศใกล้ เคียงรวมถึงญี่ปนุ่ เป็ นร้ านสําหรับหนุ่มสาววัยทํางานที่ต้องการ
ความทันสมัย ทันใจทุกความต้ องการ ตังอยู
้ ใ่ นประเทศสิงคโปร์ 1 สาขา และประเทศไต้ หวัน 3 สาขา
(2)

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 1 ล้ านบาท โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
(3)

บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูช่ ัน จํากัด

เดิมชื่อ บริ ษัท เอส แอนด์ พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด มีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 20 ล้ านบาท
โดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจจัดส่งพิซซ่าและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริ ษัทได้
หยุดการดําเนินกิจการ และได้ โอนทรัพย์สนิ ให้ แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

3.2.3. กลุ่มธุรกิจที่ดาํ เนินการโดย บริษัทร่ วม
(1)

บริษัท เอชดี ดิสทริบวิ เตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 100 ล้ านบาทโดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเข้ าและจัด
จําหน่าย ไอศครี ม “ฮาเก้ น-ดาส”


Häagen Dazs Café : Super Premium Ice-Cream
ฮาเก้ น-ดาส ไอศกรี มซูเปอร์ พรี เมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ด้ วยการบรรจงคัดสรรเฉพาะส่วนผสมชันเยี
้ ่ยม
จากทัว่ ทุกมุมโลก นํามาผลิตเป็ นไอศกรี มเนื ้อแน่นนุ่มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร่ อย เข้ มข้ น สัมผัสช่วงเวลาอันแสน
้
ร้ านอาหารไฮเปอร์ มาร์ เก็ต และ
พิเศษนี ้ได้ ที่ ฮาเก้ น-ดาสคาเฟ่ ทัง้ 60 แห่งทัว่ ประเทศไทย และจุดขายทังในโรงแรม
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต ชันนํ
้ าทัว่ ไป
(2)

บริษัท ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอร์ ร่ ิง เซอร์ วสิ เซส จํากัด

ทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว 10 ล้ านบาทโดยบริ ษัทถือหุ้นร้ อยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจให้ บริ การด้ าน
โภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรื อรับจ้ างเหมา การทําอาหารให้ กบั กลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่างๆโดยเป็ นการร่ วมทุนกับบริ ษัทพรอพเพอร์ ตี ้ แคร์ เซอร์ วิสเซส (ประเทศไทย)
จํากัด ในเครื อบริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้ แบรนด์ “ฟู้ดเฮ้ าส์” (Food house)
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3.3. โครงสร้ างรายได้
3.3.1. รายได้ แยกตามประเภทช่ องทางการจัดจําหน่ าย
รายได้ จากการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นจาก 5,282 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ น 5,879 ล้ านบาทในปี 2554
หรื อมีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 11.30 สามารถแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่ายได้ ดังนี ้
รายได้ แยกตามประเภทช่ องทางการจัดจําหน่ าย
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
เพิ่มขึ ้น(ลดลง )
ช่องทางการจําหน่าย
ร้ อยละ
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ
ธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ภายในประเทศ
4,557
77.51
4,083
77.30
11.61
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ สําเร็จรูป
561
9.54
496
9.39
13.10
ธุรกิจร้ านอาหารในต่างประเทศ
757
12.88
700
13.25
8.14
อื่น ๆ *
4
0.07
3
0.06
33.33
รวมทังสิ
้ ้น
5,879 100.00
5,282
100.00
11.30
* รายได้ จากการให้ เช่าสถานที่ให้ บคุ คลภายนอก

(1)

ธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ภายในประเทศ
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 77.51 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจาก
งวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 474 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 11.61 อันเนื่องมาจากการเติบโตของ
ยอดขายของร้ านอาหารและเบเกอรี่ ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิ ดจุดขายเพิ่มเติม ซึง่ ในปี 2554 บริ ษัท
มีการขยายสาขาร้ านอาหารและเบเกอรี่ จํานวน 47 สาขา โดยแบ่งเป็ นร้ านอาหาร 8 สาขา และร้ านเบเกอรี่ 38 สาขา รวม
จุดขายของบริ ษัท ณ วันสิ ้นปี 2554 ที่ 385 จุดขาย โดยแบ่งเป็ นร้ านอาหาร 105 สาขา และร้ านเบเกอรี่ 280 สาขา โดย
บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นการเปิ ดสาขาใหม่ในพื ้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลัง
ซื ้อของผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มที่ดีในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และยังมีอตั ราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ตํ่ากว่าพื ้นที่ในเขต
กรุ งเทพฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้ านการส่งเสริ มการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ
เพื่อสร้ างความรู้สกึ ที่ดีและมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า(แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อย่างต่อเนื่อง
(2)

ธุรกิจขายส่ งอาหารและเบเกอรี่ สาํ เร็จรู ป
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 9.54 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 65 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13.10 เนื่องจากบริ ษัทได้ ใช้ กลยุทธ์การขยาย
ฐานลูกค้ าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุม่ พันธมิตรร้ านค้ ารายใหม่ที่มีศกั ยภาพในการ
สนับสนุนธุรกิจให้ มีการเติบโตเพิ่มขึ ้น
(3)

ธุรกิจร้ านอาหารในต่ างประเทศ
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนร้ อยละ 12.88 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 57 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 8.14 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการ
ให้ บริ การในสาขาต่างประเทศได้ รับความนิยมจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
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4.

การประกอบธุรกิจของแต่ ละสายผลิตภัณฑ์
4.1. ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ

4.1.1. ผลิตภัณฑ์ เบเกอรี่
จากการเป็ นผู้นําด้ านธุรกิจเค้ กและเบเกอรี่ ภายใต้ แบรนด์ เอส แอนด์ พี มากว่า 38 ปี บริ ษัทได้ มีการ
พัฒนา และแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมทังออกแบบบรรจุ
้
ภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
้ ม่ วัยรุ่น วัยทํางาน และกลุม่ ครอบครัวระดับกลางขึ ้นไป อีกทังยั
้ งสามารถแข่งขัน
ต้ องการของผู้บริ โภคที่หลากหลายทังกลุ
กับคูแ่ ข่งได้ ในตลาด ซึง่ ในการพัฒนาหรื อผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใหม่ๆ บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญทังด้
้ านคุณภาพของสินค้ า
และวัตถุดิบ ด้ านความสด และด้ านความอร่อย เพื่อเป็ นการตอกยํ ้า สโลแกน ที่วา่ เอส แอนด์ พี ชื่อนี ้มีแต่ของอร่อย
(1)

เค้ ก: Fresh Cake
จากการสัง่ สมประสบการณ์อย่างยาวนานจนเป็ นที่ยอมรับตลอดจนลูกค้ าทุกท่านยังคอยให้ การสนับสนุน
ไว้ วางใจในความเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปะการทําเค้ ก ทําให้ เรายิ่งมุ่งมัน่ รักษาคุณภาพทุกขันตอนตั
้
งแต่
้ การคัดสรร
ส่วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตให้ ได้ เค้ กที่มีรสสัมผัสที่กลมกล่อม หอมมัน อย่างดีที่สดุ และบริ ษัทไม่หยุด
พัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ในการสร้ างสรรค์ ตกแต่งเพื่อให้ เป็ นที่ถกู ใจลูกค้ าทุกกลุม่ ให้ มากที่สดุ บริ ษัทตังใจที
้ ่จะให้ เค้ กแสน
อร่อยจากเอส แอนด์ พี เป็ นตัวแทนส่งมอบความสุขทุกโอกาสให้ กบั คนพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขของ
ทุก ๆปี
(2)

คัพเค้ ก: Cupcake
จากความสําเร็ จของเค้ กปอนด์และเค้ กชิ ้นที่ได้ รับการยอมรับจากผู้บริ โภคอย่างกว้ างขวาง ทําให้ เราได้
มุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาและคิดค้ นไอเดียเค้ กใหม่ๆอยู่เสมอจนได้ คัพเค้ ก เค้ กดีไซน์ใหม่ รูปแบบกระทัดรัดที่ตกแต่งหน้ าเค้ กเน้ น
ุ เลือกส่งต่อความสุขได้ ทกุ โอกาส และตามสไตล์ที่ต้องการ ทังแบบ
้
ความหลากหลายของรสชาติและรู ปแบบรส ให้ คณ
น่ารัก เรี ยบหรู หรื อออกแบบเองก็ได้ และคัพเค้ กของเรา ยังคงความสด อร่อย ได้ รสชาติของเค้ กคุณภาพระดับ เอส แอนด์
พี ไว้ ในทุกคัพ
(3)

เค้ กแช่ แข็ง: Frozen Cake
จากชื่อเสียงในด้ านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ บริ ษัทได้ ขยายธุรกิจเค้ กแช่แข็งพร้ อมรับประทานเพื่อตอบสนองวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริ โภค โดยมีหลายรสชาติให้ เลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชันดี
้ และควบคุม
สะอาด และปลอดภัย
การผลิตทุกขันตอนตามมาตรฐาน
้
(4)

ขนมอบ: Puff and Pastry
ขนมอบของเอส แอนด์ พี จะเน้ น “ความสด” และ “อร่ อย” ใหม่ ทุกวัน ประกอบด้ วย “กลุ่มพาย/พัฟ” เนื ้อ
แป้งพาย/พัฟ ของเอส แอนด์ พี โดดเด่นเฉพาะตัว เพราะเราใช้ วิธีรีดพับแป้งสลับกับเนยสดถึง 144 ชัน้ ทําให้ แป้งพายของ
เอส แอนด์ พี เบา กรอบ “กลุ่มครัวซองท์เดนิช” เนื ้อแป้งนุ่ม ชุ่มฉํ่าด้ วยเนยสดแท้ ๆ มีให้ เลือก 2 แบบด้ วยกัน คือ
ครัวซองท์บทั เทอร์ เนยสด และครัวซองสไตล์ฝรั่งเศส “กลุม่ พิซซ่า” สามารถทานเล่นได้ เลยไม่ต้องปรุ งอะไรเพิ่มเติม เพราะ
เราปรุงรสให้ เข้ มข้ นในแบบฉบับของไทยสไตล์
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(5)

ขนมปั ง: Fresh Bread
ขนมปั ง แบ่งเป็ น “กลุม่ ขนมปั งมีไส้ ” เป็ นขนมเนื ้อนุ่มมีรูปมีไส้ ต่างๆทังไส้
้ เค็มและไส้ หวาน และขนมปั งแซน
วิซ เป็ นขนมปั งแผ่นที่มีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี ้ เอส แอนด์ พี ยังให้ ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดย
บริ ษัทได้ แนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มารองรับผู้บริ โภคที่ใส่ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปั งข้ าวกล้ องงอก ขนมปั งนมไฮแคลเซียม
ขนมปั งฟั กทอง ขนมปั งแครอท
(6)

คุกกี:้ Cookies
บริ ษัทใช้ ส่วนผสมของเนยสดแท้ ๆ จึงทําให้ คุกกี เ้ อส แอนด์ พี มี ความหอม กรอบและอร่ อย มีให้ เลือก
รับประทานหลากหลายรูปแบบ โดยปี นี ้มีรสใหม่ออกมาเพิ่มความอร่อย ได้ แก่ “คุกกี ้พีนทั บัทเทอร์ ” ชิ ้นเล็กที่ช่มุ ฉํ่าไปด้ วย
เนยสดแท้ ๆ “คุกกี ้ เพอร์ เพิลเบอรี่ ” และ “คุกกี ้ข้ าวโอ๊ ตผสมคอลลาเจน” สําหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ เนื ้อคุกกี ้ให้ รสชาติอร่อย
กลมกล่อม หอมกลิ่นข้ าวโอ๊ ต กลุม่ คุกกี ้พรี เมี่ยม กับ 3 รสชาติใหม่ "คุกกี ้ช็อกโกแลตชิพ” “คุกกี ้อัลมอนด์” และ “คุกกี ้เอิร์ล
เกรย์” กลุม่ คริสปี ไ้ ลท์ บิสกิต กับรสชาติใหม่ “พิสทาชิโอ” กรอบ บางเบา รสชาติหวาน หอม มัน
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ สร้ างแบรนด์ เดลิโอ คุกกี ้ เพื่อนําเสนอคุกกี ้หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ่ม
ลูกค้ าให้ มากขึ ้น โดยมีจําหน่ายในร้ าน S&P ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต, ซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป และร้ านสะดวกซื ้อ เช่น 7eleven,
แฟมิลี่มาร์ ท และร้ านมินิมาร์ ททังในเขตกรุ
้
งเทพและต่างจังหวัด ในปี นี ้บริ ษัททําการรี แบรนด์สินค้ าให้ ดทู นั สมัยเหมาะกับ
ความต้ องการในการเลือกซื ้อและรับประทานของผู้บริโภคในยุคปั จจุบนั มากขึ ้น
(7)

ขนมไหว้ พระจันทร์ : Moon Cake
บริษัทให้ ความสําคัญในการนําเสนอขนมไหว้ พระจันทร์ ที่ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑ์ที่
สามารถเก็บไว้ รับประทานได้ นานขึน้ บริ ษัทยังครองความเป็ นผู้นํา และได้ รับการยอมรับจากลูกค้ าในการจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้ภายใต้ ยี่ห้อ S&P และ มังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา ในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะพัฒนาคิดค้ น
และแนะนําขนมไหว้ พระจันทร์ ไส้ ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้ องการของผู้บริ โภคที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 นี ้
เอส แอนด์ พี ได้ มีการแนะนํา 3ไส้ ใหม่ ในตลาด ได้ แก่ “ไส้ บวั ทองสูตรนํ ้าตาลน้ อย”, “ไส้ แครนเบอรี่ และแอปเปิ ล้ สูตร
นํ ้าตาลน้ อย” ซึ่งเป็ นสูตรพิเศษที่มีปริ มาณนํ ้าตาลรสชาติหวานน้ อย และล่าสุดกับ “ไส้ เพอร์ เพิลเบอร์ รี่บวั ” ที่ยงั คงความ
อร่ อยไว้ เช่นเดิม เพื่อให้ ลกู ค้ ากลุ่มที่สนใจสุขภาพได้ เลือกทานโดยไม่ต้องกังวลกับปริ มาณนํา้ ตาลที่สงู นอกเหนือจาก
ความอร่ อยของผลิตภัณฑ์ที่บรรจงคัดสรรแล้ ว เอส แอนด์ พี ยังให้ ความสําคัญกับบรรจุภัณฑ์ขนมไหว้ พระจันทร์ ด้ วย
กล่องดีไซน์คลาสสิคด้ วยลวดลายอันโดดเด่นของนก ปลา พัด ลูกท้ อ และดอกโบตัน๋ ซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของความมงคล
ความรํ่ ารวย โชคลาภ สุขภาพร่างกายดี ครอบครัวที่อบอุน่ มัน่ คง การงานอันเจริญก้ าวหน้ า ความรักยัง่ ยืน ตลอดจนความ
อุดมสมบูรณ์ตา่ ง ๆของครอบครัว ซึง่ จะสร้ างความประทับใจให้ กบั ผู้รับเป็ นอย่างยิ่ง
(8)

ขนมไทย: Thai sweet delicacies
ขนมไทยหลากหลายรู ปแบบและรสชาติ ทังขนมตํ
้
ารับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกต์ที่
ผสมผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทย ๆ ในบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามร่วมสมัย
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4.1.2. ผลิตภัณฑ์ อาหาร
(1)

อาหารสําเร็จรูปแช่ แข็ง: Quick Meal
ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิ จ อาหารแช่แ ข็ง พร้ อมรั บประทาน บริ ษั ท ได้ ลงทุน ด้ านการวิจัย และพัฒนาอย่า ง
ต่อเนื่อง จุดเด่นของอาหารสําเร็จรูปแช่แข็งของบริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่นคือ อาหารสําเร็ จรู ปแช่แข็ง เอส แอนด์ พี ทุก
เมนูได้ รับการปรุ งอย่างพิถีพิถนั เพื่อให้ อร่ อยถูกใจผู้บริ โภคทังให้
้ คณ
ุ ค่าและความปลอดภัยในด้ านโภชนาการ และในปี นี ้
บริ ษัทได้ ลงทุนในการเปลี่ยนรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ ดทู นั สมัย สะดวกและช่วยในเรื่ องเวลาการอุ่นอาหารน้ อยลง เพื่อให้
เหมาะกับชีวิตแบบ เร่ งรี บ ของผู้บริ โภคมากขึ ้น รวมถึงการขยายสินค้ าในกลุ่มใหม่อย่างอาหารทานเล่น และ ติ่มซํา อีก
ด้ วย นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ มีการผลิตและจําหน่ายนํ ้าสลัด ซุปแช่แข็ง พาสต้ า พาย และผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ภายใต้
แบรนด์ Patio ซึง่ ได้ รับการตอบรับจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นอย่างดี
(2)

ไส้ กรอก: Premo
ผลิตภัณฑ์ไส้ กรอกประเภทต่างๆ แฮม และเบคอนด้ วยแบรนด์ “พรี โม” สําหรับลูกค้ าระดับกลางขึ ้นไป ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ใช้ สตู รเฉพาะของ เอส แอนด์ พี คัดสรรเฉพาะเนื ้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื ้อแน่น อร่อย ในแบบฉบับรสชาติที่
คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้ มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ใช้ เป็ นวัตถุดิบของร้ านอาหาร เอส แอนด์ พีและจําหน่าย
ให้ แก่ลกู ค้ าทังแบบบรรจุ
้
ซอง และแบบไส้ กรอกตักขายในช่องทางค้ าปลีกใน Modern Trade รวมทังการรั
้
บจ้ างผลิตให้ กบั
กลุม่ ธุรกิจอาหารอื่น ๆ
(3)

วุ้นคาราจีแนน: Jelio Jelly
เป็ นการคิดค้ นขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่ อเพิ่มความหลากหลายของสินค้ า เจลลี่
คาราจีแนนสําเร็ จรู ปทัง้ ในรู ปแบบเจลลี่ผสมเนือ้ ผลไม้ และเจลลี่พร้ อมดื่มผสมนํา้ ผลไม้ ให้ วิตามินซีสูง โดยในปี 2554
ได้ มีรสชาติออกใหม่ ได้ แก่ เจลิโอ รสฟรุตพันช์ และ เจลิโอ รสพินาโคลาดา
(4)

ผลิตภัณฑ์ ปรุ งแต่ งอาหาร: Royallee
ผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากลได้ แก่ สีผสมอาหาร
แป้งคัสตาร์ ด เป็ นต้ น
(5)

ผลิตภัณฑ์ อาหารนานาชาติ: Delicatessen
เอส แอนด์ พี เป็ นผู้ผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า Patio ได้ แก่ นํ ้าสลัด
ซุป เป็ นต้ น จําหน่ายที่สาขาเอส แอนด์ พี และในห้ างสรรพสินค้ า
4.1.3. บริการอื่นๆ
(1)

บริการจัดส่ งอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด์ พี Delivery เพียงแค่กดเบอร์ โทร 1344 บริ การจัดส่งอาหาร เครื่ องดื่ม เค้ ก เบเกอรี่ ที่หลากหลาย
และผลิตภัณฑ์อาหารพร้ อมรับประทานจัดส่งถึงบ้ าน เพื่อตอบสนองความต้ องการทุกไลฟ์สไตล์ด้วยความสะดวกและ
ความรวดเร็ว รวมถึงการบริการปิ่ นโต ที่จดั ส่งอาหารถึงบ้ านในแต่ละมื ้อทุกวันโดยเน้ นให้ ความสําคัญเรื่ องคุณภาพ ความ
สดใหม่ และความรวดเร็วในการบริการ
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(2)

บริการจัดเลีย้ งนอกสถานที่: Caterman
บริ การจัดเลี ้ยงสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ด้ วยเมนูหลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียดสามารถนําเสนอรูปแบบ
การจัดงานเลี ้ยงครบวงจร ทังอาหารไทย
้
จีน ฝรั่ง ของทุก ๆ แบรนด์

4.2. การตลาดและภาวะการแข่ งขัน
นโยบายการตลาดที่บริ ษัท ยึดถือเป็ นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 38 ปี คือ
การสร้ างความพึงพอใจให้ กบั ลูกค้ า และให้ ลกู ค้ าตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด์ พี “ชื่อนี ้มีแต่ของอร่ อย” เมื่อนึกถึงอาหาร
ุ ภาพและบริการอันอบอุน่ น่าประทับใจ
และเบเกอรี่ ที่มีรสชาติอร่อย มีคณ
4.2.1. กลยุทธ์ ทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุท ธ์ ท างการตลาดของบริ ษั ท แยกเป็ นแต่ ล ะแบรนด์ ซึ่ ง จะเน้ น ให้ ค วามสํ า คัญ ทางด้ า น
ผลิตภัณฑ์ และด้ านการบริ การให้ เหมาะสมกับลูกค้ าหลักในแต่ละแบรนด์นนๆ
ั ้ ปั จจุบนั ธุรกิจ เอส แอนด์ พี เป็ นแบรนด์
หลักซึ่งเป็ นธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ที่ให้ บริ การแก่กลุ่มลูกค้ าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี ้
เอส แอนด์ พี ยังมีบริ การจัดส่งอาหารถึงบ้ าน บริ การอาหารปิ่ นโต บริ การจัดเลี ้ยงในนาม “Caterman” มีร้านอาหารทังใน
้
และต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการแข่งขันในตลาด เช่น บลูคพั คอฟฟี่ , ขนมไหว้ พระจันทร์ , อาหารสําเร็ จรู ป
แช่แข็ง ควิก มีล และผลิตภัณฑ์ เดลิโอ ที่แพร่ หลายในซูเปอร์ มาร์ เก็ตทัว่ ไป กลยุทธ์ ทางการตลาดของบริ ษัท แบ่งเป็ น 6
ด้ าน ดังนี ้
(1)

ด้ านผลิตภัณฑ์
ความอร่ อย คุณภาพ และความคุ้มค่าของผู้บริ โภคเป็ นนโยบายที่บริ ษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดย
ตลอด 38 ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เริ่ มตังแต่
้ การคัดสรรเลือกใช้ แต่วตั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ วัตถุดิบที่สด ซึง่ เป็ นสิ่งที่บริ ษัท
ให้ ความสําคัญมาโดยตลอด ทําให้ ผ้ บู ริโภคมีความเชื่อมัน่ ในการมาใช้ บริการที่ เอส แอนด์ พี มาก
นอกจากนี ก้ ลยุทธ์ ที่สํา คัญ อีกอย่างหนึ่ง คือ ด้ านความหลากหลายของผลิตภัณ ฑ์ และบริ การ บริ ษัท มี
้ านเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภค บริ ษัท
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทังด้
ยังได้ พฒ
ั นารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริ การมากขึ ้น เช่น ทางด้ านเบเกอรี่ ได้ แก่ คัพเค้ ก เดนิชไส้ กรอก ที่ได้ รับการตอบ
รับจากผู้บริ โภคอย่างดี ทางด้ านอาหารในปี 2554 นี ้ทาง เอสแอนด์ พี ให้ ความสําคัญในเรื่ องไลฟ์สไตล์ของผู้บริ โภค โดย
การสร้ างสรรค์เมนูใหม่ออกมาในรูปแบบที่เป็ นอินเตอร์ เนชัน่ แนลมากยิ่งขึ ้น แต่ยงั คงไว้ ซงึ่ คุณภาพวัตถุดิบชันดี
้ เมนูพิเศษ
ุ่
ปแบบของ Simply Japanese ทางด้ านผลิตภัณฑ์
ได้ แก่ พาสต้ า ชนิดต่าง ๆ ในรูปแบบของอิตาเลียนแท้ อาหารญี่ปนในรู
อื่น ๆ ได้ แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูป และกลุม่ เบเกอรี่ กบั เบเกอรี่ แช่แข็ง เค้ กบลูเบอรี่ ครี มสด เค้ กช็อคโกแลตมูส สําหรับ
้
7 รสชาติ โดยรสชาติใหม่ในปี นี ้ ได้ แก่ รสชาเย็นสูตร
เค้ กการ์ ตนู ลิขสิทธิ์ลา่ สุดของโดเรมอน และเครื่ องดื่ม UHT ทังหมด
โบราณ และชาเขียวญี่ปนผสมข้
ุ่
าวคัว่
ทางด้ านบรรจุภัณ ฑ์ บริ ษั ท เน้ น ด้ านการพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ ม าโดยตลอดและเป็ นผู้นํ า ด้ านการพัฒ นา
บรรจุภณ
ั ฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ซึ่งเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริ โภค
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสําคัญ ๆ
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(2)

ด้ านโฆษณาและส่ งเสริมการขาย
บริ ษัทได้ ตอกยํ ้าความเป็ นผู้นําด้ านร้ านอาหารและเบเกอรี่ ด้วยการออกโฆษณาที่สร้ างภาพพจน์ที่ดีให้ กบั
แบรนด์ เอส แอนด์ พี ผลิตภัณฑ์อาหาร เค้ ก และเบเกอรี่ ต่างๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม่ ความพิถีพิถนั ในการปรุ ง และ
รสชาติอร่อย ภายใต้ สโลแกน “เอส แอนด์ พี ชื่อนี ้มีแต่ของอร่อย” และบริ ษัทยังจัดให้ มีรายการส่งเสริ มการขายในรู ปแบบ
ต่างๆ ในแต่ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญต่างๆ
(3)

การกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังนี ้
- ต้ นทุนของวัตถุดิบหลัก และต้ นทุนในการผลิต
- ตําแหน่งทางด้ านการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรื อเกณฑ์ราคาขายโดยทัว่ ไปเพื่อให้ ลกู ค้ า
ของ เอส แอนด์ พี รู้สกึ ถึงความคุ้มค่าเงิน
- อัตราผลกําไรขันต้
้ นที่ต้องการสร้ างจากผลิตภัณฑ์กลุม่ นัน้ ๆ

(4)

ด้ านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการส่ งเสริมการขาย
บริ ษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงได้ มีการจัดโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในร้ านอาหาร เพื่อให้ ทํางานด้ วยความความสนุกและความสุข โดย
จัด โปรแกรมการแข่ ง ขัน การแนะนํ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ และการแนะนํ า รายการส่ง เสริ ม การขาย ซึ่ง เป็ นการให้ ค วามรู้ ทัง้
แก่พนักงาน และสื่อสารไปยังลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
(5)

ด้ านการเลือกทําเลเปิ ดสาขา
้ แนวโน้ มไปต่างจังหวัด
ในปี นี ้บริษัทได้ เปิ ดสาขา 8 แห่ง และเบเกอรี่ ช้อพ 36 แห่ง ในการเลือกเปิ ดสาขานันมี
หัวเมืองใหญ่มากขึ ้น รวมถึงห้ างสรรพสินค้ าชันนํ
้ าในเขตเมือง และหัวเมืองใหญ่ ซึง่ วิธีการที่จะเลือกนันบริ
้ ษัทต้ องทําการ
สํารวจความต้ องการของตลาดก่อนเช่นกัน เพื่อใช้ ในการตัดสินใจในเรื่ องรู ปแบบของสาขา รู ปแบบของอาหาร และ
ขนาดพื ้นที่ เพื่อให้ ตอบสนองความต้ องการของตลาดให้ มากที่สดุ
(6)

ด้ านการประชาสัมพันธ์
บริ ษัทเน้ นการสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ า และการสร้ างความรับผิดชอบต่อสังคมให้ กบั ชุมชนต่าง ๆ
โดยในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ จดั กิจกรรมสําหรับลูกค้ า โดยการคืนกําไรให้ กบั ลูกค้ าสมาชิก S&P Joy Card ด้ วยกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดทังปี
้ รวมถึงกิจกรรมสร้ างสรรค์สงั คมด้ วยการจัดกิจกรรม S&P Camp ใช้ เวลาว่างช่วงปิ ดเทอมปฎิบตั ิธรรม
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังได้ ตอบแทนสังคมด้ วยการมอบเค้ ก การเลี ้ยงอาหารให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิและสถานสงเคราะห์
ต่าง ๆ และการปรับปรุงโรงครัวให้ กบั โรงเรี ยนในถิ่นทุรกันดาร
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4.2.2. สภาวะเศรษฐกิจและการแข่ งขัน
ปี 2554 เป็ นอีกปี หนึ่งที่อตุ สาหกรรมอาหารต้ องเผชิญกับความท้ าทายของวิกฤติการณ์ ที่สําคัญต่าง ๆ ไม่
ว่ า จะเป็ นปั ญหาทางการเมื อ ง ปั ญหาเรื่ อ งมหาอุ ท กภั ย และสภาวะเศรษฐกิ จ โลกผั น ผวน ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาคอุตสาหกรรมอาหาร ทําให้ เกิดปั ญหาเรื่ องการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ ในการประกอบอาหาร สินค้ าขึ ้นราคา อย่างไรก็
ตาม ปั จจัยภายในประเทศดังกล่าวได้ สง่ ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจเพียงระยะสัน้ และอยูใ่ นวงจํากัด ประกอบกับภาวะ
เศรษฐกิจ ในประเทศโดยรวมยังมีแนวโน้ มขยายตัวโดยจะเห็นได้ จากในปี 2554 ตัวเลขคาดการณ์ การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่ในอัตราร้ อยละ 1.1 ถึงการขยายตัวดังกล่าวจะอยู่ในระดับไม่สงู มากนัก แต่
ส่งผลให้ ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจอาหาร และการให้ บริการมีการขยายตัวเพิ่มขึ ้น แม้ วา่ จะมีผ้ แู ข่งขันรายใหม่เข้ ามาใน
ตลาดเพิ่มขึน้ แต่บริ ษัทก็ยังสามารถรั กษาส่วนแบ่งการตลาดได้ เป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทได้ มีการวิเคราะห์และวางแผน
เชิงกลยุทธ์ทางด้ านการตลาด โดยเน้ นเรื่ องคุณภาพของสินค้ า และบริการ ในด้ านความอร่อย วัตถุดิบที่ดีมีประโยชน์ ปรุง
โดยเชฟที่มีประสบการณ์ความชํานาญ มีการนําเสนอสินค้ าออกสูต่ ลาดพร้ อมจุดขายที่โดดเด่น เป็ นสินค้ าตามเทศกาล มี
ความหลากหลาย และมีความเป็ นอินเตอร์ เนชัน่ แนลมากขึ ้นสามารถตอบสนองความต้ องการของกลุ่มเป้าหมาย มีการ
วางกลยุทธ์ ในเรื่ องราคาที่เหมาะสมคุ้มค่าเงิน กลยุทธ์ ในการขยายสาขาเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเข้ าถึงแบรนด์ได้ ง่ายในรู ปแบบ
ของร้ านอาหาร และเบเกอรี่ ช้อพในห้ างสรรพสินค้ า ไฮเปอร์ มาร์ เก็ต ศูนย์การค้ าในจังหวัดใหญ่ โรงพยาบาล จึงมีผลทําให้
บริษัทสามารถแข่งขันและรักษา/เพิ่ม ส่วนแบ่งการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริ การต่าง ๆ ของบริ ษัทได้ ในระดับที่ดี ปั จจัย
สําคัญ ที่ทําให้ บริษัทประสบความสําเร็ จ คือกลยุทธ์ทางการตลาดในด้ านการส่งเสริ มการขายเพื่อสร้ างการรับรู้และความ
เข้ าใจในผลิตภัณฑ์ สร้ างความรู้ สกึ ที่ดีและมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริ การต่อความคุ้มค่าในการบริ โภคของ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการขายให้ มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังให้ ความสําคัญกับการโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้ าง
ภาพพจน์ ที่ดีให้ กับแบรนด์ เอส แอนด์ พี และตอกยํ า้ ความเป็ นผู้นําด้ านอาหาร เบเกอรี่ ประกอบกับ บริ ษัทได้ มีการ
ส่งเสริ มด้ านการวิจยั และพัฒนาคุณภาพของสินค้ า กระบวนการผลิต และการคัดสรรวัตถุดิบอย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เพื่อให้
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็ นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ เป็ นอย่างดี
นอกจากนี ้บริ ษัทได้ พฒ
ั นากระบวนการในการให้ บริ การเพื่อสร้ างระบบการบริ หารและ การให้ บริ การที่เป็ น
เลิศต่อลูกค้ า และในการดําเนินงานของบริ ษัท ได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญต่อการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยการสร้ าง
้
าเนินกิจการของ
จิตสํานึกในการปฏิบตั ิงานให้ แก่ทกุ คนในองค์กรให้ เป็ นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรม เอส แอนด์ พี ดังนันการดํ
เอส แอนด์ พี จึงมิได้ ให้ ความสําคัญต่อกําไรทางตัวเลขเพียงอย่างเดียว แต่ได้ ให้ ความสําคัญต่อการสร้ างประโยชน์และ
ความเป็ นธรรมให้ แก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ยังมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคิทเช่นฟอร์ คิดส์ ในการ
สร้ างโรงครัวให้ สถานศึกษาในชนบท โครงการเติมรอยยิ ้มให้ น้อง หรื อการบริ จาคช่วยเหลือสังคมในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ
เป็ นต้ น จากการดําเนินการดังกล่าวนอกจากทําให้ บริ ษัทสามารถ รักษาฐานลูกค้ าเดิมไว้ ได้ ยงั สามารถขยายฐานลูกค้ าไป
ยังกลุ่มลูกค้ าใหม่ได้ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการได้ รับความไว้ วางใจจาก ผู้ถือหุ้น เจ้ าหนี ้ คู่ค้า คู่แข่ง พนักงาน และสังคม
ด้ วยดีตลอดมา
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4.3. เหตุการณ์ ท่ สี าํ คัญในปี พ.ศ. 2554
ในช่วงปี 2554 ที่ผ่านมาถึงแม้ จะมีเหตุการณ์ ที่ท้าทายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
ปั ญหาด้ านการเมือง และภัยธรรมชาติ แต่บริ ษัทยังฝ่ าฟั นอุปสรรคต่างๆไปได้ ด้วยดี และยังได้ มีการทํากิจกรรมต่างๆ ที่
เป็ นการช่วยเหลือสังคม การสนับสนุน และบริ จาคเงินสู่สงั คมทัว่ ไป และการจัดงานด้ านการตลาดเพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
ของธุรกิจที่สําคัญ ดังนี ้
การขยายธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 บริษัทได้ มีการเปิ ดร้ านอาหาร SUDA ณ กรุงลอนดอน ประเทศอักฤษ เมื่อเดือนกันยายน ซึง่ เป็ นร้ านอาหาร
ที่นําเสนอความหลากหลายของอาหารไทยที่ถกู ใจผู้บริโภครุ่นใหม่ของศตวรรษที่ 21 ทัว่ โลก
 บริ ษัทได้ เปิ ดร้ านอาหารญี่ปนุ่ “โตเกียว โชคุโด” ซึ่งเป็ นร้ าอาหารที่ผสมผสานวิถีการกินแบบดังเดิ
้ มของชาว
ญี่ปนกั
ุ่ บวัฒนธรรมการกินร่วมสมัยของคนโตเกียวในปั จจุบนั จนได้ เป็ นสูตรเฉพาะตัว ตังอยู
้ ท่ ี่อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ สีลม
 บรี ษัทได้ มีการแนะนําจุดขายแนวใหม่ “S&P on Wheel” ซึ่งเป็ นเบเกอรี่ ชอพที่สามารถเคลื่อนย้ ายไปยัง
สถานที่ต่าง ๆได้ ซึง่ จุดขายเคลื่อนที่นี ้ จะช่วยให้ บริ ษัทสามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ มากขึ ้นแล้ ว รวมทังยั
้ งอํานวยความสะดวก
ลูกค้ าของบริษัทด้ วย
 บริ ษัทได้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบร้ านอาหารในประเทศไต้ หวันจากร้ าน Patio เดิม จํานวน 2 แห่ง เป็ นร้ าน
Bangkok Jam ซึ่งเป็ นรูปแบบที่เข้ าถึงกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ซึง่ ต้ องการความทันสมัย รวดเร็วทันใจได้ มากยิ่งขึ ้น รวมทัง้
เปิ ดร้ านอาหารใหม่เพิ่มขึ ้นอีก 1 แห่งด้ วย
รางวัลและความสําเร็จ
 คุณประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการผู้จดั การใหญ่ รับรางวัลผู้บริ หารสูงสุดดีเด่น (CEO Awards) และรางวัล
ดีเด่นบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดําเนินงาน (Company Performance Awards) จากการประกาศผลรางวัล SET
Awards 2011
 บริ ษัทได้ รับรางวัล อย.ควอลิตี ้ อวอร์ ด เพื่อแสดงให้ เห็น ว่าบริ ษัทฯ มีโครงการส่งเสริ มจริ ยธรรมสถาน
ประกอบการผลิตภัณฑ์สขุ ภาพให้ ได้ มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จากกระทรวงสาธารณสุข
 โรงงานผลิตเบเกอรี่ กม. 23.5 จังหวัดสมุทรปราการได้ รับเกียรติบตั ร “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้ อม” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
 โรงงานผลิตอาหาร ลาดกระบัง ได้ รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ GMP – HACCP –
ISO22000 – ISO 9001 -BRC และ IFS ในสายการผลิตอาหาร
กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
 Summerlicious : รายการส่งเสริมการขายในช่วงหน้ าร้ อน กับเมนูอาหารไทยพร้ อมลุ้นรางวัลใหญ่มากมาย
อาทิ รถยนต์ Ford Fiesta โทรศัพท์ Blackberry Touch และบัตรกํานัลเอส แอนด์ พี
 Summer Salad & Pasta : รายการมอบสิทธิพิเศษให้ แก่สมาชิกบัตร Joy Card และลูกค้ า AIS ได้ รับ
ส่วนลด 15% ทันทีเมื่อสัง่ อาหารนานาชาติ และเครื่ องดื่มในเมนู Summer Salad & Pasta
 The Happy Story Goes On Photo Contest : รายการประกวดภาพถ่ายในหัวข้ อ “ความสุข...ความ
ผูกพันมีได้ ทกุ วันที่ S&P” ซึง่ ได้ รับการตอบรับที่ดี มีผ้ สู นใจส่งภาพเข้ าร่วมการประกวดเป็ นจํานวนมาก โดยผู้เข้ าประกวด
สามารถลุ้นรางวัลเงินสด และรางวัลอื่น ๆ รวม 80,000 บาทด้ วยกัน
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 ขนมไหว้ พระจันทร์ : เอส แอนด์ พี ถือเป็ นเจ้ าตลาดสําหรับเทศกาลขนมไหว้ พระจันทร์ ในปี ที่ผ่านมามีการ
ทําโปรโมชัน่ ส่งเสริ มการขายทัง้ 4 ฟรี 1 และลด 15% สําหรับสมาชิกบัตร Joy Card และลูกค้ า AIS ทําให้ ยอดขายขนม
ไหว้ พะจันทร์ มียอดขายเพิ่มขึ ้นในช่วงเทศกาลที่ผา่ นมา
ความรั บผิดชอบต่ อสังคม
ด้ านการศึกษา
 โครงการเกี่ยวกับการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา และโรงเรี ยนต่างจังหวัด เช่น
o เข้ าร่ วมกับกรมอาชีวศึกษาในการรับนักเรี ยนอาชี วะจากต่างจังหวัด เข้ าฝึ กงานในระบบทวิภาคีใน
หน่วยงานต่าง ๆของบริ ษัท
o ศูนย์การเรี ยนรับนักเรี ยนด้ อยโอกาสจากโรงเรี ยนราชประชานุเคราะห์และโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ทวั่
ประเทศเข้ าเรี ยนในระดับ ปวช.สาขาวิชาธุรกิจค้ าปลีก อาหารและโภชนาการ
o เข้ าร่ วมกับกรมอาชีวศึกษาเพื่อฝึ กอบรมทักษะในธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ ให้ แก่คณะครู และนักเรี ยน
โดยการสอนแต่งหน้ าเค้ ก
้
จาคเงินสนับสนุน อุปกรณ์ ต่าง ๆ
o บริ ษัทได้ เข้ าร่ วมและได้ มีกิจกรรมส่งเสริ มการศึกษา รวมทังการบริ
ให้ กบั สถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ S&P Kitchen for Kids ปรับปรุงโรงครัวให้ กบั โรงเรี ยนในถิ่น
ทุรกันดาร สร้ างห้ องสุขาที่ถกู สุขลักษณะให้ โรงเรี ยนในต่างจังหวัดรวม 3 แห่ง
o ส่งเสริ มกิจกรรมฝึ กทักษะด้ านการแต่งหน้ าเค้ ก อย่างต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 11 ให้ กบั นักเรี ยนระดับประถม
เป็ นจํานวน 35 โรงเรี ยน
ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
 คุณภัทรา ศิลาอ่อน เข้ ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ “สตรี ไทยดีเด่น” ประจําปี 2554 จากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้ อมจัดทําเค้ กขนาด 999 ปอนด์ และคุกกี ้เพื่อนํารายได้ มอบให้ วนั สตรี ไทย
 การมอบเงิ น และผลิตภัณ ฑ์ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ป ระสบภัย นํ า้ ท่ว มทัง้ ในกรุ ง เทพและต่า งจัง หวัด จัด โครงการ
ุ ” ลงพื ้นที่มอบอาหารและเครื่ องอุปโภคบริ โภคให้ กบั ผู้ประสบภัยนํ ้าท่วม รวมทังมอบเงิ
้
นสมทบ
“นํ ้าใจไมตรี S&P มีให้ คณ
ทุนร่วมสร้ างสุขาลอยนํ ้า พระราชทานมอบแก่ผ้ ปู ระสบภัยนํ ้าท่วม
 ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ “คืนคนดีส่สู งั คม” ด้ วยการมอบผลิตภัณฑ์ในวันพระราชทานอภัยโทษ 5 ธันวาคม
และรับสมัครผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้ รับพระราชทานอภัยโทษเข้ าทํางานกับบริ ษัทฯ
 โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และกิจกรรมให้ เยาวชน ได้ แก่
o โครงการ Cake A Wish Make A Wish โดยมอบเค้ กให้ เด็ก คนพิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสให้ แก่
20 มูลนิธิ
o จัดโครงการเติมรอยยิ ้มให้ น้องปี .. 6 เลี ้ยงอาหารกลางวันเด็กด้ อยโอกาสที่มลู นิธิสนั ติสขุ
นอกจากนี ้ บริ ษัทยังเป็ นส่วนหนึ่งที่เข้ าร่ วมสนับสนุนในด้ านอาหารและผลิตภัณฑ์ให้ แก่ องค์กร สถาบัน และ
หน่วยงานในภาครัฐ และเอกชน ในกิจกรรมต่าง ๆอย่างมากมาย
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4.4. การจัดหาวัตถุดบิ ของบริษัท
4.4.1. นโยบายด้ านการจัดซือ้ -จัดหา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมัน่ ในความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ และด้ วยตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์
ของบริ ษัทจะต้ องมีคณ
ุ ภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคเกิดความมัน่ ใจในผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษัท ดังนันนโยบายด้
้
านการจัดซื ้อ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ ในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่
หีบห่อผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทจากโรงงานไปยังร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี่ ของบริ ษัท จึงต้ องผ่านกระบวนการคัดสรร/
ั ฑ์ การ
คัดเลือกเป็ นอย่างดี โดยในปี 2554 บริ ษัทมีแผนงานในการพัฒนาปรับปรุ งกระบวนการสรรหาวัตถุดิบ บรรจุภณ
บริ หารต้ นทุนคลังสินค้ า ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการบริ หารจัดการอย่างมีคณ
ุ ภาพซึง่ ทําให้
บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและสอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ของบริ ษัทในระยะยาว สรุปได้ ดังนี ้
(1) มุ่งเน้ นความมีคุณภาพและต่ อเนื่ อง โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่บริ ษัทจัดซื ้อ บริ ษัทได้
กําหนดให้ มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือก ตังแต่
้ คู่ค้า ผู้ให้ บริ การ ต้ องมีคุณสมบัติตรงตามที่บริ ษัทกําหนด เช่น
ั ฑ์ที่มีมาตรฐานและคุณภาพการให้ บริ การ คู่ค้า เป็ นผู้ให้ บริ การที่
คูค่ ้ า เป็ นเจ้ าของแหล่งผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภณ
มีศกั ยภาพในการจัดซื ้อ วัตถุดิบ สินค้ าและบริการที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถจัดหาวัตถุดิบ สินค้ าจัดส่งให้ กบั บริ ษัทได้ อย่าง
เพียงพอตามความต้ องการของบริ ษัท ในขณะที่ราคาไม่ผนั แปรอย่างมีนยั สําคัญซึง่ ส่งผลกระทบต่อการบริ หารต้ นทุนการ
ผลิตของบริษัทเป็ นสําคัญ
(2) มีมาตรฐานเดียวกัน โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่บริ ษัทจัดซื ้อต้ องมีมาตรฐานเดียวกัน เช่น
มีความสดและใหม่ มีความสะอาด มีความปลอดภัย และไม่มีสารปนเปื อ้ นซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และผู้บริ โภค
ั ฑ์อย่างเพียงพอและเชื่อมัน่ ได้ ว่าวัตถุดิบ ภาชนะ
ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกระบวนการทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภณ
และบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐานที่เพียงพอเชื่อถือได้ และเมื่อผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทถึงมือผู้บริ โภค มีความสด
สะอาดและปลอดภัยและมีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการด้ วยมาตรฐานเดียวกัน
(3) สนั บ สนุ น คู่ ค้ า และพั น ธมิ ต รธุ ร กิ จ บริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การสนับ สนุน และเสริ ม สร้ าง
พันธมิตรธุรกิจในระยะยาวด้ วยเหตุผลที่วา่ การดําเนินธุรกิจให้ เติบโตในระยะยาวนันปั
้ จจัยความสําเร็จหนึ่งคือการส่งเสริ ม
และสนับสนุนแก่คู่ค้าและพันธมิตรให้ เติบโตเคียงข้ างไปพร้ อมกับบริ ษัท โดยการจัดให้ มีการช่วยเหลือเพื่อแก่ปัญหา
ร่ วมกันในการเสริ มสร้ างศักยภาพให้ แก่ค่คู ้ าและพันธมิตรเพิ่มขึน้ เช่น การให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความต้ องการวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑ์สําหรับแต่ละช่วงระยะเวลาตามแผนงานการผลิตและแผนการตลาด
(4) บริ หารคลังสินค้ าอย่ างมีประสิทธิภาพ โดยในกระบวนการจัดซื ้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ บริ ษัทมีการจัดทําแผนงานการจัดซื ้อ-จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นการล่วงหน้ าตามระยะเวลา
และความต้ องการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมีผลทําให้ การบริ หารคลังสินค้ ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นโดยสามารถ
ประมาณการความต้ องการซึ่งส่งผลต่อการบริ หารและจัดการต้ นทุนสินค้ าในภาพรวมได้ เป็ นอย่างดี มีการประสานงาน
ร่ วมกับฝ่ ายวิจยั และพัฒนา ฝ่ ายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้ ให้ เหมาะสมกับ
ภาวะกาลในปั จจุบนั ส่วนวัตถุดิบที่คณ
ุ สมบัติผนั แปรเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทน
อย่างชัดเจน
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ในปี 2555 บริ ษัทยังคงตระหนักและให้ ความสําคัญในเรื่ องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความ
ปลอดภัยและคุณ ค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ อาหาร การบริ หารต้ นทุนวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑ์ อย่า ง
ต่อเนื่องตังแต่
้ ขนตอนในการจั
ั้
ดซื ้อ-จัดหา คู่ค้า ผู้จดั จําหน่าย(Suppliers) กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพระหว่าง
การจัดเก็บก่อน การบริหารคลังสินค้ า ดังนี ้
 พัฒนาการดําเนินงานของทุกหน่วยงานเพื่อความสอดคล้ องกับมาตรฐานและข้ อกําหนดกฎหมาย
 สื่อสารและให้ ความรู้ด้านความปลอดภัย คุณภาพ โภชนาการ และสุขภาพแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียใน
ธุรกิจของ เอส แอนด์ พี และ พนักงานในองค์กร
 พัฒนาเครื อข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมัน่ ใจในการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
 พัฒนาทีมคุณภาพให้ มีทกั ษะการประเมินความเสี่ยงเพื่อความมัน่ ใจในการบริหารจัดการเชิงป้องกัน
 นํามาตรฐานสากล และเทคโนโลยี มาช่วยในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ มาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพอาหาร
 จัดระบบงาน/ผู้รับผิดชอบ ให้ รองรับกรณีเกิดปั ญหา/แก้ ปัญหา ให้ มีกระบวนการที่สนั ้ กระชับ รวดเร็ว
 ทบทวนผู้ขาย และ ต้ นทุนวัตถุดิบ สินค้ า กระบวนการในการส่งมอบสินค้ า ของสาขา/ เบเกอรี่ ชอพ
ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นต่างจังหวัดตามภูมิภาคต่างๆ
 สร้ างระบบการบริ หารคลังสินค้ าที่มีประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ ้น
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5.

ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1. ทรั พย์ สนิ ถาวร

บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีทรัพย์สินที่เป็ นที่ดินและอาคารใช้ เป็ นสํานักงาน และโรงงาน มีมลู ค่าทางบัญชี
สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ที่ดนิ และอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื ้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื ้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื ้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขมุ วิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื ้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรี ท อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ดิน 1 แปลง เนื ้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูท่ ี่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื ้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมูท่ ี่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื ้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื ้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
7.88

เจ้ าของและสิทธิการ
เช่า

21.10

เจ้ าของ

5.59

เจ้ าของ

14.96

เจ้ าของ

17.93

เจ้ าของ

20.00

เจ้ าของ

142.60

เจ้ าของ

0.57
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ที่ดนิ และอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื ้อที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรี ภมู ิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ที่ดิน 3 แปลง เนื ้อที่ 3 ไร่
ถนนกรุงเทพกรี ฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงานใหญ่ 7 คูหา 5 ชัน้
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขมุ วิท 62
เลขที่2-2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงาน ร้ านอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชัน้
เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรี ท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาคารโรงงานไส้ กรอก ครัวกลาง เส้ นพลาสต้ า 2 ชัน้ 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูท่ ี่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ เชียงใหม่
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม่-ลําพูน อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ ภเู ก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ร้ านอาหาร สาขา บางพลี
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสํานักงาน ร้ านอาหาร สาขาช้ างเผือก
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรี ภมู ิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ : * บริษัท ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจ้ าของ

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
7.13

เจ้ าของ

23.30

เจ้ าของ

0.00

เจ้ าของ

0.68

เจ้ าของ

3.88

เจ้ าของ

41.00

เจ้ าของ

0.57

เจ้ าของ

40.51

เจ้ าของ

2.15

เจ้ าของ

3.61

เจ้ าของ

1.52
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5.2. พืน้ ที่เช่ าดําเนินงาน
พื ้นที่การดําเนินงานของกิจการร้ านอาหารและร้ านเบเกอรี่ ของ S&P ส่วนใหญ่จะทําสัญญาเช่าระยะเวลา
สัน้ 3 ปี เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่ค่อนข้ างสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการค้ าที่
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตาม มีร้านอาหารบางสาขาจะเป็ นการเช่าพื ้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนย์การค้ า
มีมลู ค่าสินทรัพย์ที่รวมส่วนปรับปรุงแล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สรุปได้ ดงั นี ้
สาขา

ระยะเวลาเช่ า

ฟอรั่ ม ชลบุรี
ศูนย์การค้ าฟอรั่ม ชลบุรี
เนื ้อที่ 233 ตรม.
อิมพีเรี ยล สําโรง
ศูนย์การค้ าอิมพีเรี ยลพลาซ่าสําโรง
เนื ้อที่ 302 ตรม.
แม็กแวลู สุขาภิบาล1
ศูนย์การค้ าแม็กแวลู สุขาภิบาล 1
เนื ้อที่ 400 ตรม.
สีลม คอมเพล็กซ์
ศูนย์การค้ าสีลมคอมเพล็กซ์
เนื ้อที่ 228 ตรม.
เซ็นทรั ล บางนา
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลบางนา
เนื ้อที่ 381 ตรม.
รอยัล เจริญนคร
ศูนย์การค้ ารอยัลพลาซ่าเจริญนคร
เนื ้อที่ 384 ตรม.
อาร์ ซีเอ
ศูนย์การค้ ารอยัล ซิตี ้ อเวนิว อาคารแถว 4.5
ชัน้ บล็อก บี (3 คูหา)
เนื ้อที่ 901.68 ตรม.
อาร์ ซีเอ
ศูนย์การค้ ารอยัล ซิตี ้ อเวนิว อาคารแถว
4.5 ชัน้ บล็อก ซี (3 คูหา)
เนื ้อที่ 649.68 ตรม.
เฉลิมกรุ ง
โรงภาพยนต์เฉลิมกรุง
เนื ้อที่ 387 ตรม.

เช่าระยะเวลา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2557

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
0.77

เช่าระยะเวลา 25 ปี
สิ ้นสุดปี 2560

4.46

เช่าระยะเวลา 20 ปี
สิ ้นสุดปี 2555

0.19

เช่าระยะเวลา 20 ปี
สิ ้นสุดปี 2554

0.00

เช่าระยะเวลา 30 ปี
สิ ้นสุดปี 2566

7.56

เช่าระยะเวลา 20 ปี
สิ ้นสุดปี 2554

0.00

เช่าระยะเวลา 26 ปี
สิ ้นสุดปี 2562

5.79

เช่าระยะเวลา 11 ปี 5 เดือน
สิ ้นสุดปี 2563

5.89

เช่าระยะเวลา 30 ปี
สิ ้นสุดปี 2563

8.75
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สาขา

ระยะเวลาเช่ า

ฟิ วเจอร์ พาร์ ค บางแค
ศูนย์การค้ าฟิ วเจอร์ พาร์ ค บางแค
เนื ้อที่ 350 ตรม.
เซ็นทรั ล ปิ่ นเกล้ า
ศูนย์การค้ าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า
เนื ้อที่ 253 ตรม.
ไดอาน่ า หาดใหญ่
ห้ างสรรพสินค้ าไดอาน่า หาดใหญ่
เนื ้อที่ 310 ตรม.
มาบุญครองเซ็นเตอร์
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
เนื ้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล์ โคราช
ห้ างสรรพสินค้ าเดอะมอลล์ โคราช
เนื ้อที่ 225 ตรม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที่2-2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
สุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เนื ้อที่ 200 ตรม.

เช่าระยะเวลา 27 ปี
สิ ้นสุดปี 2563

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)
8.96

เช่าระยะเวลา 20 ปี
สิ ้นสุดปี 2558

2.92

เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือน
สิ ้นสุดปี 2565

8.77

เช่าระยะเวลา 10 ปี
สิ ้นสุดปี 2563

13.05

เช่าระยะเวลา 26 ปี
สิ ้นสุดปี 2570

10.11

สิทธิการเช่าที่ดิน
สิ ้นสุดปี 2563

0.43

เช่าระยะเวลา 5 ปี
สิ ้นสุดปี 2554

0.00

สําหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การดําเนินงานที่ใช้ ผลิตสินค้ าของบริ ษัทจะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลาง มีมลู ค่า
สินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี ้
เครื่ องจักรและอุปกรณ์

มูลค่ าตามบัญชี
(ล้ านบาท)

เครื่ องจักรและอุปกรณ์

187.90

เครื่ องตกแต่งและอุปกรณ์

298.78
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5.3. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วมที่ยงั เปิ ดดําเนินงานอยู่ซงึ่ ประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเป็ นส่วนใหญ่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 90 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่ วมประมาณร้ อยละ 3.43 ของสินทรัพย์รวมทังนี
้ ้ นโยบายด้ านการลงทุนในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม
จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของบริ ษัท ซึง่ หากมีธุรกิจใดที่
น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่ดี บริ ษัทก็อาจจะพิจารณาเข้ าไปลงทุน โดยการเข้ าลงทุนดังกล่าวต้ องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นสําคัญ สําหรับนโยบายการบริ หารงานในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม บริ ษัทจะส่งกรรมการที่เป็ น
ตัวแทนของบริษัทเข้ าร่วมบริหารงานตามสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วมให้ ถกู ต้ องเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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6.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ปั จจุบนั บริ ษัท ไม่มีคดีหรื อข้ อพิพาทใดๆที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่อสินทรัพย์ของบริ ษัทที่มีจํานวนสูงกว่าร้ อยละ
5 ของส่วนผู้ถือหุ้น หรื อคดีที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนยั สําคัญ หรื อคดีที่มิได้ เกิดจากการประกอบธุรกิจโดย
ปกติของบริษัท
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7.

โครงสร้ างเงินทุน

7.1. หลักทรั พย์ ของบริษัท
หลักทรัพย์ของบริ ษัทประกอบด้ วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน
523,431,365 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 104,686,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท เป็ นทุนเรี ยกชําระแล้ ว
จํานวน 523,431,365 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 104,686,273 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 5 บาท
7.2. โครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2553 มีมติอนุมตั ิโครงการซื ้อหุ้นคืน
เพื่อบริ หารทางการเงิน เนื่องจากบริ ษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยให้ ซื ้อหุ้นสามัญคืนในจํานวนไม่เกิน 10,468,627 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
และวงเงินสูงสุดที่จะใช้ ในการซื ้อหุ้นคืนไม่เกิน 350 ล้ านบาท กําหนด
ระยะเวลาซื ้อคืนตังแต่
้ วนั ที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 เมื่อสิ ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวบริ ษัท ได้ ทําการ
ซื ้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์จํานวน 6,604,600 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 6.31 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
รวมจํานวน
เงินที่ใช้ ไปในการซื ้อหุ้นคืนทังหมด
้
250,951,475 บาท
7.3. ผู้ถือหุ้น
สําหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
มีดงั นี ้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุ่มผู้ถือหุ้น
กลุม่ ศิลาอ่อน และกลุม่ ไรวา
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
นางสุภาพรรณ พิชยั รณรงค์สงคราม
SOMERS (U.K.) LIMITED
นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ
CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH
นางปริญญา ขันเจริญสุข
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายพิทกั ษ์ พิเศษสิทธิ์

จํานวนหุ้น
41,792,720
30,717,084
6,604,600
3,619,000
2,271,200
1,474,400
1,220,000
1,042,462
960,100
830,000

ร้ อยละ
39.92
29.34
6.31
3.46
2.17
1.41
1.19
1.00
0.92
0.79
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7.4. นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลทุกปี ในอัตราประมาณร้ อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ตามงบการเงิน
รวม แต่การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้ องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงิน
้ ้ บริษัทจะดําเนินการให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายว่า
เฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจ่ ะไม่พิจารณาจ่ายเงินปั นผล ทังนี
ด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดที่กําหนดไว้ และคํานึงถึงสภาพคล่องของบริษัทที่จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ โดยไม่มีผลกระทบ
ต่อกิจการอย่างมีนยั สําคัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการ
ดําเนินงานเช่นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2555 ซึง่ ประชุมในวันที่ 26 เมษายน 2554 พิจารณารับรองการจ่าย
ปั นเงินผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท หรื อคงเหลือเงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ
2.75 บาท ซึง่ เมื่อได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ ว จะคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ 86.45
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงานในปี 2554 เทียบกับปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
2554
2553
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
453.81
383.00
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)
98,081,673
98,081,673
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
1.25
1.25
3.2 เงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น)
2.75
2.00
4. เงินปั นผลจ่ายรวมเป็ นจํานวนเงิน
4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (ล้ านบาท)
122.60
122.60
4.2 เงินปั นผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้ านบาท)
269.72
196.16
5 อัตราการจ่ายปั นผลร้ อยละ (ร้ อยละ)
86.45
83.23
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8.

การจัดการ
8.1. โครงสร้ างกรรมการบริษัท

โครงสร้ างการจัดการของบริษัทจะประกอบด้ วยกรรมการ 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริ หาร โดย
มีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
1.

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้ วย

การร่วมประชุม/
การร่วม
การประชุม กรรมการ ประชุม/ กรรมการ
รายชื่อกรรมการ / ตําแหน่ง
ทังหมด
้
บริ ษัท การประชุม ตรวจสอบ
(รวม AGM)
ทังหมด
้
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน / ประธานกรรมการ
8/8
510,000
2. ร้ อยโทวรากร ไรวา / รองประธานกรรมการ
8/8
360,000
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา / กรรมการผู้จดั การใหญ่
8/8
360,000
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา / กรรมการอิสระ
8/8
520,000 5/5
260,000
และประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล / กรรมการอิสระ
8/8
520,000 5/5
180,000
และกรรมการตรวจสอบ
6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์ / กรรมการอิสระ
8/8
520,000
และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
7. นางปั ทมาวลัย รัตนพล / กรรมการ
6/8
413,333
8. นายปิ ยะ ซอโสตถิกลุ / กรรมการอิสระ
40,000
20,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
(ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554)
9. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค / กรรมการ
ได้ รับแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555)
10. นายขจรเดช ไรวา / กรรมการ
7/8
340,000
11. นางเกษสุดา ไรวา / กรรมการรองผู้จดั การใหญ่
7/8
340,000
12. นายวิทรู ศิลาอ่อน / กรรมการและเลขานุการ
8/8
293,333
บริ ษัท

การร่วม กรรมการ
ประชุม/ สรรหาและ
รวมทังสิ
้ ้น
การประชุม กําหนด
ค่าตอบแทน
ทังหมด
้
510,000
360,000
360,000
780,000
-

-

700,000

2/2

15,000

535,000

-

-

413,333
60,000

-

-

340,000
340,000
293,333
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รายชื่อกรรมการ / ตําแหน่ง
กรรมการที่ลาออกในระหว่ างปี 2554
1. นายดุสิต นนทะนาคร / กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ (เสียชีวิต 6 กันยายน 2554)
2. นางปรารถนา มงคลกุล / กรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554)
3. นายพจน์ วิเทตยนตรกิจ / กรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)
4. นายวิลเลี่ยม เอ็ลล์ว๊ ดู ไฮเน็ค / กรรมการ
(ลาออกเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553)
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ

การร่วม กรรมการ
การร่วมประชุม/
การร่วม
การประชุม กรรมการ ประชุม/ กรรมการ ประชุม/ สรรหาและ
รวมทังสิ
้ ้น
บริ ษัท การประชุม ตรวจสอบ การประชุม กําหนด
ทังหมด
้
ค่าตอบแทน
ทังหมด
้
(รวม AGM)
ทังหมด
้
5/6

400,000

3/3

110,000

0/1

-

510,000

4/8

440,000

-

-

2/2

10,000

450,000

-

66,667

-

-

-

-

66,667

66,667

-

-

-

-

66,667

5,190,000

570,000

25,000 5,785,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนที่ได้ รับในฐานะกรรมการ อันได้ แก่

 บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 300,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท่านละ 200,000 บาท
 ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครัง้ กรรมการบริษัทในอัตรา
20,000 บาท/ครัง้ /ท่าน

 ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบ
ในอัตรา 20,000 บาท/ครัง้ /ท่าน

 ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครัง้
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ในอัตรา 10,000 บาท/ครัง้ /ท่าน

 ทังนี
้ ้ มีผลตังแต่
้ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) มีอํานาจหน้ าที่จดั การบริษัทให้ เป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริ ษัท รวมทังติ
้ ดตามดูแลให้ มี
การปฏิบตั ิตามนโยบายที่กําหนดไว้
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทัง้
ดูแลให้ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กํากับและควบคุมดูแลให้ ฝ่ายบริ หารดําเนินการให้ เป็ นตามนโยบายที่กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
้
านวนหนึง่ ให้ เป็ นกรรมการบริหาร เพื่อดําเนินการ
ประสิทธิผลรวมทังมี
้ อํานาจมอบหมายแต่งตังกรรมการจํ
อย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่าง
(5) กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท่านซึง่ มิได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) จัดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้
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ทังนี
้ ้บริษัทได้ กําหนดคํานิยามความเป็ นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึง่ สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและมีความเป็ นอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ กําหนด กล่าวคือ
ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง
เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือน
ประจําหรื อผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพซึง่ ได้ รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทในเครื อ
บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ในระยะเวลาที่ผา่ นมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงินและการ
บริหารงานในบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริษัทร่วม บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่เป็ นผู้เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนี ้แล้ วยังต้ องสามารถแสดงความเห็นหรื อรายงานได้ อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้ มอบหมาย โดยไม่ต้อง
คํานึงถึงผลประโยชน์ใดๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สนิ หรื อตําแหน่งหน้ าที่และไม่ตกอยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลใดๆ
รวมทังไม่
้ มีสถานการณ์ใดๆที่จะมาบีบบังคับทําให้ ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ ตามที่พงึ จะเป็ น
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบตามมติ
้
ที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2554 เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิ ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้ มีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั
(1) สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้ บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทังส่
้ งเสริ มให้ มีการนําระบบ Control Self Assessment มาใช้ ใน
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
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(3)

สอบทานให้ บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้เพื่อให้ มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
(5) การส่งเสริมให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
(7) การพิจาณาแต่งตัง้ โยกย้ าย การเลิกจ้ าง การประเมินผล การฝึ กอบรบ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
(8) การพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค่าใช้ จ่ายบริ หารและการบริ หารงานตรวจสอบ
(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตังบุ
้ คคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ เสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจําปี ของบริษัทซึง่ รายงานดังกล่าว
ต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(11) การได้ รับความร่วมมือจากฝ่ ายบริหารในการชี ้แจงแสดงหลักฐานในเรื่ องที่เห็นว่ามีความจําเป็ นและ
พิจารณาในการจ้ างที่ปรึกษาหรื อผู้ชํานาญเฉพาะเรื่ องมาให้ คําปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
เรื่ องนันด้
้ วยค่าใช้ จ่ายของบริษัท
(12) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมออย่างน้ อย 3 เดือนต่อครัง้ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการ
้ ้ จํานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
บริษัท ซึง่ ในปี 2554 มีการประชุมจํานวน 5 ครัง้ ทังนี
แต่ละท่านที่เข้ าประชุมในปี ที่ผา่ นมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการบริษัท”
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติกําหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการใน
การสรรหากรรมการและกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยให้ แต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทจาก กรรมการผู้
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริหาร เข้ าเป็ นกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวน ไม่น้อยกว่า
3 คน และให้ คณะกรรมการบริ ษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1 คน เป็ นประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่
ได้ รับการแต่งตัง้ และกรณีครบกําหนดวาระแล้ วอาจแต่งตังให้
้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเดิมกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ก็ได้
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
้
าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.

นายอวิรุทธ์
นายปิ ยะ
นางปั ทมาวลัย

วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
ซอโสตถิกลุ
รัตนพล

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ทําหน้ าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท และกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
รวมทังอาจเชิ
้
ญฝ่ ายจัดการเข้ าร่ วมประชุมหารื อและแสดงความคิดเห็นได้ ตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับของบริษัทมีดงั นี ้
หน้ าที่ในการสรรหา
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัท และนําเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังหรื
้ อนําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังแล้
้ วแต่กรณี
2. พิจารณาทบทวนสัดส่วนจํานวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีความเหมาะสมต่อสภาพ
กิจการ รวมทังการให้
้
ข้อเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ น
กรรมการบริษัท
หน้ าที่ในการกําหนดค่ าตอบแทน
พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนที่จําเป็ นและเหมาะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
และผู้บริหารตังแต่
้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ขึ ้นไป เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ หรื อนําเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแล้ วแต่กรณี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ อนุมตั ิแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หาร
ความเสี่ยงขึ ้น เพื่อทําหน้ าที่บริ หารความเสี่ยงภายในองค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจในปั จจุบนั มีการ
้ วนี ้ จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้ รับการแต่งตังแล้
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกําหนดบทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ต่อไป
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายวิทรู
ศิลาอ่อน
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
2. นายจอห์น สก๊ อต
ไฮเน็ค
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
3. นายปิ ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
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5. คณะกรรมการบริหาร
ในปี 2554 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ร้ อยโทวรากร
นายขจรเดช
นายประเวศวุฒิ
นางเกษสุดา
นายวิทรู
นายจอห์น สก๊ อต

ไรวา
ไรวา
ไรวา
ไรวา
ศิลาอ่อน
ไฮเน็ค

ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.

4.
5.

6.

ให้ กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริ ษัทซึง่ อยูภ่ ายใต้ กฎหมาย เงื่อนไข
กฎระเบียบ และข้ อบังคับของบริษัท เว้ นแต่รายการที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้ รับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อ
คณะกรรมการ
กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริ หารงาน อนุมตั ิงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้ องกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่ได้ แถลงต่อคณะกรรมการ
สําหรับการอนุมตั ิเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็ นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิโดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเท่านัน้
ดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษัทฯทังนี
้ ้อํานาจในการดําเนินการ ดังกล่าวข้ างต้ น
ไม่รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ มาและจําหน่ายทรัพย์สนิ ที่สําคัญของ
บริษัทจดทะเบียนที่จะต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย
ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ได้ รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริ ษัท

การมอบอํานาจดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการบริ หารนันกํ
้ าหนดให้ รายการที่กรรมการบริหารหรื อบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง มีสว่ นได้ เสีย หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยให้
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร ซึง่ มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ทังนี
ไม่ได้ มอบอํานาจให้ กรรมการผู้จดั การ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้
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5 . คณะผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 คณะผู้บริหาร มีจํานวน 8 ท่าน ประกอบด้ วย
1.
2.

นายประเวศวุฒิ
นางเกษสุดา

ไรวา
ไรวา

3.

นายวิทรู

ศิลาอ่อน

4.
5.
6.
7.
8.

นางพัชรี
นายสมจิตร
นายจงชนะ
นายภากรณ์
นางจันท์นิภา

จันทรโชติ
กิติธีระกุล
จันทมาศ
ทิวเจริญ
สุริยง

กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการรองผู้จดั การใหญ่ และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ
รองผู้จดั การใหญ่สายปฏิบตั ิการสาขา
รองผู้จดั การใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
รองผู้จดั การใหญ่สายการผลิตอาหาร
รองผู้จดั การใหญ่สายการขาย
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโสบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่ านปรากฏในเอกสารแนบ)

หน้ า 41

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

สํานักงานตรวจสอบ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่

หน่ วยงานสนับสนุนองค์กร
สายบัญชีและการเงิ น
สายวิ จยั และพัฒนา
สายบริ หารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ธุรกิ จอาหารในประเทศ

สํานักกรรมการ

ธุรกิ จการผลิ ต

สายปฏิ บตั ิ การสาขา S&P

สายการผลิ ตเบเกอรี่

สายปฏิ บตั ิ การสาขา Specialty

สายการผลิ ตอาหาร

สายการขาย

สํานักกรรมการ
กิ จการองค์กร
สํานักกลยุทธ์
ศูนย์พฒ
ั นาระบบธุรกิ จและการลงทุน
สํานักกฎหมาย

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายพัฒนาธุรกิ จ

สายการตลาด
ศูนย์การเรียน S&P

สาย Supply chain
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ข้ อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้ องกับคณะกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี ้
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่าน
มาเกี่ยวกับ
1. การถูกคําพิพากษาของศาลว่ากระทําความผิดอาญาเว้ นแต่ความผิดที่เกี่ยวกับระเบียบวินยั จราจรหรื อ
ความผิดลหุโทษ
2. การถูกคําพิพากษาของศาลให้ เป็ นบุคคลล้ มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
3. การเป็ นผู้บริหารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมในบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่ถกู คําพิพากษาของศาลให้ เป็ นบุคคล
ล้ มละลายหรื อถูกพิทกั ษ์ ทรัพย์
8.2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การแต่ งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริษัท
้
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ได้ ผา่ นขันตอนของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทได้ มีมติกําหนดให้ มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทําหน้ าที่พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริษัทให้ มี
ประสิทธิภาพ และมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
1. กรรมการของบริ ษัทเลือกตังโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย่าง
น้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมดและไม่
้
น้อยกว่า 3 คน ซึง่ กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
2. ในการเลือกตังคณะกรรมการของบริ
้
ษัทฯจะกระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยูท่ งหมดเลื
ั้
อกตังบุ
้ คคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา
้ ผ้ เู ป็ นประธาน ในที่
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
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3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวน
1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
้
รับเลือกตังกลั
้ บเข้ ามาดํารง
ท่านที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
ตําแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการ
ลาออกมีผลบังคับตังแต่
้ วนั ที่หนังสือลาออกไปถึงบริ ษัท
5. กรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการที่วา่ งลงและบุคคลผู้เป็ นกรรมการใหม่จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ โดยอาศัยมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเท่านัน้ และต้ องใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจํานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
การแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
ทํางานที่เกี่ยวข้ องที่จะเอื ้อประโยชน์ตอ่ ระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ ได้ มาตรฐานและเป็ นไปใน
แนวทางที่ถกู ต้ อง ซึง่ ผู้ได้ รับการคัดเลือกต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ อง
ษัท ที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามข้ อกําหนดของ สํานักงาน
1. ให้ แต่งตังกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริ
้
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อย 1 คน ต้ องเป็ น
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทําหน้ าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
2. วาระการดํารงตําแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ปี เริ่ มนับตังแต่
้ วนั ที่แต่งตัง้ และกรณีหมด
วาระแล้ วอาจแต่งตังให้
้ กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ ได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้ องคงไว้ ซงึ่ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้ อยกว่าจํานวนดังกล่าวให้
้ ่มเติมให้ ครบจํานวนที่กําหนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม่จะมี
ดําเนินการแต่งตังเพิ
วาระการดํารงตําแหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูใ่ นคราวนัน้
4. ให้ คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือก
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ วให้ ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะได้ รับการแต่งตังให้
้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 1 ของทุนชําระแล้ วของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วมหรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ทังนี
้ ้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยูโ่ ดยผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
(2) เป็ นกรรมการที่ไม่มีสว่ นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อบริษัทที่
้ เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับ
เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทังไม่
เงินเดือนประจําจากบริ ษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วมหรื อบริษัทที่เกี่ยวข้ อง หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท
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(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

เป็ นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมทังในด้
้ านการเงิน และ
บริหารงานของบริษัท บริษัทในเครื อ บริษัทร่วม หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงไม่มี
้ นกรรมการ
ผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา ปี 1 ก่อนได้ รับการแต่งตังเป็
ตรวจสอบ ยกเว้ นคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์
หรื อส่วนได้ เสียนันจะไม่
้
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระของ
กรรมการตรวจสอบ
เป็ นกรรมการที่ไม่ใช่ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการที่ไม่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ที่
ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้ โดยอิสระ โดยไม่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
เป็ นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชํานาญที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้ มีการพิจารณาแต่งตังเลขานุ
้
การบริษัทอย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครัง้ ที่ 2/2553 โดยมอบให้ นายวิทรู ศิลาอ่อน ซึง่ เป็ นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้ าที่และแสดงความเห็น
หรื อรายงานผลต่อคณะกรรมการในการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทังกฎหมายว่
้
าด้ วยบริษัทมหาชน
จํากัด กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทําหน้ าที่เป็ นเลขานุการบริษัท
ต่อไป โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทมีหน้ าที่ดําเนินการ ดังนี ้
1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี
2. เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้ เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ให้ คําแนะนําด้ านกฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่คณะกรรมการต้ องทราบในการทําหน้ าที่และความ
รับผิดชอบ
4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
8.3. ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทได้ กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจในระดับ
เดียวกันโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินบําเหน็จและเบี ้ยประชุม อนึง่ กรรมการที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ ได้ รับค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ ขออนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี
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8.3.1. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการ แยกเป็ นดังนี ้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่ าตอบแทนประจําเฉพาะ
กรรมการที่มไิ ด้ เป็ น
ผู้บริหาร(บาท/คน/เดือน)
20,000
15,000
10,000
-

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั ง้ )
30,000
20,000
30,000
20,000
15,000
10,000

ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนประจําและค่าเบี ้ยประชุมดังกล่าวข้ างต้ น ให้ มีผลเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ เดือนพฤษภาคม 2554 เป็ นต้ นไป
จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้ พิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อ
สอดคล้ องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ ว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้
ทําการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
และกําหนดค่าบําเหน็จประจําปี แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท 300,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่านใน
อัตราท่านละ 200,000 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,500,000 บาท และให้ กําหนดจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการ
สรุปในปี 2554 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้ รับโดยเปรี ยบเทียบกับปี 2553 เป็ นดังนี ้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประจําเฉพาะกรรมการที่มิได้ เป็ นผู้บริหาร
ค่าเบี ้ยประชุม
เงินบําเหน็จกรรมการ
รวม

ปี 2554
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท่าน)
(บาท)
7
1,210,000
12
2,075,000
2,500,000
16
5,785,000

ปี 2553
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท่าน)
(บาท)
12
1,300,000
2,550,000
12
3,850,000

ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้ รับในฐานะเป็ นกรรมการบริ ษัทอันได้ แก่ ค่าตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและ
เบี ้ยประชุม ซึง่ ได้ แบ่งแยกแสดงเป็ นรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการบริ ษัท”
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8.3.2. ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร
บริษัทได้ กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึง
ความเหมาะสมสอดคล้ องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริ ษัท โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่และ
ผู้บริหารร่วมกันกําหนดตัวชี ้วัดและการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี เพื่อกําหนดค่าตอบแทนให้ สะท้ อนถึงผลการ
ปฏิบตั ิงานจริ งและสร้ างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
สรุปในปี 2554 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริ หารและผู้บริหารได้ รับ โดยเปรี ยบเทียบกับปี 2553 เป็ นดังนี ้

ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค่าพาหนะ
รวม

ปี 2554
จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน (บาท)
11
22,848,000
11
5,435,000
28,283,000

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

ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ นไม่ได้ นําค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางท่านที่เป็ น
กรรมการ และได้ รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็ นคณะกรรมการบริษัทดังได้ แสดงรายละเอียดในหัวข้ อ “คณะกรรมการ
บริษัท” มารวมคํานวณด้ วย
8.3.3. ค่ าตอบแทนอื่นๆ
้ ่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน อย่าง
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทได้ จดั ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทังที
เหมาะสมและเป็ นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษัทและการเปรี ยบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ
อาทิ รถยนต์ประจําตําแหน่ง กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ การประกันชีวิต การประกันอุบตั ิเหตุ การตรวจร่างกายประจําปี
ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานหรื อครอบครัวเสียชีวิต เป็ นต้ น
8.4. นโยบายในการด้ านทรั พยากรบุคคล
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลว่าเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อองค์กร มุง่ มัน่ ในการสร้ างและ
พัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้ อมในการแข่งขันทางธุรกิจ ได้ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใส่พนักงาน และระบบการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรักษาและเพิ่มคุณค่าต่อบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อองค์กร เป็ นการรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ค่าต่อ
องค์กร รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงให้ อยูก่ บั องค์กรได้ อย่างมีความสุข
นอกจากนี ้เราได้ เปิ ดโอกาสให้ พนักงานได้ แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะความชํานาญในฝี มืออย่างต่อเนื่อง
ด้ วยการจัดประกวด Super Chef ในการคิดค้ นเมนูอาหารใหม่ การแข่งขันการแต่งหน้ าเค้ ก การแข่งขัน Barista และ Latte
้
Art ทําให้ องค์กรสามารถผลิตบุคลากรที่มีทกั ษะความชํานาญในด้ านต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทังใน
หน้า 47

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประเทศและต่างประเทศ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลลากรและสร้ างคนโดยผ่านการดําเนินงานของ “ศูนย์การเรี ยน เอส
แอนด์ พี” ซึง่ ผ่านการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดการเรี ยนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาธุรกิจค้ าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ อีกทังการลงนามความร่
้
วมมือกับกรมอาชีวศึกษา (MOU) รับนักเรี ยน
อาชีวะในระบบทวิภาคีทวั่ ประเทศ ให้ ฝึกอาชีพในร้ านสาขา ทําให้ นกั เรี ยนได้ รับประสบการณ์จริ งและมีรายได้ ระหว่างเรี ยน
อีกทังยั
้ งมีการเตรี ยมผลิตบุคลากรซึง่ จะเป็ น Chef และผู้บริหารร้ านอาหารสาขาในอนาคต โดยความร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรี ยนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
8.5. นโยบายการดูแลด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม
ทุกหน่วยงานในบริษัทฯ โดยเฉพาะกลุม่ งานประชาสัมพันธ์ ได้ จดั กิจกรรมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554
บริษัทฯ ได้ จดั โครงการ “Cake A Wish Make A Wish” ด้ วยการมอบเค้ กให้ กบั ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กกําพร้ า และ
คนชรา ยังมูลนิธิตา่ ง ๆ ทังในกรุ
้
งเทพมหานครและปริมณฑล รวม 20 แห่ง โครงการ “S&P เติมรอยยิ ้มให้ น้อง” ให้ กบั
มูลนิธิสนั ติสขุ โดยจัดเลี ้ยงอาหารกลางวัน รวมถึงจัดกิจกรรมสันทนาการ และปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้ กบั มูลนิธิ และ
โครงการ “S&P Kitchen for kids” การปรับปรุงโรงอาหารในต่างจังหวัด จํานวน 3 โรงเรี ยน ได้ แก่ โรงเรี ยนราชประชานุ
เคราะห์ 33 ลพบุรี โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์จนั ทบุรี และโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์สรุ าษฎร์ ธานี เพื่อเสริ มสร้ างสุขลักษณะ
ทางโภชนาการที่ถกู ต้ องให้ กบั ชุมชน โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญเข้ าไปให้ ความรู้ด้านโภชนาการ และหลักการดูแล สุขอนามัย กับครู
นักเรี ยน และแม่ครัว และยังได้ มอบโต๊ ะรับประทานอาหาร ส่งเสริมการทําเกษตรยัง่ ยืนด้ วยการมอบพันธุ์สกุ ร นอกจากนี ้ยัง
้ าไปแนะนํา
ได้ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและมอบเครื่ องเล่นให้ กบั โรงเรี ยนที่ได้ รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้ อมทังเข้
บริ ษัทฯ และโครงการศูนย์การเรี ยน S&P ให้ กบั นักเรี ยนระดับ ม.3 เพื่อเข้ าเรี ยนต่อกับบริ ษัทฯ อีกทังยั
้ งแนะนําให้ นกั เรี ยน
ระดับ ม.6 ที่จะจบการศึกษาเข้ ามาร่วมสมัครงานกับ S&P เพื่อเป็ นการช่วยเหลือสนับสนุนด้ านอาชีพให้ กบั นักเรี ยนอีกทาง
หนึง่ จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ ้นในปี นี ้ บริษัทฯ ได้ มีสว่ นร่วมเข้ าไปช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย โดยจัดเป็ น
้ งนําผลิตภัณฑ์
โครงการ “นํ ้าใจไมตรี S&P มีให้ คณ
ุ ” ด้ วยการลงพื ้นที่มอบอาหาร และสิง่ ของจําเป็ นให้ กบั ผู้ประสบภัย ทังยั
ไปมอบให้ กบั หน่วยงานและองค์กรต่างๆ เพื่อเป็ นสื่อกลางในการกระจายความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยให้ มากที่สดุ
8.6. การกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อพึงปฏิบตั ิที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลักเกณฑ์การกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ เป็ นแนวทางกําหนดและได้ พิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อช่วยดูแลระบบ
การควบคุมภายในและเป็ นที่มนั่ ใจว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
8.6.1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการได้ กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้
กรอบข้ อกําหนดกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทมีความมุง่ มัน่ และ
ตังใจที
้ ่จะดูแลผู้ถือหุ้นทุกรายให้ ได้ รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี ้
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(1)

สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานตามที่ผ้ ถู ือหุ้นพึงจะได้ รับทังสิ
้ ทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปั นผล สิทธิ
ในการซื ้อขายหรื อโอนหุ้น สิทธิในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารอย่าง
เพียงพอเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม

(2)

สิทธิในการเลือกตังและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิ
้
จารณาแต่งตังกรรมการ
้
บริษัทได้ นําเสนอ
ชื่อและข้ อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตังในหนั
้
งสือเชิญประชุม อันประกอบด้ วยชื่อ ประวัติ การ
้ ้ สอบบัญชี
ดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น เป็ นต้ น รวมถึงวาระการแต่งตังผู

(3)

สิทธิในการได้ รับจัดสรรเงินปั นผล

(4)

สิทธิในการได้ รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิ ดเผยข้ อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัท

(5)

สิทธิในการได้ รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้ อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จดั ประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้ าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ ในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอข้ อเท็จจริง
เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับเผยแพร่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อน
วันประชุม รวมทังได้
้ ทําการประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้ อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวัน
ประชุม 3 วัน ทังนี
้ ้บริ ษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุม

(6)

บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทังส่
้ งคําถามสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยติดต่อส่งคําถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

(7)

บริ ษัทสนับสนุนให้ คณะกรรมการทุกท่านให้ เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ เข้ าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้

8.6.2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
โดยได้ กําหนดนโยบายให้ ดแู ล และปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย ได้ รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่าง
เป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นจะต้ องเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทและต้ องสอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิตามข้ อบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง นโยบายหลัก
ของบริษัทที่กําหนดขึ ้นเพื่อดูแลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิที่เสมอภาค เป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
(1)

การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกกลุม่ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยได้ มี ส่วนร่วมในการสรรหาและ
้
่อเข้ ามาทําหน้ าที่ดแู ลรักษาผลประโยชน์ของ ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน
เลือกตังกรรมการเพื
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โดยการเผยแพร่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 5 เดือนก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
(2)

การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้ อํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู อบฉันทะสามารถเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับความ
ต้ องการของผู้มอบฉันทะ ทังนี
้ ้ หนังสือมอบฉันทะทังหมด
้
เป็ นหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่
กําหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
(2.2) อํานวยความสะดวกให้ ผ้ มู อบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระซึง่ จะ
เป็ นผู้ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบฉันทะ ทังนี
้ ้บริษัทได้ แนบรายละเอียดกรรมการอิสระ
ดังกล่าวพร้ อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี

(3).

ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
(3.1) ก่อนการเริ่ มประชุม ประธานที่ประชุมจะให้ มีการแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆที่ใช้ ใน การ
ประชุม และขันตอนการออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึง่ จะเข้ าร่วมประชุมและเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทุกครัง้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและตอบชี ้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม
หรื อบริษัทอย่างเต็มที่ทกุ ครัง้
(3.3) บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
้ ้บริษัท
(3.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องดําเนินตามวาระตามที่ได้ แจ้ งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
ไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรื อเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เว้ นแต่
การเพิ่มหรื อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้ องตามกฎหมายทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ บตั รลงคะแนนในทุกวาระการ
ประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม่นยํา บริษัทได้ นําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการ
ลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น

(4)

ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พร้ อมทังมติ
้ ที่ประชุมและจํานวน
เสียงที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใช้ ในการพิจารณาให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้ อมทังเผยแพร่
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

(5)

นโยบายและมาตรการการดูแลข้ อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หาร ในการ
นําข้ อมูลภายในของบริษัทซึง่ ยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน รวมทังการซื
้
้อขาย
หลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ตอ่ สาธารณชนโดยกําหนดให้
กรรมการและผู้บริหารฝ่ ายต่าง ๆ ให้ เข้ าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของ
ตนเอง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึง่ การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทกุ ครัง้ ต้ องแจ้ งและนําส่ง
รายงานการถือหลักทรัพย์ผา่ นมายังสํานักเลขานุการของบริษัท ก่อนนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกุ ครัง้
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ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2554 บริ ษัทได้ จดั ให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว
้
ทังหมดตามสิ
้
ทธิผ้ ถู ือหุ้นที่กล่าวในข้ อ 1 และข้ อ 2 ข้ างต้ น รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ทังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศด้ วยและสําหรับการประชุมสามัญประจําปี 2555 บริษัทจะดําเนินการให้
ผู้ถือหุ้นได้ รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว
8.6.3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ โดยปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องในการปกป้องสิทธิของผู้มีสว่ นได้ เสียเหล่านี ้ให้ ได้ รับการดูแลอย่างดี


ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักเสมอว่าจะดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้ างการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว



ลูกค้ า

บริษัทมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้ าและจะเอาใจใส่บริการ
ลูกค้ าอย่างเป็ นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้ าตลอดจนการจัดให้ มี
หน่วยงาน หรื อบุคคลที่ทําหน้ าที่รับข้ อร้ องเรี ยนของลูกค้ าเพื่อรี บดําเนินการ
ให้ แก่ลกู ค้ าโดยเร็วที่สดุ และการเก็บรักษาความลับของลูกค้ า



คู่ค้า

บริษัทจะยึดมัน่ และปฏิบตั ิตอ่ คู่ค้าอย่างเสมอภาคและตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของ
ความเป็ นธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน



เจ้ าหนี ้

บริษัทจะปฏิบตั ิตอ่ เจ้ าหนี ้อย่างเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ อกําหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด



คู่แข่ ง

บริษัทจะประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบตั ิตอ่
คูแ่ ข่ง ด้ วยความเป็ นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สจุ ริต และไม่ทําลายชื่อเสียง
ของคูแ่ ข่ง



พนักงาน

บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าและต้ องได้ รับการปฏิบตั ิที่
เป็ นธรรมทังในด้
้ านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พร้ อมให้ ความ

หน้า 51

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

มัน่ ใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทังสวั
้ สดิการที่
เหมาะสม และกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ


สังคมและสิ่งแวดล้ อม

บริษัทมุง่ มัน่ จะดําเนินธุรกิจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจ และสังคมและให้
ความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้ อมโดยบริษัทได้ ให้ มีหน่วยงานที่ทํา
หน้ าที่ดแู ลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้ อมทังมี
้ การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
และสร้ างจิตสํานึกให้ กบั ทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและ
เสริมสร้ างสังคมสิง่ แวดล้ อม และผู้มีสว่ นได้ เสียโดยควบคูไ่ ปกับการเติบโต
ของบริษัทอย่างยัง่ ยืนได้ แสดงรายละเอียดในหัวข้ อ “นโยบายการดูแลด้ าน
สังคมและสิง่ แวดล้ อม”

ผู้มีสว่ นได้ เสีย สามารถสอบถามรายละเอียด แจ้ งข้ อร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรื อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ้ งมายัง E-mail address
secretary@snpfood.com หรื อ audit@snpfood.com หรื อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2185-1313 หน่วยงานเลขานุการ
บริษัท หรื อสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึง่ จะทําการพิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องดําเนินการ ทังนี
้ ้ข้ อมูลร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสจะได้ รับการคุ้มครอง และเก็บรักษาไว้ เป็ นความลับ
โดยจะดําเนินการหาแนวทางแก้ ไขปรับปรุงต่อไป
8.6.4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1)

ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน

คณะกรรมการได้ ให้ ความสําคัญและตระหนักว่าการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริษัท ทังที
้ ่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่
การเงินล้ วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีสว่ นได้ เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ ตระหนักต่อ
ความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ครบถ้ วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทําหน้ าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน
สถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้ อมูลบริษัทได้ ที่ โทรศัพท์หมายเลข
0-2185-1313 หรื อที่ website www.snpfood.com หรื อที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com
(2)

หลักการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึง่ เป็ นสิง่ สําคัญสําหรับบริษัทในการสร้ างการ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยส่งเสริมให้ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผู้ซงึ่ เกี่ยวข้ องปฏิบตั ิ
้
บตั ิตอ่ บริ ษัท และผู้มี
หน้ าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
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ส่วนได้ เสียทุกกลุม่ สาธารณชน สังคม และลูกค้ าตามข้ อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรม โดยบริ ษัทได้ ติดต่อสื่อสารกับพนักงาน
อย่างสมํ่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
นอกจากนี ้ยังให้ ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดําเนินการให้ เป็ นไป
ตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังได้
้
กําหนดให้ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้
(3)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนดซึง่ เชื่อมโยงกับผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวข้ อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” ทังนี
้ ้บําเหน็จคณะกรรมการได้ มีการ
นําเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้

8.6.5. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ
(1)

โครงสร้ างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทให้ ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใส
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบที
้
่มีความเป็ นอิสระประกอบด้ วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1.

นางสาวคัทลียา

แสงศาสตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นางสาวโสภาวดี

อุตตโมบล

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายปิ ยะ

ซอโสตถิกลุ

กรรมการตรวจสอบ

4.

นางเชอร์ ลี่

สว่างคง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2554 มีการ
้ ้ความเห็นของคณะกรรมการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทังสิ
้ ้น 5 ครัง้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
ตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ “การควบคุมภายใน”
(2)

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร
หน้า 53

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้ วย


กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร

6

ท่าน



กรรมการอื่น

2

ท่าน



กรรมการที่เป็ นอิสระ

4

ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทังคณะ
้

(3)

การรวมหรื อแยกตําแหน่ง



ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ่ ในปี 2554 ถือหุ้นรวมกันร้ อยละ 39.92 ของหุ้น
ทังหมด
้



ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การแต่ทงสองท่
ั้
านเป็ นตัวแทนจาก กลุม่ ผู้ถือหุ้น
ใหญ่กลุม่ เดียวกัน



คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระ 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็ น ผู้บริหาร 2 ท่าน
ซึง่ จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

(4)

บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4.1) ภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์
คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็ นบุคคลที่มีภาวะการเป็ นผู้นํา มีวิสยั ทัศน์ที่กว้ างไกล และมีความเป็ นอิสระใน
การตัดสินใจนอกจากนี ้คณะกรรมการได้ มีสว่ นร่ วมในการกําหนดหรื อให้ ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดําเนินการทางธุรกิจให้ มีประสิทธิภาพ อย่างเป็ นอิสระ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให้ เจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
(4.2) การแบ่งแยกบทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้ าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ
บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และ
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นโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้ าที่ในการบริ หารบริ ษัท และกําหนดกลยุทธ์แผนงานให้ เป็ นไปตาม
นโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทังนี
้ ้ บทบาท หน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายจัดการ ได้
แสดงรายละเอียดในหัวข้ อ “โครงสร้ างกรรมการบริษัท”
(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์บริษัทได้ กําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน โดยกําหนดขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการที่เกี่ยวข้ องกันระหว่างบริ ษัท หรื อบุคคลที่อาจมี
้
มีสทิ ธิออก
ความขัดแย้ งไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนันจะไม่
เสียงในวาระดังกล่าว รวมทังกํ
้ าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ ผ้ บู ริหารและผู้เกี่ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์สว่ นตนด้ วย นอกจากนี ้ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้ อมูลของ
กรรมการและบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้ อง ซึง่ ต้ องรายงานเป็ นประจําทุกปี และทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล เพื่อให้ บริษัท
ใช้ เป็ นข้ อมูลในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบควบคุมภายในให้ มีประสิทธิภาพ จึงได้ กําหนดภาระหน้ าที่ อํานาจการดําเนินการ
ของผู้บริหาร และผู้ปฏิบตั ิงานไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทให้ เกิด
ประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและ
ตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ ระบบการเงิน โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบ
รายงานทางการเงิน เสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน ทําหน้ าที่ตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าการปฏิบตั ิงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสําคัญของ
บริษัทได้ ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อกําหนดที่
เกี่ยวกับบริษัท และเพื่อให้ หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระ สามารถทําหน้ าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่าง
เต็มที่ คณะกรรมการจึงกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย
(4.5). ระบบบริหารความเสี่ยง
ในการดําเนินธุรกิจอาจเกิดความเสี่ยงขึ ้นได้ ตลอดเวลา ไม่วา่ จะเกิดจากปั จจัยภายในหรื อปั จจัยภายนอก บริษัทได้
เล็งเห็นและให้ ความสําคัญเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากความเสี่ยงดังกล่าวต่อบริษัท โดยได้ มอบหมายให้ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในทําหน้ าที่ในการประเมินความเสี่ยง รวมทังทุ
้ กหน่วยงานของบริษัทจะระบุปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้น
จากการดําเนินงานของหน่วยงาน ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการผลิต ความเสี่ยง
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ด้ านการบริหารจัดการ และความเสี่ยงด้ านการเงิน เพื่อที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ร่ วมกับหน่วยงานที่ระบุความเสี่ยง จะได้
นําข้ อมูลมาเพื่อวิเคราะห์ และหาแนวทางหรื อมาตรการในการป้องกัน หรื อ ลดความเสียหายจากความเสี่ยงดังกล่าว อีก
ทังฝ่้ ายตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่รับผิดชอบยังต้ องร่วมกันติดตามและประเมินความเสี่ยงเป็ นระยะ
(4.6) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ กําหนดให้ มีการประชุมโดยปกติเป็ นประจําอย่างน้ อยทุกไตรมาสและเพื่อให้ กรรมการสามารถเข้ า
ร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุการได้ กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ ลว่ งหน้ าทุกปี และได้ แจ้ งให้
กรรมการทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ฝ่ ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมพร้ อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ให้ คณะกรรมการ พิจารณาและได้ มี
เวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม ในปี 2554 ที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริษัทได้ มีการประชุมรวมทังสิ
้ ้น
5 ครัง้ ประธานกรรมการได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการเกือบครบทุกครัง้ และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุม
ได้ เปิ ดโอกาสและจัดสรรเวลาให้ กรรมการสอบถามจากฝ่ ายจัดการ และพิจารณาข้ อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและ
เพียงพอ และได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผา่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้ อมให้ กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ที่สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
้ การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียดใน
“รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการดํารงรักษาไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ อย่างมีเหตุผล
ว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความถูกต้ อง ครบถ้ วน และเพียงพอ และเพื่อให้ ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการทุจริ ต
หรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ

(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติเห็นชอบแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้ เพื่อการประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการทังคณะประจํ
้
าปี 2554 ภายใต้
หัวข้ อการประเมินเกี่ยวกับโครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทําหน้ าที่ของคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนา
ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยมุง่ เน้ นการนําผลประเมินไปใช้ ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบตั ิหน้ าที่
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ของคณะกรรมการให้ ดียิ่งขึ ้น ซึง่ โดยภาพรวมของคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่ได้ ดําเนินการหรื อ
จัดทําเรื่ องดังกล่าวนันได้
้ ดี
(4.9) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้ กรรมการ และ
ผู้บริหารเข้ ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท รวมทังบริ
้ ษัทได้ จดั ให้ มีการ
้
โดยจะจัดให้ มีการแสดงภาพรวมเพื่อ
ปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่เป็ นประจําทุกครัง้ ที่มีการแต่งตังกรรมการใหม่
แนะนําธุรกิจและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสร้ างการบริ หาร เอกสารคูม่ ือเกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง บทบาท อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ แนว
ทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้ อบังคับ ระเบียบบริ ษัท วิสยั ทัศน์ เป้าหมาย ข้ อมูล
การดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทังจั
้ ดให้ กรรมการเข้ าเยี่ยมชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้ องกับการกําหนด
วิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

แผนสืบทอดงาน บริษัทได้ มีการจัดเตรี ยมความพร้ อมด้ านบุคคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะ
เกษี ยณอายุ พร้ อมทังได้
้ กําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริ หารในการเข้ ารับตําแหน่งใหม่โดยสืบเนื่อง
ต่อกัน
8.7. บุคลากร
บริ ษัทไม่มีข้อพิพาทด้ านแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา และมีจํานวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและ
ผู้บริ หารตามหัวข้ อเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร) ค่าตอบแทนพนักงานได้ แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ
ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆโดยแยกตามสายงานหลักๆ ได้ ดงั นี ้

หน่วยงาน
สํานักงานในประเทศ
ฝ่ ายปฏิบตั ิการสาขา
โรงงาน
รวม

จํานวนคน
332
3,733
1,465
5,530

ปี 2554
ค่าตอบแทน
(ล้ านบาท)
213.43
531.32
254.17
998.93

จํานวนคน
378
3,403
1,457
5,238

ปี 2553
ค่าตอบแทน
(ล้ านบาท)
183.71
503.37
220.89
907.97
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อการจัดทํารายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมได้
จัดทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมายความรวมถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใต้ พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้ วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 รวมทังเป็
้ นไปตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง “กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.
2552” ลงวันที่ 30 มกราคม 2552
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยที่จดั ทําขึ ้นเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่าได้ แสดงฐานะการเงิน รายได้ และค่าใช้ จ่าย และกระแสเงินสด
รวมที่เป็ นจริง และสมเหตุสมผล โดยได้ จดั ให้ มีการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีที่ถกู ต้ องครบถ้ วนเพียงพอที่รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพย์สนิ
การดําเนินการอันเป็ นสาระสําคัญ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ได้ มีการพิจารณาเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่
้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล
เหมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสมํ่าเสมอและเป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไปรวมทังได้
สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี

ลงชื่อ

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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9.

การควบคุมภายใน

S&P ดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและเปนธรรม ยึดมัน่ ในความรับผิดชอบตอผูมีส่วนไดเสียทุกฝาย เพื่อ
ประโยชน์รวมกัน อยางยัง่ ยืน ซึง่ ไดถือปฏิบตั ิอยางสมํ่าเสมอตลอดมาตังแต
้ เริ่ มกอตังบริ
้ ษทในป 2516
โดยS&P ใหความสําคัญกับระบบการควบคุมภายในเปนอยางมาก ไดมีการกําหนดและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยัง่ ยืน ทังด
้ านสภาพแวดลอมภายใน การ
ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง มีการจัด
โครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับแผนธุรกิจ แบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบที่ชดั เจน มีระบบการกํากับดูแล และการบริ หาร
ความเสี่ยงที่ดี จัดทําระเบียบแนวปฏิบตั ิและคูมืออํานาจดําเนินการที่เหมาะสมกับธุรกิจ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรให้ มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ผลักดันใหมีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในอยางสมํ่าเสมอ และปรับปรุงใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมของธุรกิจที่เปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง ซึง่ สรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
1. สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
S&P ใหความสําคัญกับการสร้ างบรรยากาศการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนอยางมาก จึงกําหนดนโยบาย
มาตรการ ขันตอนการทํ
้
างานตามนโยบาย การประเมินผล ดัชนีชี ้วัดผลการดําเนินงานที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพ
ธุรกิจปจจุบนั รวมทังกํ
้ าหนดโครงสรางการจัดการ ขอบเขตหนาที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ
ใหเกิดการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนรู ปธรรม คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการให้ เป็ นไปตามนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
้ กร เพื่อให้
ในปี 2554 นี ้ บริ ษัทได้ จดั ให้ ค่มู ือจรรยาบรรณเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรและมีการสื่อสารทัว่ ทังองค์
พนักงานทุกระดับได้ มีการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณที่ดีเป็ นแนวเดียวกัน นอกจากนี ้เพื่อให้ พนักงานทุกคนมีสว่ นร่วมในการ
ดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ และจรรยาบรรณ บริ ษัทจึงจัดให้ มีระบบข้ อร้ องเรี ยน (Whistle Blower) เป็ น
ช่องทางให้ มีการตรวจสอบอย่างเป็ นธรรม และมีการกําหนดมาตรการในการปรับปรุงแก้ ไขข้ อร้ องเรี ยนนัน้
บริ ษัทเชื่อมันในคุณคาและศักยภาพของพนักงาน และระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวอยางชัดเจน
และโปรงใส ซึ่งจะมีส่วนรวมอยางสรางสรรคในการสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน โปรงใส และตรวจสอบได้ มีการ
้ ่ องการงานและการปรับตัวให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาพนักงานทุกระดับใหเปนผู้มีความรู ความสามารถทังในเรื
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ การปรับปรุ งระบบการทํางานและการบริ หารจัดการตางๆ เพื่อเปนฐานอันแข็งแกรงของการ
ดําเนินงานให้ มีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ที่มีความพร้ อมจะให้ ตรวจสอบได้ ตลอดเวลา รวมทังจั
้ ดให้ มีการ
ปฏิบตั ิที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันเพื่อสนับสนุนใหการทํางานในดานตางๆ ไดผลตามที่ต้องการ โดยมีการกําหนดภาพรวม
และวิธีการทํางานเป็ นทีมและมีสวนรวมกันทังองค
้ กร
2. กิจกรรมควบคุม
บริษัทได้ มีการกําหนดระบบการควบคุมภายในทังด้
้ านการเงินและระบบงานคอมพิวเตอร์ โดยกําหนดให้ มี
กิ จ กรรมต่า งๆ เช่น การแบ่ง แยกหน้ า ที่ ง าน การสอบยัน การสอบทาน การกลั่น กรอง การอนุมัติ ไว้ ใ นขัน้ ตอนการ
ปฏิ บัติงานให้ เหมาะสมกับ การดํ า เนิ นงาน รวมทัง้ ให้ ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีการตรวจสอบข้ อมูลนํ าเข้ าให้ ถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนก่อนนําไปประมวลผลและมีการควบคุมโดยการสอบทาน วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานที่ได้ จากการประมวลผล
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3. การตรวจสอบและรายงาน
ในด้ านการตรวจสอบมีการกําหนดข้ อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกําหนดขอบเขต อํานาจหน้ าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ หน่วยงานตรวจสอบบริ หารงานตรวจสอบให้ สอดคล้ องกับข้ อบังคับ
ดังกล่าว ซึง่ จะต้ องมีการกําหนดแผนงานตรวจสอบ กําลังพล งบประมาณให้ เหมาะสมกับธุรกิจ และส่งเสริ มให้ ดําเนินการ
ตรวจสอบให้ ได้ มาตรฐานสากล
ในด้ านการรายงาน หน่ ว ยงานตรวจสอบจะต้ องสรุ ป ผลการตรวจสอบเที ย บกั บ แผนงานเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาเป็ นรายไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นรายไตรมาสเช่นเดียวกัน
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
S&P ได้ พฒ
ั นาระบบคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ความปลอดภัยของขอมูลอยางเพียงพอ และ
พัฒนาเป็ นเครื่ องมือในการเผยแพรและสื่อสารภายในของธุรกิจ S&P ไดอยางถูกตองและทันกาลอยางสมํ่าเสมอ โดยมี
การนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในกระบวนการต างๆ ตัง้ แต การรวบรวมข อมูล สารสนเทศ การประมวลข อมูล
สารสนเทศ การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ โดยใชระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัยและ
เหมาะสมกับการดํ าเนิ น ธุรกิ จในป จจุบัน เพื่อ ให ผูบริ หารใชข้ อ มูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาในการวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงาน การประเมินผลอยางมีหลักเกณฑ เพื่อใชในการวางแผนการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน และ
ควบคุมการปฏิบตั ิงานโดยใช้ ข้อมูลในการวิเคราะหสาเหตุ และติดตามผลอยางถูกตองครบถวน ทันเวลา
5. การติดตามผล
บริ ษัทจัดให้ มีระบบการติดตามผลในแผนงานที่ได้ รับอนุมตั ิอย่างเป็ นระบบ รวมทังการประเมิ
้
น KPI ของ
หน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีการติดตามผลการตรวจสอบที่มีการตกลงร่ วมกันในการปรับปรุ งแก้ ไขว่า
ปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อย่างไร รวมทังเมื
้ ่อเกิดปั ญหาก็จะมีการร่วมกันพิจารณากําหนดแบ่งปฏิบตั ิที่เหมาะสมต่อไป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบจากกรรมการ
้
อิสระ 3 ท่าน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และ
นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบ (ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2554 มีมติแต่งตังนายปิ
้
ยะ ซอโสตถิกลุ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทน
นายดุสิต นนทะนาคร ซึ่งถึงแก่กรรมในเดือนกันยายน 2554) โดยมีหน้ าที่ความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน
ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน การปฏิบตั ิงานให้ เป็ นไปตามกฏหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสัง่ โดย
ปราศจากการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การประเมินการบริ หารความเสี่ยง การส่งเสริ มให้ มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ และเสนอความเห็นในการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริ ษัทให้ ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
เพื่อให้ บรรลุถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายในและฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้ องในปี 2554 ได้ มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้ า
ประชุมครบทุกครัง้ สรุปสาระสําคัญของการประชุมได้ ดงั นี ้
1. การสอบทานงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยรายไตรมาส และประจําปี 2554 ได้ มีการประชุมร่วมกับ
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และฝ่ ายจัดการอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพี่อพิจารณาสอบทาน
ข้ อมูล หลักฐาน และระบบบัญชี เพื่อให้ ได้ งบการเงินที่เชื่อถือได้ ในความถูกต้ องครบถ้ วน มีการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี
ที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการบัญชีปี 2547 และการเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุ
ประกอบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจรวมถึงการปรับปรุ งบัญชีตามข้ อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ในการ
สอบทานดังกล่าวไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญซึ่งทําให้ แตกต่างจากงบการเงินที่บริ ษัทจัดทํา ส่งผลให้ ผ้ ูสอบบัญชี
แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่ อนไข สําหรั บงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อ ย คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ ความ
เห็นชอบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
อนุมตั ิก่อนเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทางบริษัทต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ได้ มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
เพื่อพิจารณาการประเมินการควบคุมภายในของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน รวมทังระบบงานคอมพิ
้
วเตอร์ ที่ใช้ ใน
การบันทึกข้ อมูลทางการเงินแล้ ว เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับโครงสร้ างการบริ หาร
และจัด การธุ ร กิ จ ตามสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ในด้ า นการตรวจสอบภายในได้ มี ก ารอนุมัติ ง บประมาณกํ า ลัง พล
งบประมาณลงทุนและค่าใช้ จ่าย และแผนการตรวจสอบประจําปี โดยมีการสอบทานการปฏิบตั ิตามแผนงานทุกไตรมาส
และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ในการพัฒ นาปรั บ ปรุ ง การตรวจสอบและติ ด ตามผลเพื่ อ ทํ า ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น

หน้ า 60

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

3. การประเมินการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินการบริ หารความเสี่ยงจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่สําคัญๆ ได้ แก่ ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้ านต้ นทุนผลิต ความเสี่ยงด้ าน
ปฏิบตั ิการ ความเสี่ยงด้ านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงจากอุทกภัย ซึง่ ได้ แสดงไว้ ในรายงานประจําปี แล้ ว
ได้ มีการระบุถึงโอกาส ผลกระทบ และการจัดการความเสี่ยง ส่งผลให้ ความเสี่ยงลดลงในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการประเมินความเสี่ยงที่ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ เสนอไว้ และในปลายปี 2554 บริ ษัทได้ มีการตังคณะการทํ
้
างาน
บริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ เป็ นระบบได้ มาตรฐานสากลต่อไป
4. การสอบทานการปฏิบตั ิตามกฏหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ที่กําหนดไว้ ได้ สอบทานผลการตรวจสอบของหน่วย
ตรวจสอบภายใน พบว่ามีการปฏบัติถูกต้ องเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนที่เป็ นปั ญหาบ้ างก็ได้ รับการแก้ ไขแล้ ว และได้ ประชุม
ร่ วมกับผู้บริ หารสํานักงานกฏหมาย ผู้บริ หารฝ่ ายบัญชี/การเงิน และฝ่ ายจัดการในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงทางกฏหมาย
ระเบี ยบข้ อ บัง คับ ที่ มีการเปลี่ย นแปลงในระหว่า งปี ที่ จ ะส่งผลกระทบต่อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท และการกํ า หนด
หลักเกณฑ์และการสื่อสารให้ กรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานทราบในการปฏิบตั ิให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และได้ มีการ
ติดตามผลการปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีใหม่ ซึง่ ไม่พบประเด็นที่เป็ นสาระสําคัญที่จะต้ องแก้ ไขปรับปรุง
5. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ได้ มีการพิจารณาความเหมาะสมและ
ความเพียงพอในการตรวจสอบ และเปิ ดเผยสารสนเทศ สําหรับรายการระหว่างกันรวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะเกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในปี 2554 พบว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีการทํารายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็ นธุรกรรม
ปกติทางการค้ า รวมทังรายการเกี
้
่ยวโยงก็ไม่มีรายการที่ผิดปกติ และบริ ษัทได้ เปิ ดเผยสารสนเทศตามประกาศได้ อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
6. การพิจารณาเสนอแต่งตังและเสนอค่
้
าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้ มีการสอบทานคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานคุณภาพงาน และความเพียงพอของจํานวนผู้สอบบัญชี พบว่าเป็ นที่น่าพอใจ จึงให้ ความ
เห็นชอบบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และนํ าเสนอคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อ
าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2555
พิจารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังและกํ
้
อนึ่งเพื่อให้ การกํากับดูแลงานตรวจสอบมีประสิทธิ ภาพและเป็ นอิสสระจากฝ่ ายจัดการ ได้ มีการประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการหนึ่งครัง้ รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ูตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถ เข้ าพบเพื่อ
้ การให้ ความเห็นด้ านการพัฒนางานตรวจสอบให้ ทนั สมัยและได้ มาตรฐานยิ่งขึ ้น
ปรึกษาหารื องานได้ ตลอดเวลา รวมทังมี

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
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10.

รายการระหว่ างกัน
ในปี 2554 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2554 และปี 2553 สรุปได้ดงั นี้

ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
1. บจ.เอส แอนด์ พี
โกลเบิล (GB)

ลักษณะความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
เป็นบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ ถือหุ้น 80%
และมีกรรมการร่วมกันถือหุ้น 20%
(* การถือหุ้นของกรรมการดังกล่าว เพือ่
เพิม่ ศักยภาพในการร่วมลงทุนกับบริษทั
ต่างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
กรรมการ)

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2537 บริษทั ฯ ให้ GB เช่าพืน้ ที่บางส่วน
ในอาคารทองหล่อ เพือ่ เป็นสํานักงานบริษทั ซึ่ง
เป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง
ตามข้อตกลงการเช่ามีระยะเวลาเป็นปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี

มูลค่าของรายการ (บาท)
ปี 2554
ปี 2553
360,000.00
360,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
GB ดําเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P
ที่ตา่ งประเทศ มีความจําเป็นใช้พน้ื ที่สาํ นักงาน
บางส่วน ซึ่งบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามสัดส่วนพืน้ ที่แล้ว
เห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับ
อัตราค่าเช่าของสํานักงานใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตาม
มูลค่ายุตธิ รรม

- ขายวัตถุดิบส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์
ให้ GB เพือ่ ส่งให้แก่รา้ นสาขาต่างประเทศใช้ในการเปิด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง
ตามที่ได้มอบสิทธิให้บริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ

578,218.73

569,518.57

432,000.00

432,000.00

เนื่องจากห้องชุดที่เช่าดังกล่าวอยู่ใกล้สถานที่ตงั ้ สาขา
เมืองทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, บางลําพู งามวงศ์วาน
และมีความจําเป็นต้องจัดหาที่พกั ให้พนักงานสาขาอยู่
อาศัยในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเป็นเกณฑ์ตามนโยบาย
ที่บริษทั กําหนด และพิจารณาเห็นว่าเป็นอัตราที่สมเหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของห้องชุดที่
ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์

GB ดําเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการร้านสาขาต่างประเทศ
มีความจําเป็นต้องจัดซื้อวัตถุดบิ ส่วนผสมและวัสดุอุปกรณ์
ให้แก่รา้ นสาขาต่างประเทศเพือ่ ใช้ในการดําเนินกิจการซึ่ง
เป็นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาดทัวไป
่
เป็นเกณฑ์

2. บจ.เอส. อาร์. เอสเตท
(SR)

เป็นบริษทั ที่เกี่ยวข้องอื่น โดยกรรมการ
ร่วมกันถือหุ้น 100% และมีกรรมการ
ร่วมกัน

- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าห้องพักในห้องชุด
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 ห้อง ในเมืองทอง แจ้ง
วัฒนะ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและ
ต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีอตั ราค่าเช่า
เดือนละ 4,000 บาท/ห้อง

3. บมจ.ไมเนอร์ฟู้ดกรุป๊
(MFG)

เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ MFG
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

32,187,672.26

28,378,733.28

บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์

4. บจ.ไมเนอร์ ดีคิว
(DQ)

เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ DQ
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

3,396,455.00

4,205,310.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์
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ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
5. บจ.ไมเนอร์ แดรี่
(MD)

ลักษณะความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ MD
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

มูลค่าของรายการ (บาท)
ปี 2554
ปี 2553
3,912,845.00
758,241.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์

6. บจ.สเวนเซ่นส์(ไทย)
(SW)

เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ SW
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

5,953,500.00

6,769,230.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์

7. บจ.เอส.แอล.อาร์.ที
(SLRT)

เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ SLRT
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

7,045,400.00

4,151,106.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์

8. บจ.เดอะคอฟฟี่ คลับ
(ประเทศไทย) (CC)

เป็นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่

- ขายวัตถุดิบส่วนผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้ CC
ซึ่งเป็นรายการปกติและต่อเนื่อง

15,870.00

31,050.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝา่ ย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็นเกณฑ์

เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
ในบริษทั

- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จาก
ที่ดนิ เนื้อที่ 1 ไร่ และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม.
ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพือ่ เก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใช้ตา่ ง ๆ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา
ปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกปี มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท
- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2543 บริษทั ฯ ได้เช่าพืน้ ที่ในอาคารไอคอน 1
เพือ่ ใช้เป็นสํานักงานของบริษทั ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา
เป็นปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31
มีนาคมของทุกปี มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 70,000 บาท

240,000.00

240,000.00

840,000.00

840,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องใช้พน้ื ที่โกดังขนาดใหญ่ เพือ่
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง
ที่ดนิ และโกดังดังกล่าวอยู่ใกล้กบั สํานักงานบริษทั ทําให้
สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดงั กล่าว ซึ่ง
ได้แก่ ตู้ ชัน้ โชว์ตา่ ง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดนิ และโกดังที่ใกล้
เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องขยายพืน้ ที่สาํ นักงาน และ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพืน้ ที่สาํ นักงานที่ใกล้
เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

กรรมการบริษัท
9. นางภัทรา ศิลาอ่อน
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ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
10. นายขจรเดช ไรวา

ลักษณะความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
ในบริษทั

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จากที่ดนิ
เนื้อที่ 1 ไร่ 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพือ่ เก็บ
เอกสารบัญชี ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติ
และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีตอ่ ปี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี
มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท

มูลค่าของรายการ (บาท)
ปี 2554
ปี 2553
120,000.00
120,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องใช้พน้ื ที่โกดังขนาดใหญ่ เพือ่ จัดเก็บ
เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึ่งที่ดนิ และโกดัง
ดังกล่าวอยู่ใกล้กบั สํานักงานบริษทั ทําให้สะดวกต่อขนส่ง
จัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดงั กล่าว ซึ่งได้แก่ ตู้ ชัน้ โชว์ตา่ ง ๆ
มาใช้ในกิจการ ซึ่งบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของ
รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดนิ
และโกดังที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

11. นางเกษสุดา ไรวา

เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่
ในบริษทั

- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2537 บริษทั ฯ ได้เช่าพืน้ ที่ในอาคารไอคอน 1
ชัน้ 15 ถนนทองหล่อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่
153 ตรม.เพือ่ ใช้เป็นสํานักงานบริษทั ซึ่งเป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามี
ระยะเวลาเป็นปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่
31 มีนาคมของทุกปี โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท

540,000.00

540,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องขยายพืน้ ที่สาํ นักงาน และ
อยู่ใกล้กบั สํานักงานใหญ่ของบริษทั ซึ่งบริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพืน้ ที่สาํ นักงานที่ใกล้
เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

12. นายปราการ ไรวา

เป็นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง
เกษสุดา ไรวา ซึ่งเป็นกรรมการและผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ในบริษทั

- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่ปี 2537 บริษทั ฯ ได้เช่าพืน้ ที่ในอาคารไอคอน 1
ชัน้ 15 ถนนทองหล่อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42
ตรม. เพือ่ ใช้เป็นสํานักงานบริษทั ซึ่งเป็นรายการที่
ที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามี
ระยะเวลาเป็นปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่
31 มีนาคมของทุกปี โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 45,000 บาท

540,000.00

540,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องขยายพืน้ ที่สาํ นักงาน และ
อยู่ใกล้กบั สํานักงานใหญ่ของบริษทั ซึ่งบริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของพืน้ ที่สาํ นักงานที่ใกล้
เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

13. คณะบุคคลระหว่าง
นางภัทรา ศิลาอ่อน,
ร้อยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ใน
บริษทั

- เช่าพื้ นที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าที่ดนิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยู่เลขที่ 9 ซอย
ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและเครือ่ ง
อุปกรณ์ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร พักอาศัย และ
สันทนาการแก่พนักงานของบริษทั ซึ่งเป็นรายการที่เกิด
ขึ้นเดิมเป็นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลา
เป็นปีตอ่ ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกปี โดยมีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท

960,000.00

960,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องเช่าที่ดนิ และอาคาร ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั
ซึ่งบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดนิ และ
อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
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ชื่อบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง
14. คณะบุคคลระหว่าง
ร้อยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

ลักษณะความสัมพันธ์
ที่ก่อให้เกิ ดความขัดแย้ง
เป็นกรรมการและผูถ้ อื หุ้นรายใหญ่ใน

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ
- เช่าพื้ นที่
บ้านพักรับรอง สูง 2 ชัน้ ตัง้ อยู่เลขที่ 139/2 หมู่ท่ี 4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ที่ดนิ รอบนอกอาคาร
เครือ่ งตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดนิ เพือ่ ใช้
ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่
พนักงานของบริษทั ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป็นปกติ
และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็นปีตอ่ ปี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
โดยมีอตั ราค่าเช่าปีละ 172,500 บาท

มูลค่าของรายการ (บาท)
ปี 2554
ปี 2553
172,500.00
172,500.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ มีความจําเป็นต้องเช่าที่ดนิ และอาคาร เพือ่ ใช้ในการ
บริษทั ซึ่งบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของที่ดนิ และ
อาคารที่ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

สําหรับรายการกับบริษทั ย่อยและร่วมอื่น รวมทัง้ รายการระหว่างกันของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ซึ่งไม่ได้มบี คุ คลที่มคี วามขัดแย้งถือหุ้นอยู่ บริษทั ฯ ได้แสดงรายการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 15 ของงบการเงินสําหรับ
ปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้ระบุว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทัวไป
่ หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สาํ หรับรายการที่ไม่มรี าคาตลาด
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ ได้ทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ ผูท้ ่เี กี่ยวข้องอื่น ซึ่งเป็นตามปกติธุรกิจ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นความจําเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั โดยบริษทั ฯ จัดให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามเกณฑ์นโยบายที่กําหนดไว้ รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีมคี วามเห็นว่า รายการระหว่างกันข้างต้นในปี 2554 และปี 2553 เป็นรายการ
ที่เกิดขึ้นโดยมีเงือ่ นไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจและไม่แตกต่างกับมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่างกัน โดยรายการที่ดาํ เนินไป
ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ส่วนรายการที่สาํ คัญ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและ
ให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มา หรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ จะเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
บริษทั ย่อยที่จดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั อยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษทั ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด บริษทั ธีม ฟูดส์ (พีทอี )ี จํากัด บริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จํากัด
ั ง่ ) จํากัด บริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จํากัด
บริษทั ภัทรา ไต้หวัน จํากัด บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด บริษทั ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเอ จํากัด บริษทั ภัทราอินเตอร์เนชันแนล
่
เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปกกิ
และบริษทั บางกอกแจม จํากัด บริษทั ย่อยดังกล่าวทัง้ หมดมิได้มกี ารแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ท่สี าํ คัญของบริษทั ย่อยในลักษณะที่สองคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม บริษทั มีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกล่าว โดยในการอนุมตั กิ ารทํารายการตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผแู้ ทนของบริษทั ที่ได้รบั แต่งตัง้ เป็น
กรรมการของบริษทั ย่อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษทั ให้ไว้ ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุตธิ รรมและความเหมาะสมของรายการ
ดังกล่าว

หน้ า 65

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
11.1. งบการเงิน
(1)

สรุปรายงานการสอบบัญชี

งบการเงินสําหรับ
ปี 2552-2554

ผู้สอบบัญชี
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3440)

สํานักงาน
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด

บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได้ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริ ษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี ซึ่งผู้บริ หารของกิจการเป็ นผู้รับ ผิดชอบต่อ ความ
ถูกต้ องและครบถ้ วนของข้ อมูลในงบการเงินเหล่านี ้ ส่วนผู้สอบบัญชีเป็ นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่งกําหนดให้ ข้าพเจ้ าต้ องวางแผน
และปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ความเชื่อมัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้ วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทังที
้ ่เป็ นจํานวนเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูลใน
งบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่
เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งผู้บริ หารเป็ นผู้จดั ทําขึ ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอใน
งบการเงินโดยรวม ผู้สอบบัญชีเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ ข้อสรุ ปที่เป็ นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็น
ผู้ ส อบบัญ ชีเ ห็น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การข้ า งต้ น นี ้แสดงฐานะการเงิน ของบริ ษ ัท
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อยและของบริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี โดยถูกต้ อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
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(2).

งบแสดงฐานะการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี ้การค้ า - สุทธิ
ลูกหนี ้อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสันแก่
้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน - สุทธิ
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใช้ เป็ นหลักประกัน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
เงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สิทธิการเช่า - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
เงินมัดจําระยะยาว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

%

2553

%

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
%

672,789
375,738
192,193
22,674

22.14
12.36
6.32
0.75

742,201
220,226
182,565
27,119

26.82
7.96
6.60
0.98

475,113
539,258
163,728
-

17.25
19.58
5.94
0.00

4,944
239,510
22,140

0.16
7.88
0.73

341
203,254
7,332

0.01
7.35
0.26

244
206,551
76,949

0.01
7.50
2.79

20,584
0.68
42,309
1.39
0.00
1,162,085 38.24
98,136
3.23
3,895
0.13
148,998
4.90
15,189
0.50
18,025
0.59
1,509,220 49.66
3,039,208 100.00

20,584 0.74
45,173 1.63
- 0.00
1,065,214 38.50
95,371 3.45
3,000 0.11
131,937 4.77
20,605 0.74
2,045 0.07
1,383,930 50.02
2,766,967 100.00

1,461,843 53.08
5,476 0.20
43,586 1.58
- 0.00
997,218 36.21
97,248 3.53
3,126 0.11
126,315 4.59
- 0.00
19,237 0.70
2,754,049 100.00
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ต่ อ)
2554

%

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
1,580 0.05
เจ้ าหนี ้การค้ า
382,001 12.57
เงินกู้ยืมระยะสันจากกิ
้
จการที่เกี่ยวข้ องกัน
74 0.00
เจ้ าหนี ้ค่าซื ้อสินทรัพย์
41,306 1.36
รายได้ รับล่วงหน้ า
13,158 0.43
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
273,861 9.01
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่
ปี
29,503 0.97
หนี ้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
3,178 0.10
ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย
153,780 5.06
ประมาณการหนี ้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกู ค้ า
1,763 0.06
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอนําส่ง
43,908 1.44
อื่นๆ
13,585 0.45
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
957,696 31.51
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
90,115 2.97
หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาเช่าการเงิน
2,490 0.08
หนี ้สินภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
1,711 0.06
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
73,150 2.41
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
3,776 0.12
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
171,242 5.63
รวมหนีส้ นิ
1,128,938 37.15
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
523,431
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชําระครบแล้ ว 523,431 19.06
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
689,981 22.70
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุ้นทุนซื ้อคืน
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
รวมส่วนของบริ ษัทใหญ่
หุ้นทุนซื ้อคืน
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
รวมส่ วนของเจ้ าของ
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของเจ้ าของ

52,343
250,951
612,463
(37,149)
2,092,021
(250,951)
69,201
1,910,270
3,039,208

1.72
8.26
20.15
(1.22)
68.83
(8.26)
2.28
62.85
100.00

2553

%

3,747 0.14
351,283 12.70
352 0.01
36,045 1.30
4,476 0.16
274,972 9.94
19,173
2,941
109,248
3,847

0.69
0.11
3.95
0.14

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
%
3,538 0.13
362,842 13.17
114 0.00
- 0.00
- 0.00
185,917 6.75
3,212
2,695
78,867
-

0.12
0.10
2.86
0.00

34,090 1.23
14,409 0.52
854,583 30.89

24,605 0.89
29,239 1.06
691,029 25.09

60,711 2.19
3,570 0.13
1,343 0.05
62,755 2.27
2,993 0.11
131,372 4.75
985,955 35.63

7,228 0.26
4,603 0.17
- 0.00
- 0.00
7,172 0.26
19,003 0.69
710,032 25.78

523,431

523,431

523,431 19.01
689,981 24.94

523,431 19.01
689,981 25.05

52,343
250,951
477,417
(36,929)
1,957,195
(250,951)
74,769
1,781,012
2,766,967

1.89
9.07
17.25
(1.33)
70.73
(9.07)
2.70
64.37
100.00

52,343
250,951
709,880
(20,268)
2,206,319
(250,951)
88,650
2,044,017
2,754,049

1.90
9.11
25.78
(0.74)
80.11
(9.11)
3.22
74.22
100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายได้ จากการขายและการให้ บริ การ
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริ การ
กําไรขัน้ ต้ น
รายได้ อ่ืน
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินปั นผลรับ
อื่นๆ
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
ต้ นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
กําไรก่ อนหักภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุทธิสาํ หรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
การแบ่ งปั นกําไร
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของบริ ษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

2554
%
2553
%
5,878,501 100.00 5,281,672 100.00
(3,246,050) (55.22) (2,907,838) (55.06)
2,632,452 44.78 2,373,834 44.94

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
%
4,700,144 100.00
(2,641,363) (56.20)
2,058,781 43.80

4,156
0.07
3,245 0.07
0.00
675 0.01
1,620 0.03
58,562
1.00
52,903 1.00
58,692 1.25
2,695,170 45.85 2,427,413 45.96 2,122,338 45.15
(183,359) (3.12) (197,823) (3.75) (177,309) (3.77)
(1,759,289) (29.93) (1,619,660) (30.67) (1,493,782) (31.78)
(52,944) (0.90)
(47,320) (0.90) (35,531) (0.76)
0.00
(11,734) (0.22)
- 0.00
(1,995,591) (33.95) (1,876,537) (35.53) (1,706,622) (36.31)
699,578 11.90
550,876 10.43 415,716 8.84
(3,887) (0.07)
(3,310) (0.06)
(705) (0.01)
(417) (0.01)
4,507 0.09
(2,973) (0.06)
695,274 11.83
552,073 10.45 412,038 8.77
(240,940) (4.10) (167,796) (3.18) (113,789) (2.42)
454,334
7.73
384,277 7.28 298,249 6.35
8,181

0.14

(30,802)

(0.58)

128
(27)
8,281
462,615

0.00
(0.00)
0.14
7.87

29
(7)
(30,780)
353,497

0.00
(0.00)
(0.58)
6.69

298,249

6.35

453,811
523
454,334

7.72
0.01
7.73

383,008
1,268
384,277

7.25
0.02
7.28

293,040
5,209
298,249

6.23
0.11
6.35

453,592
9,024
462,615

7.72
0.15
7.87

366,379
(12,882)
353,497

6.94
(0.24)
6.69
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
ทุนเรื อนหุ้น
หุ้นสามัญ
ยอดต้ นปี
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ลดระหว่างปี
ยอดปลายปี
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ยอดต้ นปี
เพิ่มระหว่างปี
ค่าใช้ จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ยอดปลายปี
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดต้ นปี
เพิ่มระหว่างปี
ลดระหว่างปี
ยอดปลายปี
หุ้นทุนซื ้อคืน
ยอดต้ นปี
เพิ่มระหว่างปี
ลดระหว่างปี
ยอดปลายปี
ยังไม่ได้ จดั สรร
ยอดต้ นปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
เพิ่มระหว่างปี -กําไรสุทธิ
ลดระหว่างปี -เงินปั นผลและสํารองหุ้นทุนซื ้อคืน
ยอดปลายปี

2554

%

2553

%

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
%

523,431
523,431

27.40
0.00
0.00
27.40

523,431
523,431

29.39
0.00
0.00
29.39

523,431
523,431

25.61
0.00
0.00
25.61

689,981
689,981

36.12
0.00
0.00
36.12

689,981
689,981

38.74
0.00
0.00
38.74

689,981
689,981

33.76
0.00
0.00
33.76

52,343
52,343

2.74
0.00
0.00
2.74

52,343
52,343

2.94
0.00
0.00
2.94

52,343
52,343

2.56
0.00
0.00
2.56

250,951
250,951

0.00
13.14
0.00
13.14

250,951
250,951

0.00
14.09
0.00
14.09

250,951
250,951

0.00
12.28
0.00
12.28

508,832 26.64
(31,415) (1.64)
453,811 23.76
(318,765) (16.69)
612,463 32.06

709,880 39.86
(32,545) (1.83)
383,008 21.51
(582,926) (32.73)
477,417 26.81

641,916 31.40
- 0.00
293,040 14.34
(225,076) (11.01)
709,880 34.73
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่ อ)
2554
%
องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้ าของผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดต้ นปี
(37,045) (1.94)
เพิ่มระหว่างปี
(320) (0.02)
ลดระหว่างปี
0.00
ยอดปลายปี
(37,365) (1.96)
ผลกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการปรับมูลค่าของหลักทรัยพ์
เผื่อขาย
ยอดต้ นปี
155
0.01
เพิ่มระหว่างปี
128
0.01
ลดระหว่างปี
0.00
ยอดปลายปี
283
0.01
ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี
ยอดต้ นปี
0.00
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
(39) (0.00)
เพิ่มระหว่างปี
(27) (0.00)
ลดระหว่างปี
0.00
ยอดปลายปี
(66) (0.00)
หุ้นทุนซื ้อคืน
ยอดต้ นปี
(250,951) (13.14)
เพิ่มระหว่างปี
0.00
ลดระหว่างปี
0.00
ยอดปลายปี
(250,951) (13.14)
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
ยอดต้ นปี
76,094
3.98
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
(1,325) (0.07)
เพิ่มระหว่างปี
9,024
0.47
ลดระหว่างปี
(14,592) (0.76)
ยอดปลายปี
69,201
3.62
รวมส่วนของเจ้ าของ
1,910,270 100.00

2553

%

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552
%

(20,394)
(16,651)
(37,045)

(1.15)
(0.93)
0.00
(2.08)

(23,885)
3,491
(20,394)

(1.17)
0.17
0.00
(1.00)

126
29
155

0.01
0.00
0.00
0.01

300
(174)
126

0.01
(0.01)
0.00
0.01

(32)
(7)
(39)

0.00
(0.00)
(0.00)
0.00
(0.00)

-

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- 0.00
(250,951) (14.09)
- 0.00
(250,951) (14.09)

(250,951) (12.28)
- 0.00
- 0.00
(250,951) (12.28)

88,650 4.98
81,806 4.00
(999) (0.06)
- 0.00
(12,882) (0.72)
6,844 0.33
- 0.00
- 0.00
74,769 4.20
88,650 4.34
1,781,012 100.00 2,044,017 100.00
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งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุง :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริ งจากเงินลงทุนชัว่ คราว
หนี ้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัว่ คราว
กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับ
ดอกเบี ้ยจ่าย
ลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น
ลูกหนี ้อื่นลดลง
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินค้ าคงเหลือ (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เงินมัดจําระยะยาวเพิ่มขึ ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
เจ้ าหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน (ลดลง) เพิ่มขึ ้น
รายได้ รับล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายเพิ่มขึ ้น (ลดลง)
ประมาณการหนี ้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลกู ค้ าลดลง
ภาษีมลู ค่าเพิ่มรอนําส่งเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
เงินสดรั บจากการดําเนินงาน
ดอกเบี ้ยรับ
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี ้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552

2554

2553

695,274

552,073

412,037

263,719
(227)
(1,837)
417
7,624
(750)
(363)
12,761
(10,985)
3,887
969,521

261,357
451
(1,820)
(2,130)
(4,507)
9,835
1,969
(246)
(1,089)
(675)
10,772
(3,445)
3,310
825,854

261,036
954
(2,372)

(9,628)
4,445
(4,603)
(36,256)
(8,389)
(17,060)
(15,980)
30,718
(278)
8,682
2,538

(16,842)
5,709
(97)
3,298
38,833
(5,623)
1,983
(11,559)
238
273
84,430

(11,762)
(30,758)
(40,593)
(24,073)
112,548
(4,803)

(2,084)
9,817
(824)
782
931,400
7,013
(2,366)
(3,887)
(190,650)
741,510

(339)
10,364
9,667
821
947,009
3,380
(439)
(3,310)
(138,652)
807,988

8,205
(8,877)
5,513
671,958
3,975
(705)
(91,319)
583,909

2,973
3,151
(1,482)
(4,823)
(1,620)
(4,001)
705
666,558
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งบกระแสเงินสด
สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม (ต่ อ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ใช้ เป็ นหลักประกันเพิ่มขึ ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนชัว่ คราว
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิ (ใช้ ไปใน) ได้ มาจากกิจกรรมลงทุน

2554

2553

(หน่ วย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2552

(903,722)
750,925
(334,808)
433
(2,072)
(17,687)
(506,931)

(15,108)
(510,500)
832,567
675
(318,570)
1,860
(728)
(9,804)

(3,535)
(360,500)
256,746
1,620
(196,974)
6,964
(43)
(7,549)
(303,271)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายหนี ้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อหุ้นทุนซื ้อคืน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

1,580

208

3,538

(3,747)
(22,361)
62,094
(4,439)
(322,414)
(289,288)

(2,447)
71,891
(3,848)
(250,951)
(327,349)
(512,496)

(2,409)
12,850
(1,250)
(225,075)
(212,346)

ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

227
(14,930)
(69,411)
742,201
672,789

(315)
(18,286)
267,088
475,113
742,201

(904)
(8,798)
58,590
416,522
475,112
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(3). อัตราส่ วนทางการเงินที่สาํ คัญ

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้ (เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี ้ (วัน)
Cash cycle (วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขันต้
้ น (ร้ อยละ)
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (ร้ อยละ)
อัตรากําไรอื่น (ร้ อยละ)
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร (ร้ อยละ)
อัตรากําไรสุทธิ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้ อยละ)
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้ อยละ)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ย (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

สิน้ สุด 31 ธันวาคม
2554
2553
2552
1.60
1.32
0.82
31.37
11.63
14.66
24.89
8.85
41.23
(4.70)

1.62
1.35
1.05
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)

44.78
11.90
1.06
105.99
7.64
25.59

44.94
10.43
1.00
146.67
7.18
20.92

43.80
8.84
1.33
140.46
6.15
15.26

15.63
48.48
2.05

13.87
46.86
1.93

11.11
41.25
1.81

0.59
140.71
0.86
86.45

0.55
201.22
2.34
83.23

0.35
697.73
1.08
89.31
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11.2 คําอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่ อย (“กลุ่มบริษัท”)
สรุ ปผลการดําเนินงานปี 2554
ในปี 2554 ถึ ง แม้ ว่า การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จะได้ รั บ ผลกระทบจากการผัน แปรของสภาพเศรษฐกิ จ ทัง้
ภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เช่น ปั ญหาความไม่สงบทางด้ านการเมือง ผลกระทบจากอุทกภัย และภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลทําให้ ผ้ บู ริ โภคมีการควบคุมค่าใช้ จ่าย และจํากัดปริ มาณการบริ โภคลง อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้ ตระหนักถึงปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่ผนั แปรและอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจเป็ นสําคัญ บริ ษัทจึงได้ มีการ
จัดเตรี ยมและวางแผนการดําเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับสภาวะการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยมีการกําหนดนโยบายเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ ผลการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทและกลุม่ บริษัทมีผลประกอบการในปี 2554 อยูใ่ นระดับที่ดีมาก โดยจะเห็นได้ จาก กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย
และบริ การจํานวน 5,879 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 597 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโต
ร้ อยละ 11.30 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 454 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 71 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตสูงถึง
ร้ อยละ 18.49
รายได้ จากการขายและบริการ
รายได้ จากการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นจาก 5,282 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ น 5,879 ล้ านบาทในปี 2554 หรื อ
มีอตั ราการขยายตัวร้ อยละ 11.30 สามารถแบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจําหน่ายได้ ดังนี ้
รายได้ แยกตามประเภทช่ องทางการจัดจําหน่ าย
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
เพิ่มขึ ้น(ลดลง )
ช่องทางการจําหน่าย
ร้ อยละ
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ
ธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ภายในประเทศ
4,557
77.51
4,083
77.30
11.61
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ สําเร็จรูป
561
9.54
496
9.39
13.10
ธุรกิจร้ านอาหารในต่างประเทศ
757
12.88
700
13.25
8.14
อื่น ๆ *
4
0.07
3
0.06
33.33
รวมทังสิ
้ ้น
5,879 100.00
5,282
100.00
11.30
* รายได้ จากการให้ เช่าสถานที่ให้ บคุ คลภายนอก
ธุรกิจร้ านอาหารและเบเกอรี่ ภายในประเทศ
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 77.51 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 474 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 11.61 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขาย
ของร้ านอาหารและเบเกอรี่ ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิ ดจุดขายเพิ่มเติม ซึง่ ในปี 2554 บริ ษัทมีการ
ขยายสาขาร้ านอาหารและเบเกอรี่ จํานวน 47 สาขา โดยแบ่งเป็ นร้ านอาหาร 8 สาขา และร้ านเบเกอรี่ 38 สาขา รวม
จุดขายของบริ ษัท ณ วันสิ ้นปี 2554 ที่ 385 จุดขาย โดยแบ่งเป็ นร้ านอาหาร 105 สาขา และร้ านเบเกอรี่ 280 สาขา โดย
บริ ษัทยังคงมุ่งเน้ นการเปิ ดสาขาใหม่ในพื ้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปี ก่อน เนื่องจากบริ ษัทมองเห็น ศักยภาพและกําลัง
ซื ้อของผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มที่ดีในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย และยังมีอตั ราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ตํ่ากว่าพื ้นที่ใน
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เขตกรุงเทพฯ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้ านการส่งเสริ มการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ
เพื่อสร้ างความรู้สกึ ที่ดีและมัน่ ใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราสินค้ า (แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจขายส่ งอาหารและเบเกอรี่ สาํ เร็จรู ป
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนถึงร้ อยละ 9.54 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวด
เดียวกันของปี ก่อนเป็ นจํานวน 65 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13.10 เนื่องจากบริ ษัทได้ ใช้ กลยุทธ์ การขยาย
ฐานลูกค้ าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุม่ พันธมิตรร้ านค้ ารายใหม่ที่มีศกั ยภาพในการ
สนับสนุนธุรกิจให้ มีการเติบโตเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจร้ านอาหารในต่ างประเทศ
ในปี 2554 รายได้ จากธุรกิจนี ้มีสดั ส่วนร้ อยละ 12.88 ของรายได้ จากการขายและบริ การ เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกัน
ของปี ก่อนเป็ นจํานวน 57 ล้ านบาท โดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 8.14 เนื่องจากคุณภาพของอาหารและการให้ บริ การใน
สาขาต่างประเทศได้ รับความนิยมจากลูกค้ าเพิ่มขึ ้น

ผลิตภัณฑ์

รายได้ แยกตามรายผลิตภัณฑ์
(หน่ วย: ล้ านบาท)
ปี 2554
ปี 2553
เพิ่มขึน้ (ลดลง )
ร้ อยละ
จํานวนเงิน ร้ อยละ จํานวนเงิน ร้ อยละ
2,681
45.60
2,396
45.36
11.86
1,732
29.46
1,575
29.82
9.95
757
12.88
700
13.25
8.16
520
8.85
441
8.35
18.14
183
3.21
170
3.22
11.11
5,879 100.00
5,282
100.00
11.30

เบเกอรี่
อาหารและเครื่ องดื่มในประเทศ
อาหารในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์อาหาร **
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ***
รวมทังสิ
้ ้น
** ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบด้ วย อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้ กรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑ์กลิ่นสี
*** ประกอบด้ วยผลิตภัณฑ์รับจ้ างผลิตภายใต้ แบรนด์ S&P สินค้ าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได้ จากการให้ เช่าสถานที่

ในปี 2554 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ยงั คงครองสัดส่วนส่วนแบ่งรายได้ จากการขายและบริ การสูงที่สดุ คือร้ อยละ 45.60
ในขณะที่สดั ส่วนของอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศอยูท่ ี่ร้อยละ 29.46 ทางด้ านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุม่ เบเกอ
รี่ มีอตั ราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 11.86 โดยเป็ นผลจากการขยายสาขาใหม่และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ มีความหลากหลายและเป็ นที่ต้องการของกลุม่ ผู้บริ โภค การส่งเสริ มการขายในรู ปแบบต่างๆ
ส่วนอาหารและเครื่ องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร้ อยละ 9.95 โดยบริ ษัทได้ มีการปรับเพิ่มรายการอาหารใหม่ๆ
การเพิ่มรายการอาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ่มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งทําให้ บริ ษัทได้ รับการตอบรับจาก
้
าและรายใหม่เป็ นอย่างดี
กลุม่ ลูกค้ าทังรายเก่
ต้ นทุนขายและต้ นทุนการให้ บริการ
ในปี 2554 บริ ษัทมีอตั ราส่วนต้ นทุนขายและการบริ การ เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 55.06 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 55.22
สาเหตุเกิดจากต้ นทุนราคาวัตถุดิบ ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ และค่าขนส่ง มีการปรับราคาสูงขึ ้น
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ค่ าใช้ จ่าย
ปี 2554 สัดส่วนค่าใช้ จ่ายรวมต่อรายได้ จากการขายและบริ การ ลดลงจากร้ อยละ 35.53 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ
33.95 เป็ นผลจากบริ ษัทสามารถบริ หารจัดการให้ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
รายได้ ของกิจการ โดยสัดส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายต่อรายได้ จากการขายและบริ การ ลดลงจากร้ อยละ 3.75 ใน ปี 2553
เป็ นร้ อยละ 3.12 และค่าใช้ จ่ายในการบริหารลดลงจากร้ อยละ 30.67 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 29.93 ในปี 2554
กําไรสุทธิ
จากการขยายตัวของรายได้ จากการขายและบริ การในปี 2554 ประกอบกับประสิทธิภาพในการบริ หารค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ การ มีผลให้ อตั รากําไรสุทธิต่อรายได้ สทุ ธิจากการขายและบริ การเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 7.25 ในปี 2553
เป็ นร้ อยละ 7.72 ในปี 2554 โดยกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจาก 383 ล้ านบาท ในปี 2553 เป็ น 454 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มขึ ้น
71 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 18.49 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 20.92
ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 25.59 ในปี 2554
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุม่ บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 13.87 ในปี 2553 เป็ นร้ อยละ 15.63 ในปี 2554
เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น
ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดปี 2554
กลุม่ บริ ษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2554 จํานวน 3,039 ล้ านบาท ประกอบด้ วยสินทรัพย์หมุนเวียนใน สัดส่วน
ร้ อยละ 50.34 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 49.66 ในขณะที่หนี ้สินหมุนเวียนมีสดั ส่วนเพียงร้ อยละ 31.51 ของ
สินทรัพย์รวม กลุ่มบริ ษัทจึงมีสภาพคล่องในระดับที่ 1.60 เท่า เนื่องจากเป็ นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเป็ น
เงินสดเป็ นส่วนใหญ่
ในด้ านกระแสเงินสดนัน้ มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 742 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก่อน
ภาษี เงินได้ จํานวน 932 ล้ านบาท ในระหว่างปี มีการจ่ายภาษี เงินได้ จํานวน 190 ล้ านบาท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใช้ ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนัน้ ประกอบด้ วยเงินสดจ่ายจาก
การซื ้อเงินลงทุนชัว่ คราวจํานวน 153 ล้ านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ ้นสุทธิจํานวน 334 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นผล
มาจากกลุ่มบริ ษัทมีการลงทุนในเครื่ องจักรเพื่อใช้ ในการผลิต และการลงทุนในการก่อสร้ าง และเครื่ องตกแต่ง อุปกรณ์
เนื่องจากการขยายสาขาของร้ านอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี ้ได้ ใช้ เงินสดในการจ่ายเงินปั นผลจํานวน 322 ล้ านบาท
เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการย่อยอื่นๆ แล้ ว กลุม่ บริ ษัทมีเงินสดลดลงสุทธิจํานวน 69
ล้ านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู่ ณ วันต้ นปี 2554 จํานวน 742 ล้ านบาทแล้ ว ทําให้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดเพื่อใช้ ในกิจการ ณ วันสิ ้นปี จํานวน 673 ล้ านบาท
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11.3. ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1). ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้ แก่
-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจํานวนเงินรวม

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชี
ที่ผา่ นมา

(2).

(บาท)
3,000,000.-

- ไม่มี -

ค่ าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึง่ ได้ แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due
Diligence) การศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามสัญญา ให้ แก่

-

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

(บาท)
62,400

-

สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับ
ผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา

- ไม่มี -
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12.

ข้ อมูลอื่นที่เกี่ยวข้ อง
- ไม่มี -
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ส่ วนที่ 2
การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี ้แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรอง
ว่าข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้ อมูลที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ
นอกจากนี ้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูลอย่างถูกต้ อง
ครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดีเพื่อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่เป็ นสาระสําคัญ
ทังของบริ
้
ษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
้
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และ
บริษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้ อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้
การกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ในการนี ้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทังหมดเป็
้
นเอกสารที่ชดุ เดียวกันกับที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้ องแล้ ว
บริษัทได้ มอบหมายให้ นายประเวศวุฒิ ไรวา เป็ นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี ้ไว้ ทกุ หน้ าด้ วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่อของ นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ าได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าว
ข้ างต้ น
ชื่อ

ตําแหน่ ง

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการรองผู้จดั การใหญ่

ชื่อ

ผู้รับมอบอํานาจ

นายประเวศวุฒิ ไรวา

ตําแหน่ ง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการผู้จดั การใหญ่
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริ หารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทฯ
ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.11
พี่สาวคนโต
ทั้ง 5 ปี /
ประธานกรรมการ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

70 ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลอีสาน
ปริ ญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา

ร้อยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร

64 ปริ ญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.10

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

61 ปริ ญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริ กา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

5.83

น้องชายคนที่ 1

น้องชายคนที่ 3

ทั้ง 5 ปี /
รองประธานกรรมการ

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

เอกสารแนบ 3 หน้ า 1
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ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.96
น้องชายคนที่ 2 ทั้ง 5 ปี /
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริ หาร

62 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

นางเกษสุ ดา ไรวา
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั
เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด

58 ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสเทิร์น บอสตัน, สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริ หารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
หลักสูตรผูบ้ ริ หารระดับสูง รุ่ น 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

7.25

ภริ ยาของ
2551 – ปั จจุบนั /
นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
2549 – 2553 /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
กรรมการ

นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหาร
ในประเทศ

44 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรลายนา แชปเปิ ลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี ด้านการบริ หารการโรงแรมและอาหาร
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

1.07

บุตรชายของ 2553 – ปั จจุบนั /
นางภัทรา ศิลาอ่อน กรรมการ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
2550 – 2553/
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
กรรมการบริ หาร
2551 – ปั จจุบนั /
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดร้านอาหาร
2545- 2549 /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ
เอกสารแนบ 3 หน้ า 2

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

64 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Management Development Program JJ Kellogg
North Western University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

52 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
0.011
ไม่มี
ทั้ง 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
กรรมการ , กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง
เซรามิค

-

ไม่มี

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
บริ ษทั โรงพยาบาลบํารุ งราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจโรงพยาบาล

เอกสารแนบ 3 หน้ า 3

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง
นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

64 M.B.A. Accounting Information System
New York University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย
ค่าตอบแทน
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
2553 - ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการสรรหา
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
และกําหนดค่าตอบแทน
2552 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระและ
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ
ธุรกิจบริ การด้านการเงิน
2549 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระและ
บริ ษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/ ธุรกิจการสื่ อสาร
ที่ปรึ กษาฝ่ ายจัดการ
บริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและ จําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2546 – ปั จจุบนั /
กรรมการ, กรรมการบริ หาร บริ ษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
2538 – ปั จจุบนั /
กรรมการ
บริ ษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการประกันภัย

เอกสารแนบ 3 หน้ า 4

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง
นางปั ทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

56 ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุรกิจ
Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการสรรหาและ
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
กําหนดค่าตอบแทน
2542 – ปั จจุบนั /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริ ษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) /
ทรัพยากรบุคคล
และบริ ษทั ในเครื อ / ธุรกิจจัดจําหน่ายสิ นค้า
แฟชัน่ จากต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิการ บริ ษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) /
และบริ ษทั ในเครื อ / ธุรกิจเครื อข่าย
ร้านอาหารบริ การด่วน

เอกสารแนบ 3 หน้ า 5

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง
นายปิ ยะ ซอโสตถิกลุ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

41 ปริ ญญาโท ด้านบริ หารธุรกิจ (MBA)
Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
2554 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการตรวจสอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
2544 – ปั จจุบนั /
บริ ษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
ธุรกิจสถาบันการเงิน
- ปั จจุบนั
บริ ษทั ซีคอน จํากัด /
กรรมการบริ หาร
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด
- ปั จจุบนั
บริ ษทั ไทยชูรส จํากัด /
กรรมการบริ หาร
ธุรกิจผลิตและ จําหน่ายผงชูรส
- ปั จจุบนั
บริ ษทั นันยางมาร์เก็ตติ้ง จํากัด /
กรรมการ
ธุรกิจค้าส่ ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง
- ปั จจุบนั
บริ ษทั นันยางอุตสาหกรรม จํากัด /
กรรมการ
ธุรกิจค้าส่ ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง
- ปั จจุบนั
บริ ษทั ซีคอนดีเวลลอปเมนท์ จํากัด /
กรรมการ
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
- ปั จจุบนั
บริ ษทั เอราวัณนา จํากัด /
กรรมการบริ หาร
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์

เอกสารแนบ 3 หน้ า 6

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ

41 ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Washington State University, WA, สหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman, WA,
สหรัฐอเมริ กาประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

นางพัชรี จันทรโชติ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายปฏิบตั ิการสาขา

60 ประกาศนียบัตรพาณิ ชย์
โรงเรี ยนเจ้าพระยาพาณิชยการ

นายสมจิตร กิติธีรกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่

50 ปริ ญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
2555 – ปั จจุบนั /
กรรมการ
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
2552 – ปั จจุบนั /
บริ ษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
และบริ ษทั ในเครื อ / ธุรกิจจัดจําหน่ายสิ นค้า
ทรัพยากรบุคคล
แฟชัน่ จากต่างประเทศ
2545 – ปั จจุบนั /
รองประธานกรรมการ บริ ษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ ด กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจเครื อข่ายร้านอาหารบริ การด่วน
0.025

-

ไม่มี

ไม่มี

ทั้ง 5 ปี /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สาย
ปฎิบตั ิการสาขา

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

ทั้ง 5 ปี /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการ
ผลิตเบเกอรี่

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม

ปริ ญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เอกสารแนบ 3 หน้ า 7

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิการศึกษา

นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตอาหาร

47 ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายภากรณ์ ทิวเจริ ญ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการขาย

41 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
SASIN – Kellogg Program
ปริ ญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นางจันท์นิภา สุ ริยง
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด

61 ปริ ญญาโท นิเทศศาสตร์ สาขาการผลิต
สื่ อโทรทัศน์ - วิทยุ
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสนั รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
หลักสูตรพิเศษการบริ หารการจัดการธุรกิจอาหาร
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดดิสนั รัฐวิสคอนซิน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สั ดส่ วน
ความสั มพันธ์
ประสบการณ์ ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
การถือหุ้น ทางครอบครัว
(ร้ อยละ) ระหว่ างผู้บริหาร
ช่ วงเวลา / ตําแหน่ ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม่มี
ทั้ง 5 ปี /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการ บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ผลิตอาหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
-

ไม่มี

2551 – ปั จจุบนั /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการขาย บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม
2548 – 2550 /
ผูบ้ ริ หารด้านการตลาดและ บริ ษทั เครื อซิเมนต์ไทย (SCG) /
ต่างประเทศ
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์

0.016

ไม่มี

ทั้ง 5 ปี /
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

บริ ษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด / ธุรกิจลงทุน
ร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

เอกสารแนบ 3 หน้ า 8

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่ งของผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
รายชื่อ
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน
2. ร้ อยโทวรากร ไรวา
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นายขจรเดช ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นายวิทรู ศิลาอ่อน
7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
9. นายอวิรุทธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
10. นางปั ทมาวลัย รัตนพล
11. นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล
12. นายจอห์น สก๊ อต ไฮเน็ค
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางจันท์นิภา สุริยง
16. นางพัชรี จันทรโชติ
17. นายสมจิตร กิติธีระกุล
18. นายจงชนะ จันทมาศ
19. นายภากรณ์ ทิวเจริ ญ

บริษัทย่ อย
บริษัท
เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี ภัทรา เอส แอนด์ พี ธีม ฟู้ดส์
เอส เค
ซินดิเคท
แอสเซท ฟู้ด โซลูช่ นั
โกลเบิล
(เจนีวา) เรสทัวรองท์ (พีทีอี)
เคเทอริ่ง
x
/
/
x
x
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
x
//
//
//
//
/
//
/
/
//
//
/
/
/
/
/
/
//
//
//
//
//

ภัทรา
ไต้ หวัน

พาทิโอ
ไต้ หวัน

/

/

/

/

ไทย
(สวิส)

ภัทรา
ปั กกิ่ง
/
/

/

/
/

บริษัทร่ วม
บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
เอส.อาร์ .
ฟู้ดเฮ้ าส์
ภัทรา บางกอกแจม เอช ดี
เอสเตท
เวียนนา
ไต้ หวัน ดิสทริบิวเตอร์ ส เคเทอร์ ร่ ิง
/
/
x
//
/
/
//
//
/
//
/
/
//
/

//
//
/

หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
เอส แอนด์ พี แอสเซท
เอส แอนด์ ฟู้ด โซลูชนั
เอส แอนด์ พี โกลเบิล
ภัทรา (เจนีวา)
เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์
ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี)

// กรรมการบริ หาร
บริ ษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จํากัด
บริ ษัท เอส แอนด์ ฟู้ด โซลูชนั จํากัด (เดิมชือบริ ษัท เอส แอนด์ พิซซานอตติ
(ประเทศไทย) จํากัด เปลียนเมือปี 2553)
บริ ษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
บริ ษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด
ธีม ฟู้ดส์ พีทีอี จํากัด

เอส เค เคเทอริ ง
ภัทรา ไต้ หวัน
พาทิโอ ไต้ หวัน
ไทย (สวิส)
ภัทรา ปั กกิง
ภัทรา เวียนนา
บางกอกแจม
เอช ดี ดิสทริ บิวเตอร์ ส
ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอร์ ริง

เอส เค เคเทอริ ง พีทีอี จํากัด (เดิมชืม สยามคิทเช่น ครอสเวย์ พ้ อยท์ (พีทีอี) เปลียนเมือปี 2550)
บริ ษัท ภัทรา ไต้ หวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตังแต่เดือนกันยายน 2550)
บริ ษัท พาทิโอ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด (หยุดดําเนินการตังแต่เดือนตุลาคม 2554)
ไทย ดีเวลลอปเม้ นท์ เอสเอ (เดิมชือ ภัทรา ดีเวลลอปเม้ นท์ เอสเอ เปลียนเมือปี 2549)
บริ ษัท ภัทรา อินเตอร์ เนชันแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม้ นท์ (ปั กกิง)จํากัด
ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริ ษัท บางกอกแจม จํากัด
บริ ษัท เอช ดี ดิสทริ บิวเตอร์ ส (ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษัท ฟู้ดเฮ้ าส์ เคเทอร์ ริง เซอร์ วิสเซส จํากัด

เอกสารแนบ 2 หน้ า 1

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ นดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

