วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้านอาหารไทย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)
รายได้รวม
รายได้จากการขายและให้บริการ
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT)
กำ�ไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
ราคาปิด ณ 31 ธันวาคม
ราคาพาร์
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น
เงินปันผลต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)

2554

2555

2556

5,941
5,879
2,632
699
454

6,635
6,527
3,062
937
708

7,094
7,000
3,196
802
626

2554

2555

2556

3,039
1,129
1,910
523

3,448
1,255
2,193
523

3,539
1,248
2,291
490

2554

2555

2556

44.78
7.64
25.59
15.63
1.60
0.59

46.91
10.67
35.68
21.82
1.70
0.57

45.66
8.82
28.92
17.92
1.47
0.54

2554

2555

2556

76.50
5.00
19.48
4.63
4.00
86.45

172.50
5.00
22.36
7.22
6.00
83.14

135.00
5.00
23.36
6.38
5.50
86.17
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รายได้รวมของธุรกิจ ปี 2556
สัดสวนรายไดรวมตามชองทางการจัดจำหนาย

จำนวนรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ
385

1%

13%

109

105

96

16

13

10
7,094

336

299

279
10%

461

417

2554

2555

2556

รานเบเกอรี่ S&P
รานอาหารแบรนดอื่น

รานอาหาร S&P

จำนวนรานอาหารและเบเกอรี่ในตางประเทศ
76%

22

20

22

ลานบาท

รานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ขายสงอาหารและเบเกอร่ีสำเร็จรูป
รานอาหารในตางประเทศ
ชองทางอื่นๆ
รายไดอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

5,382

12

722

8

892

15

15

7

7

4
2554

94

2555

เอเชีย

7,094

2556

ยุโรป

ผลการดำ�เนินงาน ปี 2556
รายไดรวม (ลานบาท)

7,094

6,635

7,000

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (ลานบาท)
945

1,000

5,941

6,000

820
800

5,000
4,000

600

3,000

400

2,000

741

200

1,000
0

0
2554

2555

2556

2554

กำไรสุทธิ (ลานบาท)

2556

เงินปนผล (บาท/หุน)

800

708

626

6.00

6

5.50

5

600

2555

454

4.00

4
3

400

2

200

1
0

0
2554

2555

2556

2554

2555

2556
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วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้านอาหารไทย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก
นางภัทรา ศิลาอ่อน
: ประธานกรรมการ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ร้อยโทวรากร ไรวา
: รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
: กรรมการผู้จัดการใหญ่

นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
: กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นายขจรเดช ไรวา
: กรรมการ

นางปัทมาวลัย รัตนพล
: กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

นางเกษสุดา ไรวา
: กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด

นายปิยะ ซอโสตถิกุล
: กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิทูร ศิลาอ่อน
: กรรมการและเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ

นายจอห์น สก็อต ไฮเน็ค
: กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้านอาหารไทย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก
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สวัสดีค่ะ ท่านผู้ถือหุ้น
40 ปีที่ผ่านมา S&P เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาจนถึงปี 2557 เป็นปีม้าตามปีนักษัตร ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่ทุกคนต้องใช้
พลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบใหม่ๆ อย่างสง่างาม รวดเร็ว ทรงพลังอย่างมีคุณภาพตามลักษณะของปีม้า เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราจะเป็น
ผู้นำ�ในธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก”
เรามีความมุ่งมั่นในเรื่องการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า
ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา ไปพร้อมกับการสร้างกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ
ให้กระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศ รวมทั้งแผนการขยายงานไปสู่
ต่างประเทศทั้งในกลุ่ม AEC และประเทศอื่นๆ เราได้มีการเตรียม
พร้อมและสร้างบุคคลากรให้มีความรู้ความชำ�นาญผ่านศูนย์การเรียน
ศูนย์ฝกึ อบรมและสถานทีท่ �ำ งานจริง และถ่ายทอดความรูส้ กึ ความเป็น
ครอบครัวแก่พนักงานทุกคน เพื่อนำ�ความรัก ความตั้งใจในการบริการ
มอบสู่ลูกค้าต่อไป

ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

พวกเราระลึกอยู่เสมอว่าลูกค้าคือผู้มีพระคุณที่ทำ�ให้เราเดินทางมา
จนถึงปีที่ 41 ได้อย่างราบรื่นและภาคภูมิใจ เราสัญญาว่าเราจะมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ตอบแทนทุกท่าน
ด้วยความรักความปรารถนาดีตลอดไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า
รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดี
ตลอดมา เราจะร่วมแรงร่วมใจมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยยังคงยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีตลอดไป
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เป็นผู้นำ�ธุรกิจร้านอาหารไทย
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และผลิตภัณฑ์อาหาร
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เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้
• ในปี 2556 นี้ เอส แอนด์ พี ได้ด�ำ เนินกิจการมาจนครบรอบ 40 ปีแล้ว นับเป็น 40 ปี แห่งความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเติบโตอย่างยัง่ ยืนเพือ่ เป็นผูน้ �ำ ในการผลิต
อาหารและเบเกอรี่ท่มี ีคุณภาพมาตรฐาน รสชาติอร่อย และบริการที่น่าประทับใจ แม้ตลอดช่วงปี 2556 ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ
จะดำ�เนินไปอย่างยากลำ�บาก แต่ดว้ ยความร่วมมือร่วมใจทีเ่ ข้มแข็งจากทีมงานผูบ้ ริหารและพนักงาน และการอุดหนุนด้วยดีจากลูกค้าผูม้ อี ปุ การคุณทุกท่าน
ทำ�ให้ เอส แอนด์ พี สามารถสร้างผลการประกอบการทีน่ า่ พึงพอใจ โดยมียอดขาย 7,000.2 ล้านบาท และมีผลกำ�ไรสุทธิท่ี 626.0 ล้านบาท
• จากวันแรกของการก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เอส แอนด์ พี เป็นเพียงร้านเล็กๆ คูหาเดียวทีเ่ ปิดให้บริการอาหารและไอศครีมในซอยประสานมิตร
กระทัง่ ปัจจุบนั เอส แอนด์ พี มีสาขากระจายอยูท่ ว่ั ทุกภูมภิ าคของประเทศไทย และอีกหลายประเทศในยุโรปและเอเชีย ด้วยความมุง่ มัน่ และปรารถนาทีจ่ ะ
ให้ เอส แอนด์ พี เป็นทีท่ ่ี “มีแต่ของอร่อย” สำ�หรับลูกค้าทุกท่าน และด้วยจุดยืนทีว่ า่ “ไม่ใช่เพือ่ ผลกำ�ไรระยะสัน้ แต่เพือ่ ลูกค้าระยะยาว”
• เอส แอนด์ พี สามารถเติบโตอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนมาได้ตลอดโดย
การบริหารงานภายใต้แนวความคิด “S&P Simply Excellent”
• ความเป็นเลิศด้านบุคลากร (People Excellence): เราให้ความ
สำ�คัญทีส่ ดุ กับทรัพยากรบุคคลของบริษทั ในทุกระดับ เพราะเราตระหนัก
เสมอว่าความแข็งแกร่งขององค์กรเกิดขึน้ ได้ดว้ ยคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ใน
ปี 2556 นี้เราจึงยังเน้นทั้งการคัดเลือกคน ผ่านโครงการต่างๆ เช่น
การสรรหาพนักงานระดับกลางของปฏิบตั กิ าร และการสรรหาผูบ้ ริหาร
การพั ฒ นาคน ที่มีก ารจั ด ฝึ ก อบรมและทำ� กิ จ กรรมเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น
ซึ่งดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์การเรียนและศูนย์ฝึกอบรมของ
เอส แอนด์ พี และการรักษาคนให้อยู่กับองค์กรโดยการดูแลเรื่อง
ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสุขภาพของพนักงานทุกคน และยังมี
การจัดกิจกรรมสันทนาการในวาระต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี
ระหว่างพนักงานทีอ่ ยูร่ ว่ มองค์กรเดียวกัน
• ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ (Product Excellence): นอกจาก
การเน้ น ควบคุ ม คุ ณ ภาพและคงรสชาติ ก ารผลิ ต ให้ ไ ด้ ม าตรฐาน
อยู่ เ สมอเพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ได้ ล้ิ ม รสความอร่ อ ยจากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี ไ ด้
รับความนิยมแล้ว เราก็ ไ ม่ ห ยุ ด ยั้ ง ที่ จ ะสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในปี 2556 นี้ท่เี รานำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด
ถึ ง กว่ า 70 รายการ ซึ่ ง ก็ ไ ด้ รั บ การตอบรั บ อย่ า งดี ย่ิ ง จากลู ก ค้ า
นอกจากนั้ น เรายั ง ได้ นำ � แฟรนไชส์ ร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น แบบไคเซกิ
“อุเมะโนะฮานะ” ที่โดดเด่นด้วยเมนูเต้าหู้และปูยักษ์มาเปิดตัวเป็น
ครัง้ แรกนอกประเทศญีป่ นุ่ อีกด้วย
• ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นระบบและกระบวนการทำ � งาน (Process
Excellence): การย้ายสำ�นักงานจากที่ต้งั เดิมบนถนนทองหล่อ มายัง
อาคารสำ�นักงานอิตลั ไทยชัน้ 23 และ 24 บนถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ ทำ�ให้
พนักงานจากทุกหน่วยทุกฝ่ายได้มารวมอยู่ในที่เดียวกัน จึงสามารถ
ประสานงานกันได้อย่างสะดวก ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพดียง่ิ ขึน้
และ ณ สำ�นักงานแห่งใหม่นเ้ี ราก็ได้มกี ารจัดเตรียมความพร้อมทัง้ ระบบ
เทคโนโลยีสาระสนเทศทีจ่ ะช่วยสนับสนุนและช่วยอำ�นวยความสะดวกใน
การทำ�งานให้แต่ละฝ่าย มีอปุ กรณ์ส�ำ นักงานทีท่ นั สมัยและครบครัน และมี
ห้องประชุมอย่างเพียงพอแก่ทกุ ฝ่ายได้ใช้เพือ่ การจัดประชุม พูดคุย ปรึกษา
หารืออันจะนำ�ไปสูผ่ ลสัมฤทธิท์ ด่ี ขี องการทำ�งานได้

ประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

• ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารและบริ ก าร (Operation
Excellence): เรามีการขยายจำ�นวนสาขารวมทั้งสิ้น 461 แห่งในปีน้ี
โดยมีสาขาในกรุงเทพ 187 แห่ง ในขณะทีต่ า่ งจังหวัดมีถงึ 274 แห่ง ซึง่
เป็นไปตามแนวทางการขยายการบริการของเราทีม่ งุ่ เน้นออกไปยังพืน้ ที่
ต่างจังหวัดมากขึน้ เพือ่ รองรับกับความต้องบริโภคและกำ�ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ มาก
ขึ้นของลูกค้าโดยเฉพาะตามหัวเมืองขนาดใหญ่ ในขณะเดียวกันเราก็
มีการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโดยการนำ�ระบบการสั่งสินค้า
แบบ FG Ordering เข้ามาใช้ และทีส่ �ำ คัญไม่ยง่ิ หย่อนไปกว่ากันคือระบบ
การตรวจสอบภายในของเราเองทีม่ กี ารดำ�เนินการอย่างสม่�ำ เสมอตลอด
ทัง้ ปีเพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถวางใจได้วา่ คุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการ
ของเราเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันในทุกร้าน
• ความเป็นเลิศขององค์กร (Organization Excellence): นอกจาก
การได้มาอยู่ ณ สำ�นักงานเดียวกันจะทำ�ให้พนักงานทุกคนในองค์กร
ทำ�งานประสานกันได้ดขี น้ึ แล้ว เรายังได้ขยายความตัง้ ใจของเราไปสูก่ าร
สร้างสังคมทีด่ ดี ว้ ย โดยสานต่อโครงการ CSR ทีด่ �ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
และได้ผลตอบรับที่ดีมาทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากรผ่านศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี โครงการ S&P Kitchen for
Kids สำ�หรับโรงเรียนทีข่ าดแคลนโดยเฉพาะในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด โครงการ
Cake A Wish Make A Wish การฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาด้านจิตใจทีบ่ า้ น
ไรวา เป็นต้น และที่สำ�คัญคือในปีน้ีเรายังได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส
จากสำ�นักงานคณะกรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ในฐานะทีเ่ ป็นองค์กรทีม่ ธี รรมาภิบาล ซึง่ ไม่เพียงเป็นสิง่ ยืนยัน
ถึงความตัง้ ใจในการดำ�เนินการทีเ่ รามีตลอดมาเท่านัน้ หากแต่ยงั ทำ�ให้
เราต้องพยายามทีจ่ ะสร้างมาตรฐานการทำ�งานให้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้
• เรามั่นใจว่าการก้าวย่างเข้าสู่ปีท่ี 41 ของเราจะดำ�เนินต่อไปตาม
วิสยั ทัศน์ทจ่ี ะเป็น “ผูน้ �ำ ในธุรกิจร้านอาหารไทย ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความชื่นชอบทั่วโลก” ไม่ว่าจะเป็น
การเติบโตของการดำ�เนินงานในประเทศที่เราได้พยายามผลักดันให้
ขยายตัวไปตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของบริษัท หรือการดำ�เนินงาน
ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งเราได้มีการวางแผนและ
ประสานงานมาอย่างต่อเนื่องจนคาดว่าในปีน้ีเราจะสามารถเริ่มได้ท่ี
ประเทศกัมพูชา และเราก็ยงั ไม่หยุดยัง้ สำ�หรับการเติบโตในประเทศอืน่ ๆ
ทัง้ ในจีนและยุโรป
• ความสำ�เร็จที่เราเติบโตได้มาจนมีวันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่เรา
ตระหนักอยูเ่ สมอว่า เกิดขึน้ ได้ดว้ ยการสนับสนุนอย่างต่อเนือ่ งจากท่าน
ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้าทุกท่าน และที่สำ�คัญคือความร่วมมือร่วมใจอย่าง
ดีเยี่ยมจากทั้งผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกหน่วย
ทุกฝ่ายซึ่งร่วมกันฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคนานัปการมาด้วยจุดยืน
เดียวกัน คือ “ไม่ใช่เพื่อผลกำ�ไรระยะสั้น แต่เพื่อลูกค้าระยะยาว”
เราจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ทำ�ให้เราก้าวเดินมาได้อย่างมั่นคงจนเข้าสู่ปี
ที่ 41 และเราก็จะมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด
ให้ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงานบริษัททุกท่าน และสังคมของเรา
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมาและพัฒนาการที่ส�ำ คัญ
กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516 โดยเริ่มต้นจากการเป็นร้านขายไอศกรีม
อาหาร และของว่างในซอยสุขมุ วิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึง่ ได้รบั ความนิยมและการตอบรับจากลูกค้าจำ�นวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจ
เพิม่ ขึน้ ด้วยการทำ�ธุรกิจร้านเบเกอรี่ และประสบความสำ�เร็จจากการเป็นผูน้ �ำ ในการผลิตเค้กแต่งหน้าตามสัง่ และเค้กลายการ์ตนู รายแรกในประเทศไทย รวม
ทั้งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มีการขยายสาขาอย่างรวดเร็วใน
แหล่งทำ�เลที่สำ�คัญทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยในปี 2523 เอส แอนด์ พี ได้เปิดตัวสาขาสยามสแควร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆ ที่นำ�กลยุทธ์
ด้านการตลาดร้านอาหารมาใช้ อาทิ ระบบหน้าม้าและสื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังเป็นผู้นำ�เทรนด์ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า
อีกด้วย สำ�หรับในต่างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด์ พี มีการขยายสาขาออกไป
ในปี 2532 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ได้เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีการลงทุน
และขยายงานทั้ ง ทางด้ า นธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารและการผลิ ต เบเกอรี่
อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์ “เอส แอนด์ พี” ประกอบด้วย ธุรกิจ
ร้านอาหารเอส แอนด์ พี และธุรกิจเอส แอนด์ พี เบเกอรีช่ อ้ พ โดยมุง่ เน้น
การขยายฐานลู ก ค้ า ให้ มี ค วามหลากหลายเพิ่ ม ขึ้ น บริ ษั ท สามารถ
สร้างเครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ให้เป็นที่ยอมรับได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังสามารถนำ�เสนอและสร้างแบรนด์ใหม่ๆ
ให้เป็นที่ยอมรับแก่กลุ่มลูกค้าในระดับต่างๆ อย่างแพร่หลาย ได้แก่
ร้านอาหารไทยร่วมสมัย “Patara” ร้านอาหารนานาชาติ “Patio”
กลุ่มร้านอาหารในบรรยากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง “Vanilla”
ร้านกาแฟ “BlueCup” ผลิตภัณฑ์ขนมไทย “Simply Thai” คุกกี้ “Delio”
วุ้นคาราจีแนน “Jelio Jelly” และที่สำ�คัญคือ เอส แอนด์ พี ถือเป็น
ผู้ริเริ่มพัฒนาธุรกิจการจำ�หน่ายขนมไหว้พระจันทร์ตรา “S&P” และ
“มังกรทอง” ด้วยการบรรจุในซองสวยงามที่ช่วยรักษาคุณภาพขนมได้
นานขึ้น พร้อมบรรจุภัณฑ์ดีไซน์หรูและทันสมัย

บริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่
ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น บริษัทก็ได้นำ�ร้าน Maisen ซึ่งเป็นร้านหมูทอดที่มี
ชือ่ เสียงทีส่ ดุ ในกรุงโตเกียวมาเปิดบริการนอกประเทศญีป่ นุ่ เป็นครัง้ แรก
ในปี 2555 และในปี 2556 นีก้ ย็ งั ได้น�ำ ร้านอาหารญีป่ นุ่ แนวไคเซกิดงั้ เดิม
ทีม่ ชี อื่ เสียงมากของญีป่ นุ่ เช่นกัน คือร้าน Umenohana มาเปิดให้บริการ
ครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ในปี 2533 บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยได้เปิด
ร้านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ชอื่ ร้าน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine)
ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษด้วยต้องการให้ชาวต่างชาติได้ลมิ้ รสชาติ
อาหารไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ประกอบ
กับความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยาย
ร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน เอส แอนด์ พี มีร้านอาหารไทย
ตั้งอยู่ใน 7 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย
ไต้หวัน สิงคโปร์ จีน และมาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 22 สาขา ภายใต้แบรนด์
ที่หลากหลายทั้ง Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam และ
Bangkok Beat Bistro

บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ
ประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และเครือ่ งดืม่ ร้านจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ และอาหารสำ�เร็จรูปต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
อาหาร ภายใต้ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งมีรายละเอียดการดำ�เนินธุรกิจ
ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ และโครงสร้างกลุ่ม บริษัท เอส
แอนด์ พี ดังต่อไปนี้

บริ ษั ท ได้ มี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า นธุ ร กิ จ อาหารสำ � เร็ จ รู ป รวมทั้ ง
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ภายใต้แบรนด์
“Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อทัศนคติและพฤติกรรม
ที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้านธุรกิจอาหารสำ�เร็จรูปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าของบริษัทได้รับ
การยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ
รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพือ่ ให้การทำ�ธุรกิจครบวงจร
เพิม่ ขึน้ กลุม่ เอส แอนด์ พี ได้มกี ารขยายฐานการให้บริการจัดเลีย้ งนอก
สถานที่ ภายใต้แบรนด์ “Caterman” บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและ
บริการอาหารปิ่นโต (Delivery: 1344) นอกจากนี้ เพื่อให้การบริการของ

ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทดำ�เนินการมาครบ 40 ปี บริษัทยังคงมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อความเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร
รวมทัง้ การบริการทีค่ รอบคลุมช่องทางการจำ�หน่ายต่างๆ ในตลาดทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา คือการนำ�
เสนอสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี มีคณ
ุ ค่ามาตรฐานสากลเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ในเครือ

1. กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ ดำ � เนิ น การโดย บริ ษั ท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
1.1 ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ท่ี
ดำ�เนินการอยู่ภายใต้การดำ�เนินการของ เอส แอนด์ พี รวม 461 สาขา
ถือเป็นช่องทางจัดจำ�หน่ายที่สำ�คัญและทำ�รายได้หลักของบริษัท ซึ่ง
บริษทั ได้วางตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของร้านแยกตามกลุม่ ลูกค้า
เป้าหมายโดยแต่ละร้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างทั่วถึง อาทิ
ร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในวงกว้าง
(Mass Customization)ในขณะทีร่ า้ นอาหารแบรนด์อนื่ มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้า
ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียด
ของร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ได้ดังนี้
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จำ�นวนสาขา
กรุงเทพและปริมณฑล

ต่างจังหวัด

รวม

61

48

109

113

223

336

BlueCup

2

1

3

Vanilla Group

4

-

4

Patio

1

-

1

Bangkok Shokudo

1

-

1

Patara

1

-

1

Grand Seaside

-

1

1

Maisen

3

1

4

Umenohana

1

-

1

187

274

461

S&P Restaurant & Bakery
S&P Bakery Shop

รวม

หมายเหตุ : บริษัทมีเคาน์เตอร์กาแฟ “BlueCup” อยู่ในร้านอาหารและเบเกอรี่ S&P จำ�นวน 250 แห่ง

(1) S&P Restaurant & Bakery
ร้านอาหารที่ให้การบริการเต็มรูปแบบด้วยอาหารไทยและนานาชาติ
หลากหลาย เครือ่ งดืม่ และของหวานทีม่ ใี ห้เลือกมากมาย อาทิ เครือ่ งดืม่
BlueCup ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินค้าพร้อมรับประทาน
มากมาย ใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม่ ความสะอาด
ความปลอดภั ย ตลอดจนการเลื อ กคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งมี คุ ณ ภาพ
สร้างสรรค์เมนูจากเชฟมืออาชีพ โดยให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่ม
ตั้งแต่วัยรุ่น คนทำ�งานและครอบครัว มีบริการหลากหลายให้เลือกทั้ง
การรับประทานทีร่ า้ น (Eat in) การซือ้ กลับบ้าน (Take away) และบริการ
จัดส่งให้ทบี่ า้ น (Delivery) นอกจากนีย้ งั เป็นร้านอาหารทีผ่ บู้ ริโภคสามารถ
เลือกซื้ออาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือ
เป็นทางเลือกง่ายๆ ที่อร่อยสำ�หรับทุกๆ คนตลอดวัน

(2) S&P Bakery Shop & Corner
ร้านเบเกอรี่ที่เลือกทำ�เลเข้าหาลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ในแหล่งชุมชน
ทั่ ว ไป เช่ น ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ห้ า งสรรพสิ น ค้ า อาคารสำ � นั ก งาน
เพื่ อ ความสะดวกในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งดื่ ม กาแฟ BlueCup
เบเกอรี่ เค้กคุกกี้ แซนวิชและขนมปัง พร้อมทั้งอาหารสำ�เร็จรูปอื่นๆ
โดยเน้นทำ�เลในกรุงเทพฯ ปริมณฑลให้ครอบคลุมพื้นที่สำ�คัญๆ ใน
แต่ละภาคของประเทศ
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(3) Vanilla Group
Vanilla Group เป็นกลุ่มร้านอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่ม
วัยรุ่นและวัยทำ�งานที่ทันสมัย มีรสนิยมและความเป็นตัวของตัวเอง
ร้ า นอาหารใน Vanilla Group จะนำ � เสนออาหารที่ มี คุ ณ ภาพ
ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
• ร้าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/
Chocolatier/ Confiserie
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นำ�มาประยุกต์เพื่อให้
เข้ากับ Lifestyle ทีท่ นั สมัยของกลุม่ ลูกค้าของสถานทีต่ ง้ั (สยามพารากอน
ช็อปปิ้งมอลล์) นำ�เสนอความพิถีพิถันของการสร้างสรรค์เมนู อาทิ
พาสต้า สลัด-แซนวิชและขนมหวานสไตล์ฝรัง่ เศส พร้อมทัง้ สินค้าทีร่ ะลึก
• ร้าน Vanilla Café: Japanese Style Cafe
ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญี่ปุ่นบรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์
ญี่ปุ่นที่เน้นความเรียบง่ายให้แต่ละมุมในร้านมีความเป็นส่วนตัว จูงใจ
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ด้วยการคิดค้นเค้กและขนมญี่ปุ่นที่หลากหลายเหมือนมารับประทาน
อาหารที่บ้านเพื่อน ทางเลือกใหม่ที่ประสบความสำ�เร็จอย่างมากใน
การสร้างความพึงพอใจให้กลุ่มลูกค้าระดับบน
• Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food
ร้านสไตล์วานิลลาภายใต้คอนเซปต์ “อาหารไทยพื้นบ้านทานง่าย”
ใส่ ใจในเรื่ อ งการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ดใหม่ มี คุ ณ ภาพและนำ � มาปรุ ง
อย่ า งพิ ถี พิ ถั น พร้ อ มนำ � เสนอเบเกอรี่ เครื่ อ งดื่ ม และขนมหวานที่
ผสมผสานวัตถุแบบไทย
• ร้าน Teppan Ice: เทปปันไอซ์ไอศกรีมผัดสไตล์ญี่ปุ่น
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตล์ญี่ปุ่นอร่อยแบบหวานน้อย ไขมันต่ำ�
มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรส น้ำ�เต้าหู้แบบดั้งเดิม รสโยเกิร์ตผลไม้
รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่น
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(4) Patio: Delicatessen
ร้านอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบ
อาหารนานาชาติในลักษณะ Home Style Cooking ในบรรยากาศ
เรียบง่ายและสบายๆ

(5) Bangkok Shokudo
เป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัย มีความเป็นเอกลักษณ์โดยการนำ�เมนู
อาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติ ทำ�ให้มีความเป็นสากล
มากยิ่งขึ้น เพื่อสนองตอบสังคมเมืองยุคใหม่ในด้านความทันสมัย
ของบรรยากาศการตกแต่งร้าน ไอเดียการนำ�เสนอเมนูอาหารและ
การตกแต่งที่แตกต่างจากร้านอาหารไทยทั่วไปในปัจจุบัน

(6) Patara: Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยร่วมสมัย สำ�หรับงานเลี้ยงสังสรรค์เชิงธุรกิจและ
โอกาสพิเศษต่างๆ รวมทั้งการจัดงานประชุมและงานพิธีมงคล ใน
บรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ่นสบายแต่มีระดับ และได้รับรางวัล
Thailand Best Restaurant ติดต่อกันมา 9 ปี
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(7) Grand Seaside: Seafood
ร้ า นอาหารทะเลและอาหารไทยร่ ว มสมั ย ในบรรยากาศสบายๆ
ชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
(8) BlueCup Coffee
ร้ า น BlueCup Coffee เป็ น จุ ด จำ � หน่ า ยกาแฟสดคุ ณ ภาพใน
ร้านเอสแอนด์พี เริ่มต้นขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ที่
ร.พ. ศิริราช ซึ่งในขณะนั้นเป็นช่วงที่ตลาดกาแฟสดกำ�ลังเริ่มพัฒนาใน
ประเทศไทย เมือ่ หันกลับมาเห็นถึงความพร้อมของบริษทั ศักยภาพและ
ทรัพยากรที่ต้องการให้ร้านเอสแอนด์พี มีกาแฟสดคุณภาพไว้คอยให้
บริการจึงถือเป็นจุดกำ�เนิดของชือ่ BlueCup Coffee ตัง้ แต่นนั้ เป็นต้นมา
ปัจจุบันกาแฟ BlueCup ในร้านเอสแอนด์พีมีทั้งหมด 250 จุดขาย
ทั่วประเทศ เป้าหมายในการดำ�เนินธุรกิจของ BlueCup Coffee
คือเป็นร้านกาแฟชั้นนำ � ที่ อยู่ ในใจของผู้ บริ โ ภคคนไทย มี ก าแฟสด
คุณภาพ อาหารและเบเกอรี่อร่อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ และ
บ ริ ษั ท มี แ ผ น ที่ จ ะ ข ย า ย ร้ า น ก า แ ฟ B l u e C u p เ พื่ อ ใ ห้ ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายทั้งประเทศ ทั้งนี้นอกจากจุดขายในร้านเอสแอนด์พี
แล้ว ยังมีการริเริ่มเปิดร้านกาแฟ BlueCup ที่เป็นแบบ ‘standalone
store’ ให้ บ ริ ก ารอี ก ด้ ว ย โดยสาขาแรก คื อ ร้ า นกาแฟ BlueCup
ที่ห้างเซ็นทรัลเวิร์ลและสาขาล่าสุดที่เปิดคือที่สนามบินสุวรรณภูมิ
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2. กลุ่มธุรกิจที่ด�ำ เนินการโดยบริษัทย่อย
2,1 บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80 ดำ�เนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
(1) ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
กลุ่ม เอส แอนด์ พี เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ�ธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสำ�เร็จทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทถือได้ว่าเป็นหนึ่ง
ของตัวแทนวัฒนธรรมไทยด้านอาหารในต่างแดน โดยมีการขยายสาขาในต่างประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นใน
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีร้านอาหารในต่างประเทศ รวม 22 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้
อังกฤษ

สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย

ไต้หวัน

สิงคโปร์

จีน

มาเลเซีย

รวม

Patara

4

1

1

-

1

1

-

8

SUDA

1

-

-

-

-

-

-

1

Siam Kitchen

-

-

-

-

5

-

-

5

Bangkok Jam

-

-

-

3

3

-

-

6

Bangkok Beat Bistro

-

-

-

-

-

-

2

2

รวม

5

1

1

3

9

1

2

22

• SUDA: Thai Cafe Restaurant
แบรนด์น้องใหม่ใต้ปีกบริหารของ S&P Global เป็นร้านอาหารไทยที่
นำ�เสนอความหลากหลายของอาหารไทยที่ถูกใจผู้บริโภครุ่นใหม่ของ
ศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก

• Patara: Fine Thai Cuisine
ร้านอาหารไทยให้บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้แต่ก้าว
ทันยุคสมัยสไตล์ตะวันตก มีอยู่ 4 สาขา ในประเทศอังกฤษ ส่วน
ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สิงคโปร์และจีน มีอยู่ประเทศ
ละ 1 สาขา
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• Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
ร้ า นอาหารที่ ข ายอาหารไทยที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม และเป็ น ที่ ย อมรั บ ของ
คนต่างชาติ ร้าน Siam Kitchen ได้ รับสั ญ ลั กษณ์ Halal จึ ง เป็ น
ร้านอาหารไทยแบรนด์เดียวที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวมุสลิม
ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ 5 สาขา

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 019

2.2 บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.93 ดำ�เนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2.3 บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูชั่น จำ�กัด
เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด์ พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จำ�กัด มี
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 20 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ
99.99 ดำ�เนินธุรกิจจัดส่งพิซซ่าและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันที่
1 สิงหาคม 2553 บริษัทได้หยุดการดำ�เนินกิจการ และได้โอนทรัพย์สิน
ให้แก่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
2.4 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 10 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่
27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ดำ�เนินธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทย ปัจจุบันมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบแฟรนไชส์
ภายใต้แบรนด์ Maisen

• Bangkok Jam (Singapore) / Bangkok Beat Bistro (Malaysia):
Thai and Pan-Asian Cuisine
อาหารไทยที่ได้อิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป็นร้านสำ�หรับ
หนุ่มสาววัยทำ�งานที่ต้องการความทันสมัย ทันใจทุกความต้องการ มี
3 สาขาในประเทศสิงคโปร์ และ 3 สาขาในประเทศไต้หวัน และเปิด
ใหม่ 2 สาขาในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ Brand “Bangkok Beat Bistro”

• ร้านไมเซน
ทงคัตสึไมเซน คือ ร้านอาหารประเภททงคัตสึ หรือหมูชุบแป้งทอด
ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และได้รับความนิยมจาก
คนญีป่ นุ่ ทัว่ ประเทศ โดยได้รบั การขนานนามว่าเป็น “ทงคัตสึทอี่ ร่อย..
นุ่ม จนใช้ตะเกียบตัดได้” ในปี 2554 ทงคัตสึไมเซนได้ฉลองการเข้าสู่
ปีที่ 48 ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปิดร้านทงคัตสึไมเซนร้าน
แรกในประเทศไทย ที่ชั้น B สีลมคอมเพล็กซ์ เพื่อให้คนไทยได้ลิ้มลอง
ทงคัตสึที่ปรุงด้วยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปังกรอบเบา ราวกับ
กลีบดอกไม้ทผี่ ลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนได้ทงคัตสึในฝันที่
อร่อยนุ่ม...ไม่เหมือนใคร และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง ในปี 2556 นี้ ทางร้านจึงได้มีการขยาย
เพิ่มอีก 3 สาขา คือ J Avenue ทองหล่อ, สนามบินสุวรรณภูมิ และ
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

S&P ANNUAL REPORT 2013

2.5 บริษัทอุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 25 ล้านบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26
มิถุนายน 2556 โดยบริษัท S&P Syndicate Public Company Limited
ถือหุ้นร้อยละ 60 และบริษัท Umenohana Co.,Ltd ถือหุ้นร้อยละ
40 ดำ�เนินธุรกิจภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
ภายใต้แบรนด์ Umenohana ในประเทศไทย
• ร้านอุเมะ โนะฮานะ
ร้านอาหารอุเมะ โนะฮานะ (Umenohana) ถือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่
มีคอนเซปต์หลักสามประการได้แก่ (1) การเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบ
ไคเซกิดั้งเดิมที่ถือว่าการรับประทานอาหารไม่ใช่เป็นเพียงแค่การดับ
ความหิวกระหาย แต่เป็นสิ่งที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจ (2) การ
นำ�เสนอความอร่อยที่เหนือความคาดหมาย เพราะเน้นให้อาหาร
ทุกจานที่เสริฟ เป็นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมนูที่เป็นเอกลักษณ์คือเมนูปูและเมนูเต้าหู้หลากหลายรายการ และ
(3) การมอบความประทับใจที่ไม่มีวันลืม ด้วยบริการจากพนักงานที่
ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อมุ่งมั่น
ในการให้บริการด้วยหัวใจอย่างเต็มที่ในทุกๆ วัน
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3. กลุ่มธุรกิจที่ด�ำ เนินการโดยบริษัทร่วม

		
3.1 บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 100 ล้านบาทโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ
47.99 ดำ�เนินธุรกิจนำ�เข้าและจัดจำ�หน่าย ไอศครีม “ฮาเก้น-ดาส”
• Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream
ฮาเก้ น -ดาส ไอศกรี ม ซู เ ปอร์ พ รี เ มี่ ย มคุ ณ ภาพสู ง ระดั บ โลกด้ ว ย
การบรรจงคัดสรรเฉพาะส่วนผสมชัน้ เยีย่ มจากทัว่ ทุกมุมโลก นำ�มาผลิต
เป็นไอศกรีมเนื้อแน่นนุ่มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร่อย เข้มข้น
สัมผัสช่วงเวลาอันแสนพิเศษนี้ได้ที่ ฮาเก้น-ดาสคาเฟ่ ทั้ง 23 แห่ง
ทั่วประเทศไทย และจุดขายทั้งในโรงแรม ร้านอาหารไฮเปอร์มาร์เก็ต
และ ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ�ทั่วไป

3.2 บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว 10 ล้านบาทโดยบริษทั ถือหุน้ ร้อยละ
49.97 ดำ�เนินธุรกิจให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลายในลักษณะ
แคนทีน หรือรับจ้างเหมา การทำ�อาหารให้กับกลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น
โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรมและสถานศึกษาต่างๆ โดยเป็น
การร่วมทุนกับบริษัทพรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)
จำ�กัด ในเครือบริษทั โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้แบรนด์ “ฟูด้ เฮ้าส์”
(Food house)
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ประเภทผลิตภัณฑ์และบริการ

ภายใต้บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
1. ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

จากการเป็นผู้นำ�ด้านธุรกิจเค้กและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ เอส แอนด์ พี มากกว่า 40 ปี บริษัทได้มีการพัฒนาและแนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งออกแบบ
บรรจุภณ
ั ฑ์รปู แบบใหม่อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีห่ ลากหลาย ทัง้ กลุม่ วัยรุน่ วัยทำ�งานและกลุม่ ครอบครัวระดับ
กลางขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่ๆ บริษัทได้ให้ความสำ�คัญทั้งด้านคุณภาพของ
สินค้าและวัตถุดิบด้านความสดและด้านความอร่อย เพื่อเป็นการตอกย้�ำ สโลแกนที่ว่า เอส แอนด์ พี ชื่อนี้ มีแต่ของอร่อย
1.3 เค้กแช่แข็ง: Frozen Cake
จากชื่อเสียงในด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ บริษัทได้ขยายธุรกิจเค้กแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค โดย
มีหลายรสชาติให้เลือกรับประทาน ทุกๆ รายการเราเลือกสรรวัตถุดิบ
ชัน้ ดีและควบคุมการผลิตทุกขัน้ ตอนตามมาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย

1.1 เค้ก: Fresh Cake
จากการสั่งสมประสบการณ์อย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับ ตลอดจน
ลูกค้าทุกท่านยังคอยให้การสนับสนุนไว้วางใจในความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ด้านศิลปะการทำ�เค้ก ทำ�ให้เรายิ่งมุ่งมั่นรักษาคุณภาพทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การคัดสรรส่วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตให้ได้
เค้กที่มีรสสัมผัสที่กลมกล่อม หอมมัน อย่างดีที่สุด และบริษัทไม่หยุด
พัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ตกแต่งเพื่อให้เป็นที่ถูกใจลูกค้า
ทุกกลุ่มให้มากที่สุด บริษัทตั้งใจที่จะให้เค้กแสนอร่อยจากเอส แอนด์ พี
เป็นตัวแทนส่งมอบความสุขทุกโอกาสให้กับคนพิเศษ โดยเฉพาะใน
ช่วงเทศกาลแห่งความสุขของทุกๆ ปีโดยในปี 2556 ทางบริษัทได้เพิ่ม
มูลค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการนำ�ลิขสิทธิ์ Angry Birds มาใช้ใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์อีกด้วย

1.2 คัพเค้ก: Cupcake
จากความสำ � เร็ จ ของเค้ ก ปอนด์ แ ละเค้ ก ชิ้ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ จาก
ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง ทำ�ให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและคิดค้นไอเดีย
เค้กใหม่ๆ อยูเ่ สมอจนได้คพั เค้ก เค้กดีไซน์ใหม่รปู แบบกะทัดรัดทีต่ กแต่ง
หน้าเค้กเน้นความหลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ให้คุณเลือก
ส่งต่อความสุขได้ทุกโอกาสและตามสไตล์ที่ต้องการ ทั้งแบบน่ารัก
เรียบหรู หรือออกแบบเองก็ได้ และคัพแค้กของเรายังคงความสด
อร่อยได้รสชาติของเค้กคุณภาพระดับ เอส แอนด์ พี ไว้ในทุกคัพ

1.4 ขนมอบ: Puff and Pastry
ขนมอบของเอส แอนด์ พี จะเน้น “ความสด” และ “อร่อย” ใหม่ทุกวัน
ประกอบด้วย “กลุ่มพาย/พัฟ” เนื้อแป้งพาย/พัฟ ของเอส แอนด์ พี
โดดเด่นเฉพาะตัว เพราะเราใช้วิธีรีดพับแห้งสลับเนยสดถึง 144 ชั้น
ทำ�ให้แป้งพายของเอส แอนด์ พี กรอบ เบา “กลุ่มครัวซองท์เดนิช”
เนื้อแป้งนุ่ม ชุ่มฉ่ำ�ด้วยเนยสดแท้ๆ มีให้เลือก 2 แบบด้วยกันคือ
ครัวซองท์บัทเทอร์เนยสดและครัวซองท์สไตล์ฝรั่งเศส “กลุ่มพิซซ่า”
สามารถทานเล่นได้เลย รสชาติเข้มข้นในแบบฉบับของไทยสไตล์
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1.5 ขนมปัง: Fresh Bread
ขนมปัง แบ่งเป็น “กลุ่มขนมปังมีไส้” เป็นขนมเนื้อนุ่มมีรูปมีไส้ต่างๆ ทั้ง
ไส้เค็มและไส้หวาน และขนมปังแซนวิช เป็นขนมปังแผ่นทีม่ หี ลากหลาย
รสชาติ นอกจากนี้ เอส แอนด พี ยังให้ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ทีดี่ต่อ
สุขภาพ โดยบริษัทได้แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มารองรับผู้บริโภคที่ใส่ใจ
คุณภาพ อาทิ ขนมปังข้าวกล้องงอก ขนมปังนมไฮแคลเซียม ขนมปัง
ฟักทอง ขนมปังแครอท
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1.7 ขนมไหว้พระจันทร์: Mooncake
บริษัทให้ความสำ�คัญในการนำ�เสนอขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหม่ สด
สะอาด ปลอดภัยและมีอายุผลิตภัณฑ์ที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้
นานขึ้ น บริ ษั ท ยั ง ครองความเป็ น ผู้ นำ � และได้ รั บ การยอมรั บ จาก
ลูกค้าในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ภายใต้ยี่ห้อ S&P และ Golden
Dragon (มังกรทอง) ตลอดมาในแต่ละปี เอส แอนด์ พี จะนำ�เสนอ
ขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายไส้เพือ่ รองรับความต้องการของผูบ้ ริโภค
นอกเหนือจากความอร่อยของผลิตภัณฑ์ทบี่ รรจงคัดสรรแล้ว เอส แอนด์
พี ยังให้ความสำ�คัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ ด้วยดีไซน์คลาสสิค
ของดอกโบตั๋น ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความมงคล ความร่ำ�รวย
โชคลาภ สุขภาพร่างกายดี ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง การงานอันเจริญ
ก้าวหน้า ความรักยัง่ ยืนตลาดจนความอุดมสมบูรณ์ตา่ งๆ ของครอบครัว
ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้รับเป็นอย่างยิ่ง

1.6 คุกกี้: Cookies
บริษัทได้ใช้ส่วนผสมของเนยสดแท้ๆ จึงทำ�ให้คุกกี้เอส แอนด์ พี มี
ความหอมกรอบและอร่อย มีให้เลือกรับประทานหลากหลายรูปแบบ
ในบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม คุกกี้คลาสสิค รสนม เนย กาแฟ และใบเตย,
คริสปี้ไลท์ รสอัลมอนด์ ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช, คุกกี้
แฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต มอลท์ และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม
รส ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด์ เอิร์ลเกรย์ และมอคค่าอัลมอนด์ และ
ชอร์ตเบรดที่มีปริมาณเนยสดมากกว่าคุกกี้อื่นๆ สำ�หรับปี 2556 นี้
ทางบริษัทได้มีการพัฒนาคุกกี้แบบอบสดที่หน้าร้าน 3 รสใหม่คือ
Macadamia & White Choc Chewy Cookie, Double Choco Chewy
Cookie และ Oatmeal & Cranberry Chewy Cookie
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบรนด์ เดลิโอ (Delio) คุกกี้ เพื่อนำ�เสนอคุกกี้
หลากหลายชนิด เพือ่ ขยายฐานของกลุม่ ลูกค้าให้มากขึน้ โดยมีจ�ำ หน่าย
ในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไป ร้านสะดวกซื้อ
และร้านมินิมาร์ททั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด

1.8 ขนมไทย: Thai Sweet Delicacies
ขนมไทยหลากหลายรู ป แบบและรสชาติ ทั้ ง ขนมตำ � รั บ โบราณหา
รับประทานยากและขนมไทยประยุกต์ที่ผสมผสานขนมแบบตะวันตก
กับรสชาติแบบไทยๆ ในบรรจุภัณฑ์สวยงามร่วมสมัย
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2. ผลิตภัณฑ์อาหาร
2.1 อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง: Quick Meal
ในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน บริษัทได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จุดเด่นของอาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็งของ
บริษัทที่แตกต่างจากคู่แข่งอื่น คือ อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง เอส แอนด์ พี ทุกเมนูได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้อร่อยถูกใจผู้บริโภค ทั้งให้คุณค่าและ
ความปลอดภัยในด้านโภชนาการ มีการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั้ ภายในและภายนอกทีท่ นั สมัยเพือ่ ให้เหมาะกับชีวติ แบบเร่งรีบของผูบ้ ริโภคมากขึน้ สะดวก
และช่วยในเรื่องเวลาการอุ่นอาหารน้อยลง รวมถึงเมนูอาหารแช่แข็งที่มีหลากหลาย มีการพัฒนาสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา มีเมนูใหม่
หลายรายการ เช่น ข้าวปลาแซลมอนผัดฉ่า ข้าวเหนียวดำ�มะพร้าวอ่อนน้ำ�กะทิ ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อน เป็นต้น

2.2 ไส้กรอก: Premo
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ส้ ก รอกประเภทต่ า งๆ แฮมและเบคอนด้ ว ยแบรนด์
“พรีโม” สำ�หรับลูกค้าระดับกลางขึ้นไป ซึ่งผลิตภัณฑ์ใช้สูตรเฉพาะของ
เอส แอนด์ พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน่น อร่อย
ในแบบฉบับรสชาติที่คนไทยคุ้นเคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน โดย
ผลิตภัณฑ์ใช้เป็นวัตถุดิบของร้านอาหาร เอส แอนด์ พี และจำ�หน่ายให้
แก่ลูกค้าทั้งแบบบรรจุซอง และแบบไส้กรอกตักขายในช่องทางค้าปลีก
ในโมเดิร์นเทรด รวมทั้งการรับจ้างผลิตให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารอื่นๆ ซึ่ง
ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง
เช่น ไส้กรอกอิตาเลี่ยนชีส ไส้กรอกหมูกระเพรา เป็นต้น

2.3 วุ้นคาราจีแนน: Jelio Jello
เป็นการคิดค้นขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนำ�ลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายของสินค้า เจลลี่ คาราจีแนนสำ�เร็จรูปทั้งในรูปแบบ
เจลลี่ผสมเนื้อผลไม้และเจลลี่พร้อมดื่มผสมน้ำ�ผลไม้ให้วิตามินซีสูง
ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ เจลลี่ผสมแบล็กเคอแร้นท์
(blackcurrant flavor)
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2.4 ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร: Royallee
ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหาร (Dry Mix) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ได้แก่ สีผสมอาหาร แป้งคัสตาร์ด เป็นต้น
2.5 ผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาติ: Delicatessen
เอส แอนด์ พี เป็นผู้ผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใต้เครื่องหมายการค้า Patio ได้แก่ น้ำ�สลัด ซุปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์ส�ำ เร็จรูปอื่นๆ ที่มี
รสชาติที่อร่อยและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีจ�ำ หน่ายที่ร้านอาหารเอส แอนด์ พี และในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ�ทั่วไป

3. บริการอื่นๆ
3,1 บริการจัดส่งอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด์ พี Delivery เพียงแค่กดเบอร์โทร 1344 บริการจัดส่งอาหาร
เครื่ อ งดื่ ม เค้ ก เบเกอรี่ ที่ ห ลากหลายและผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหารพร้ อ ม
รับประทานจัดส่งถึงบ้านเพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์สไตล์
ด้วยความสะดวกและความรวดเร็ว รวมถึงการบริการปิ่นโตที่จัดส่ง
อาหารถึงบ้านในแต่ละมื้อทุกวันโดยเน้นให้ความสำ�คัญเรื่องคุณภาพ
ความสดใหม่และความรวดเร็วในการบริการ

3.2 บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่: Caterman
บริ ก ารจั ด เลี้ ย งสำ � หรั บ ทุ ก โอกาสสำ � คั ญ ด้ ว ยเมนู ห ลากหลาย ใส่ ใจ
ทุ ก รายละเอี ย ด สามารถนำ � เสนอรู ป แบบการจั ด เลี้ ย งครบวงจร
ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆ แบรนด์
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี
บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท
99.93%
บจ.เอส แอนด พี
แอสเซท

99.99%

99.99%

บจ.เอส แอนด พี
อินเตอรเนชั่นแนล
ฟูดส

บจ.เอส แอนด พี
ฟูด โซลูชั่น *

บจ.เอส แอนด พี
โกลเบิล

60.00%
บจ. อุเมะโนะฮานะ
เอส แอนด พี

49.97%

47.99%

บจ.ฟูดเฮาส
เคเทอรริ่ง
เซอรวิสเซส

บจ.เอชดี
ดิสทริบิวเตอรส
(ประเทศไทย)

96.00%

62.00%

บจ. เอส แอนด พี
เรสทัวรองท
(อังกฤษ)

ภัทรา (เจนีวา)
เอสเอ (สวิสเซอรแลนด)

50.00%

50.00%

ธีม ฟูดส (พีทีอี) จำกัด

เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำกัด

50.00%

60.00%

บจ. ภัทรา ไตหวัน
(ไตหวัน) **

บจ. พาทิโอ อินเตอร
เนชั่นแนล (ไตหวัน) ***

52.30%

91.86%

ภัทรา เรสทัวรองท เวียนนา
จีเอ็มบีเอช

บจ.ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล
เรสทัวรองท แมนเนจเมนท

(สิงคโปร)

42.50%

80.00%

(ออสเตรีย)

(สิงคโปร)

(จีน)

100.00%

บจ.บางกอกแจม
(ไตหวัน)

99.99%

บจ.บางกอกแจม
(มาเลเซีย)

หมายเหตุ * หยุดการดำ�เนินกิจการเมื่อ 1 สิงหาคม 2553
		 ** หยุดการดำ�เนินกิจการเมื่อ 30 กันยายน 2550
		 *** หยุดดำ�เนินการเมื่อ 16 ตุลาคม 2554
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แผนภูมิองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผูจัดการใหญ
สำนักงานตรวจสอบ

กรรมการรองผูจัดการใหญ

สนับสนุนองคกร

ธุรกิจอาหารในประเทศ

ธุรกิจการผลิต

สำนักกรรมการ
ผูจัดการใหญ

สายบัญชี
และการเงิน

สายปฏิบัติการ
สาขา S&P

สายการผลิตเบเกอรี่

กิจการองคกร

สายวิจัย
และพัฒนา

สายปฏิบัติการ
สาขา Specialty

สายการผลิตอาหาร

สำนักกลยุทธ

สายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

สายการขาย

สาย Supply chain

สำนักพัฒนาระบบงาน
และการลงทุน

สำนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สายการตลาด

สายพัฒนาธุรกิจ

สายจัดซื้อจัดหา
และคลังสินคา

สำนักกฎหมาย

ศูนยการเรียน S&P

จำ�นวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี 2556 เท่ากับ 7,195 คน
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ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท จำ�นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นางภัทรา
ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
(2) ร้อยโทวรากร
ไรวา
รองประธานกรรมการ
(3) นายประเวศวุฒิ
ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(4) นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
(5) นายวิทูร
ศิลาอ่อน
กรรมการและเลขานุการบริษัท
(6) นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
(7) นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
(8) นายปิยะ
ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
(9) นายอวิรุทธ์
วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการอิสระ
(10) นายจอห์น
สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
(11) นางปัทมาวลัย
รัตนพล
กรรมการ
(12) นายขจรเดช
ไรวา
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(2) นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
(3) นายปิยะ
ซอโสตถิกุล
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายอวิรุทธ์
วงศ์พุทธพิทักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(2) นางปัทมาวลัย
รัตนพล
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(3) นายปิยะ
ซอโสตถิกุล
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
(4) นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำ�นวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
(1) นายวิทูร
ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
(2) นายจอห์น
สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(3) นายปิยะ
ซอโสตถิกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร จำ�นวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
(1) ร้อยโทวรากร
ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายขจรเดช
ไรวา
กรรมการบริหาร
(3) นายประเวศวุฒิ
ไรวา
กรรมการบริหาร
(4) นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการบริหาร
(5) นายวิทูร
ศิลาอ่อน
กรรมการบริหาร
(6) นายจอห์น
สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการบริหาร
(7) นางปัทมาวลัย
รัตนพล
กรรมการบริหาร
คณะผู้บริหาร
(1) นายประเวศวุฒิ
ไรวา
(2) นางเกษสุดา
ไรวา
			
(3) นายวิทูร
ศิลาอ่อน
			
(4) นางพัชรี
จันทรโชติ
(5) นายสมจิตร
กิติธีระกุล
(6) นายจงชนะ
จันทมาศ
			
(7) นายภากรณ์
ทิวเจริญ
(8) นางกัลยุพา
อัชชะกุลวิสุทธิ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหารในประเทศ
รองผู้จัดการใหญ่สายปฏิบัติการสาขา
รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
รองผู้จัดการใหญ่สายการผลิตอาหาร และ
รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล
รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ: รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่านปรากฏในรายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
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สภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
โดยภาพรวมประเทศไทยในช่วงปี 2556 เผชิญกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ โดยในส่วนของปัจจัย
จากภายนอกนั้นยังคงเป็นผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่นที่แม้จะมีสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวบ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่มากพอที่
จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยทั่วไปได้ เพราะยังมีปัจจัยเรื่องของสงครามแถบตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่เศรษฐกิจของจีน
ก็ไม่ได้มีการเติบโตที่ร้อนแรงเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว สำ�หรับปัจจัยภายในประเทศนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การลดลงของอุปสงค์การบริโภคและ
การลงทุนของภาคเอกชน โดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์วิเคราะห์ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาระหนี้สินครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูง โครงการรถคันแรกทีส่ นิ้ สุดลง รายได้เกษตรทีล่ ดลง และราคาสินทรัพย์ทผี่ นั ผวน นอกจากนัน้ ในช่วงประมาณต้นปีจนถึงประมาณกลางๆ ปีกเ็ ป็น
ช่วงที่เงินบาทแข็งอันเป็นผลมาจากเงินทุนที่ไหลเข้ามาจากต่างประเทศ ทำ�ให้การส่งออกมีปัญหา ซึ่งเป็นการซ้ำ�เติมปัญหาการเพิ่มค่าแรงที่ทำ�ให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึน้ อยูแ่ ล้ว แม้วา่ ในระยะต่อมาค่าเงินบาทจะอ่อนตัวลง สถานการณ์การส่งออกก็ไม่ได้ดขี นึ้ มากนักเพราะการชะลอตัวของประเทศผูน้ �ำ เข้าสินค้า
ทำ�ให้อัตราการส่งออกทั้งปีอยู่ในระดับเติบโตเพียงประมาณร้อยละ 3.7 เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2556 จึง
ถูกปรับลดหลายครั้ง จนมาอยู่ที่ระดับเพียงประมาณร้อยละ 3 – 4 เท่านั้น
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของตลาดอาหารและเบเกอรีน่ นั้ ในปี 2556 การแข่งขันยังคงเป็นไปอย่างสูงและต่อเนือ่ ง ทัง้ นีศ้ นู ย์วจิ ยั กสิกรไทย ได้มกี ารคาดการณ์วา่
มูลค่าตลาดร้านอาหารทีเ่ ป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารในปี 2556 มีมลู ค่า 97,431 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 14 จากปี 2555 ทีม่ มี ลู ค่าตลาด 85,466 บาท
โดยร้านอาหารสัญชาติเอเชีย โดยเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่น และร้านอาหารไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว่าร้านอาหารประเภทอื่น อันเนื่องมาจากกระแส
ความนิยมและกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการ รวมไปถึงแนวโน้มของคนไทยที่เลือกใช้จ่ายกับผู้ให้บริการที่เป็นเครือข่ายธุรกิจอาหารมากขึ้นด้วย
ในส่วนของผลิตภัณฑ์เบเกอรีน่ น้ั จากรายงานการศึกษาของ Larive (Thailand) ได้มกี ารประเมินว่ามีมลู ค่าตลาดล่าสุดในปี 2555 เท่ากับ 27 พันล้านบาท
โดยในช่วงสองสามปีที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของผู้เล่นหลักในตลาดอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปี และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ในระดับ
สองหลักต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง แนวโน้มตลาดเบเกอรี่ที่ดีดังกล่าวนี้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารว่างของคนไทยที่ค่อนข้างสูงเมื่อ
เทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกัน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 126 บาทต่อครั้งสูงมากกว่าคนสิงคโปร์และคนฟิลิปปินส์ที่มีค่าใช้จ่าย 99 และ 69 บาท
ต่อครั้งตามลำ�ดับ (เป็นตัวเลขที่รวบรวมในเดือนมีนาคม 2556) ทั้งนี้ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยวิเคราะห์ว่าแนวโน้มที่กำ�ลังเกิดขึ้นในตลาดเบเกอรี่ก็คือ
การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การเข้ามาของแฟรนไชส์ของต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่มีรสชาติของอาหารท้องถิ่น
รูปแบบการรับประทานเบเกอรี่ของคนสมัยใหม่ท่ีนิยมออกไปนั่งทานที่ร้านมากขึ้นโดยเฉพาะร้านที่เน้นความเป็นโฮมเมดหรืออบสดในร้าน รวมทั้งความ
ยินดีที่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นสำ�หรับการบริโภคเบเกอรี่ที่ให้ความพึงพอใจทั้งรสชาติ คุณภาพและความทันสมัย
สำ�หรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของเอส แอนด์ พี นั้น ในปีนี้บริษัทได้ดำ�เนินกิจการมาครบรอบ 40 ปีและมีสาขารวมทั้งสิ้นถึง 461 สาขา แต่เนื่องจาก
ภาวะตลาดในกรุงเทพฯเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้ว บริษัทจึงให้ความสำ�คัญกับการขยายสาขาต่างจังหวัดมากขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ขยายได้ปีละ 50 สาขา เพื่อ
ให้ครบ 1,000 สาขาในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยมียุทธศาสตร์สำ�คัญคือการสร้างแบรนด์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและวางตำ�แหน่งการตลาดของแต่ละแบรนด์ที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการมีร้านอาหารที่ครอบคลุมทุกระดับและนานาชนิด จะได้สอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
ของลูกค้าทีเ่ ปลีย่ น แปลงตลอดเวลา พร้อมกันนัน้ ก็มกี ารเตรียมการขยายธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ โดยวางแผนสร้างโรงงานใหม่ขน้ึ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตะวันออกใน 2 – 3 ปี เพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตอีกเท่าตัว จากเดิมที่มีโรงงาน 2 แห่งอยู่แล้วในภาคเหนือและภาคใต้ และในส่วนโรงงานที่กรุงเทพฯ
ก็จะมีการขยายกำ�ลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวเช่นเดียวกันจากโรงงาน 3 แห่งที่มีอยู่ ทั้งนี้สิ่งที่ท้าทายสำ�หรับ เอส แอนด์ พี ในการดำ�เนินธุรกิจก็คือ
เป้าหมายการขยายธุรกิจต่างประเทศเพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้จาก 10% เป็น 50% ในปี 2566 ขณะที่รายได้ในประเทศจะเหลือ 50% จาก 90% ในปัจจุบัน
โดยคาดว่าโอกาสเติบโตของร้านอาหารและเบเกอรี่ของไทยในตลาดอาเซียนยังมีอีกมาก เพราะชื่อเสียงและความนิยมในระดับโลก
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เหตุการณ์ที่สำ�คัญในปี พ.ศ. 2556
ตลอดระยะเวลาการดำ�เนินงานในปี 2556 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ได้เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศทีเ่ ริม่ มีการชะลอตัวลง ส่งผลให้ก�ำ ลังซือ้ ของ
ผู้บริโภคมีแนวโน้มลดตามไปด้วย ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ยังมีความไม่แน่นอนสูง กระนั้นบริษัทก็ยังมุ่งมั่นในการผลักดันให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็น
ไปตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการขยายธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างๆ เพื่อ
สร้างการรับรู้และช่วยกระตุ้นยอดขายของบริษัท โดยการดำ�เนินการทางธุรกิจเหล่านี้ของบริษัทได้ปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการจัดกิจกรรมที่ช่วยสร้างสรรค์
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ

การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

• ในปี 2556 นี้ บริษทั มีการขยายธุรกิจหลักโดยดำ�เนินการเปิดสาขาใหม่ของร้านแอส แอนด์ พี รวมทัง้ สิน้ จำ�นวน 67 ร้าน นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารดำ�เนินการ
ปรับปรุงและตกแต่งร้านใหม่สำ�หรับสาขาเดิมอีกถึง 87 สาขาเพื่อความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการร้าน สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการในการบริโภคของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
• ในเดือนพฤษภาคม มีการเปิดร้าน Bangkok Shokudo ที่ชั้น B1 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม โดยมีคอนเซ็ปต์เป็นร้านอาหารไทยร่วมสมัย มีความ
เป็นเอกลักษณ์โดยการทำ�เมนูอาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติทำ�ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น
• ในเดือนมิถนุ ายน บริษทั ได้ลงทุนในบริษทั Umenohana S&P Co.Ltd. โดยถือหุน้ ร้อยละ 60 ดำ�เนินกิจการร้านอาหารญีป่ นุ่ แบบแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์
Umenohana ซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบไฮเอนด์ เสิร์ฟแบบไคเซคิ (Kaiseki Restaurant) โดยเปิดร้านอุเมะ โนะฮานะ ที่ชั้น 3 ของ Nihonmura Mall
ซอยทองหล่อ 13 ในเดือนกันยายน
• เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้การต้องรับอย่างดียิ่ง ในปีนี้ ร้านทงคัตสึ Maisen จึงได้เปิดเพิ่มอีก 3 สาขา คือสาขา J Avenue ใน
เดือนกันยายน ตามมาด้วยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และสาขาห้างสรรพสินค้าสยามพารากอนในเดือนพฤศจิกายน
• เพื่อเปิดโอกาสให้กับลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มนักเดินทางและคอกาแฟทั้งหลายได้สัมผัสประสบการณ์ความอร่อยเพิ่มมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้
ร้านกาแฟ BlueCup จึงมีการเปิดสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยนอกจากกาแฟและเครื่องดื่มร้อน-เย็นอีกหลากหลายชนิดแล้ว ยังมีอาหารเช้า แซนวิช
และอาหารทานง่ายๆ อีกหลายอย่างพร้อมจำ�หน่ายในร้านอีกด้วย
• ตลอดปี 2556 ฝ่ายวิจยั เเละพัฒนาของบริษทั ได้มกี ารคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดมากถึง 80 รายการ สามารถสร้างยอดขายให้บริษทั ได้เพิม่ สูง
กว่า 300 ล้านบาท เช่น เค้ก 3 มิติรูป Angry Bird, Choco Banana Cupcake, Cheddar Mamon, New Quick Meal (ข้าวผัดน้ำ�พริกปลาแซลมอน,
ข้าวแกงส้มชะอมกุ้ง, สปาเก็ตตี้ซอสกุ้งพริกไทยดำ�, สปาเก็ตตี้ซาลมอนซอสเพสโต้) เป็นต้น และนอกจากผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว ฝ่ายวิจัยเเละพัฒนายังมีการ
ปรับปรุง (renovate) ทั้งผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมอีกถึงกว่า 20 รายการ

รางวัลและความสำ�เร็จ

• รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำ�ปี 2555 จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2556 โดยเป็นหนึ่งใน 4 องค์กรเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ในปีนี้
• คุณประเวศวุฒิ ไรวา ได้รับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award Winner ในงานประกาศผลรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards
2013 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 รางวัลนี้มอบให้แก่บุคคลผู้มีผลงานการบริหารโดดเด่นเป็นผู้ทำ�งานด้วยความมุ่งมั่น และสามารถนำ�พา
ธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตได้ด้วยดีตลอดมา
• รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย

นอกจากการโฆษณาและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แล้ว ทางบริษัทยังได้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี อาทิ
• Summer Time in S&P: ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556 เอส แอนด์ พี ได้นำ�เสนอเมนูคลายร้อนที่เป็นเอกลักษณ์คือ ข้าวแช่ และ
ข้าวเหนียวมะม่วง โดยมีสิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิกบัตร S&P Joy Card, ลูกค้า AIS และสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ คือเมื่อรับประทานอาหารในเมนู
“Summertime in S&P” ครบทุก 350 บาท จะได้รับเครื่องดื่มแมงโก้ไลม์พันช์ฟรี
• 40 Anniversary Delicious Coupon: เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เอส แอนด์ พี ด้วยดีตลอดมา ในวาระที่ทางบริษัทดำ�เนินกิจการ
มาได้จนถึงปีที่ 40 ทางบริษัทจึงตอบแทนลูกค้าที่มาอิ่มอร่อยที่ร้านครบ 400 บาท ด้วยการมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 400 บาทเพื่อใช้เป็นส่วนลดใน
การซื้อสินค้าครั้งต่อไป
• กิจกรรมซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%: สำ�หรับกิจกรรมส่งเสริมการขายของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ในปีนี้คือการลดราคา 50% สำ�หรับการซื้อชิ้นที่สองของผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมสูง 3 รายการได้แก่ พาย บัทเทอร์เค้ก และเค้กกล้วยหอม ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสกับประสบการณ์ความ
อร่อยได้มากขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเอส แอนด์ พีภายในร้านด้วย
• วันพุธลด 20%: กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยจัดให้มีการลดราคา 20% ในทุกวันพุธยังคงดำ�เนินการต่อเนื่องมาจากปีที่
แล้ว โดยในปี 2556 นี้ลูกค้าก็ยังให้การต้อนรับด้วยดี
• กิจกรรม BlueCup D-Day: เป็นกิจกรรมตอบแทนลูกค้าที่อุดหนุนกาแฟบลูคัพตลอดปี 2556 โดยในทุกเดือนจะมี 1 วัน (D-Day) ที่ลูกค้าสามารถซื้อ
กาแฟหรือเครื่องดื่มในเมนูบลูคัพจำ�นวน 1 แก้วแล้วได้แถมฟรีทันทีอีก 1 แก้ว
• กิจกรรม Cloud Nine: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรโมชั่นของกาแฟบลูคัพ เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องดื่มบลูคัพ 1 แก้วจะได้รับสติ๊กเกอร์ 1 ดวง และเมื่อสะสมจน
ครบ 9 ดวงแล้วสามารถนำ�มารับเครื่องดื่มบลูคัพได้ฟรี 1 แก้ว
• ขนมไหว้พระจันทร์: เอส แอนด์ พี ถือเป็นเจ้าตลาดสำ�หรับเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์และเป็นต้นตำ�รับขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมอนทอง กิจกรรม
ส่งเสริมการขายขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้คือ ซื้อ 4 กล่อง แถมฟรีอีก 1 กล่อง (หรือซื้อ 16 ชิ้น ฟรีอีก 4 ชิ้น) และยังมีการร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อทั้ง
7-Eleven และ Family Mart ในการนำ�ขนมไหว้พระจันทร์เข้าไปจำ�หน่ายในร้านเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินการจัดทำ�กิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility ) อย่างจริงจังตั้งแต่เรื่องการศึกษา
โดยการรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเข้าเรียนระดับ ปวช.สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการที่ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ใน
ระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติงานจริงและมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย และการทำ�โครงการ Kitchen for kids เพื่อสร้างสุขลักษณะ
ที่ดีให้แก่ชุมชน และเป็นการทำ�ให้ชุมชนนั้นๆ เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการพัฒนาจิตด้วย
การฝึกปฏิบัติธรรมร่วมกันของพนักงานขององค์กร ส่วนด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานของเราได้มีการปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นที่
ยอมรับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยู่เสมอเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน

การดำ�เนินงาน

นอกจากการใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพแก่ผู้บริโภคแล้ว บริษัทยังได้ดำ�เนินกิจการภายใต้ความรับผิด
ชอบต่อสังคม หรือ CSR โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา S&P ได้
จัดทำ�กิจกรรม CSR และกิจกรรมเพื่อสังคมดังนี้

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำ�คัญ กั บการดำ � เนิ นตามนโยบายการต่ อต้ า น
คอร์รัปชั่น โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกอันดับต้นๆ ในโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำ�หนดแนวปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างสม่ำ�เสมอเป็นที่ประจักษ์จนได้รับรางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3 ประจำ�ปี 2555 (NACC Integrity Awards 2012)
จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์กร และเพื่อให้เป็นปีแห่งความมุ่งมั่น
ในการรณรงค์ตอ่ ต้านคอร์รปั ชัน่ จึงได้จดั กิจกรรม Kick Off-Anti Corruption เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป็น
การส่ ง เสริ ม และปลู ก จิ ต สำ � นึ ก ในด้ า นการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ให้ กั บ
พนักงานในองค์กร ซึ่งได้รับความสำ�เร็จเป็นอย่างดี

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากล โดยควบคุมตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ
ผลิตภัณฑ์ และการนำ�ไปใช้ของผู้บริโภค รวมถึงระบบการสืบย้อนกลับ
ข้อมูลเพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพและปลอดภัยในการใช้
ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ S&P, Premo, Delio, Patio โดยมุ่งมั่นพัฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของตลาด และ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองทั้งลูกค้าภายในและ
ภายนอกประเทศ
(1) สายการผลิตอาหาร
สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบังได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพในการผลิตอาหารจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ มาตรฐานหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และระบบการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) จากสำ�นักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง

และยังได้รับมาตรฐานจาก ภาคองค์กรเอกชน ได้แก่ GMP, HACCP ,
ISO9001 : 2008, ISO22000: 2005, IFS และ BRC จากบริษัท
เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ในปี 2556 สายการผลิตอาหารได้ผ่านการตรวจประเมินจากสำ�นัก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA)
โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมบริโภคทันที (Frozen
Ready to Eat) ประเภทอาหารทะเลและอาหารหวาน เพื่อให้ลูกค้ามี
ความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกมาก
ยิง่ ขึน้ และโรงงานอยูร่ ะหว่างการขอรับรองเพือ่ ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
แช่แข็งสำ�เร็จรูปทีม่ สี ว่ นประกอบของไก่จากกรมปศุสตั ว์ (EST Number)
เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยของผู้บริโภค
ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ
(2) สายการผลิตเบเกอรี่
ตลอดระยะเวลา 40 ปี สายการผลิตเบเกอรี่ดำ�เนินการผลิตภายใต้
ระบบงานคุณภาพเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
โดยที่โรงงานสุขุมวิทได้ผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP) ด้านระบบการจัดการ ด้านความ
ปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสำ�นักงานอาหารและยา และจากกรม
วิชาการเกษตร และในปี 2555 มีการนำ�มาตรฐาน Hazard Analysis
and Critical Control Point (HACCP) การขยายขอบข่ายการรับรอง
เพิ่มสำ�หรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 4 รายการ คือ ISO/ IEC 17025 ซึ่งเป็น
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบกลางของโรงงานทำ�หน้าที่ตรวจสอบ
วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำ�เร็จรูปและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนีโ้ รงงานบางนาได้รบั การรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good
Manufacturing Practice (GMP) จากสำ�นักงานอาหารและยา และจาก
กรมวิชาการเกษตร และได้รับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัย
ของอาหาร ISO 22000 : 2005 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมในเรื่อง
ของการปฏิบัติที่ดีของสถานที่ผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบ
การผลิตที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยจากสถานที่
ผลิตจนถึงผู้บริโภค

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา สายการผลิตอาหาร โรงงานลาดกระบัง
ได้มโี ครงการลดการใช้พลังงาน โดยการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึง่
ได้ท�ำ การติดตัง้ หลอดไฟ แอลอีดี ในพืน้ ทีก่ ารผลิต ส่วนห้องบรรจุอาหาร
ทั้งหมด ทำ�ให้การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างลดลง 67% และยังเป็น
การลดขยะของเสียที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมลง
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อี ก ทั้ ง สายการผลิ ต เบเกอรี่ โ รงงานบางนาได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
ธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมของอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ โครงการ
อุตสาหกรรมประหยัดไฟช่วยไทยลดใช้พลังงานไฟฟ้าโดยการเปลีย่ นมา
ใช้หลอดไฟฟ้า แบบ LED ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (PEA) และได้มกี าร
รณรงค์ลดการใช้ลงั กระดาษ โดยการเปลีย่ นมาใช้ตะกร้าพลาสติกในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์ในการขนย้าย หรือขนส่งผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

• ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ
ปริ ญ ญาตรี สาขาการประกอบอาหารและการบริ ก าร และสาขา
การตลาดธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านธุรกิจอาหารและบริการที่ตรงกับความต้องการของบริษัท ซึ่ง
สามารถประกอบอาชีพเป็น Chef หรือผู้บริหารร้านได้ทันทีหลังจบ
การศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

นอกจากนี้ บริษทั โดยให้การสนับสนุนการดูแลรักษาคูคลองในเขตมีนบุรี
โดยเข้าร่วมโครงการ “รวมแรงไทยรักษาน้ำ�ใสทุกคูคลอง” ของสถาบัน
ทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา

• ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึกงาน
และฝึกอาชีพในสถานประกอบการ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธัญบุรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ เป็นต้น

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

(1) ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี
จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงในเรื่องของ “คน” ซึ่งมองว่าคนใน
บริ ษั ท ไม่ ว่ า จะอยู่ ที่ ใ ดก็ ต ามจะถื อ ว่ า เป็ น สมบั ติ (Asset) ที่ สำ � คั ญ
ของบริษัทที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้
เกิ ด แนวคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นในรู ป แบบของศู น ย์ ก ารเรี ย นตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษัท เอส แอนด์
พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์การเรียน ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาจากสำ�นักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนย์การเรียน
เอส แอนด์ พี เปิดการศึกษาปีแรกในปีการศึกษา 2550 ในหลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.) 2 ประเภทวิ ช าคื อ ประเภทวิ ช า
พาณิ ช ยกรรมและประเภทวิ ช าคหกรรม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ยกระดับการศึกษาให้กบั แรงงานไทยในบริษทั เป็นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีศักยภาพในการทำ�งานเพิ่มมากขึ้น ผลิตบุคลากรให้ตรงกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการค้าปลีกเข้า
ทำ�งานในบริษัทฯ และสนับสนุนให้บุคคลที่มีความสนใจในเรื่องอาหาร
ได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สามารถทำ�งาน
ในองค์กรได้ต่อไป
สำ�หรับปี 2556 ที่ผ่านมาศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ได้ดำ�เนิน
โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
ทั่วประเทศ เช่น
• รั บ นั ก เรี ย นด้ อ ยโอกาสจากกลุ่ ม โรงเรี ย นราชประชานุ เ คราะห์
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ทวั่ ประเทศ เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอาหารและโภชนาการ และสาขางานธุรกิจค้า
ปลีกหลังจบการศึกษาสามารถทำ�งานที่บริษัทได้ทันที
• ความร่วมมือกับสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
ทำ�โครงการทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ โดย
การเปิดโอกาสให้นกั เรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ
จากครูฝึกในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นผู้มีความชำ�นาญด้านวิชาชีพ
อาหารและบริการ รวมทั้งสายอาชีพในส่วนสำ�นักงานด้วย ทั้งนี้ในปีนี้
มีวิทยาลัยส่งนักเรียนมาฝึกอาชีพที่บริษัทจำ�นวนกว่า 50 แห่ง

• ความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการจัดทำ�หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีสายปฏิบัติการตามนโยบายของสำ�นักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เช่น สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก สาขาอาหารและ
โภชนาการ เป็นต้น
(2) โครงการ S&P Kitchen for kids
S&P จัดโครงการ S&P Kitchen for kid ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 5 ซึ่ง
โครงการนี้ถือเป็นพันธกิจหลักในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคม
โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการทีด่ ใี ห้กบั ผูบ้ ริโภคและเยาวชนของชาติ
ทีจ่ ะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในอนาคต บริษทั ฯ มีความตัง้ ใจไปพัฒนาโรงครัวให้
ครบทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ผ่านมาได้ไปภาคเหนือ ภาคใต้ ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันตก โดยใน ปี 2556 ได้มุ่งเป้ามาพัฒนาทาง
ภาคอีสาน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรรี มั ย์ และ
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โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยเข้ามา
พัฒนาและปรับปรุงโรงครัวให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อประกอบอาหาร
ที่ ส ะอาดให้ กั บ เด็ ก นั ก เรี ย นและบุ ค ลากรในโรงเรี ย นพร้ อ มกั น นี้
ยังได้ส่งเสริมการทำ�เกษตรยั่งยืนด้วยการมอบแปลงผักไฮโดรโปนิก
โรงเพาะเห็ ด เพื่ อ นำ � มาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการทำ � อาหารกลางวั น
ที่มีคุณภาพสดสะอาด และใช้เป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้ให้กับ
เยาวชนอี ก ทางหนึ่ ง พร้ อ มทั้ ง ได้ ทำ � อาหารกลางวั น และนำ � ขนม
มามอบให้กับทางโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน
(3) สถานที่ปฏิบัติธรรมบ้านไรวา
ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จำ�นงค์ ไรวา ได้มอบบ้านไรวา ที่ตำ�บลบางพระ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านซึ่งสร้างโดยคุณพ่อสุริยน ไรวา
ให้ เ ป็ น สถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรม และเปิ ด หลั ก สู ต รอบรมพั ฒ นาจิ ต
เป็นครั้งแรกใน ปี พ.ศ. 2552 โดยได้เรียนเชิญคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย
มาเป็นผู้เปิดหลักสูตรอบรม บ้านไรวาได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิต
มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม่ต่ำ�กว่า 10
หลักสูตรต่อปี โดยอนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมร่วม
กับพนักงานของบริษัท
สำ�หรับในปี 2556 บ้านไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ
เจริญสติสมั ปชัญญะ และวิถโี สดาบัน จำ�นวน 18 ครัง้ ซึง่ มีพนักงานและ
บุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมเป็นจำ�นวนรวมทั้งสิ้น 762 คน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

(1) โครงการ “Cake A Wish Make A Wish”
บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” เพื่อตอบแทน
สังคมอย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี ในช่วงเทศกาลปีใหม่เดือนมกราคม
โดยการนำ�เค้กมอบให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ้ กิ าร เด็กกำ�พร้าและคนชรายัง
มูลนิธิต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 20 แห่ง
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(2) มอบเงินบูรณะพระราชวังพญาไท
บริ ษั ท ฯ มอบเงิ น จำ � นวน 1,000,000 บาท เพื่ อ บู ร ณะซ่ อ มแซม
พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สร้างขึ้นใน สมัยรัชกาลที่ 5
โดยมี พล.ท. ธำ�รงรัตน์ แก้วกาญจน์ ประธานมูลนิธิพระราชวังพญาไท
เป็นผู้รับมอบ เมื่อเดือนกรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา

(3) มอบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
บริษัทฯ มอบผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์เอส แอนด์ พี จำ�นวน
12,000 ชิ้น มูลค่า 1,100,000 บาท เพื่อนำ�ไป ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
เป็นผูร้ บั มอบ ณ สมาคมแม่บา้ นทหารบก ถนนวิภาวดี เมือ่ เดือนสิงหาคม
2556 ที่ผ่านมา

(4) โครงการประกันสังคม รวมใจนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน บริจาค
โลหิต ถวายแด่พ่อหลวง
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) โดยพนักงานสายการ
ผลิตเบเกอรี่ ร่วมกับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12
และสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556
ที่ผ่านมา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท เอส เเอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำ�มาจัดทำ�งบการเงินรวมได้จัดทำ�ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรือ่ ง กำ�หนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่
22 มกราคม 2554 เรือ่ งการจัดทำ�และส่งงบการเงิน และรายงานเกีย่ วกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544 รวมทัง้ เป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง “งบการเงินระหว่างกาล” และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย
คณะกรรมการการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส เเอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างมีเหตุผลว่าได้เเสดงฐานะทางการเงิน รายได้เเละค่าใช้จา่ ย และกระเเสเงินสดรวมทีเ่ ป็นจริง และสมเหตุสมผล โดยได้จดั ให้มกี ารบันทึกข้อมูลทางบัญชี
ทีถ่ กู ต้องครบถ้วนเพียงพอทีร่ กั ษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ การดำ�เนินการ อันเป็นสาระสำ�คัญ เเละในการจัดทำ�รายงานทางการเงิน ได้มกี ารพิจารณาเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำ�เสมอและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปรวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้เเสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั เอส เเอนเ์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมี นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
นโยบาย ระเบียบ คำ�สั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณา
เสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
เพื่อให้บรรลุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง จำ�นวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกครั้ง และมีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วย ซึ่งสรุป
สาระสำ�คัญในการประชุมได้ ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงิ น ของบริ ษั ท และงบการเงิ น รวมราย
ไตรมาสและประจำ�ปี 2556
โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้จัดการ
ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายจัดการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ พิจารณาสอบ
ทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชี รวมทั้งได้ซักถามและได้รับ
คำ�ชี้แจงเป็นที่พอใจในรายการที่เป็นสาระสำ�คัญ เพื่อให้ได้งบการเงินที่
น่าเชือ่ ถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีทกี่ �ำ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห่ง
ประเทศไทย ที่ออกตามพระราชบัญญัติการบัญชี และมีการเปิดเผย
ข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
การดำ�เนินธุรกิจรวมทัง้ ได้มกี ารติดตามการปรับปรุงบัญชีตามข้อสังเกตุ
ของผู้สอบบัญชีที่ฝ่ายบัญชีเห็นชอบในทุกประเด็นที่เป็นสาระสำ�คัญ
ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในงบการเงินของ
บริษัท และงบการเงินรวม
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของ
ผู้สอบบัญชี งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
และงบการเงินรวมดังกล่าว เพือ่ นำ�เสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
อนุมัติก่อนนำ�เสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ได้ มี ก ารสอบทานการประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในและระบบ
งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลทางการเงินและการปฏิบัติ
งานร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานตรวจสอบและฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใน
การปฏิบัติงานตามข้อกำ�หนดการควบคุมภายในและอำ�นาจหน้าที่
ดำ�เนินการของบริษัทพบว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบงานคอมพิวเตอร์ทเี่ พียงพอและเหมาะสมกับการดำ�เนินงานตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผู้สอบบัญชี

3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้รับ
อนุมตั พิ บว่าปฏิบตั ไิ ด้เกินเป้าหมาย ในด้านการพัฒนางานให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ที่กำ�หนดไว้ คือ ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่า
เพิม่ ในองค์กรตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี สามารถกำ�หนดพันธกิจ
กลยุทธ์และวางแผนได้ส�ำ เร็จตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่ ซึง่ พิจารณาได้
จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมี
ความเห็นร่วมกันกับหน่วยงานรับตรวจในการกำ�หนดมาตรการแก้ไข
ติดตามผล ทำ�ให้หน่วยงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ ไ ด้ กำ � หนดการประกั น คุ ณ ภาพภายในโดยให้ ห น่ ว ยงาน
รับตรวจเป็นผู้ประเมินนั้น มีผลเป็นที่น่าพอใจ
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ได้มีการสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง
พบว่าหน่วยงานที่รับการตรวจมีการปฏิบัติถูกต้องตามที่กำ�หนดไว้เป็น
ส่วนใหญ่ ในกรณีที่มีการปฏิบัติต่างไปบ้างก็จะมีการติดตามให้แก้ไข
โดยเร็ ว นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ว าระในการพิ จ ารณาการเปลี่ ย นแปลง
กฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ของบริษทั ในแต่ละไตรมาส เพือ่ ให้มกี ารศึกษาและกำ�หนดแนวปฏิบตั ใิ ห้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
ในปีนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยง
ของคณะกรรมและคณะทำ � งานการบริ ห ารความเสี่ ย ง พบว่ า มี
การปฏิบัติสอดคล้องกับข้อกำ�หนดในการบริหารความเสี่ยง และมี
การจั ด การความเสี่ ย งโดยเฉพาะความเสี่ ย งที่ เ ป็ น สาระสำ � คั ญ ให้
ลดลงเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งเห็นได้จากผลการดำ�เนินงานที่เติบโตได้ดี
กว่าปีก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำ�คัญๆ ได้แสดงไว้
ในรายงานประจำ�ปีแล้ว นอกจากนี้บริษัทยังกำ�หนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ที่สำ�คัญๆ ในเรื่อง
การคาดการณ์ปัจจัยความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุเป้าหมาย และแนวทางที่
จะใช้ลดความเสี่ยงให้น้อยลงไว้ล่วงหน้า
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คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด(มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมี นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายปิยะ ซอโสตถิกุล เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กำ�กับดูแลให้มกี ารปฏิบตั งิ านตามกฎหมาย
นโยบาย ระเบียบ คำ�สั่ง การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ การส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพิจารณา
เสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
6. การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบรายการระหว่างกันรวมถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พบว่าในปี 2556 การทำ�รายการระหว่างกันมีลกั ษณะทีเ่ ป็นธุรกรรมการค้าปกติ และรายการเกีย่ วโยงก็เป็นรายการปกติตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอในรายงานประจำ�ปีแล้ว
7. การส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในปีนไี้ ด้สง่ เสริมการพัฒนาในเรือ่ งการมีระบบการควบคุมภายในรวมทัง้ การประเมินการควบคุมตนเองทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การมอบอำ�นาจหน้าทีด่ �ำ เนินการ
การประเมินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดำ�เนินธุรกิจตามภาวะที่เปลี่ยนแปลง และการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกระดับมี
ความเข้าใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านการต่อต้านคอร์รับชั่น บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ช.ช.และ
ได้รับการรับรองจาก IOD เข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นด้วย
8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ได้มีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบให้ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช
โทมัทสุ ไชยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปอีกหนึ่งปี และจะเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญอนุมัติแต่งตั้งและกำ�หนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2557
อนึ่ง เพื่อให้การกำ�กับดูแลงานตรวจสอบให้มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
หนึ่งครั้ง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีสามารถเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือได้ตลอดเวลา รวมทั้งได้มีการให้ความเห็นในการพัฒนา
งานตรวจสอบให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิ่งขึ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ ว
กับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการ
ตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของ
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�
และการนำ�เสนองบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
แสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557

ธนาวรรณ อนุรัตน์บดี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3440
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำ�กัด
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย์

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5.1

546,855,517

443,457,851

372,043,713

313,295,311

เงินลงทุนชั่วคราว

6

439,211,582

831,527,004

427,086,031

825,090,407

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

7 และ 16

267,822,322

254,983,793

258,671,081

232,519,811

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

8 และ 16

7,500,000

7,500,000

81,468,780

7,500,000

317,951,587

270,787,396

302,752,505

261,139,000

15,559,977

14,228,916

6,824,789

9,311,037

1,594,900,985

1,822,484,960

1,448,846,899

1,648,855,566

10

4,470,604

24,338,760

583,660

20,583,660

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11 และ 16

62,510,912

57,353,117

48,998,000

48,998,000

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11 และ 16

-

-

105,996,000

50,998,700

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

13

1,489,904,511

1,222,471,723

1,181,361,609

975,652,424

สิทธิการเช่า

14

92,429,955

87,411,313

70,041,731

69,982,080

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

13,781,941

8,102,950

13,624,219

8,102,950

213,664,495

168,247,941

153,926,464

126,460,783

24,788,661

18,603,956

24,710,502

18,525,797

32,700,893

29,149,966

18,082,779

11,976,765

1,944,251,972

1,625,679,726

1,627,324,964

1,341,281,159

3,539,152,957

3,448,164,686

3,076,171,863

2,990,136,725

สินค้าคงเหลือ

9

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน

เงินมัดจำ�ระยะยาว
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

-

-

-

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

18

2,057,658

16 และ 19

875,372,420

834,502,025

759,407,894

731,282,654

20

24,357,908

35,103,805

21

1,808,476

3,440,248

1,808,476

3,440,248

109,311,235

130,770,440

100,082,814

122,049,612

5,075,237

3,161,274

5,075,237

3,161,274

49,092,009

43,932,140

25,346,590

24,546,624

19,316,205

22,374,374

16,126,631

14,032,584

1,086,391,148

1,073,284,306

907,847,642

898,512,996

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

-

-

หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรม
สิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
อื่นๆ
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

20

41,486,591

78,295,475

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

21

1,146,312

3,179,535

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

2,438,114

1,702,867

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

22

112,832,717

95,100,663

3,643,604

3,817,703

161,547,338

182,096,243

106,868,570

92,007,439

1,247,938,486

1,255,380,549

1,014,716,212

990,520,435

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

1,146,312
105,722,258
-

3,179,535
88,827,904
-
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

23

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 98,081,673 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

490,408,365

490,408,365

หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

523,431,365

523,431,365

ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว
หุ้นสามัญ 98,081,673 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชำ�ระครบแล้ว

490,408,365

490,408,365

หุ้นสามัญ 104,686,273 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ชำ�ระครบแล้ว

523,431,365

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

523,431,365

689,980,549

689,980,549

689,980,549

689,980,549

52,343,137

52,343,137

52,343,137

52,343,137

กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

24

สำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน

25

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
หุ้นทุนซื้อคืน
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

25

-

250,951,475

-

250,951,475

989,365,404

894,293,806

827,116,364

732,254,003

(19,399,317)

(33,215,222)

1,607,236

1,607,236

2,202,698,138

2,377,785,110

2,061,455,651

2,250,567,765

-

(250,951,475)

-

(250,951,475)

88,516,333

65,950,502

-

2,291,214,471

2,192,784,137

2,061,455,651

1,999,616,290

3,539,152,957

3,448,164,686

3,076,171,863

2,990,136,725

-
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

รายได้จากการขายและการให้บริการ

7,000,152,983

6,526,636,529

6,046,715,384

5,663,165,823

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ

(3,804,207,560)

(3,464,754,481)

(3,547,575,068)

(3,242,804,296)

3,195,945,423

3,061,882,048

2,499,140,316

2,420,361,527

9,656,246

1,001,221

5,164,572

420,973

3,859,840

3,389,860

กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
เงินปันผลรับ

-

กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย

-

19,046,296

-

-

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนชั่วคราว

6,792,444

13,877,216

6,792,115

13,877,276

ดอกเบี้ยรับ

8,295,673

16,177,590

8,751,210

15,755,571

รายได้อื่น

69,300,480

57,994,884

57,672,326

45,811,037

(271,225,555)

(206,443,559)

(247,798,917)

(205,067,886)

(2,175,675,961)

(1,992,742,812)

(1,517,468,227)

(1,352,606,686)

(50,106,257)

(52,425,198)

(39,439,986)

(42,932,027)

(4,277,009)

(4,646,930)

(122,836)

(8,317)

9,017,635

18,434,395

-

797,723,119

932,155,151

776,550,413

899,001,328

(163,093,118)

(219,608,912)

(150,741,432)

(210,505,591)

634,630,001

712,546,239

625,808,981

688,495,737

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี

17

-

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 043

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

17,616,356

4,794,996

-

-

188,625

141,248

-

-

(37,728)

1,588,486

-

1,607,236

(9,128,411)

-

(8,036,182)

17,767,253

(2,603,681)

-

(6,428,946)

652,397,254

709,942,558

625,808,981

682,066,791

626,018,218

707,805,927

625,808,981

688,495,737

8,611,783

4,740,312

634,630,001

712,546,239

625,808,981

688,495,737

639,834,123

702,610,988

625,808,981

682,066,791

12,563,131

7,331,570

652,397,254

709,942,558

625,808,981

682,066,791

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่า
ของหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน

-

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิ
จากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
การแบ่งปันกำ�ไร
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม

-

-

การแบ่งปันกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

บาท

26

6.38

7.22

6.38

7.02

หุ้น

26

98,081,673

98,081,673

98,081,673

98,081,673

เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายให้แก่
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุม
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2555
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมลดลง
จากการขายเงินลงทุน
ของบริษัทย่อย
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่

-

27

-

-

-

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

-

-

-

698,677,516
(416,847,110)

-

-

2,203,738
-

-

(37,365,327)

ผลต่าง
ของอัตรา
แลกเปลี่ยน
จากการแปลง
ค่างบการเงิน

423,913

-

141,248
-

-

282,665

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

หุ้นทุน
ซื้อคืน

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

-

(4,813,113)

7,331,570

(5,768,571)

(4,813,113)

709,942,558
(416,847,110)

(5,768,571)

1,522,454 2,377,785,110 (250,951,475) 65,950,502 2,192,784,137

-

1,588,486 702,610,988
(416,847,110)

-

(66,032) 2,092,021,232 (250,951,475) 69,200,616 1,910,270,373

ภาษี
ผลกำ�ไร
เงินได้
ที่ยัง
เกี่ยวกับ
ไม่เกิดขึ้น
จากการปรับ องค์ประกอบ
มูลค่าของ ของกำ�ไร
หลักทรัพย์ (ขาดทุน)
เผื่อขาย เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

52,343,137 250,951,475 894,293,806 (35,161,589)

-

-

-

52,343,137 250,951,475 612,463,400

สำ�รองหุ้น
ทุนสำ�รอง
ทุน
ตามกฎหมาย
ซื้อคืน

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

ส่วน
ได้เสีย
ที่ไม่มี
อำ�นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท

WWW.SNPFOOD.COM

523,431,365 689,980,549

-

-

523,431,365 689,980,549

27

หมาย
เหตุ

ทุนที่ออก ส่วนเกิน
มูลค่า
และ
ชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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-

-

-

-

-

490,408,365 689,980,549

-

(33,023,000)

523,431,365 689,980,549

สำ�รอง
หุ้นทุน
ซื้อคืน

ยังไม่ได้
จัดสรร

52,343,137

-

-

-

-

-

(217,928,475)

-

-

-

-

-

13,665,008
-

-

-

-

(35,161,589)

ผลต่าง
ของอัตรา
แลกเปลี่ยน
จากการ
แปลงค่า
งบการเงิน

612,538

-

188,625
-

-

-

-

423,913

ผลกำ�ไร
ที่ยัง
ไม่เกิดขึ้น
จากการปรับ
มูลค่าของ
หลักทรัพย์
เผื่อขาย

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น
บริษัทใหญ่

หุ้นทุน
ซื้อคืน

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

-

-

1,484,726 2,202,698,138

-

-

-

-

-

-

(250,951,475) 250,951,475

(37,728) 639,834,123
(563,969,620)

-

-

-

11,828,742

-

-

(1,826,042)
88,516,333 2,291,214,471

(1,826,042)

12,563,131 652,397,254
(563,969,620)

11,828,742

-

-

1,522,454 2,377,785,110 (250,951,475) 65,950,502 2,192,784,137

ภาษี
เงินได้
เกี่ยวกับ
องค์
ประกอบ
ของกำ�ไร
(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

กำ�ไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

989,365,404 (21,496,581)

-

626,018,218
(563,969,620)

-

(250,951,475) 250,951,475

-

52,343,137 250,951,475 894,293,806

ทุนสำ�รอง
ตาม
กฎหมาย

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

ส่วนได้
เสีย
ที่ไม่มี
อำ�นาจ
ควบคุม

หน่วย : บาท

WWW.SNPFOOD.COM

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1
มกราคม 2556
ลดทุนเรือนหุ้นและตัด 23 และ
จำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
25
กลับรายการสำ�รอง
หุ้นทุนซื้อคืน
25
ส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย
27
หุ้นปันผลจ่าย
27
โดยบริษัทย่อย
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556

ทุนที่ออก ส่วนเกิน
หมาย
และ
มูลค่า
เหตุ
ชำ�ระแล้ว หุ้นสามัญ

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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689,980,549
689,980,549
689,980,549
-

689,980,549

523,431,365
523,431,365
523,431,365
(33,023,000)
-

490,408,365

ส่วนเกิน
มูลค่า
หุ้นสามัญ

52,343,137

-

-

-

52,343,137

52,343,137

-

-

52,343,137

ทุนสำ�รอง
ตามกฎหมาย

-

-

(250,951,475)

-

250,951,475

250,951,475

-

-

250,951,475

สำ�รองหุ้นทุน
ซื้อคืน

จัดสรรแล้ว

กำ�ไรสะสม

827,116,364

625,808,981
(563,969,620)

250,951,475

(217,928,475)

732,254,003

732,254,003

(416,847,110)

680,459,555

468,641,558

ยังไม่ได้
จัดสรร

-

-

-

-

-

1,607,236

1,607,236

1,607,236

1,607,236

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้เกี่ยวกับ
องค์ประกอบของ
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่น

-

-

-

250,951,475

(250,951,475)

(250,951,475)

-

-

(250,951,475)

หุ้นทุนซื้อคืน

2,061,455,651

625,808,981
(563,969,620)

-

-

1,999,616,290

1,999,616,290

(416,847,110)

682,066,791

1,734,396,609

รวมส่วน
ของ
ผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินปันผลจ่าย
27
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ยอดคงเหลือต้นปี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ลดทุนเรือนหุ้นและ
23
ตัดจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืน และ 25
กลับรายการสำ�รอง
25
หุ้นทุนซื้อคืน
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินปันผลจ่าย
27
ยอดคงเหลือปลายปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมาย
เหตุ

ทุนที่ออก
และ
ชำ�ระแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนชั่วคราว
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้า
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินทดรองแก่บริษัท
ที่เกี่ยวข้องกัน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย่อย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจำ�หน่ายสิทธิการเช่า
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
กำ�ไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจำ�ระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

797,723,119

932,155,151

776,550,413

899,001,328

289,618,044
(822,941)

260,492,459
(694,782)

244,497,777
(1,693,580)

217,593,590
(14,577)

(6,792,444)
31,800

(14,159,941)
-

(6,792,115)
-

(13,877,276)
-

(9,017,635)
-

(18,434,395)
(19,046,296)

460,541
-

53,000

1,000,000

53,000

1,000,000

14,069,481
773,942
(3,919,357)
(1,761,875)
17,732,054
(8,295,673)
4,277,009

15,496,078
(593,450)
15,592,543
(16,177,590)
4,646,930

10,852,176
773,942
(3,919,357)
(1,761,875)
(3,859,840)
16,894,354
(8,751,210)
122,836

3,917,696
(593,450)
(3,389,860)
14,838,766
(15,755,571)
8,317

1,093,668,524

1,160,276,707

1,023,427,062

1,102,728,963

(12,870,329)
(47,164,191)
(3,368,197)
(45,416,554)
(3,550,927)

(41,992,214)
(31,277,696)
5,884,497
(14,844,405)
(11,124,676)

(26,611,811)
(41,613,505)
449,112
(27,465,681)
(6,106,014)

(47,919,082)
(33,301,226)
1,720,418
(12,667,836)
5,818,802

-
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินจาก
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอนำ�ส่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดำ�เนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

18,453,939

101,225,790

7,127,937

98,145,544

1,913,963

1,398,432

1,913,963

1,398,432

5,159,869
(3,058,169)
(174,099)
1,003,593,829
10,332,809
(4,015,091)
(190,039,509)
819,872,038

24,465
8,789,126
41,780
1,178,401,806
18,204,622
(2,770,139)
(4,646,930)
(244,453,535)
944,735,824

799,966
2,094,047
934,015,076
10,788,346
(122,836)
(178,892,935)
765,787,651

125,134
3,159,670
1,119,208,819
17,782,603
(999,138)
(8,317)
(238,400,556)
897,583,411

20,000,000
(766,784,152)
1,170,000,000
3,859,840
(511,551,373)
2,093,193
(9,433,025)
(16,326,000)
(108,141,517)

(3,755,100)
(441,487,548)
3,389,860
19,360,012
(10,000,000)
(291,740,303)
1,128,304
(5,501,540)
(2,245,868)
(730,852,183)

(77,905,173)
4,996,188
20,000,000
(761,284,152)
1,170,000,000
3,859,840
(54,997,300)
(423,624,463)
2,093,193
(9,273,025)
(10,980,000)
(137,114,892)

(441,769,966)
3,389,860
(9,999,400)
(10,000,000)
(263,507,698)
1,128,304
(5,501,540)
(726,260,440)
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

2556

2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ไม่มีอำ�นาจควบคุม
ของบริษัทย่อย
เงินสดจ่ายหนี้สินระยะยาว
ตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มี
อำ�นาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2,057,658

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่ได้เกิดขึน้ จริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
(ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

2556

2555

(1,579,573)

-

-

(72,554,781)

(16,649,000)

-

-

25,000,000

10,431,000

-

-

(4,813,113)

-

-

-

5.1

(6,645,900)
(563,912,242)

(4,710,247)
(416,831,271)

(6,645,900)
(563,912,242)

(4,710,247)
(416,831,271)

10,002,700
(606,052,565)

(434,152,204)

(570,558,142)

(421,541,518)

691,097
(2,971,387)

14,556
(9,076,714)

633,785
-

14,577

103,397,666

(229,330,721)

58,748,402

(250,203,970)

443,457,851

672,788,572

313,295,311

563,499,281

546,855,517

443,457,851

372,043,713

313,295,311

-
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นบริษัทจำ�กัดเมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2516 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม 2532 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัท
ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2537 โดยมีที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่เดิมอยู่ที่เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55
(ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ย้ายที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่จากเลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู่ที่อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 - 24 เลขที่ 2034/100 - 107 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัทในเครือ ทำ�ธุรกิจหลัก คือการประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
เช่น บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ เป็นต้น

2. เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2.1 เกณฑ์การจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะได้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง “การนำ�เสนองบการเงิน” ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับ
งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22
มกราคม 2544 เรื่องการจัดทำ�และส่งงบการเงินและรายการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 โดยรูปแบบ
การนำ�เสนองบการเงินไม่แตกต่างอย่างมีสาระสำ�คัญจากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่องกำ�หนดรายการย่อที่ต้องมีใน
งบการเงิน พ.ศ. 2554
บริ ษั ท จั ด ทำ � บั ญ ชี เ ป็ น เงิ น บาทและจั ด ทำ � งบการเงิ น ตามกฎหมายเป็ น ภาษาไทยตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น เพื่ อ ความสะดวกของ
ผู้อ่านงบการเงิน บริษัทได้จัดทำ�งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นจากงบการเงินฉบับภาษาไทยซึ่งได้นำ�เสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานทาง
การเงินเพื่อใช้ในประเทศ
2.2 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 12
ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 20
การบัญชีสำ�หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 8
ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 21
ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25
ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน โดยบริษัทได้นำ�มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
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เรื่อง “ภาษีเงินได้” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.3 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีม่ ผี ลบังคับใช้
สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
มาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำ�เสนองบการเงิน
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า
ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจการ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำ�เนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำ�เนินงาน
การตี ค วามมาตรฐานการบั ญ ชี
ฉบับที่ 15
สิ่งจูงใจสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
ฉบับที่ 27
การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตามสัญญาเช่า
ฉบับที่ 29
การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 4
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ฉบับที่ 5
สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 7
การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีม่ ภี าวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 13
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 17
การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 18
การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 4
สัญญาประกันภัย
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ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะนำ�มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้องมาเริ่มถือปฏิบัติกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมาตรฐานดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ปัจจุบันผู้บริหาร
อยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยในงวดทีเ่ ริม่ ถือปฏิบตั ิ อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้น�ำ การตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง “โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า” มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.4 เกณฑ์การจัดทำ�งบการเงินรวม
งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทมีอำ�นาจควบคุมหรือถือหุ้นเกิน
กว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย
บริษัทย่อยดังกล่าวมีดังต่อไปนี้
บริษัทย่อย

ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน
ในประเทศ

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด (1)
บริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด (2)

เพื่อการลงทุนในบริษัทอื่น
ให้เช่าพื้นที่อาคาร
ร้านอาหาร(หยุดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย
ประเทศไทย

2556
80.00
99.93
99.99
99.99
59.99

2555
80.00
99.93
99.99
99.99
-

(1) เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) มีมติให้ลงทุนในบริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท โดย
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทมีมติให้บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์ เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำ�นวน 10 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำ�นวน 400,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจำ�นวน 40 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายให้กับบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เป็นจำ�นวน 399,994 หุ้น รวมเป็นจำ�นวน 39,999,400 บาท และได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว
(2) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ได้ทำ�สัญญาร่วมค้ากับบริษัท อุเมะ โนะฮานะ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศญี่ปุ่น เพื่อจัดตั้งกิจการร่วมค้าในนาม
บริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด โดยธุรกิจหลักของกิจการร่วมค้า คือการประกอบกิจการร้านค้าและร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าที่กำ�หนดในสัญญา
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการของบริ ษั ท เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เ คท จำ � กั ด (มหาชน) ได้ มี ม ติ ใ ห้ ล งทุ น ในบริ ษั ท อุ เ มะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ � กั ด ซึ่ ง มี ทุ น จดทะเบี ย น
25 ล้านบาท โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 59.99 ของทุนที่ออกและชำ�ระแล้วของบริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด ทั้งนี้ บริษัทมีอำ�นาจในการกำ�หนดนโยบายทางการเงินและการ
ดำ�เนินงานของบริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด ดังนั้นบริษัทดังกล่าวจึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
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นอกจากนี้ งบการเงินรวมยังได้รวมงบการเงินของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึง่ ถือหุน้ โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย โดยบริษทั ย่อย
ดังกล่าวมีอำ�นาจหน้าที่ในการบริหารและให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน มีดังต่อไปนี้
ประเภทธุรกิจ

จดทะเบียน
ในประเทศ

อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด (8)
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จำ�กัด (6)
(เดิมชื่อบริษัท ธีมฟู้ดส์ (พีทีอี) จำ�กัด)
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำ�กัด (1)
บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (1)
บริษัท ภัทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์
แมนเนจเมนท์ (ปักกิ่ง) จำ�กัด (7)
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช (2)
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน
(พีทีอี) จำ�กัด (เดิมชื่อบริษัท ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จำ�กัด)
บริษัท สยาม คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด (3)
ถือหุน้ ทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จำ�กัด (4)
บริษัท สุดา จำ�กัด (4)
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช

(2)

ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท บางกอก แจม จำ�กัด
บริษัท บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด (5)

2555

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

สหราชอาณาจักร
สวิสเซอร์แลนด์
สิงคโปร์

96.00
62.00
50.00

96.00
62.00
50.00

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร
(หยุดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร
(หยุดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร

สิงคโปร์
ไต้หวัน

50.00
50.00

50.00
50.00

ไต้หวัน

60.00

60.00

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ออสเตรีย

91.86

91.25

52.30

52.30

ร้านอาหาร
(หยุดดำ�เนินงาน)

มาเลเซีย

99.99

99.99

ร้านอาหาร
(ยังไม่เคยเปิดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร
(ยังไม่เคยเปิดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร

สหราช
อาณาจักร
สหราช
อาณาจักร
ออสเตรีย

96.00

96.00

96.00

96.00

40.80

40.80

ร้านอาหาร
ร้านอาหาร

ไต้หวัน
มาเลเซีย

50.00
50.00

50.00
50.00

ร้านอาหาร

(1) ในระหว่างปี 2550 บริษทั ภัทรา ไต้หวัน จำ�กัด ได้หยุดดำ�เนินกิจการ โดยสินทรัพย์ของบริษทั ดังกล่าวได้ถกู โอนให้แก่บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด
ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทั พาทิโอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด ได้หยุดดำ�เนินกิจการ โดยสินทรัพย์ถาวรของบริษทั ดังกล่าว ได้ถกู จำ�หน่ายให้แก่บริษทั บางกอกแจม จำ�กัด ต่อมาในเดือนธันวาคม 2554 บริษทั ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ
(2) ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2555 บริษทั ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด ได้โอนหุน้ ทีถ่ อื ในบริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำ�นวน 16,000 หุน้ โดยคิดเป็นสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 2.3 ของทุนทีช่ �ำ ระแล้ว
ให้แก่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ซึง่ เป็นผลให้บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ถือหุน้ ทางตรงในบริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 52.3
นอกจากนี้ ผลจากการจำ�หน่ายหุน้ ของบริษทั ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด ทีถ่ อื โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด มีผลทำ�ให้สดั ส่วนการถือหุน้ ทางอ้อมของบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ในบริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์
เวียนนา จีเอ็มบีเอช ลดลงจากร้อยละ 43.05 เป็นร้อยละ 40.80
(3) ในระหว่างปี 2548 บริษทั สยาม คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด ได้หยุดดำ�เนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย และอยูใ่ นระหว่างการดำ�เนินการปิดบริษทั
(4) บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ได้ลงทุนในบริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จำ�กัด ในปี 2549 และลงทุนในบริษทั สุดา จำ�กัด ในปี 2553 จำ�นวน 1 ปอนด์ ในแต่ละบริษทั โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 ของ
ทุนทีอ่ อกและชำ�ระแล้วของ แต่ละบริษทั ดังกล่าว โดยทัง้ สองบริษทั ยังไม่เคยเปิดดำ�เนินงาน เป็นผลให้บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล ถือหุน้ ทางอ้อมในบริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คู ซีน จำ�กัด และบริษทั สุดา จำ�กัด ในอัตราร้อยละ 96
(5) เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จำ�กัด มีมติให้ลงทุนในบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด ซึง่ มีทนุ จดทะเบียน 100,000 ริงกิต โดยเป็นทุนทีอ่ อกและเรียกชำ�ระ
จำ�นวน 2 ริงกิต ซึง่ ถือโดยบริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จำ�กัด เป็นจำ�นวน 1 ริงกิต หรือร้อยละ 50 ของทุนทีเ่ รียกชำ�ระแล้ว
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจาก 100,000 ริงกิตมาเลเซีย เป็น 500,000 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จำ�กัด ได้ถอื หุน้ เพิม่ จำ�นวน
349,998 ริงกิต ทำ�ให้ทนุ ทีอ่ อกและเรียกชำ�ระแล้วทัง้ หมดของบริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด เป็นจำ�นวน 350,000 ริงกิต ซึง่ เป็นผลให้บริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จำ�กัด มีสดั ส่วน การถือหุน้ เพิม่ จากร้อยละ 50 เป็น
ร้อยละ 100 ดังนัน้ บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ถือหุน้ ทางอ้อมในบริษทั บางกอกแจม เอชดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด ร้อยละ 50
(6) เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2556 บริษทั ธีม ฟูด้ ส์ (พีทอี )ี จำ�กัด ได้จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ บริษทั เป็น บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซนี (พีทอี )ี จำ�กัด
(7) เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ได้ช�ำ ระค่าหุน้ เพิม่ ทุนส่วนทีเ่ หลือของบริษทั ภัทรา อินเตอร์เนชัน่ แนล เรสทัวรองท์ แมนเนจเม้นท์ (ปักกิง่ ) จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั เอส แอนด์ พี
โกลเบิล จำ�กัด เป็นจำ�นวน 300,000 หยวน (เทียบเท่า 1.46 ล้านบาท)
(8) เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการของบริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด (“บริษทั ย่อย”) ได้อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลเป็นหุน้ สามัญปันผลของบริษทั ย่อย จำ�นวน 900,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 ปอนด์
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยในอัตรา 1 หุน้ เดิมต่อ 9 หุน้ ปันผล รวมมูลค่าทัง้ สิน้ 900,000 ปอนด์ (เทียบเท่า 45.65 ล้านบาท) ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ารจดทะเบียนเพิม่ ทุนหุน้ สามัญจากเดิม 100,000 ปอนด์
เป็น 1,000,000 ปอนด์ โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิม่ ทุนกับหน่วยงานราชการของสหราชอาณาจักรในวันที่ 30 กันยายน 2556 แล้ว
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รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยที่มีนัยสำ�คัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ไม่ได้รวมงบการเงินของบริษัท สยาม คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่จดทะเบียนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งถือหุ้นโดยบริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จำ�กัด (เดิมชื่อบริษัท ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จำ�กัด)
เนื่องจากจำ�นวนเงินไม่มีสาระสำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ2555 เงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีมูลค่าตามบัญชีแล้ว
งบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมงบการเงินของ บางกอก แจมและภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน ซึ่งเป็นกิจการเจ้าของ
คนเดียว (Sole proprietorship firm) ที่จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
และ บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จำ�กัด (เดิมชื่อบริษัท ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จำ�กัด) ตามลำ�ดับ
สินทรัพย์และเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 รายได้ และส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของ
บริษัทร่วม สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจำ�นวนคิดเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์สุทธิ (ยอดสินทรัพย์รวมหักด้วยยอด
หนี้สินรวม) รายได้รวมและกำ�ไรสุทธิตามลำ�ดับในงบการเงินรวม สรุปได้ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

ถือหุน้ โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทย่อย
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด และบริษัทย่อย
(สัดส่วนของบริษัทย่อยของบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล
จำ�กัด แสดงอยู่ในตารางถัดไป)
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด
บริษัทร่วม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด

สินทรัพย์ของ
บริษัทย่อย
คิดเป็นร้อยละ
ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายได้
เงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ
ของรายได้รวม
คิดเป็นร้อยละ
ของสินทรัพย์สุทธิ สำ�หรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

ส่วนแบ่งกำ�ไร
คิดเป็นร้อยละ
ของกำ�ไรสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

2556

2555

2556

2555

2556

2555

2556

2555

14.41

13.43

-

-

12.60

12.86

-

-

0.52

0.45

-

-

0.14

0.14

-

-

0.01*

-

-

-

-

-

-

2.55
0.93

0.01*
0.78
-

-

-

0.64
0.20

0.09
-

-

-

18.42

14.67

13.58

13.09

* ใช้ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้บริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

2.67*
0.06*
2.73

2.62*
2.62

1.64*
0.30*
1.94

2.60*
2.60
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งบการเงินรวม

ชื่อบริษัท

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอี) จำ�กัด
(เดิมชื่อบริษัท ธีม ฟู้ดส์ (พีทีอี) จำ�กัด)
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำ�กัด
บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด
บริษัท ภัทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์
แมนเนจเมนท์ (ปักกิ่ง) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
ถือหุ้นทางอ้อมโดยบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท บางกอกแจม จำ�กัด
บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด

สินทรัพย์ของ
บริษัทย่อย
คิดเป็นร้อยละ
ของสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

6.50
0.66*
0.40*

รายได้
เงินลงทุนซึ่งบันทึก
โดยวิธีส่วนได้เสีย คิดเป็นร้อยละ
ของรายได้รวม
คิดเป็นร้อยละ
ของสินทรัพย์สุทธิ สำ�หรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

2556

2555

5.41
0.53*
0.34*

-

-

4.76
1.07*
0.70*

2.77*
0.01*
0.42*

2.81*
0.01*
0.39*

-

-

1.80*
12.56

1.91*
11.40

-

0.52*
0.28*
13.36

0.75*
0.37*
12.52

-

ส่วนแบ่งกำ�ไร
คิดเป็นร้อยละ
ของกำ�ไรสุทธิ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556

2555

4.66
1.12*
0.81*

-

-

4.26*
0.26*

3.34*
0.89*
0.25*

-

-

-

0.73*
11.78

0.77*
11.84*

-

-

-

0.54*
0.28*
12.60

0.79*
0.23*
12.86

-

-

* ใช้ข้อมูลที่จัดเตรียมโดยผู้บริหารและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชี

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน ยกเว้นตามที่ได้เปิดเผยในนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ดังต่อไปนี้
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงินทุกประเภททีถ่ งึ กำ�หนดจ่ายในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกว่า
ตั้งแต่วันที่ได้มา โดยไม่รวมเงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
3.2 เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนชั่วคราว ได้แก่ เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินฝากธนาคารประเภทเงินฝากประจำ�ที่มีกำ�หนดระยะเวลามากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 12 เดือน และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำ�หนดที่มีกำ�หนดเวลาไถ่ถอนคืนไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภาระค้ำ�ประกัน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายหลักทรัพย์เพื่อค้า และกำ�ไรและขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายแสดงด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีกบั มูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผือ่ ขายบันทึกเป็นผลกำ�ไร (ขาดทุน)
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ กำ�หนดขึ้นโดยประมาณจากจำ�นวนหนี้ที่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ การประมาณดังกล่าวอาศัยประสบการณ์ของบริษัทในการเก็บเงิน
จากลูกหนี้แต่ละราย
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3.4 สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อยแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำ�กว่า โดยราคาทุนของสินค้าคงเหลือของบริษัทและ
บริษัทย่อยจำ�นวน 4 แห่ง คำ�นวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก และบริษัทย่อยอื่นอีกจำ�นวน 3 แห่ง คำ�นวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน
3.5 เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยแสดงโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม
ในกรณีที่มีการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.6 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นตราสารหนี้ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถที่จะถือไว้จนครบกำ�หนดไถ่ถอน จัดประเภทเป็นตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกำ�หนดและแสดงด้วยราคาทุนตัดจำ�หน่ายสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินของบริษัทแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทและบริษัทย่อย คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยประมาณ ดังต่อไปนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร			
อาคารโรงงาน			
เครื่องจักรและอุปกรณ์			
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน			
ยานพาหนะ			

5 - 30
5 - 30
5 - 15
3-5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ในกรณีที่เกิดการด้อยค่าในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การรื้อ การขนย้ายและการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ ซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัทที่เกิดขึ้นเมื่อบริษัทได้สินทรัพย์มาจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนของ
สินทรัพย์ และมีการคิดค่าเสื่อมราคา
3.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนประกอบด้วย ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัดจำ�หน่ายคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
		
5 ปี
3.9 สิทธิการเช่า
สิทธิการเช่าของบริษัท และบริษัทย่อยประกอบด้วย สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคารแสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าตัดจำ�หน่ายของสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย ตัดจำ�หน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ดังต่อไปนี้
สิทธิการเช่าของบริษัท - ที่ดิน และอาคาร		 3 - 30 ปี
สิทธิการเช่าของบริษัทย่อย - อาคาร			 15 - 20 ปี
3.10 ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันที่เกิดจากโปรแกรมคะแนนสะสมแลกของรางวัลที่บริษัทให้กับลูกค้า ซึ่ง
คำ�นวณจากประมาณการอัตราการใช้สทิ ธิคะแนนสะสมของลูกค้า เพือ่ แลกของรางวัลและราคาเฉลีย่ ของของรางวัล และแสดงรายการเป็นหนีส้ นิ หมุนเวียน
ในงบแสดงฐานะการเงิน
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3.11 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
บริษทั และบริษทั ย่อยบันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงานไทยจากข้อสมมติฐานทางคณิตศาสตร์
ประกันภัย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานตามวิธี Projected Unit Credit เช่น อัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อ อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน และ อัตราการ
หมุนเวียนของพนักงาน
บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายโครงการผลประโยชน์พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้เข้ากำ�ไรสะสมผ่านกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นทั้งจำ�นวน
3.12 สัญญาเช่า
สัญญาเช่าดำ�เนินงาน
สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ให้เช่าจะจัดเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำ�เนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผู้ให้เช่า) จะบันทึกในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอด
อายุของสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำ�เนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ให้เช่าจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในระยะเวลา
บัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
สัญญาเช่าการเงิน
สัญญาเช่าซึ่งบริษัทได้รับโอนผลตอบแทนและความเสี่ยงส่วนใหญ่ของการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ยกเว้นกรรมสิทธิ์ทางกฎหมายถือเป็นสัญญาเช่าทางการ
เงิน บริษัทบันทึกสินทรัพย์ที่เช่าในมูลค่ายุติธรรม ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่า ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าคำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการ
เงินคำ�นวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดระยะเวลาของสัญญา ดอกเบี้ยหรือค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าเสื่อมราคารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3.13 กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
เงินทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยในประเทศจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพสำ�หรับพนักงานบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมือ่ เกิดรายการ
3.14 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างปี แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัวเงิน
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วันสิ้นปีแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ซึ่งกำ�หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย กำ�ไรขาดทุน
จากการแปลงค่าดังกล่าวรวมไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การแปลงค่างบการเงินต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื่อจัดทำ�งบการเงินรวมใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้
ก. สินทรัพย์และหนี้สิน แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ส่วนของผู้ถือหุ้น
แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยระหว่างปี
กำ�ไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ แสดงไว้ภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น
3.15 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้า รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว สำ�หรับ
การขายในประเทศการโอนกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว สำ�หรับการขายส่งออกบริษัทรับรู้รายได้เมื่อมีการส่งสินค้าและ
ความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของการเป็นเจ้าของในสินค้าได้โอนให้แก่ผซู้ อื้ แล้วตามเงือ่ นไขการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณซื้อและสินค้ารับคืนแล้ว
รายได้จากการให้บริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุน รับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้ว
รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
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3.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ประกอบด้วยจำ�นวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
3.16.1 ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือจำ�นวนภาษีเงินได้ที่ต้องชำ�ระ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีสำ�หรับปี กำ�ไรทางภาษีแตกต่างจากกำ�ไรที่แสดงใน
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเนื่องจากกำ�ไรทางภาษีได้รวมรายการที่สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ และไม่ได้รวมรายการที่ไม่สามารถถือเป็น
รายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคำ�นวณโดยใช้อัตราภาษี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
3.16.2 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับมูลค่าของสินทรัพย์
และหนี้สินที่ใช้ในการคำ�นวณกำ�ไรทางภาษี (ฐานภาษี) บริษัทได้รับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวทุกรายการ และ
รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่างชั่วคราวเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำ�ไรทางภาษีจะมีจำ�นวนเพียงพอที่จะนำ�
ผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้
บริษัททบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินของแต่ละงวด และลดมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลงเมือ่ บริษทั เห็นว่าไม่นา่ จะมีความเป็นไปได้อกี ต่อไปว่ากิจการจะมีก�ำ ไรทางภาษีเพียงพอทีจ่ ะนำ�สินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ปรับลดลงนั้น บริษัทจะกลับรายการเมื่อมี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากิจการจะมีกำ�ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริษทั คำ�นวณมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีทคี่ าดว่าจะต้องใช้ในงวดทีร่ บั รูส้ นิ ทรัพย์หรือชำ�ระหนีส้ นิ โดยอิงตาม
อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทจะนำ�รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันมาหักกลบกับรายการหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน เมื่อบริษัทมีสิทธิตามกฎหมายใน
การนำ�สินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวมาหักกลบกัน และบริษัทตั้งใจจะชำ�ระหนี้สินดังกล่าวด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับชำ�ระสินทรัพย์และหนี้สินใน
เวลาเดียวกัน
บริษทั จะนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาหักกลบกับหนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เมื่อกิจการมีสทิ ธิตามกฎหมายที่จะนำ�สินทรัพย์ภาษี
เงินได้ในงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและทั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานการจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน และกิจการตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ในงวด
ปัจจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจจะรับชำ�ระสินทรัพย์และชำ�ระหนีส้ นิ ในเวลาเดียวกัน และสำ�หรับงวดอนาคตแต่ละงวดทีบ่ ริษทั คาดว่าจะจ่ายหนีภ้ าษี
เงินได้รอการตัดบัญชีและรับชำ�ระสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีด้วยยอดสุทธิ
บริษัทแสดงรายการภาษีเงินได้ - รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่เกี่ยวข้องกับกำ�ไรหรือขาดทุนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการไว้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ยกเว้นรายการภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทบี่ นั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ ถ้าภาษีเงินได้ทเี่ กิดขึน้ นัน้ เกีย่ วข้องกับ
รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น ในงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างงวด
3.17 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำ�นวณโดยหารกำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่สำ�หรับปีด้วยจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักที่มีอยู่ในระหว่างปี
3.18 การใช้ประมาณการทางบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริษทั ต้องอาศัยดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารในการกำ�หนดนโยบายการบัญชี การประมาณ
การและการตั้งข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการแสดงจำ�นวนสินทรัพย์ หนี้สินและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจ
เกิดขึ้น ณ วันที่ในงบการเงิน รวมทั้งการแสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของงวดบัญชี ถึงแม้ว่าการประมาณการของผู้บริหารได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผล
ภายใต้เหตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างไปจากประมาณการนั้น
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4. การนำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบัติ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภา
วิชาชีพบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปมาใช้เป็นครั้งแรก โดย
การถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ยกเว้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง “ส่วนงานดำ�เนินงาน” (ดูหมายเหตุข้อ 32) และได้เปิดเผยข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังในงบการเงินรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ที่แสดงเปรียบเทียบให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

5. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินสดในมือ
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ถึงกำ�หนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

8,564
509,696

8,123
435,335

7,344
336,253

6,825
306,470

28,596
546,856

443,458

28,446
372,043

313,295

5.2 รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด ประกอบด้วย
5.2.1 หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่เกิดขึ้นสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
2556
ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าซื้อสิทธิการเช่า
หัก ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- สิทธิการเช่า
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ส่วนที่บันทึกเป็นหนี้สินจากการซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
(รวมส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี)
ยอดยกมา
บวก ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน
หัก เงินสดจ่าย
-ยอดยกไป

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

64,167
536,629
9,433
16,326

41,307
320,262
5,501
2,246

45,232
447,543
9,273
10,980

41,307
273,094
5,501
-

(511,552)
(9,433)
(16,326)

(291,740)
(5,501)
(2,246)

(423,625)
(9,273)
(10,980)

(263,507)
(5,501)
-

(2,981)

(5,662)

(2,981)

(5,662)

86,263

64,167

66,169

45,232

6,620

5,668

6,620

5,668

2,981
(6,646)
2,955

5,662
(4,710)
6,620

2,981
(6,646)
2,955

5,662
(4,710)
6,620
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5.2.2 เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 1 มกราคม
บวก เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี
หัก   เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

993
563,970
(563,912)
1,051

2556

977
416,848
(416,832)
993

2555

993
563,970
(563,912)
1,051

977
416,848
(416,832)
993

5.2.3 เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2555 ลูกหนีก้ ารค้าและเงินทดรองจ่ายแก่บริษทั ร่วม ถูกแปลงสภาพเป็นเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ร่วมในรูปตัว๋ สัญญา
ใช้เงินจำ�นวน 7.5 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 8.5)
5.2.4 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ได้จำ�หน่ายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัท ไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด
ซึ่งมีมูลค่าการขายเป็นจำ�นวนเงิน 731,250 สวิสฟรังก์หรือประมาณ 23.77 ล้านบาทให้แก่บริษัทแห่งหนึ่ง และได้รับชำ�ระแล้วเป็นจำ�นวนเงิน
596,250 สวิสฟรังก์ หรือประมาณ 19.36 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำ�นวน 135,000 สวิสฟรังก์ หรือประมาณ 4.41 ล้านบาท จะได้รับชำ�ระปีละ 27,000
สวิสฟรังก์ หรือประมาณ 0.88 ล้านบาท ภายใน 5 ปี
5.2.5 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้บริษัทตัดจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายคงเหลือจำ�นวน
6,604,600 หุ้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.02 ล้านบาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และบริษัทได้บันทึกโอนกลับรายการสำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน
จำ�นวน 250.95 ล้านบาทไปยังบัญชีกำ�ไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากที่ได้ตัดจำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืนและลดทุนที่ชำ�ระแล้วดังกล่าว (ดูหมายเหตุ
ข้อ 23 และ 25)
5.3 จำ�นวนวงเงินสินเชื่อรวมที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
ล้านปอนด์
สเตอร์ลิง

ล้านบาท
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
หนังสือค้ำ�ประกัน
วงเงินเพือ่ ทำ�ธุรกรรมด้านเงินตราต่างประเทศ
รวม

2556
355.00
91.00
299.00
95.00
840.00

2555
355.00
91.00
263.07
95.00
804.07

2556
0.16
0.16

ล้านดอลลาร์
สหรัฐ

2555
0.20
0.20

2556
1.00
1.00

2555
1.00
1.00

6. เงินลงทุนชั่วคราว

เงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

2556
0.10
0.10

2555
0.10
0.10

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556

เงินฝากประจำ�ธนาคารที่ถึงกำ�หนดจ่ายคืนเกิน 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 - 3.70 ต่อปี)
ตั๋วแลกเงินที่ถึงกำ�หนดจ่ายคืน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 - 4.00 ต่อปี)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
- กองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
รวมเงินลงทุนชั่วคราว

ล้านยูโร

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

13
-

2556

2555

240,012

-

240,000

50,000

-

50,000

206,563
220,523

320,342
214,748

206,563
220,523

320,342
214,748

12,113
439,212

6,425
831,527

427,086

825,090
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รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินรวม มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
- กองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- กองทุนเปิดตราสารหนี้

หน่วย : พันบาท

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชั่วคราว

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

205,546
200,000

1,017
20,523

206,563
220,523

11,500

613

12,113
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
- กองทุนส่วนบุคคล
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
- กองทุนเปิดตราสารหนี้

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชั่วคราว

315,337
200,000

5,005
14,748

320,342
214,748

6,000

425

6,425

รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนชั่วคราวในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
- กองทุนส่วนบุคคล

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
205,546
200,000

หน่วย : พันบาท
ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชั่วคราว
1,017
20,523

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
206,563
220,523
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
- กองทุนเปิดตราสารหนี้
- กองทุนส่วนบุคคล

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
315,337
200,000

ผลกำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้น
จากการปรับมูลค่าของ
เงินลงทุนชั่วคราว
5,005
14,748

มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
320,342
214,748
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้อื่น - บริษัทอื่น
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

2556
233,070
2,460
235,530
(2,575)
232,955
659
659
5,984
28,224
267,822

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
219,886
5,973
225,859
(2,543)
223,316
587
587
5,736
25,345
254,984

2556
222,422
6,261
228,683
(3,948)
224,735
23,939
(2,966)
20,973
4,195
8,768
258,671

ลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จำ�แนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2556
ลูกหนี้การค้า
บริษัทอื่น
ยังไม่ถึงกำ�หนด
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ถึงกำ�หนด
เกินกำ�หนดชำ�ระ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า

2555
207,530
7,896
215,426
(3,948)
211,478
8,286
(2,505)
5,781
5,610
9,651
232,520

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

111,431

105,245

101,205

92,888

115,378
3,573
89
2,599
233,070

112,268
188
2,185
219,886

115,378
3,573
89
2,177
222,422

112,269
188
2,185
207,530

1,068

3,239

3,020

3,313

1,313
42
16
21
2,460
235,530
(2,575)
232,955

188
1,465
1,073
8
5,973
225,859
(2,543)
223,316

1,313
42
71
1,815
6,261
228,683
(3,948)
224,735

188
1,465
1,127
1,803
7,896
215,426
(3,948)
211,478
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8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
(ดูหมายเหตุข้อ 8.1, 8.2, 8.3 และ 8.4)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม (ดูหมายเหตุข้อ 8.5)

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

7,500
7,500

2556
7,500
7,500

7,500

7,500

77,147
7,500
84,647
(3,178)
81,469

2555
3,178
7,500
10,678
(3,178)
7,500

8.1 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด จำ�นวน 3 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (เทียบเท่า 3.18
ล้านบาท) เพื่อนำ�ไปชำ�ระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งบริษัทเป็นผู้ค้ำ�ประกันโดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.5 ต่อปี ซึ่งได้ครบกำ�หนดในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และได้ผิดนัดชำ�ระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทดังกล่าวหยุดดำ�เนินงานและได้จดทะเบียนเลิก
กิจการแล้วในเดือนธันวาคม 2554 ดังนั้นบริษัทจึงได้บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนแล้ว
8.2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทได้ทำ�สัญญาเงินให้กู้ยืมกับบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด จำ�นวน 0.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบเท่า
7.79 ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม เงินกู้ดังกล่าวถูกนำ�ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายสาขา
ร้านอาหารในประเทศสิงค์โปร์ ในระหว่างปี 2556 บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีพีอี) จำ�กัด ได้ชำ�ระคืนเงินกู้แก่บริษัทจำ�นวน 0.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (เทียบ
เท่า 5.22 ล้านบาท)
8.3 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำ�นวน 1.24 ล้านยูโร (เทียบเท่า 49.97
ล้านบาท) เพื่อนำ�ไปชำ�ระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวน 1.24 ล้านยูโร (เทียบเท่า 49.97
ล้านบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม (ดูหมายเหตุข้อ 20 (1))
8.4 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด จำ�นวน 0.4 ล้านปอนด์ (เทียบเท่า 21.43 ล้านบาท)
เพื่อนำ�ไปซื้ออาคารแห่งหนึ่ง เงินกู้ยืมดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายใน 1 ปี
8.5 เมือ่ วันที่ 5 มกราคม 2555 บริษทั ได้ท�ำ ข้อตกลงการรับชำ�ระหนีก้ บั บริษทั ฟูด้ เฮ้าส์ เคเทอร์รงิ่ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด บริษทั มีลกู หนีก้ ารค้าและเงินทดรอง
จ่ายกับบริษัทดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำ�นวน 6.78 ล้านบาท และ 4.68 ล้านบาทตามลำ�ดับ ซึ่งได้ถูกแปลงสภาพเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินจำ�นวน 7.5 ล้านบาท (ดูหมายเหตุข้อ 5.2.3) ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.0 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนเมื่อทวงถาม สำ�หรับ
ยอดหนี้คงเหลืออีกจำ�นวน 3.96 ล้านบาท บริษัทได้รับชำ�ระคืนเป็นเงินสดแล้วในเดือนมกราคม 2555
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9. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่อ
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
สินค้าระหว่างทาง
รวมสินค้าคงเหลือ

2556
96,485
60
139,715
67,863
12,914
915
317,952

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
95,755
163
118,951
46,060
9,845
13
270,787

2556
96,485
60
126,242
67,226
11,825
915
302,753

2555
95,755
163
109,572
45,791
9,845
13
261,139

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมมีจำ�นวน 3,804 ล้านบาท และ
3,464 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวน 3,547 ล้านบาท และ 3,242 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

10. เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
10.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากธนาคารของบริษัทจำ�นวน 0.58 ล้านบาท ได้ใช้เป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารในการออกหนังสือ
ค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า (ดูหมายเหตุข้อ 33.3)
10.2 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากประจำ�ธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จำ�นวน 20 ล้านบาท ได้
ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมของบริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจำ�นวน 1.8 ล้านยูโร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556
บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าวทั้งจำ�นวน ดังนั้น บริษัทจึงได้ไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันใน
เดือนมิถุนายน 2556 (ดูหมายเหตุข้อ 20 (1))
10.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากประจำ�ธนาคารประเภท 12 เดือนของบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด จำ�นวน 150,000
ดอลลาร์สงิ คโปร์ (เทียบเท่า 3.89 ล้านบาท และ 3.76 ล้านบาท ตามลำ�ดับ) ได้ใช้เป็นหลักประกันเงินกูย้ มื ของบริษทั บางกอก แจม จำ�กัด กับธนาคารพาณิชย์
แห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 20 (3))

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- บริษัทฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัทย่อย
บริษัท สยาม คิทเช่น เอสดีเอ็น บีเอชดี จำ�กัด
ร้านอาหาร
(หยุดดำ�เนินงาน)

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตัวแทนจำ�หน่าย
อาหาร
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
รับจัดเลี้ยง

ประเภทกิจการ

ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน

2,845

2,845

50.00

49.97

49.97

50.00

47.99

47.99

2555

2556

2556

2555

อัตราการถือหุ้น
(ร้อยละ)

ทุนที่ชำ�ระแล้ว

ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน 100,000 100,000
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน 10,000 10,000

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

1,423
1,423

(4,997)
48,998

4,997
53,995

48,998

2556

1,423
1,423

(4,997)
48,998

4,997
53,995

48,998

2555

ตามวิธี
ราคาทุน

-

62,511

1,383
62,511

61,128

2556

-

57,353

57,353

57,353

2555

ตามวิธี
ส่วนได้เสีย

หน่วย : พันบาท
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ร้านอาหาร

ร้านอาหาร
(หยุดดำ�เนินงาน)
ร้านอาหาร

เพื่อการลงทุน
ในบริษัทอื่น
ให้เช่าพื้นที่อาคาร

ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารร่วมกัน

2556

25,000

50,000

20,000

1,000

50,000

-

10,000

20,000

1,000

50,000

59.99

99.99

99.99

99.93

80.00

49.97

10,000

10,000

47.99

100,000 100,000

-

99.99

99.99

99.93

80.00

49.97

47.99

2555

2556

ทุนที่ชำ�ระแล้ว
2555

อัตราการถือหุ้น
(ร้อยละ)

61,033

10,000

10,034

999

40,000

(4,997)
48,998

4,997
53,995

48,998

2555

(10,034) (10,034)
105,996 50,999

15,000
116,030

49,997

10,034

999

40,000

(4,997)
48,998

4,997
53,995

48,998

2556

ราคาทุน

-

-

-

-

-

-

3,860

3,860

3,860

2556

-

-

-

-

-

3,390

3,390

3,390

2555

เงินปันผลรับ
สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : พันบาท
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หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูชั่น จำ�กัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท อุเมะ โนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด

บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ดโซลูชั่น จำ�กัด

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
- บริษัทฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด

ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทร่วม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ตัวแทนจำ�หน่าย
อาหาร
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
รับจัดเลี้ยง

ประเภทกิจการ

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556

ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำ�หนด
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ อายุ 10 ปี (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.375 ต่อปี)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

10,000
10,000

2556

10,000
10,000

2555

10,000
10,000

10,000
10,000

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิ่มขึ้น

ลดลง

-

โอนเข้า
(โอนออก) /
การจัด
ประเภท
รายการใหม่

261,053
185,425
189,142
987,255
1,611,542
60,466
3,294,883

18,430
93,283
141,157
6,523
259,393

(80,825)
(109,866)
(738,778)
(1,161,748)
(42,124)
(2,133,341)

(4,382)
(6,501)
(82,219)
(175,436)
(6,053)
(274,591)

61,930
1,223,472

277,236

-

(276,164)

-

63,002
1,490,957

(1,000)
1,222,472

(53)

-

-

-

(1,053)
1,489,904

(33)
(42,833)
(60,620)
(6,985)
(110,471)
33
39,020
50,034
6,984
96,071

-

ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
การแปลง
ค่างบการเงิน 31 ธันวาคม
2556
ต่างประเทศ

3,419
11,151
49,307
212,994
276,871

11,224
7,041
16,785
158
35,208

279,483
200,068
200,260
1,094,053
1,921,858
60,162
3,755,884

4,186
(4,186)
-

(1,778)
(4,669)
(9,463)
(158)
(16,068)

(82,799)
(120,520)
(786,646)
(1,296,613)
(41,351)
(2,327,929)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม ทั้งจำ�นวนแต่ยังใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เพิ่มขึ้น

-

ลดลง

261,053
184,463
188,795
941,338
1,432,679
53,303
3,061,631

139
76,034
107,617
8,946
192,736

(52,983)
(39,081)
(1,803)
(93,867)

(76,198)
(103,406)
(708,188)
(1,039,276)
(38,734)
(1,965,802)

(4,563)
(6,460)
(75,481)
(154,501)
(5,039)
(246,044)

42,958
33,205
1,673
77,836

66,256
1,162,085

127,526

-

1,162,085

(1,000)

-

โอนเข้า
(โอนออก) /
การจัด
ประเภท
รายการใหม่
208
21,758
109,886
131,852
(131,852)

-

ผลต่างจาก ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
การแปลง
ค่างบการเงิน 31 ธันวาคม
2555
ต่างประเทศ
962
1,108
441
20
2,531
(64)
1,933
(1,176)
(24)
669

261,053
185,425
189,142
987,255
1,611,542
60,466
3,294,883
(80,825)
(109,866)
(738,778)
(1,161,748)
(42,124)
(2,133,341)

-

61,930
1,223,472

-

(1,000)
1,222,472

274,591
246,044

1,504,135
1,573,126
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

เพิ่มขึ้น

ลดลง

261,053
37,227
189,142
891,647
1,408,074
58,674
2,845,817

18,430
78,802
108,692
6,523
212,447

-

(37,077)
(109,866)
(686,539)
(1,057,126)
(40,487)
(1,931,095)

(1,261)
(6,501)
(71,406)
(146,136)
(6,002)
(231,306)

-

61,930
976,652

235,096

-

(1,000)
975,652

(53)

-

(33)
(35,966)
(56,277)
(6,985)
(99,261)

33
35,228
45,834
6,984
88,079

โอนเข้า
(โอนออก)่
การจัดประเภท
รายการใหม่
3,419
11,151
44,840
195,304
254,714

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
279,483
40,646
200,260
979,323
1,655,793
58,212
3,213,717

4,186
(4,186)

(34,152)
(120,520)
(722,717)
(1,157,428)
(39,505)
(2,074,322)

(254,007)

43,019
1,182,414

-

-

(1,053)
1,181,361
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ที่ดิน
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมราคาทุน
ค่าเสื่อมราคาสะสม
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
อาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า - ส่วนปรับปรุง
อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555
ต้นทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อม
ราคาสะสม ทั้งจำ�นวนแต่ยังใช้งานอยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

261,053
37,227
188,795
823,926
1,245,629
51,123
2,607,753

เพิ่มขึ้น

-

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)่

139
59,156
77,327
8,946
145,568

(13,193)
(24,768)
(1,395)
(39,356)

208
21,758
109,886
131,852

(35,808)
(103,406)
(636,029)
(946,848)
(36,902)
(1,758,993)

(1,269)
(6,460)
(63,161)
(131,135)
(4,979)
(207,004)

12,651
20,857
1,394
34,902

-

66,256
915,016

127,526

-

915,016

(1,000)

-

(131,852)

-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555
261,053
37,227
189,142
891,647
1,408,074
58,674
2,845,817
(37,077)
(109,866)
(686,539)
(1,057,126)
(40,487)
(1,931,095)
61,930
976,652
(1,000)
975,652

231,307
207,004

1,503,770
1,543,694

อาคารของบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ซึ่งมีราคาทุนเป็นจำ�นวนเงิน 1.30 ล้านปอนด์ (เทียบเท่า 64.15 ล้านบาท) ได้ถูกนำ�ไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ำ�ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 20 (2))

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 071

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่บริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย ยานพาหนะ
และอุปกรณ์สำ�นักงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556
10,230
(4,683)
5,547

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
19,318
(8,208)
11,110

2556
10,230
(4,683)
5,547

2555
19,318
(8,208)
11,110

14. สิทธิการเช่า

สิทธิการเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน
สิทธิการเช่า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สิทธิการเช่า

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน
ต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

352,305
352,305

16,326
16,326

(118,438)
(118,438)

4,576
4,576

254,769
254,769

(264,894)
(264,894)
87,411

(11,980)
(11,980)

117,664
117,664

(3,129)
(3,129)

(162,339)
(162,339)
92,430
หน่วย : พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
ราคาทุน
สิทธิการเช่า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
รวมค่าเสื่อมราคาสะสม
สิทธิการเช่า
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ผลต่างจาก
การแปลง
ค่างบการเงิน
ต่างประเทศ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

380,268
380,268

2,246
2,246

(30,679)
(30,679)

470
470

352,305
352,305

(282,132)
(282,132)
98,136

(13,156)
(13,156)

30,679
30,679

(285)
(285)

(264,894)
(264,894)
87,411

11,980
13,156
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน
สิทธิการเช่า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556

ลดลง

302,895
302,895

10,980
10,980

(118,438)
(118,438)

195,437
195,437

(232,913)
(232,913)
69,982

(10,146)
(10,146)

117,664
117,664

(125,395)
(125,395)
70,042

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

ราคาทุน
สิทธิการเช่า
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สิทธิการเช่า
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

333,574
333,574
(254,296)
(254,296)
79,278

เพิ่มขึ้น

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

ลดลง

(9,296)
(9,296)

(30,679)
(30,679)

302,895
302,895

30,679
30,679

(232,913)
(232,913)
69,982
10,146
9,296
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

14,269
14,269

9,433
9,433

-

(6,166)
(6,166)
8,103

(3,047)
(3,047)

-

โอนเข้า
(โอนออก)
/การจัด
ประเภท
รายการใหม่
(707)
(707)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
22,995
22,995
(9,213)
(9,213)
13,782

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554

ราคาทุน
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

8,768
8,768

5,501
5,501

-

-

14,269
14,269

(4,873)
(4,873)
3,895

(1,293)
(1,293)

-

-

(6,166)
(6,166)
8,103
3,047
1,293
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

ราคาทุน
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

14,269
14,269

9,273
9,273

-

(6,166)
(6,166)
8,103

(3,045)
(3,045)

-

โอนเข้า
(โอนออก)
/การจัด
ประเภท
รายการใหม่
(707)
(707)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556
22,835
22,835
(9,211)
(9,211)
13,624
หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2554
ราคาทุน
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมราคาทุน
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
ค่าพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
รวมค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2556
2555

16. รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

โอนเข้า
(โอนออก)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

8,768
8,768

5,501
5,501

-

-

14,269
14,269

(4,873)
(4,873)
3,895

(1,293)
(1,293)

-

-

(6,166)
(6,166)
8,103
3,045
1,293

บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้จากการขายและการให้บริการ รายได้อื่น ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนหนึ่งของบริษัทเป็นรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้น และ/หรือ มีกรรมการร่วมกัน รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระ
สำ�คัญที่รวมไว้ในงบการเงินใช้ราคาตลาดทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้สำ�หรับรายการที่ไม่มีราคาตลาด
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ยอดคงเหลือของสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการบัญชีที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
16.1 ยอดคงเหลือที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

หน่วย : พันบาท
ความสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556

2555

-

-

128
376
860
1,096
2,460

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้การค้า (รวมแสดงในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น)
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

191
3,212
1,167
1,403
5,973

54
1,795
(1,795)
1,952
128
376
860
1,096
4,466

54
1,795
(1,795)
74
191
3,212
1,167
1,403
6,101

-

-

4,724
2,995
(2,965)
30

146
2,535
(2,505)
30

-

-

8,815
5,685
62
140
858
229
423
7
20,973

5,018
179
408
5,781

229
423
7
659

179
408
587
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หน่วย : พันบาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี)
บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (ร้อยละ 3.5)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด (ร้อยละ 3.0)
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด (ร้อยละ 3.0)
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช (ร้อยละ 3.0)
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด (ร้อยละ 5.0)

บริษัทย่อย

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556

2555

7,500
7,500

7,500
7,500

3,178
(3,178)
21,430
2,565
49,974
7,500
81,469

3,178
(3,178)
7,500
7,500

48,998
4,997
(4,997)
48,998

48,998
4,997
(4,997)
48,998

เงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

61,128
6,380
(4,997)
1,383
62,511

57,353
4,997
(4,997)
57,353

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

40,000
999
10,034
(10,034)
-

40,000
999
10,034
(10,034)
-

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

49,997
15,000
105,996

10,000
50,999

เจ้าหนี้การค้า (รวมแสดงในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

1,351
1,351

1,860
1,860

253
1,351
1,604

306
1,860
2,166

เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย

-

-

23
19
42

20

-

20
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16.2 ความเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความเคลื่อนไหวในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

-

-

-

-

บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชำ�ระคืนระหว่างปี

-

-

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

-

-

บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

-

บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

-

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นปี
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
หัก รับชำ�ระคืนระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี

21,430
3,178
-

3,178
(3,178)

3,178
(3,178)
-

-

-

-

-

-

7,786
(5,221)
2,565

49,974
49,974
7,500

7,500

3,178

-

7,500
-

21,430

7,500
-

7,500

7,500
-

7,500

7,500
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16.3 รายการบัญชีที่สำ�คัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

-

-

591
3,188
20,903
37,580
62,262

621
6,750
25,631
36,304
69,306
-

รายได้จากการขาย
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด
บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้ค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

-

เงินปันผลรับ
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม

-

รายได้อื่น
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

2556

2555

2,174
591
3,188
20,903
37,580
64,436

69
16
621
6,750
25,631
36,304
69,391

522
843
1,365

360
896
1,256

-

3,860
3,860

3,390
3,390

-

-

56
1,770
1,826

68
1,895
1,963

1,200
96
744
62
140
858
56
1,770
4,926

1,409
96
2,054
68
1,895
5,522

843
843

896
896
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หน่วย : พันบาท
ประเภทรายการ/ชื่อบริษัท

ความสัมพันธ์

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  
งบการเงินรวม
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555

2556

2555

ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่ง เซอร์วิสเซส จำ�กัด

บริษัทร่วม
บริษัทร่วม

7,635
1,383
9,018

18,434
18,434

-

-

ซื้อสินค้า
บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม

7,878
7,878

11,311
11,311

7,878
7,878

11,311
11,311
120
3,954
432
514
3,413
8,433

ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท เอส อาร์ เอสเตท จำ�กัด
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ

บริษัทย่อย
บริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน
กรรมการร่วมกัน
กรรมการ

-

-

432
1,198
2,423
4,053

432
514
3,413
4,359

3
4,548
432
1,198
2,423
8,604

ค่าบริการ
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อย
กรรมการร่วมกัน

3,543
3,543

2,437
2,437

1,277
3,543
4,820

1,208
2,437
3,645

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

49,211
895
50,106

51,422
1,003
52,425

38,800
640
39,440

42,165
767
42,932

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์ระยะยาว

17. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2556
24,789
2,439

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
18,604
1,703

2556
24,711
-

2555
18,526
-
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รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
รายได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน การขนย้าย
และการบูรณะสถานที่
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
รายได้รอตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพิ่มขึ้น

ใช้ประโยชน์

509
611
999
727
16,159

-

-

1,607

4,312

-

6
7,984

-

-

-

(2,008)

509
170
999
1,015
19,537

(441)
288
3,378

20,612

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

(2,008)

1,607
2,304

(2,449)

6
26,147

-

-

2,008
-

(2,008)
18,604

(1,358)
(1,358)
6,626

(85)
(1,618)
(1,703)

(38)
(698)
(736)

-

2,008
(441)

(1,358)
(1,358)
24,789

(123)
(2,316)
(2,439)

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 081

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
รวม

489
1,026
999
406
13,391

เพิ่มขึ้น

ใช้ประโยชน์

27
321
2,958

16,311

1,607
4,913

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
รายได้รอตัดบัญชี
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(1,122)
(1,122)
15,189

(1,649)
(1,649)
3,264

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
การปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(66)
(1,645)
(1,711)

(19)
(476)
(495)

(7)
(415)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

(190)

509
611
999
727
16,159

(612)

1,607
20,612

763
763
151

(2,008)
(2,008)
18,604

503
503

(85)
(1,618)
(1,703)

-

-

-

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 082

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
รายได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน การขนย้าย
และการบูรณะสถานที่
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
รายได้รอตัดบัญชี
กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าของเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพิ่มขึ้น

ใช้ประโยชน์

431
611
999
727
16,159

-

-

1,607

4,312

-

6

-

-

6
(2,449)

-

2,008
(1,358)
6,626

1,607
2,304

(2,008)

7,984

(1,358)
(2,008)
18,526

-

-

(2,008)

431
170
999
1,015
19,537

(441)
288
3,378

20,534

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2556

-

26,069
(1,358)

2,008
(441)

(1,358)
24,711
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งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

หน่วย : พันบาท
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ผลต่างจากอัตราค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการประมาณการคณิตศาสตร์ประกันภัย
สำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
(รับรู้การเปลี่ยนแปลงในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีผลมาจาก
รายได้รอตัดบัญชี
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เพิ่มขึ้น

ใช้ประโยชน์

-

-

431
1,026
999
406
13,391
-

(199)

431
611
999
727
16,159

(614)

1,607
20,534

763
763
149

(2,008)
(2,008)
18,526

(415)
-

321
2,967

16,253

1,607
4,895

(1,122)
(1,122)
15,131

(1,649)
(1,649)
3,246

-

ภาษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
173,576
(4,996)

2555
219,814
1,630

2556
161,922
(4,996)

2555
210,663
1,630

(5,487)
163,093

(1,835)
219,609

(6,185)
150,741

(1,787)
210,506

รายการกระทบยอดระหว่างภาษีเงินได้-รายได้ (ค่าใช้จ่าย) และกำ�ไรทางบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
กำ�ไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อน
รายการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นและที่กลับรายการ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2555

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
797,723
ร้อยละ 15 - 25
172,455
(4,996)

2555
932,155
ร้อยละ 15 - 25
217,251
1,630

2556
776,550
ร้อยละ 20
155,310
(4,996)

2555
899,001
ร้อยละ 23
206,770
1,630

(4,366)
163,093

728
219,609

427
150,741

2,106
210,506
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิสำ�หรับปีปรับปรุงด้วยรายการที่กำ�หนดภายใต้ประมวลรัษฎากร ซึ่งไม่ให้
หรือให้ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 20 และ 23 ของกำ�ไรสุทธิทางภาษี สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ตามลำ�ดับ สำ�หรับภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบริษทั ย่อยในประเทศอีกแห่งหนึง่ คำ�นวณจากกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับงวดปรับปรุงด้วยรายการทีก่ �ำ หนดภายใต้ประมวล
รัษฎากร ไม่ให้หรือให้ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ตามแบบแสดง
รายการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555
ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม
2555 ได้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555
แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้ลดเป็นร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิ สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศใช้อัตราภาษีร้อยละ 20 ในการคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 และ 2555
บริษัทย่อยในต่างประเทศใช้อัตราภาษีที่กำ�หนดในประเทศนั้นๆ ในการคำ�นวณค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ในงวดปัจจุบันตามแบบแสดงรายการและใช้ใน
การคำ�นวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555

18. เงินเบิกเกินบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด มีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งเป็นจำ�นวน 38,164 ปอนด์
หรือประมาณ 2.06 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555: ไม่มี)

19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
รายได้รับล่วงหน้า
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2556
422,869
1,351
86,263
15,667
71,456
277,766
875,372

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
396,328
1,860
64,167
18,086
79,912
274,149
834,502

2556
382,041
1,604
42
66,169
15,667
69,230
224,655
759,408

2555
356,208
2,166
20
45,232
18,086
79,218
230,352
731,282

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
65,845

2555
113,399

(24,358)
41,487

(35,104)
78,295

2556
-

2555
-

-

-

600,000

ปอนด์

จ่ายชำ�ระคืนทุกงวดสาม
เดือน งวดละ 1,260,000
บาท
งวดแรกเริ่มชำ�ระเมื่อ
ครบกำ�หนดระยะเวลา
12 เดือน
นับจากวันเบิกเงินกู้
ครั้งแรก

บาท

16 ธันวาคม 2554 ถึง
16 กันยายน 2557

ตุลาคม 2555 ถึง
มิถุนายน 2559

พฤษภาคม 2554 ถึง
เมษายน 2559

26 มีนาคม 2554 ถึง
26 มีนาคม 2559

วันที่เริ่มชำ�ระ
ถึงวันที่ครบ
กำ�หนดชำ�ระ

25,000,000 15 มกราคม 2557 ถึง
15 มกราคม 2562

10,000,000 8 พฤษภาคม 2555 ถึง
6 กุมภาพันธ์ 2558

10,000,000

450,000

1,800,000

วงเงิน

ปอนด์

ยูโร

สกุลเงิน

ดอลลาร์
จ่ายชำ�ระคืน
ไต้หวัน
ทุกงวดสามเดือน
งวดละ 834,000 ดอลลาร์
ไต้หวัน
ดอลลาร์
จ่ายชำ�ระคืน
ไต้หวัน
ทุกงวดสามเดือน
งวดละ 834,000 ดอลลาร์
ไต้หวัน

จ่ายชำ�ระคืน
ทุกเดือน งวดละ 7,500
ปอนด์
จ่ายชำ�ระคืนทุกงวดสาม
เดือน งวดละ 37,500
ปอนด์

จ่ายชำ�ระคืนทุกงวด
หกเดือน งวดละ 200,000
ยูโร

ระยะเวลา

MLR ลบด้วย
ร้อยละ 2

อัตราเงินกู้
บวกร้อยละ 2.75

อัตราเงินกู้
บวกร้อยละ 2.75

อัตราเงินกู้
บวกร้อยละ 0.5

อัตราเงินกู้
บวกร้อยละ 0.5

ร้อยละ 3.85

อัตราดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี)

-

4,162,000

2,494,000

412,500

210,000

-

เงินตรา
ต่างประเทศ

(35,104)
78,295

(24,358)
41,487

-

7,909

6,150

27,757

14,804

56,779

113,399

-

7,498,000

5,830,000

562,500

300,000

1,400,000

เงินตรา
ต่างประเทศ พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

65,845

25,000

4,553

2,729

22,240

11,323

-

พันบาท

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
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(1) บริษัท ภัทรา เรสทัวร์รองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช มีวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จำ�นวน 1.8 ล้านยูโร บริษัทย่อยดังกล่าวได้มีการเบิกใช้เงินกู้ครบตามวงเงินกู้แล้ว และจะครบกำ�หนดการจ่ายชำ�ระคืนทั้งหมดในวันที่ 26 มีนาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555
มีการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชย์ โดยเลื่อนการจ่ายชำ�ระงวดที่สามในวันที่ 26 มีนาคม 2555 เป็นจ่ายชำ�ระในวันที่ 26 มีนาคม 2556 ดังนั้นเงินกู้ยืมระยะยาวจะครบกำ�หนดในวันที่ 26 มีนาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ภัทรา
เรสทัวร์รองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ใช้เงินฝากประจำ�ของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.2)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 บริษัท ภัทรา เรสทัวร์รองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช ได้กู้เงินจำ�นวน 1.24 ล้านยูโร (เทียบเท่า 49.97 ล้านบาท) จากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) เพื่อนำ�ไปจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้คงค้างทั้งจำ�นวนแก่ธนาคารพาณิชย์ก่อนครบกำ�หนดชำ�ระ ดังนั้น บริษัท
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) จึงได้ไถ่ถอนเงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันของเงินกู้ดังกล่าว (ดูหมายเหตุข้อ 8.3 และ 10.2)
(2) บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ได้นำ�อาคาร ซึ่งมีราคาทุนเป็นจำ�นวนเงิน 1.30 ล้านปอนด์ (เทียบเท่า 64.15 ล้านบาท) ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกันเงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง (ดูหมายเหตุข้อ 13) ซึ่งบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด จะต้อง
ดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตามข้อกำ�หนดของสัญญาเงินกู้ข้างต้น
(3) บริษัท บางกอกแจม จำ�กัด ใช้เงินฝากประจำ�ของบริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จำ�กัด จำ�นวน 150,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นหลักทรัพย์ค้ำ�ประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.3)
(4) บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด ขออนุมัติวงเงินสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือรับภาระหนี้ให้แก่ธนาคารดังกล่าว และต้องดำ�รงสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท เอส
แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 99.99 ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด ต้องดำ�รงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้

รวมเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัทย่อย
หัก เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ภายในหนึ่งปีในงบการเงินรวม

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด(4)

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ (3)

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแจม จำ�กัด

เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์  จำ�กัด (2)
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ

บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำ�กัด (1)
เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย มีดังนี้
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21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำ�สัญญาเช่าการเงินสำ�หรับยานพาหนะและอุปกรณ์สำ�นักงานภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556
ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

1,809
1,146
2,955

2556
3,440
3,180
6,620

2555
1,809
1,146
2,955

3,440
3,180
6,620

22. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทและบริษัทย่อยได้บันทึกภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามพระราชบัญญติคุ้มครองแรงงานไทย ซึ่งจัดเป็นโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนด
ไว้ที่ไม่ได้จัดให้มีกองทุน
จำ�นวนที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำ�หรับโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
งบการเงินรวม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2556
14,134
3,598
17,732

หน่วย : พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
12,482
3,110
15,592

2556
13,530
3,364
16,894

2555
11,935
2,904
14,839

ความเคลื่อนไหวของมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2556
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ต้นปี
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
หัก ผลประโยชน์ที่จ่ายแล้ว
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ปลายปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555

2556

2555

95,101
14,134
3,598

73,150
12,482
3,110

88,828
13,530
3,364

66,952
11,935
2,904

112,833
-

9,129
97,871
(2,770)

105,722
-

8,036
89,827
(999)

112,833

95,101

105,722

88,828

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำ�นวน 9.13 ล้านบาท และ 8.04 ล้านบาท ตามลำ�ดับ สาเหตุหลักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราคิดลดและอัตรา
การเสียชีวิตของข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 087

ข้อสมมติฐานในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญที่ใช้ในการคำ�นวณโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
อัตราคิดลด
อัตราการเสียชีวิต
อายุเกษียณปกติ
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

งบการเงินรวม
ร้อยละ 3.73 - 3.89 ต่อปี
ตารางอัตรา
การเสียชีวิต
ของไทยปี 2551
60 ปี
ร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 35 ต่อปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ร้อยละ 3.89 ต่อปี
ตารางอัตรา
การเสียชีวิต
ของไทยปี 2551
60 ปี
ร้อยละ 5 ต่อปี
ร้อยละ 0 - 35 ต่อปี

23. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้บริษัทตัดหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายออกจากบัญชีทั้งจำ�นวน ซึ่งมี
ราคาตามบัญชีจำ�นวน 250.95 ล้านบาท โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 6,604,600 หุ้น โดยมูลค่ารวมทั้งสิ้น 33.02 ล้านบาท จากจำ�นวน
หุ้นสามัญเดิมจำ�นวน 104,686,273 หุ้น เป็นจำ�นวน 98,081,673 หุ้น เนื่องจากบริษัทไม่ได้จำ�หน่ายหุ้นทุนซื้อคืนดังกล่าว ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนการลดทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556

24. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัทจะต้องจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำ�รองนี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
และทุนสำ�รองนี้จะนำ�มาจัดสรรปันผลไม่ได้

25. หุ้นทุนซื้อคืนและสำ�รองหุ้นทุนซื้อคืน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ
บริหารทางการเงิน ตามมาตรา 66/1(2) แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำ�กัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ในวงเงินไม่เกิน 350 ล้านบาท โดยหุ้นสามัญ
ที่จะซื้อคืนมีจำ�นวนไม่เกิน 10.47 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุ้นสามัญที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ในการนี้ บริษัทได้ดำ�เนินการซื้อหุ้นคืนโดยวิธีการเสนอซื้อในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำ�หนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน
ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาวิธีการและกำ�หนดระยะเวลาการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืน
โดยเสนอขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น บริษัทมี
กำ�หนดระยะเวลาจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2556 (ภายหลัง 6 เดือนนับตั้งแต่การซื้อหุ้นแล้วเสร็จและไม่เกิน
3 ปี นับแต่การซื้อหุ้นแล้วเสร็จ)
หุ้นทุนซื้อคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม

มูลค่าหุ้นทุนซื้อคืน (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นทุนซื้อคืน (พันหุ้น)
ราคาทุนเฉลี่ยหุ้นละ (บาท)
จำ�นวนหุ้นทุนซื้อคืนต่อจำ�นวนหุ้นที่บริษัทออก (ร้อยละ)

2556
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
250,951
6,605
38.00
6.31

2556
-

2555
250,951
6,605
38.00
6.31

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 088

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสำ�รองสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืนจำ�นวน 250.95 ล้านบาท ซึ่งถูกจัดสรรจากกำ�ไรสะสม
ต่อมาเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ตัดหุ้นทุนซื้อคืนคงเหลือที่ยังไม่ได้จำ�หน่ายออกจากบัญชีทั้งจำ�นวน โดยการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั เนือ่ งจากบริษทั ไม่ได้จ�ำ หน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนในช่วงเวลาทีก่ �ำ หนดสำ�หรับการจำ�หน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่าว (ดูหมายเหตุขอ้ 23)
บริษทั ได้โอนผลต่างจำ�นวน 217.93 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากผลต่างระหว่างการลดทุนตามมูลค่าทีต่ ราไว้จ�ำ นวน 33.02 ล้านบาท กับมูลค่าหุน้ ทุนซือ้ คืนจำ�นวน
250.95 ล้านบาท ไปยังบัญชีก�ำ ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร และบริษทั ได้บนั ทึกโอนกลับรายการสำ�รองหุน้ ทุนซือ้ คืนจำ�นวน 250.95 ล้านบาท ไปยังบัญชีก�ำ ไร
สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังจากที่ได้ตัดหุ้นทุนซื้อคืนและลดทุนที่ชำ�ระแล้วดังกล่าว

26. กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำ�หรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม แสดงวิธีการคำ�นวณได้ดังนี้

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
กำ�ไรสำ�หรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (พันบาท)
จำ�นวนหุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม (พันหุ้น)
หุ้นสามัญซื้อคืนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก ในระหว่างปี (พันหุ้น)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักหลังหักหุ้นทุนซื้อคืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (พันหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556
626,018
98,082
-

2555
707,806
98,082
-

2556
625,809
98,082
-

2555
688,496
98,082
-

98,082
6.38

98,082
7.22

98,082
6.38

98,082
7.02

27. การจัดสรรกำ�ไรและเงินปันผล

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2554 จำ�นวน 98,081,673 หุ้น
ในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 392.33 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ 1.25 บาท จำ�นวนเงิน
รวม 122.60 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมจำ�นวน 98,081,673 หุ้น ในอัตราหุ้นละ
2.75 บาท จำ�นวนเงินรวม 269.72 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2555 จำ�นวน
98,081,673 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 588.49 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ
1.50 บาท จำ�นวนเงินรวม 147.12 ล้านบาท ซึง่ ได้จา่ ยเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2555 และเงินปันผลทีจ่ า่ ยเพิม่ เติมจำ�นวน 98,081,673 หุน้
ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท จำ�นวนเงินรวม 441.37 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แก่ผู้ถือหุ้นจำ�นวน 98,081,673 หุ้น จากจำ�นวน
หุ้นที่จดทะเบียนและชำ�ระแล้ว หักด้วยจำ�นวนหุ้นทุนซื้อคืนทั้งหมด ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 122.60 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแล้ว
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556
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บริษัทย่อย
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัท
บริษัท ภัทรา (เจนีวา) จำ�กัด
บริษัท ไทย ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด

วันที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
24 เมษายน 2555
24 เมษายน 2555

หน่วย : พันบาท

เงินปันผลจ่าย
(สกุลเงิน) สวิสฟรังก์
150,000
140,000

วันที่จ่ายเงินปันผล

ล้านบาท
4.98
4.64
9.62

29 มิถุนายน 2555
29 มิถุนายน 2555

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด (“บริษัทย่อย”) ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ
ปันผลของบริษัทย่อย จำ�นวน 900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ปอนด์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 9 หุ้นปันผล รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 900,000 ปอนด์ (เทียบเท่า 45.65 ล้านบาท) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้อนุมัติการเพิ่มทุนหุ้นสามัญจากเดิม 100,000 หุ้น
เป็น 1,000,000 หุ้น โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับหน่วยงานราชการของ สหราชอาณาจักรในวันที่ 30 กันยายน 2556 แล้ว
28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำ�เร็จ
และงานระหว่างทำ�เพิ่มขึ้น
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าสินค้าสำ�เร็จรูปที่ซื้อ
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าขนส่งสินค้า

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556

2555

2556

2555

(627)
2,277,321
59,882
289,618
1,718,159
184,621

(38,966)
2,093,529
57,523
260,492
1,556,987
165,761

(627)
2,039,207
59,882
244,498
1,383,456
184,122

(38,966)
1,876,449
57,523
217,594
1,241,219
165,743

29. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บริษทั และบริษทั ย่อยในประเทศได้จดั ตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีพนักงานของบริษทั เป็นสมาชิก
โดยความสมัครใจ ตามระเบียบของกองทุน สมาชิกจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน และบริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายสมทบในอัตรา
ร้อยละ 2 ของค่าจ้างแต่ละเดือน เงินกองทุนดังกล่าวจะจ่ายให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินส่วนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีจำ�นวน 19.29 ล้านบาท และ 15.38 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
สำ�หรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินส่วนทีบ่ ริษทั จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ ซึง่ บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการมีจำ�นวน 14.67 ล้านบาท และ 12.87 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

30. การจัดการส่วนของทุน

วัตถุประสงค์หลักของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการส่วนของทุน คือ การดำ�รงไว้ซึ่งความสามารถในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง และการดำ�รงไว้ซึ่ง
โครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้อัตราส่วนทางการเงินใดๆ โดยเฉพาะ เพื่อดูแลรักษาระดับทุน หากแต่จัดการให้มีระดับทุนอย่างเพียงพอ สำ�หรับใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนภายในบริษัทเท่านั้น เช่น การออกหุ้นใหม่หรือปรับปรุงจำ�นวนเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้นๆ
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31. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน

บริษัทได้รายงานและเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยดังต่อไปนี้
31.1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงด้านสินเชื่อเกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการซื้อขาย ทำ�ให้บริษัทและบริษัทย่อย ไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้ บริษัทและบริษัทย่อย
มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อไม่มาก เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะทำ�ธุรกรรมส่วนใหญ่กับบริษัทคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ
เพื่อลดโอกาสการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม
สัญญา
31.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและ
งวดต่อๆ ไป ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไม่มีสาระสำ�คัญต่อดอกเบี้ยจ่าย เนื่องจากเงินกู้ยืมของ
บริษัทและบริษัทย่อยมีจำ�นวนไม่มีนัยสำ�คัญ
31.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกิดจากการที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่
บริษัทและบริษัทย่อยในงวดปัจจุบันและงวดต่อๆ ไป ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีสาระสำ�คัญต่อ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินสกุลเงินตราต่างประเทศของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศ เนื่องจากธุรกรรมส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัท
ย่อยในประเทศทำ�ในสกุลเงินบาท
แต่อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราแลกเปลีย่ นอาจมีสาระสำ�คัญต่อมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ
ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
31.4 ประมาณการมูลค่ายุติธรรมสำ�หรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
การเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้
จึงไม่จำ�เป็นต้องบ่งชี้ถึงจำ�นวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริงในตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกัน
อาจมีผลกระทบที่มีสาระสำ�คัญในมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรม
ของเครื่องมือทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้า
หนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าตามบัญชีจำ�นวนใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ เนื่องจากครบกำ�หนดชำ�ระในระยะเวลาอันสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ลอยตัวมีมลู ค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุตธิ รรมโดยประมาณ และเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน ณ
ขณะนั้น
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32. ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามส่วนงานทีร่ ายงาน ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายในประเทศ ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรีส่ �ำ เร็จรูป ธุรกิจร้านอาหาร
ในต่างประเทศและอื่นๆ
รายการตัดบัญชีระหว่างส่วนงาน รายได้และกำ�ไรตามส่วนงานจากบุคคลภายนอก และการกระทบยอดระหว่างผลรวมของกำ�ไรตามส่วนงานจากบุคคล
ภายนอกกับกำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และกำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
หน่วย : พันบาท
ธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง
ธุรกิจร้าน
อาหารและ ร้านอาหาร
อาหาร
ส่วนงานอื่น
ในต่าง
เบเกอรี่
และเบเกอรี่
ประเทศ
ภายในประเทศ สำ�เร็จรูป
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ตามส่วนงาน
กำ�ไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
รวมรายได้อื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารส่วนกลาง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

5,340,765
1,016,886

721,946
83,135

892,276
51,140

รวม

53,165 7,008,152
(2,204) 1,148,957

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่าง
ส่วนงาน

รวม

(7,999) 7,000,153
1,148,957
9,656
84,388
(399,913)
(50,106)
(4,277)
9,018
797,723
(163,093)
634,630
17,767
652,397
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หน่วย : พันบาท
ธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง
ธุรกิจร้าน
อาหารและ ร้านอาหาร
อาหาร
ส่วนงานอื่น
ในต่าง
เบเกอรี่
และเบเกอรี่
ประเทศ
ภายในประเทศ สำ�เร็จรูป
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ตามส่วนงาน
กำ�ไรตามส่วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที่ไม่ได้ปันส่วน
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
กำ�ไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทั ย่อย
รวมรายได้อื่นๆ
ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารส่วนกลาง
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิจากภาษี
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี

4,982,099
1,045,432

644,699
72,984

853,206
24,046

รวม

51,999 6,532,003
3,692 1,146,154

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่าง
ส่วนงาน

รวม

(5,366) 6,526,637
1,146,154
1,001
19,046
88,050
(283,458)
(52,425)
(4,647)
18,434
932,155
(219,609)
712,546
(2,604)
709,942
หน่วย : พันบาท

ธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง
ธุรกิจร้าน
อาหารและ ร้านอาหาร
อาหาร
ส่วนงานอื่น
ในต่าง
เบเกอรี่
และเบเกอรี่
ประเทศ
ภายในประเทศ สำ�เร็จรูป
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกัน
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สิทธิการเช่า
- อื่นๆ
สินทรัพย์รวม

42,309
113,564
526,588
65,710

185,996
2,072
2,340
-

26,316
11,023
266,835
17,491

1,515
2,569
4,369
-

รวม

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่าง
ส่วนงาน

รวม

256,136
129,228
800,132
83,201

(22,630)
(68)
-

233,506
129,228
800,064
83,201
34,316
188,723
689,840
9,229
1,371,046
3,539,153

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 093

หน่วย : พันบาท
ธุรกิจ
ธุรกิจขายส่ง
ธุรกิจร้าน
อาหารและ ร้านอาหาร
อาหาร
ส่วนงานอื่น
ในต่าง
เบเกอรี่
และเบเกอรี่
ประเทศ
ภายในประเทศ สำ�เร็จรูป
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิทธิการเช่า
สินทรัพย์ที่ใช้ร่วมกัน
- ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื
- สินค้าคงเหลือ
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- สิทธิการเช่า
- อื่นๆ
สินทรัพย์รวม

39,257
108,616
431,425
59,654

170,874
3,094
2,328
-

27,287
8,727
238,103
17,427

1,420
1,407
6,603
-

รวม

รายการ
ตัดบัญชี
ระหว่าง
ส่วนงาน

รวม

238,838
121,844
678,459
77,081

(5,648)
(112)
-

233,190
121,844
678,347
77,081
21,794
148,943
544,125
10,329
1,612,511
3,448,164

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางการเงินจำ�แนกตามเขตภูมิศาสตร์สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังต่อไปนี้
ในประเทศ

หน่วย : พันบาท
ต่างประเทศ

งบการเงินรวม

รายได้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2556
รายได้จากลูกค้าภายนอก

6,107,877

892,276

7,000,153

สินทรัพย์ของส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,613,838

330,414

1,944,252

รายได้
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2555
รายได้จากลูกค้าภายนอก

5,673,431

853,206

6,526,637

สินทรัพย์ของส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,329,450

296,230

1,625,680
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33. ภาระผูกพันและหนังสือค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนังสือค้ำ�ประกัน ดังต่อไปนี้
33.1 ภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายชำ�ระเงินค่าเช่าและค่าบริการตามสัญญาเช่าระยะยาว มีดังนี้

ค่าเช่าสำ�นักงาน ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์และค่าบริการในประเทศ

หน่วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

2555
381,646
807,288
141,877

ค่าเช่าสำ�นักงาน ยานพาหนะและคอมพิวเตอร์และค่าบริการในต่างประเทศ

หน่วย : พันบาท

ค่าเช่าสำ�นักงานและค่าบริการบริษัทย่อยในต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556

ครบกำ�หนดภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกิน 5 ปี

302,590
601,479
14,986

2555
121,212
226,801
109,030

77,621
175,227
148,152

33.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันคงค้างเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนตามสัญญาก่อสร้างสาขาและร้านค้า
แห่งใหม่ และซื้ออาคารเป็นจำ�นวนเงินรวม 67.93 ล้านบาท และ 34.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
33.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ธนาคารแห่งหนึ่งออกให้เพื่อค้ำ�ประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นจำ�นวน
เงิน 51.98 ล้านบาท และ 35.93 ล้านบาท ตามลำ�ดับ โดยจำ�นวนดังกล่าวได้รวมหนังสือค้ำ�ประกันจำ�นวน 0.58 ล้านบาท ซึ่งได้ใช้เงินฝากธนาคารเป็น
หลักประกัน (ดูหมายเหตุข้อ 10.1)
33.4 บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดส์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ทำ�สัญญาลิขสิทธิ์กับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 26 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหารโดยบริษัทย่อยดังกล่าวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เริ่มแรก (Initial royalty) และ
ค่าลิขสิทธิ์การดำ�เนินงาน (Running royalty) เป็นรายไตรมาสของแต่ละปี ในอัตราที่ระบุไว้ในสัญญาเพื่อการใช้เครื่องหมายการค้าและกรรมวิธีการผลิต
33.5 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ได้ทำ�สัญญาค้ำ�ประกัน (Letter of guarantee) ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2555 กับบริษัทแห่งหนึ่งใน
ต่างประเทศเพื่อค้ำ�ประกันจำ�นวนเงินที่บริษัทย่อยดังกล่าวต้องจ่ายตามสัญญาลิขสิทธิ์ (License Agreement) ที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 33.4

34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

34.1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ ผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2556 จำ�นวน
98,081,673 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นจำ�นวนเงินรวม 539.45 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลอัตราหุ้นละ
1.25 บาท จำ�นวนเงินรวม 122.60 ล้านบาท ซึง่ ได้จา่ ยเงินปันผลดังกล่าวแล้วเมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2556 และ เงินปันผลทีจ่ า่ ยเพิม่ เติมจำ�นวน 98,081,673 หุน้
ในอัตราหุน้ ละ 4.25 บาท จำ�นวนเงินรวม 416.85 ล้านบาท ซึง่ จะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริษทั จะนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต่อไป
34.2 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557 บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ได้ทำ�สัญญาเงินกู้และเบิกใช้เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
จำ�นวน 340,000 ปอนด์ หรือประมาณ 18.33 ล้านบาท ซึ่งคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี เงินต้นมีกำ�หนดชำ�ระ
คืนเป็นงวด จำ�นวน 20 งวด งวดละ 17,000 ปอนด์ โดยกำ�หนดจ่ายงวดแรกเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันเบิกเงินกู้ครั้งแรกและงวดต่อไป
เมื่อครบกำ�หนดระยะเวลาทุกๆ 3 เดือน เงินกู้ดังกล่าวมีหลักประกันเป็นอาคารแห่งใหม่ ซึ่งได้โอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 12 มกราคม 2557 (ดูหมายเหตุ
ข้อ 8.4)

35. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมธุรกิจ
สรุปผลการดำ�เนินงานปี 2556
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) มีรายได้จากการขายและบริการจำ�นวน 7,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น
จำ�นวน 474 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.26 โดยมีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 626 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน 82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำ�ไรที่ลดลง
ร้อยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปัจจัยความไม่สงบทางการเมือง ทำ�ให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย ในช่วงไตรมาส 4 อย่างไรก็ตามใน
ปี 2556 กลุ่มบริษัทได้มีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเปิดร้านอาหารและเบเกอรี่ช้อพ ภายใต้แบรนด์
เอส แอนด์ พี่ จำ�นวน 448 จุดขาย นอกจากนั้นยังได้ขยายธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใต้แบรนด์ Maisen ซึ่งเปิดดำ�เนินกิจการ
สาขาแรกในปลายปี 2555 และเปิดเพิ่มอีก 3 สาขาในปี 2556 สำ�หรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังได้ร่วมทุนกับบริษัท อุเมโนะฮานะ จำ�กัด ดำ�เนิน
ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อ “Umenohana” เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นระดับสูงที่มีรูปแบบการเสิร์ฟแบบไคเซกิ ซึ่งเป็นรูปแบบการเสิร์ฟอาหารแบบดั้งเดิมของ
อาหารญี่ปุ่น โดยอาหารญี่ปุ่นทั้ง 2 แบรนด์ได้รับการตอบสนองอย่างดีมากจากผู้บริโภคในประเทศไทย
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ล้านบาทจากปี 2555 เป็น 7,000 ล้านบาทในปี 2556 หรือมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.25 สามารถ
แบ่งแยกตามประเภทช่องทางการจัดจำ�หน่ายได้ ดังนี้
รายได้แยกตามประเภทช่องทางการจัดจำ�หน่าย
หน่วย : ล้านบาท
ช่องทางการจำ�หน่าย
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำ�เร็จรูป
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
อื่นๆ*
รวมทั้งสิ้น

ปี 2556
จำ�นวนเงิน
5,382
722
892
4
7,000

ปี 2555
ร้อยละ
76.89
10.31
12.74
0.06
100.00

จำ�นวนเงิน
5,025
645
853
4
6,527

ร้อยละ
76.99
9.88
13.07
0.06
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
7.10
11.94
4.57
0.00
7.25

* รายได้จากการให้เช่าสถานที่แก่บุคคลภายนอก

ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 76.89 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำ�นวน 357 ล้านบาท
โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 7.10 อันเนื่องมาจากการเติบโตของยอดขายของร้านอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปิด
จุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด์ เอส แอนด์ พี และแบรนด์ใหม่ภายใต้แบรนด์ Maisen และ Umenohana ซึ่งในปี 2556 บริษัทมีการขยายสาขาร้านอาหาร
และเบเกอรี่ภายใต้แบรนด์ต่างๆ ภายในประเทศจำ�นวน 63 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 12 สาขาและร้านเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท
ณ วันสิ้นปี 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ่งเป็นร้านอาหาร 121 สาขาและร้านเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเปิดสาขาใหม่สำ�หรับแบรนด์
เอส แอนด์ พี ในพื้นที่ต่างจังหวัดต่อเนื่องจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกำ�ลังซื้อของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่ดีในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตอย่างมากในต่างจังหวัด อีกทั้งในภูมิภาคยังมีอัตราค่าเช่าและค่าแรงงานที่ต่ำ�กว่า
พื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายผ่านสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดี
และมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตราสินค้า (แบรนด์) “เอส แอนด์ พี” อย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่สำ�เร็จรูป
ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 10.31 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำ�นวน 77 ล้านบาท
โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.94 เนื่องจากบริษัทได้ใช้กลยุทธ์การขยายฐานลูกค้าตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหา
กลุ่มพันธมิตรร้านค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจให้มีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
ในปี 2556 รายได้จากธุรกิจนี้มีสัดส่วนร้อยละ 12.74 ของรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นจำ�นวน 39 ล้านบาท
โดยมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.57 ถึงแม้ว่าในปี 2556 เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นยุโรปจะอัตราการขยายตัวที่ต่ำ�เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่น
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แต่กลุ่มบริษัทก็มีรายได้เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจากร้านอาหารไทยในต่างประเทศของบริษัทเป็นที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและ
การให้บริการทั้งแบรนด์ “Patara” ที่เป็นที่รู้จักและประสบความสำ�เร็จอย่างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด์ “Bangkok Jam” ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในประเทศสิงคโปร์
รายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
เบเกอรี่
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
อาหารในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์อาหาร**
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ***
รวมทั้งสิ้น

หน่วย : ล้านบาท
ปี 2556
จำ�นวนเงิน
3,144
2,117
892
625
222
7,000

ปี 2555
ร้อยละ
44.91
30.24
12.74
8.93
3.17
100.00

จำ�นวนเงิน
2,952
1,919
853
590
213
6,527

ร้อยละ
45.23
29.40
13.07
9.04
3.26
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ร้อยละ
6.50
10.32
4.57
5.93
4.23
7.25

** ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบด้วย อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่และผลิตภัณฑ์กลิ่นสีผสมอาหาร
*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รับจ้างผลิตภายใต้แบรนด์ S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานที่

ในปี 2556 ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ยังคงครองสัดส่วนส่วนแบ่งรายได้จากการขายและบริการสูงที่สุดคือร้อยละ 44.91 ในขณะที่สัดส่วนของอาหารและ
เครื่องดื่มในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 30.24 ด้านอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ่มเบเกอรี่ มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6.50 โดยเป็นผลจากการขยายสาขา
ใหม่ และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค การส่งเสริมการขายใน
รูปแบบต่างๆ ส่วนอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตราร้อยละ 10.32 โดยบริษัทได้มีการพัฒนารายการอาหารใหม่ๆ โดยเพิ่มรายการ
อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ่มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต่างๆ ซึ่งทำ�ให้บริษัทได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้า ทั้งรายเก่าและรายใหม่เป็นอย่างดี
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
ในปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายและการบริการเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 53.09 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 54.34 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มอัตราค่าจ้างใน
การผลิตเพือ่ รักษากำ�ลังคน ประกอบกับราคาวัตถุดบิ สำ�หรับการผลิตอาหาร เช่น เนือ้ สัตว์และอาหารทะเล มีการปรับราคาเพิม่ ขึน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับปีกอ่ น
ค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมจำ�นวน 2,497.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจำ�นวน 245.40 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.90
สาเหตุหลักที่ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายมีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 64.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.38 ซึ่งหากเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและบริการ
คิดเป็นร้อยละ 3.87 โดยสาเหตุหลักมาจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช่วงปลายปี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 182.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.18 ซึ่งหากเทียบเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและ
บริการ คิดเป็นร้อยละ 31.08 โดยสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน ทำ�ให้ค่าใช้จ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.31 และค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.11 จากสาเหตุจากการเปิดจุดขายเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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กำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
เนื่องจากการขยายตัวของรายได้จากการขายและบริการในปี 2556 ขยายตัวต่ำ�กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีผลให้อัตรากำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อ
รายได้สุทธิจากการขายและบริการลดลงจากร้อยละ 10.84 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 8.94 ในปี 2556 โดยกำ�ไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลงจาก
708 ล้านบาท ในปี 2555 เป็น 626 ล้านบาท ในปี 2556 ลดลง 82 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.56 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท
ใหญ่ลดลงจากร้อยละ 35.68 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 28.92 ในปี 2556
ประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน
กลุ่มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงจากร้อยละ 21.82 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.92 ในปี 2556 เนื่องจากกำ�ไรสุทธิของบริษัทที่
ปรับตัวลดลง
ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดปี 2556
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 จำ�นวน 3,539 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนในสัดส่วน ร้อยละ 45.06 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ร้อยละ 54.94 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 30.70 ของสินทรัพย์รวม กลุ่มบริษัทจึงมีสภาพคล่องในระดับที่ 1.47 เท่า เนื่องจากเป็น
ธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่
ในด้านกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดำ�เนินงานจำ�นวน 820 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก่อนภาษีเงินได้จำ�นวน 1,010 ล้านบาท
ในระหว่างปีมีการจ่ายภาษีเงินได้จำ�นวน 190 ล้านบาท
สำ�หรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น ประกอบด้วยเงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจ�ำ นวน
403 ล้านบาท การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจำ�นวน 512 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทมีการลงทุนในการซื้อที่ดิน เครื่องจักรเพื่อใช้ใน
การผลิต และการลงทุนในการก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งอุปกรณ์ เนื่องจากการขยายสาขาของร้านอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี้ได้ใช้เงินสดในการจ่าย
เงินปันผลจำ�นวน 564 ล้านบาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดำ�เนินงานและรายการย่อยอื่นๆ แล้ว กลุ่มบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำ�นวน
103 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู่ ณ วันต้นปี 2556 จำ�นวน 443 ล้านบาทแล้ว ทำ�ให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพื่อใช้ในกิจการ
ณ วันสิ้นปีจำ�นวน 547 ล้านบาท
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทุกปีในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำ�ไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม แต่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
กว่ากำ�ไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีทงี่ บการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยูจ่ ะไม่พจิ ารณาจ่ายเงินปันผล ทัง้ นี้ บริษทั จะดำ�เนิน
การให้เป็นไปตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดทีก่ �ำ หนดไว้และคำ�นึงถึงสภาพคล่องของบริษทั ทีจ่ ะสามารถจ่ายเงินปันผลได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อ
กิจการอย่างมีนัยสำ�คัญ ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดำ�เนินงานเช่นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจำ�
ปี 2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2557 พิจารณารับรองการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท หรือคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ
4.25 บาท ซึ่งเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอแล้ว จะคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 86.17
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สำ�หรับผลการดำ�เนินงานในปี 2556 เทียบกับปีที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2556

2555
626.02

707.81

98,081,673

98,081,673

3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)

1.25

1.50

3.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (บาท/หุ้น)

4.25

4.50

4.1 เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)

122.60

147.12

4.2 เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่ม (ล้านบาท)

416.85

441.37

86.17

83.14

1. กำ�ไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

4. เงินปันผลจ่ายรวมเป็นจำ�นวนเงิน

5. อัตราการจ่ายปันผลร้อยละ (ร้อยละ)
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บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ
จำ�นวนหุ้นรวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

อัตรา
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

10,000

9,993

99.93%

ดำ�เนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ “MAISEN”

100,000

99,994

99.99%

บริษัท เอส แอนด์ พี ฟู้ด โซลูชั่น จำ�กัด *
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ)
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274

ดำ�เนินกิจการจัดส่งพิซซ่า และอาหาร
อิตาเลียน ปัจจุบันหยุดดำ�เนินกิจการ
เมื่อสิงหาคม 2553

200,000

199,997

99.99%

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

ประกอบกิจการร้านอาหารไทย
ในต่างประเทศ
โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท ดังนี้

500,000

400,000

80.00%

1,000,000

960,000

96.00%

ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ชัน้ 23-24
เลขที่ 2034/100-107
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่
ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์
อาหารและเบเกอรี่ อาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้าน
อาหารไทยในต่างประเทศ

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290

ดำ�เนินกิจกรรมในการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อให้ร้านอาหารเช่า

บริษัท เอส แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์ จำ�กัด
เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ** ประกอบกิจการร้านอาหารไทย
ภายใต้ชื่อ “ภัทรา” ปัจจุบันมี 4 สาขา
Suite 4.16
130 Shaftesbury Ave, London, W1D 5EU, UK และ ภายใต้ช่อื “สุดา” ปัจจุบันมี 1 สาขา
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)
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จำ�นวนหุ้นรวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

อัตรา
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

200

124

62.00%

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

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

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ภายใต้ชื่อ “ภัทรา” ที่กรุงเจนีวา
ปัจจุบันมี 1 สาขา

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

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ภายใต้ชื่อ “ภัทรา” ที่ประเทศสิงคโปร์
ปัจจุบันมี 1 สาขา

600,000

300,000

50.00%

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

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ภายใต้ชื่อ “สยามคิทเช่น”
ปัจจุบันมี 5 สาขา
และชื่อ “บางกอกแจม”
อีก 3 สาขา

300,000

150,000

50.00%

บริษัท ภัทรา ไต้หวัน จำ�กัด **
12 Alley 247, Sec.1
Tua Hua S. Road, Taipei, Taiwan

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ
“ภัทรา” ทีไ่ ต้หวัน ปัจจุบนั หยุดดำ�เนินกิจการ
เมื่อกันยายน 2550

1,500,000

750,000

50.00%

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

ประกอบกิจการร้านอาหาร
ภายใต้ชื่อ “พาทิโอ”
ปัจจุบันหยุดดำ�เนินกิจการ
เมื่อตุลาคม 2554

12,000,000

7,200,000

60.00%

บริษทั ภัทรา อินเตอร์เนชัน่ แนล เรสทัวรองท์ ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ
“ภัทรา” ปัจจุบันมี 1 สาขา
แมนเนจเมนท์ (ปักกิ่ง) จำ�กัด **
6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 852-21678
Fax : (8610) 852-21369

4,300,000

3,950,000

91.86%

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

1,200,000

1,116,600

93.05%
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บริษัท บางกอกแจม จำ�กัด ****
1F, No.12, Ln.247, Sec 1,
Dun-hua S. RD., Taipei, Taiwan
Tel : (8862) 2731-5288
Fax : (8862)2731-5243

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชื่อ
“บางกอกแจม” ปัจจุบันมี 3 สาขา

บริษัท บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี*****
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara
Utama 47400 petaling Jaya Selangor
Darul Ehsan Malaysia
โทรศัพท์ : +60 3 5637 8488

ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชื่อ
“บางกอก บีช บิสโทร” ปัจจุบันมี 2 สาขา

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร์ส (ประเทศไทย) นำ�เข้าและจัดจำ�หน่ายไอศกรีม
ภายใต้ชื่อ “ฮาเก้น-ดาส”
จำ�กัด
เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2696-1000
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001
บริษทั ฟูด้ เฮ้าส์ เคเทอร์รงิ่ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

ให้บริการด้านโภชนาการที่หลากหลาย
ในลักษณะแคนทีน หรือรับทำ�อาหาร
ให้กับกลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่างๆ

บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จำ�กัด ดำ�เนินกิจการร้านอาหารญี่ปุ่น
ภายใต้ชื่อ “UMENOHANA”
เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
หมายเหตุ *
**
***
****
*****
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จำ�นวนหุ้นรวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

อัตรา
การถือหุ้น
(ร้อยละ)

5,000,000

2,500,000

50.00%

470,000

234,999

49.99%

200,000

95,996

47.99%

10,000

4,997

49.97%

250,000

150,000

60.00%

จำ�นวนหุ้นสามัญ (หุ้น)

หยุดการดำ�เนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด ในประเทศอังกฤษ จำ�นวน 510,000 หุ้น
เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จำ�กัด ในประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน 2,500,000 หุ้น
เป็นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จำ�กัด ในประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน 174,999 หุ้น
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รายการระหว่างกัน
1. รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
2556

2555

รายได้จากการขายสินค้า
ให้เช่าอาคารและอุปกรณ์
รายได้ค่าบริการ
ซื้อสินค้าและบริการ

0.52
1.20
-

0.22
0.36
1.20
0.12

บริษัทย่อยของ บริษัท เอส
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จำ�กัด
แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด
บริษัท เอส เค เคเทอริ่ง(พีทีอี) จำ�กัด
บริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช จำ�กัด

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยรับ

0.06
0.14
0.86

-

บจ.เอส แอนด์ พี อินเตอร์ เนชั่นแนลฟู้ด

บริษัทย่อย

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ

2.17
0.74

2.00
0.12

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด

บริษัทย่อย

รายได้ค่าบริการ
ค่าเช่าอาคารและบริการ

0.10
5.83

0.10
5.16

บริษัท เจน เนอรัลมิลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม
(บริษัทแม่ของของ บริษัท
เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด)

รายได้จากการขายสินค้า

-

6.00

บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
ให้เช่าอาคารและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ
ซื้อสินค้าและบริการ

0.59
0.06
0.84
3.86
7.88

0.69
0.90
3.39
11.31

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่งเซอร์วิสเซส จำ�กัด

บริษัทร่วม

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้ค่าบริการ
ดอกเบี้ยรับ

3.19
1.40
0.38

6.75
1.52
0.37

บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ขายสินค้า
ย่อยของบมจ. ไมเนอร์
อินเตอร์เนชั่นแนล)

20.90

25.63

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด

บริษัทย่อย
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มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
2556

2555

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด
บริษัท เอส.แอล.อาร์.ที. จำ�กัด
บริษัท เดอะคอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(บริษัทย่อยของบริษัท
เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป
จำ�กัด (มหาชน))

รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้า

9.72
2.92
17.62
7.32
-

8.09
5.60
11.17
5.43
-

บริษัท เอส.อาร์.เอสเตท จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่าพื้นที่สำ�นักงานสาขา

0.43

0.43

กรรมการของบริษัท

กรรมการของบริษัท

ค่ า เช่ า พื้ น ที่ สำ � นั ก งานและ
เก็บสินค้า

2.42

3.41

บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำ�กัด

กรรมการของบริษัท

ค่าเช่าอาคารและบริการ

4.74

2.95

2. สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
2556

2555

บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด

บริษัทย่อย

ลูกหนี้การค้า

0.05

0.05

บริษัท พาทิโอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

บริษัทย่อยของ บริษัท เอส
แอนด์ พี โกลเบิล จำ�กัด

ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(ร้อยละ 3.5)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(ร้อยละ 3.0)
ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(ร้อยละ 3.0)
ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(ร้อยละ 3.0)

3.18

3.18

(3.18)
21.43

(3.18)
-

2.57

-

49.97

-

1.79
(1.79)

1.79
(1.79)

บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์
บริษัท เอส เค เคเทอริ่ง(พีทีอี)
บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท์ เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท เอสแอนด์ พี ฟู้ดโซลูชั่น จำ�กัด*

บริษัทย่อย

ลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

S&P ANNUAL REPORT 2013

ชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

WWW.SNPFOOD.COM

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

PAGE 104

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
2556

2555

บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์ เนชั่นแนลฟู้ด จำ�กัด บริษัทย่อย

ลูกหนี้การค้า

1.95

0.07

บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จำ�กัด

บริษัทย่อย

เจ้าหนี้การค้า

0.25

0.31

บริษัท เจน เนอรัลมิลส์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม
(บริษัทแม่ของของ บริษัท
เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด)

ลูกหนี้การค้า

-

0.37

บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทร่วม

เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า

1.35
0.13

1.86
0.19

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอริ่งเซอร์วิสเซส

บริษัทร่วม

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้ - เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
(ร้อยละ 5.0)

0.38
7.50

3.21
-

บริษัท เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทย่อยของบมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

ลูกหนี้การค้า

0.86

1.17

บริษัท ไมเนอร์ ดีคิว จำ�กัด
บริษัท ไมเนอร์ แดรี่ จำ�กัด
บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จำ�กัด
บริษัท เอส.แอล.อาร์.ที. จำ�กัด
บริษัท เดอะคอฟฟี่ คลับ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (บริษัท ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า
ย่อยของบมจ. เดอะ
ลูกหนี้การค้า
ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป)
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า

0.59
0.46
0.05
-

0.41
0.50
0.13
-

หมายเหตุ * หยุดการดำ�เนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553

S&P ANNUAL REPORT 2013

WWW.SNPFOOD.COM

PAGE 105

ปัจจัยความเสี่ยง
จากสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม ภาวะการแข่งขัน, พฤติกรรมของผูบ้ ริโภค, การเปิดเสรีทางการค้าและบริการ, การก่อตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดำ�เนินงาน, กฎระเบียบและมาตรฐานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึง่ ทำ�ให้ปจั จัยและโอกาสการเกิดความเสีย่ ง
ทัง้ ภายในและภายนอกของบริษทั มีเพิม่ สูงขึน้ ทัง้ นีบ้ ริษทั ให้ความสำ�คัญด้านการบริหารความเสีย่ งมาโดยตลอด และได้จดั ตัง้ คณะกรรมการความเสีย่ งเมือ่
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อกำ�หนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมทั้งประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง
ในปีนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงานในองค์กรตามความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงในโครงการสำ�คัญที่มีงบการลงทุนสูง ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแล้วว่าปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

การวางแผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือสำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานเพื่อให้บริษัทสามารถดำ�เนินการได้สำ�เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
กำ�หนด คณะกรรมการบริษทั จึงกำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แผนกลยุทธ์และงบประมาณเพือ่ กำ�หนดยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินธุรกิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดย
ในการดำ�เนินงานได้มกี ารวิเคราะห์ความเป็นไปได้และปัจจัยทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจอันได้แก่ ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรม และคู่แข่งขัน รวมทั้งการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้จัดตั้งสำ�นักกลยุทธ์ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาและให้คำ�แนะนำ�ต่อสำ�นักกลยุทธ์ในภาพรวม

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ในขบวนการดำ�เนินการการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในองค์กร ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญในการ ขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดได้ บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทั้งจำ�นวนสาขา และจุดให้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และแตกแขนงธุรกิจ
เช่น ร้านอาหารญี่ปุ่นโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำ�เนินงานหากผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่
กำ�หนดได้ก็จะ ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างเชื่องช้า ขาดประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ได้ตระหนักถึงปัจจัย ดังกล่าว จึง
ได้จัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น มีการจัดทำ�คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน สำ�หรับกิจกรรมที่สำ�คัญ มีการ
แบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้มีการสอบทานงานระหว่างกัน มีการรายงานและติดตามอย่างเป็นระบบรวมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทำ�งานเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว มีความถูกต้องและควบคุมต้นทุนทั้งการผลิต การบริหารและการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเพื่อทำ�หน้าที่ในการตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่พิจารณาความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งระดับผลกระทบต่อ
องค์กรและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางป้องกันและบริหารความเสี่ยงนั้นๆ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยคำ�นึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ด้านคู่ค้า (Credit Risk) และด้านตลาด (Market Risk) เช่น
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดทำ�ประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร
การติดตามและกำ�หนดมาตรฐานต่างๆ เช่น สัดส่วนหนีส้ นิ ต่อทุน ทรัพย์สนิ ระยะสัน้ หรือเงินสำ�รองอย่างชัดเจน เพือ่ นำ�มาใช้ในการบริหารความเสีย่ งทางการเงิน

4. ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจำ�นวนสาขา และจุดให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสำ�คัญในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การเชื่อมต่อระบบงานย่อยต่าง ๆ ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน การส่งผ่าน
ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนในการจัดทำ�รายงานต่าง ๆ ให้หัวหน้าฝ่ายงานและผู้บริหารจะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงได้กำ�หนดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร้างให้องค์กรมีความพร้อมในการ
รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี มีการกำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แผนแม่บททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ให้สอดรับกับแผนธุรกิจขององค์กร มี
การจัดทำ�แผนความมัน่ คงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจ ต่อเนือ่ ง แผนสำ�รองฉุกเฉิน เพือ่ ช่วยในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม่ำ�เสมอ

5. ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง

บริษทั ได้ตระหนักถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทมี่ ผี ลต่อการดำ�เนินธุรกิจปกติของบริษทั เช่น น้�ำ ท่วม โรคระบาด (เช่น โรคไข้หวัดนก) ความไม่สงบทางการเมือง
เป็นต้น ดังนัน้ บริษทั จึงได้เตรียมแผนการรองรับรวมทัง้ การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติตา่ งๆ รวมทัง้ ภัยทีเ่ กิดจากอุบตั เิ หตุหรือจากการ
กระทำ�ของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้วงต่างๆ โดยแผนรองรับดังกล่าวได้แบ่งเป็นระยะสัน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉกุ เฉินและบริษทั จำ�เป็นต้องดำ�เนิน การทาง
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP)) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์เฉพาะหน้าตามเหตุการณ์นั้นๆ
และให้มีผลกระทบกับการดำ�เนินธุรกิจให้น้อยที่สุด โดยแผน BCP จะต้องได้รับการทบทวนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ และหาก
มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการบริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ์นั้นๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
โครงสร้างการถือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษัท

หลักทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วยหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำ�นวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน
98,081,673 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท เป็นทุนเรียกชำ�ระแล้วจำ�นวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 98,081,673 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 5 บาท
โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ตามที่ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ได้ดำ�เนินการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 โดยมีกำ�หนดระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2553 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัท
ได้ดำ�เนินการซื้อหุ้นคืน จำ�นวน 6,604,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิในการจำ�หน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในระหว่าง
วันที่ 11 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 10 กันยายน 2556 นั้น
บัดนีไ้ ด้สน้ิ สุดกำ�หนดระยะเวลาการจำ�หน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนตามโครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงินแล้วบริษทั มีหนุ้ ทีจ่ �ำ หน่ายไม่หมดหรือยังมิได้จ�ำ หน่าย
จำ�นวน 6,604,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 6.31 ของหุน้ ทีจ่ �ำ หน่ายได้แล้วทัง้ หมด ดังนัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรือ่ งกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารว่าด้วย
การซือ้ หุน้ คืน การจำ�หน่ายหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนและการตัดหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนของบริษทั พ.ศ. 2544 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 4/2556 เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน
2556 จึงได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ดำ�เนินการลดทุนจดทะเบียนทีช่ �ำ ระแล้ว โดยการตัดหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนและยังมิได้จ�ำ หน่าย
ทัง้ นีภ้ ายหลังจากการจดทะเบียนลดทุนแล้วบริษทั จะมีทนุ จดทะเบียนทีช่ �ำ ระแล้ว จำ�นวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญจำ�นวน 98,081,673 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 5 บาท

ผู้ถือหุ้น

สำ�หรับรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 มีดังนี้
กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

ร้อยละ

1 กลุ่มศิลาอ่อน และกลุ่มไรวา

41,786,220

42.60

2 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มหาชน)

30,717,084

31.32

3 นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

3,469,000

3.54

4 THE HONG KONG AND SHANGHAI BANKING
CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT

2,271,200

2.32

5 นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

1,474,400

1.50

6 CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH

1,250,000

1.27

7 นายชาลี วลัยเสถียร

1,200,000

1.22

8 นางปริญญา ขันเจริญสุข

1,042,462

1.06

9 นายนิติ โอสถานุเคราะห์

960,100

0.98

10 นายพิทักษ์ พิเศษสิทธิ์

830,000

0.85
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โครงสร้างการจัดการ
(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่อกรรมการ / ตำ�แหน่ง
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
7. นางปัทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
8. นายปิยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
-

กรรมการบริษัท
(รวม AGM)

กรรมการ
ตรวจสอบ

5/5

-

5/5

-

-

-

390,000

5/5

-

-

-

390,000

5/5

4/4

-

-

930,000

5/5

4/4

-

-

830,000

5/5

-

3/3

-

675,000

5/5

-

1/3

-

640,000

5/5

4/4

3/3

3/3

รวมทั้งสิ้น
580,000

890,000
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รายชื่อกรรมการ / ตำ�แหน่ง
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
นางเกษสุดา ไรวา
11.
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน (ได้รับเเต่งตั้งเมื่อวันที่
26 กุมภาพันธ์ 2556)
12. นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการและ
เลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น
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กรรมการ
กรรมการ
สรรหาและกำ�หนด
บริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทน
2/3

กรรมการบริษัท
(รวม AGM)

กรรมการ
ตรวจสอบ

5/5

-

5/5

-

-

-

390,000

5/5

-

2/2

-

410,000

5/5

-

-

3/3

435,000

รวมทั้งสิ้น
650,000

7,210,000

หมายเหตุ ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะกรรมการ อันได้แก่
• บำ�เหน็จกรรมการ สำ�หรับประธานกรรมการ ในอัตรา 430,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท่านละ 290,000 บาท
• ค่าตอบแทนประจำ�  สำ�หรับกรรมการบริษัทที่มิได้เป็นผู้บริหาร ในอัตราเดือนละ20,000 บาท/ท่าน ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 15,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 10,000 บาท/ท่าน
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สำ�หรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริษัทในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สำ�หรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน สำ�หรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ในอัตรา
10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
• ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำ�หรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท่าน
• ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) มีอำ�นาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2) กำ�หนดนโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแล ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายที่กำ�หนดไว้
3) กำ � หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของกิ จ การ รายงานทางการเงิ น และการสอบบั ญ ชี รวมทั้ ง ดู แ ลให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4) กำ�กับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำ�เนินการให้เป็นตามนโยบายที่กำ�หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งมีอำ�นาจมอบหมายแต่งตั้ง
กรรมการจำ�นวนหนึ่งให้เป็นกรรมการบริหารเพื่อดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
5) กำ�หนดกรรมการผู้มีอำ�นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจำ�นวน 2 ท่านซึ่งมิได้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
ทั้งนี้บริษัทได้กำ�หนดคำ�นิยามความเป็นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรม การกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
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คำ�นิยาม “กรรมการอิสระ”

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่สำ�นักงานคณะกรรม การกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำ�หนด กล่าวคือ
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง
• เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้
		 รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในระยะเวลา
		 ที่ผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
• เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการ บริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
		 บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
• เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
• เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
		 กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
นอกจากนีแ้ ล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้มอบหมาย โดยไม่ตอ้ งคำ�นึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ
หรือตำ�แหน่งหน้าที่และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ รวมทั้งไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับทำ�ให้ไม่สามารถแสดง
ความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
1)
2)
		
3)
		
4)
		
5)
6)
7)
8)
9)
		
10)
11)
		
12)

สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำ�ระบบ Control Self Assessment มาใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัท
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
การส่งเสริมให้มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การกำ�กับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
การพิจาณาแต่งตั้ง โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมินผล การฝึกอบรบ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตรวจสอบ
การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกำ�ลังพล การลงทุน ค่าใช้จ่ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำ�ปีของบริษทั ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
การได้รับความร่วมมือจากฝ่ายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจำ�เป็นและพิจารณาในการจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำ�นาญ
เฉพาะเรื่องมาให้คำ�ปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนั้นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม่ำ�เสมออย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งและมีการรายงานต่อคณะกรรม การบริษัท ซึ่งในปี 2556 มีการประชุม
จำ�นวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต่ละท่านที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“คณะกรรมการบริษัท”
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(3) คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้กำ�หนดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหากรรมการและกำ�หนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
โดยให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน จำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการ
สรรหาและกำ�หนค่าตอบแทน 1 คน เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีวาระการ
ดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และกรณีครบกำ�หนดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเดิมกลับ
เข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้

ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ทำ�หน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษทั และกำ�หนดอัตราค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอาจเชิญฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได้
ตามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษัทมีดังนี้

หน้าที่ในการสรรหา

1)
		
2)
		

พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และนำ�เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งหรือ
นำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งแล้วแต่กรณี
พิจารณาทบทวนสัดส่วนจำ�นวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมต่อสภาพกิจการ รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะใน
การคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท

หน้าที่ในการกำ�หนดค่าตอบแทน

พิจารณาและนำ�เสนอค่าตอบแทนทีจ่ �ำ เป็นและเหมาะสมในแต่ละปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผูบ้ ริหารตัง้ แต่กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ขึ้นไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนำ�เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี

(4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำ�หน้าที่บริหาร
ความเสีย่ งภายในองค์กร เนือ่ งจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ซึง่ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้
แล้วนี้ จะดำ�เนินการจัดทำ�กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำ�หนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทต่อไป
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำ�หนดขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมกรรบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
1) กำ�หนด นโยบาย กลยุทธ์ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
2) กำ�กับดูแลผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์กร

(5) คณะกรรมการบริหาร
ขอบเขตอำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1)
		
2)
3)
		
4)
		
5)
		
		
6)

ให้กรรมการบริหารมีอำ�นาจดำ�เนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท
เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีอำ�นาจจัดทำ� เสนอแนะ และกำ�หนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการ
กำ�หนดแผนธุรกิจ อำ�นาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำ�หรับการประกอบธุรกิจประจำ�ปีและ งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และดำ�เนินการ
ตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการ
สำ�หรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองเท่านั้น
ดำ�เนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัว่ ไปของบริษทั ฯทัง้ นีอ้ �ำ นาจในการดำ�เนินการดังกล่าว ข้างต้นไม่รวมถึงการดำ�เนินการเกีย่ วกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาและจำ�หน่ายทรัพย์สิน ที่สำ�คัญของบริษัทจดทะเบียนที่จะต้องดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
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การมอบอำ�นาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ กำ�หนดให้รายการทีก่ รรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยให้กรรมการบริหาร ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม่ได้มอบอำ�นาจให้กรรมการผู้จัดการ ในการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดำ�เนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได้

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหาร มีดังนี้

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยมีประวัติการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
1) การถูกคำ�พิพากษาของศาลว่ากระทำ�ความผิดอาญาเว้นแต่ความผิดที่เกี่ยวกับระเบียบวินัยจราจรหรือความผิดลหุโทษ
2) การถูกคำ�พิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกคำ�พิพากษาของศาลให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำ�กัดและ
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา และกำ�หนดค่าตอบแทนที่คณะกรรมการ
บริษทั ได้มมี ติก�ำ หนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554
เพื่อทำ�หน้าที่พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำ�งานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดำ�เนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด
และไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯจะกระทำ�โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1
2.2
			
2.3
			
			

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดเลือกตัง้ บุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้
บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา เป็นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณี
ที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธาน
ในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำ�ปีทุกครั้ง ให้กรรมการหมุนเวียนออกจากตำ�แหน่งตามวาระเป็นจำ�นวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำ�นวนกรรมการแบ่งเป็น
สามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่านที่อยู่ในตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง กรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำ�รงตำ�แหน่งใหม่ได้
4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลบังคับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออก
ไปถึงบริษัท
5. กรณีต�ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนตำ�แหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงและ
บุคคลผู้เป็นกรรมการใหม่จะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น และต้องใช้คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การทำ�งาน ที่เกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
ระบบการกำ�กับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็นไปในแนวทางที่ ถูกต้อง ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำ�หนด
ของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
1. ให้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงินและการบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. วาระการดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ปี เริ่มนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง และกรณีหมดวาระแล้วอาจแต่งตั้งให้กรรมการตรวจสอบเดิม
กลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซึ่งจำ�นวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจำ�นวนดังกล่าวให้ดำ�เนินการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบจำ�นวนที่
กำ�หนดภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม่จะมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งเท่าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลือ
อยู่ในคราวนั้น
4. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นชอบแล้วให้ทำ�หน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1		
5,2
			
			
5.3
			
			
			
5.4
5.5
			
5.6
			
5.7

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำ�ระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นีน้ บั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง
ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ�จากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัท
เป็นกรรมการทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงิน และบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม
หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมถึงไม่มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปีกอ่ นได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นกรรมการทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั
ได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีความชำ�นาญที่เหมาะสม

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุการบริษทั อย่างชัดเจนในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2553 โดยมอบให้ นายวิทรู ศิลาอ่อน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลต่อคณะกรรมการในการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจำ�กัดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเลขานุการบริษทั
ต่อไป โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดำ�เนินการ ดังนี้
1.
		
2.
3.
4.

จัดทำ�และจัดเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำ�ปีของ
บริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำ�ปี
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 		
ให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบในการทำ�หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำ�หนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบของ
กรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจในระดับเดียวกันโดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นเงินบำ�เหน็จและเบี้ยประชุม
อนึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้ขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกปี

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำ�แหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนประจำ�เฉพาะ
กรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
(บาท/คน/เดือน)
20,000
15,000
10,000
-

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
30,000
20,000
30,000
20,000
15,000
10,000
15,000
10,000

ทั้งนี้ค่าตอบแทนประจำ�และค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทนจะได้พิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทำ�การแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่อไป
และกำ�หนดค่าบำ�เหน็จประจำ�ปีแก่ประธานกรรมการบริษัท 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท่านในอัตราท่านละ 290,000 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 3,620,000 บาท และให้กำ�หนดจ่ายตามระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ
สรุปในปี 2556 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับโดยเปรียบเทียบกับปี 2555 เป็นดังนี้
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนประจำ�เฉพาะกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหาร
ค่าเบี้ยประชุม
เงินบำ�เหน็จกรรมการ
รวม

ปี 2556
จำ�นวน (ท่าน)
6
12
12

จำ�นวนเงิน (บาท)
1,860,000
1,730,000
3,620,000
7,210,000

ปี 2555
จำ�นวน (ท่าน)
6
12
14

จำ�นวนเงิน (บาท)
1,820,000
1,625,000
2,960,000
6,405,000

ทั้งนี้ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการได้รับในฐานะเป็นกรรมการบริษัทอันได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ� เงินบำ�เหน็จและเบี้ยประชุม ซึ่งได้แบ่งแยกแสดงเป็นราย
บุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท”
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2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทได้กำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะ
ทางการเงิน ผลประกอบการและกำ�ไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารร่วมกันกำ�หนดตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละปี เพื่อกำ�หนดค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานจริงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
สรุปในปี 2556 ค่าตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารได้รับ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค่าพาหนะ จำ�นวน 12 ท่าน
รวมทั้งสิ้น 30.34 ล้านบาท
ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้นำ�ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางท่านที่เป็นกรรมการ และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็น
คณะกรรมการบริษัทดังได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท” มารวมคำ�นวณด้วย

3) ค่าตอบแทนอื่นๆ

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทได้จัดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยพิจารณา
จากความสามารถในการจ่ายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ อาทิ รถยนต์ประจำ�ตำ�แหน่ง กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ การประกันชีวิต
การประกันอุบัติเหตุ การตรวจร่างกายประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น การประกันอุบัติเหตุ
การตรวจร่างกายประจำ�ปี ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เป็นต้น
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การกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนำ�หลักเกณฑ์การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้เป็นแนวทางกำ�หนดและได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็นที่มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบายเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้กรอบข้อกำ�หนดกฎหมาย และจริยธรรมทาง
ธุรกิจ และให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั มีความมุง่ มัน่ และตัง้ ใจทีจ่ ะดูแล ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้ได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
1. สิทธิขนั้ พืน้ ฐานตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิ ในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกัน ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
2. สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั ได้น�ำ เสนอชือ่ และข้อมูลเกีย่ วกับกรรมการทีต่ อ้ งเสนอแต่ง
ตั้งในหนังสือเชิญประชุม อันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทอื่น เป็นต้น รวมถึงวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรเงินปันผล
4. สิทธิในการได้รับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผย
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5. สิทธิในการได้รับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุม เวลา วาระการประชุม กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม
และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนำ�เสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษัทจะส่งหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันประชุม รวมทั้งได้ทำ�การประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออำ�นวยความสะดวกสูงสุดให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
6. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส่งคำ�ถามสำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยติดต่อส่งคำ�ถามผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
7. บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้กำ�หนดนโยบายให้ดูแล และปกป้อง
สิทธิของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน นอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือ
หุ้นจะต้องเป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นโยบายหลักของบริษัทที่กำ�หนดขึ้นเพื่อ
ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เสมอภาค เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีส่วนร่วมในการสรรหาและ เลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ามาทำ�หน้าที่ดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือนก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ บริษัทได้อำ�นวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือมอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป็นหนังสือมอบอำ�นาจตามแบบที่
กำ�หนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
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2.2 อำ�นวยความสะดวกให้ผู้มอบฉันทะ โดยผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของผู้
มอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี
3. ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
(3.1) ก่อนการเริม่ ประชุม ประธานทีป่ ระชุมจะให้มกี ารแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม และขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนน
ในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเข้าร่วมประชุมและเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม
และตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือบริษัทอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องดำ�เนินตามวาระตามที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการ
ประชุม หรือเปลีย่ นแปลงลำ�ดับวาระการประชุม เว้นแต่การเพิม่ หรือการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และ
แม่นยำ� บริษัทได้นำ�ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน และลงมติของผู้ถือหุ้น
4. ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจัดทำ�รายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทัง้ มติทปี่ ระชุมและจำ�นวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
รวมถึงรายละเอียดทีส่ �ำ คัญทีใ่ ช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทัง้ เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
5. นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
โดยกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งต้องแจ้งและนำ�ส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสำ�นักเลขานุการของบริษัท ก่อนนำ�ส่งต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2556 บริษัทได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าวทั้งหมดตามสิทธิผู้ถือหุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และ
ข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดทำ�หนังสือเชิญประชุม ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศด้วยและสำ�หรับการประชุมสามัญ
ประจำ�ปี 2557 บริษัทจะดำ�เนินการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว

(3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปฏิบัติตามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ให้ได้รับการดูแลอย่างดี
• ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ตระหนักเสมอว่าจะดำ�เนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุง่ มัน่ ในการสร้างการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนือ่ งในระยะยาว
• ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการจัด
ให้มีหน่วยงาน หรือบุคคลที่ทำ�หน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำ�เนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
• คู่ค้า บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน
• เจ้าหนี้ บริษัทจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำ�หนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
• คู่แข่ง บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบัติต่อคู่แข่ง ด้วยความเป็นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต และไม่ทำ�ลาย
ชื่อเสียงของคู่แข่ง
• พนักงาน บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ
พร้อมให้ ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทำ�งาน รวมทั้งสวัสดิการที่เหมาะสม และกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
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• สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นจะดำ�เนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมและให้ความสำ�คัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัท
ได้ให้มีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างจิตสำ�นึกให้กับทุกคนในองค์กร ในอันที่จะดูแล
พัฒนาและเสริมสร้างสังคมสิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยควบคูไ่ ปกับการเติบโตของบริษทั อย่างยัง่ ยืนได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแล
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม”
ผูม้ สี ว่ นได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำ�ผิดเกีย่ วกับรายงานทาง การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยา
บรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจ้งมายัง E-mail address secretary@snpfood.com หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000
หน่วยงานเลขานุการบริษทั หรือสำ�นักงานตรวจสอบภายใน ซึง่ จะทำ�การพิจารณาก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดำ�เนินการ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง และเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจะดำ�เนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป

(4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
1. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการได้ให้ความสำ�คัญและตระหนักว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของ
ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตระหนักต่อความจำ�เป็นในการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้
สม่ำ�เสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทำ�หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2785-4000 หรือที่
website www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com
2. หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญของการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับบริษทั ในการสร้างการเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว โดยส่ง
เสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผู้ซึ่งเกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับ
พนักงานอย่างสม่ำ�เสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ� รวมถึงกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
นอกจากนี้ยังให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดำ�เนินการให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ได้ก�ำ หนดให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ การประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน โดยเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กำ�หนด ซึง่ สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของบริษทั ดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร” ทัง้ นี้ บำ�เหน็จคณะกรรมการได้มกี ารนำ�
เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

(5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ และมีความโปร่งใส ในการนีค้ ณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ คณะ
กรรมการตรวจสอบที่มคี วามเป็นอิสระประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 2 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
1) นางสาวคัทลียา		
แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางสาวโสภาวดี		
อุตตโมบล		
กรรมการตรวจสอบ
3) นายปิยะ		
ซอโสตถิกุล
กรรมการตรวจสอบ
4) นางเชอร์ลี่		
สว่างคง		
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง
และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การควบคุมภายใน”
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2. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน
• กรรมการอื่น		
2 ท่าน
• กรรมการที่เป็นอิสระ
4 ท่าน คิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ
3. การรวมหรือแยกตำ�แหน่ง
• ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งในปี 2556 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 42.60 ของหุ้นทั้งหมด
• ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการแต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน
• คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 2 ท่าน ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน
4. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4.1 ภาวะผู้นำ�และวิสัยทัศน์
คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็นบุคคลที่มีภาวะการเป็นผู้นำ� มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ นอกจากนี้คณะกรรมการได้
มีส่วนร่วมในการกำ�หนดหรือให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการทาง
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและดำ�เนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
4.2 การแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการ บริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้
พิจารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกำ�กับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่ในการบริหาร
บริษทั และกำ�หนดกลยุทธ์แผนงานให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ �ำ หนดโดยคณะกรรมการ ทัง้ นี้ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และ
ฝ่ายจัดการได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้างกรรมการบริษัท”
4.3 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้กำ�หนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดย
กำ�หนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส่วนได้
เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทั้งกำ�หนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูล
ภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตนด้วย นอกจากนี้ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานข้อมูลของกรรมการ
และบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งต้องรายงานเป็นประจำ�ทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อให้บริษัทใช้เป็นข้อมูล ในการติดตามดูแลการทำ�
รายการที่เกี่ยวโยงกัน
4.4 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
บริษทั ได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนือ่ ง จึงมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องมีการจัดทำ�ระบบการควบคุมภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึง่ เป็นการเสริมสร้างความ
มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินธุรกิจ ทำ�ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระและช่วยผู้บริหารให้ทำ�งานได้ง่ายขึ้น
ในปี 2555 นี้บริษัทจึงได้จัดทำ� “ข้อกำ�หนดระบบ การควบคุมภายในองค์กร” ขึ้นเพื่อครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้านในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น การขาย
การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน ระบบบัญชี ฯ สำ�หรับใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องให้หน่วยงานมีความเป็นอิสระ มีความเที่ยงธรรม สร้างสรรค์ โดยมีการกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ในการทำ�งาน ทั้งยังได้เริ่มให้มี
การประกันคุณภาพในระดับองค์กร เช่น การให้มสี ว่ นงานพัฒนาการตรวจสอบ ซึง่ ไม่มหี น้าทีต่ รวจสอบโดยตรง ทำ�การประเมินผลการปฏิบตั งิ านงานตรวจ
สอบภายในองค์กร 2 ระดับคือ ระดับหน่วยงานรับตรวจประเมินเมื่อเสร็จสิ้น และให้ผู้ตรวจสอบประเมินตนเอง ซึ่งได้เอาผลการประเมินทั้งสองอย่างมา
ประเมินเพื่อทำ�การปรับปรุงการทำ�งานต่อไป รวมทั้งให้ความสำ�คัญในเรื่องการติดตามผลที่ได้จากการตรวจสอบด้วย
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4.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
บริษัทได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปี 2555 นี้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งระดับองค์กรเพิม่ จาก คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงจากระดับหน่วยงาน ซึง่ ในปีนคี้ ณะกรรมการได้มกี ารประชุมทัง้ หมด 3 ครัง้ โดยพิจารณาแจกแจง
ความเสีย่ งครอบคลุมทุกหน่วยงานทัง้ องค์กร จัดอันดับความเสีย่ ง กำ�หนดแนวทางการบริหารความเสีย่ ง มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบจัดให้มมี าตรการควบคุม
และบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ เพือ่ ให้บริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทกี่ �ำ หนดไว้ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้
และผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ ได้มกี ารพิจารณาความเสีย่ งของบริษทั ว่ามีความเสีย่ งด้านใดบ้างทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ ความเปลีย่ นแปลงในสภาพเศรษฐกิจทีอ่ าจ
ส่งผลกระทบต่อบริษัทในแต่ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงในโครงการสำ�คัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริหาร เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลั่นกรองเพื่อให้มีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย่าง
ใกล้ชิดและมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำ�หนดไว้
4.6 การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ก�ำ หนดให้มกี ารประชุมโดยปกติเป็นประจำ�อย่างน้อยทุกไตรมาสและเพือ่ ให้กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
ได้ก�ำ หนดตารางการประชุมคณะกรรมการไว้ลว่ งหน้าทุกปี และได้แจ้งให้กรรมการ ทุกท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง ฝ่ายเลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ให้คณะกรรมการ พิจารณาและ
ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในปี 2556 ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ ประธานกรรมการได้เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง และในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและจัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ายจัดการ
และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่าน
การรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4.7 การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี งบการเงินดัง
กล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำ�เสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ที สี่ ดุ ในการจัดทำ� รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดูรายละเอียด
ใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำ�รายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำ�รงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูก
ต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำ�คัญ
4.8 การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่ใช้เพื่อการ
ประเมินการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการทัง้ คณะ และคณะกรรม- การชุดย่อย ประจำ�ปี 2556 ภายใต้หวั ข้อการประเมินเกีย่ วกับโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ การทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่าย
จัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร ซึง่ แบบประเมินนีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมุ่งเน้นการนำ�ผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมของคณะ
กรรมการบริษัทเห็นว่าการดำ�เนินการส่วนใหญ่ได้ดำ�เนินการหรือจัดทำ�เรื่องดังกล่าวนั้นได้ดี
4.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
4.9.1 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทส่งเสริมและอำ�นวยความสะดวกให้กรรมการ และผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมและ
พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำ�หรับกรรมการใหม่เป็นประจำ�ทุกครั้งที่มีการ
แต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดยจะจัดให้มกี ารแสดงภาพรวมเพือ่ แนะนำ�ธุรกิจและข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องของบริษทั รายชือ่ คณะกรรม- การบริษทั และโครงสร้าง
การบริหาร เอกสารคู่มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาท อำ�นาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แนวทางการกำ�กับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ข้อมูลการดำ�เนินงานและ
กิจกรรมของบริษทั รวมทัง้ จัดให้กรรมการเข้าเยีย่ มชมกิจการและร่วมประชุมทีเ่ กีย่ วข้องกับการกำ�หนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผูบ้ ริหารระดับ
สูงของบริษัท
4.9.2 แผนสืบทอดงาน บริษัทได้มีการจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหารระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พร้อมทั้งได้กำ�หนด
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้บริหารในการเข้ารับตำ�แหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
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นโยบายในด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อองค์กรซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญเรื่องนี้อย่างมาก จึงมุ่งมั่นในการสร้าง และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
รับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใส่พนักงาน และระบบการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรักษาและเพิ่มคุณค่าให้บุคลากร
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อองค์กร รวมถึงบุคลากรทีม่ คี วามสามารถสูง ให้อยูก่ บั องค์กรได้อย่างมีความสุข ดังนัน้ ในปีทผี่ า่ นมาบริษทั ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาพนักงานระดับ
บริหารตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรในหลักสูตรหลักๆ ได้แก่ การจัดทำ�แผนปฏิบัติการ (Action Plan in Action), การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ปัญหา และ
การตัดสินใจ (Problem analysis problem solving and decision making), เทคนิคการกระจายงาน การติดตามงาน และการอำ�นวยการ (How to effective
delegating and controlling) ทัง้ นีเ้ พือ่ สร้างบุคลากรระดับบริหารให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการถ่ายทอดการพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
การรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคงให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสร้างบุคลากรให้องค์กร โดยผ่านการดำ�เนินงานของ “ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี” ซึง่ ผ่าน
การอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ
อีกทั้งความร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวะในระบบทวิภาคีทั่วประเทศ ให้ฝึกอาชีพในร้านสาขา ทำ�ให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง มีราย
ได้ระหว่างเรียน และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงกลับไปสร้างอาชีพในถิ่นบ้านเกิด อีกทั้งยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซึ่งจะเป็น Chef และผู้
บริหารร้านอาหารสาขาในอนาคต โดยความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี เทคโนโลยีการประกอบอาหาร
และการบริการ

บุคลากร

ระยะ 3 ปีทผี่ า่ นมาไม่ปรากฏข้อพิพาทด้านแรงงานในองค์กร บริษทั มีจ�ำ นวนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหารตามหัวข้อเรือ่ งค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร) ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลักๆ ได้ดังนี้
หน่วยงาน

สำ�นักงานในประเทศ
ฝ่ายปฏิบัติการสาขา
โรงงาน
รวม

ปี 2556
จำ�นวนคน
เฉลี่ยทั้งปี
587
4,755
1,854
7,195

ปี 2555
ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
247.56
792.65
343.80
1,384.01

จำ�นวนคน
เฉลี่ยทั้งปี
575
4,588
1,689
6,852

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
182.16
653.46
294.95
1,130.57

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงาน
ทุกระบบ เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จึงได้จัดทำ�โครงสร้างพื้นฐานของระบบการควบคุมภายในไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน
การกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ เพือ่ เป็นกระบวนการในการควบคุมการปฏิบตั งิ าน เพือ่ สร้างความมัน่ ใจได้วา่ การดำ�เนินงาน จะบรรลุวตั ถุประสงค์
โดยรวมของบริษัท ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำ�เนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสีย
หาย หรือการทุจริตในหน่วยงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งสามารถ
บริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำ�เสมอและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ตระหนักถึง
ความสำ�คัญและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในองค์กร
ดังนั้น บริษัทจึงได้การจัดทำ�คู่มือ “ข้อกำ�หนดระบบการควบคุมภายใน” ของบริษัทเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและ
หลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างทันเวลาและเพื่อให้พนักงานสามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่ง
จะส่งผลให้การดำ�เนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท นำ�ไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป
สาระสำ�คัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ได้กำ�หนดตามหลักการควบคุมภายในของ COSO ไว้ ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารทำ� Strategic Plan ประจำ�ปี โดยมีการทบทวนเป้าหมายการปฏิบตั งิ านว่าการตัง้ เป้าหมายได้ด�ำ เนินการอย่างรอบคอบ และได้พจิ ารณา
ถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำ�หนด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทำ�งานในเรื่องต่างๆ โดยคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำ�นาญ
ในแต่ละสายงาน เพื่อมากำ�หนดแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมาย และใช้ Key Performance Indicator (KPI’s) เป็นเครื่อง
มือในการประเมินผลพนักงาน และจัดทำ�คูม่ อื ระเบียบเกีย่ วกับการทำ�งานและจรรยาบรรณเพือ่ กำ�หนดแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับกรรมการ และพนักงานยึดถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส
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2. การกำ�หนดวัตถุประสงค์
บริษัทได้มีการกำ�หนดวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในอย่างชัดเจน รวมทั้งกลยุทธ์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตาม
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ซึ่งบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการบริหารและควมคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถ
สร้างความเชื่อถือให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปัจจัย
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำ�เสมอ
3. การบ่งชี้เหตุการณ์
บริษัทได้ระบุตัวบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการของบริษัทไว้อย่างเหมาะสม
เป็นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่เอื้ออำ�นวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ด้วย โดยพิจารณาจากแหล่งความเสี่ยงภายนอกและภายใน
บริษัทและยังมีการติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระดับ รวมทั้งมีการ
รายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบอยู่เสมอ
4. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยง โดยฝ่ายบริหารได้ให้ความสำ�คัญและประเมินความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลสำ�เร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกด้วยวิธีการที่เป็นระบบอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคู่มือข้อกำ�หนดในการ
บริหารความเสี่ยงใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง การวัดความเสี่ยง การควบคุม การลดความเสี่ยง รวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อให้
สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษทั มีการระบุความเสีย่ งในแต่ละประเภทและจัดลำ�ดับความสำ�คัญรวมทัง้ โอกาสของความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ แล้วดำ�เนินการกำ�หนดกลยุทธ์ทเี่ หมาะสมใน
การจัดการและบริหารซึ่งรวมถึงการป้องกันกำ�หนดมาตรฐานการตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการกำ�หนดสัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงนั้นๆ ไว้เพื่อใช้ในการประเมินติดตามและระมัดระวังความเสี่ยงดังกล่าว โดย
ให้ทุกหน่วยงานเข้าใจและดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
6. กิจกรรมควบคุม
บริษัทได้กำ�หนดกิจกรรมการควบคุมภายในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับการดำ�เนินงานธุรกิจ เพื่อใช้ในการปฏิบัติ งานซึ่งได้กำ�หนดหรือออกแบบเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝ่ายบริหารได้จัดให้มี กิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมไม่เข้มงวดจนปฏิบัติงานไม่
สะดวกหรือหย่อนยานจนเกิดการรั่วไหล สิ้นเปลือง เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และให้สามารถบรรลุผลสำ�เร็จตาม
เป้าหมายของบริษัท โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงาน การกลั่นกรอง การอนุมัติ การติดตามและการประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดความถูก
ต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้
7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ในปี 2556 นี้ ได้เน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น รวมทั้งความถูกต้อง รวดเร็ว สมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อ
ให้ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทมีรายงานที่สามารถนำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
8. การติดตาม
บริษัทได้มีการกำ�หนด KPIs สำ�หรับการวัดและประเมินผลของทุกหน่วยงาน โดยให้มีการทบทวน KPIsทุกปี ส่งผลให้บริษัทสามารถติดตามผลการปฏิบัติ
งานเป็นรายเดือนได้อย่างต่อเนือ่ งและทันเวลา รวมทัง้ มีการวิเคราะห์ถงึ สาเหตุทที่ �ำ ให้เกิดผลต่างจากเป้าหมาย และกำ�หนดมาตรการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว
เป็นเหตุให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน

72
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63

ร้อยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ
(ปี)

นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)
ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

คุณวุฒิการศึกษา

6.22

2.24

7.60

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

น้องชายคนที่ 3

น้องชายคนที่ 1

พี่สาวคนโต

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการ

ทั้ง 5 ปี /
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ทั้ง 5 ปี /
ประธานกรรมการ

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

บริษัท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ชาญอิสสระ
ดีเวลล็อปเมนท์ จำ�กัด
(มหาชน) /
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัทฯ
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64

60

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

อายุ
(ปี)

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสเทิร์น บอสตัน,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการ
ธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่น 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่น 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและ
การพาณิชย์ รุ่น 6
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิการศึกษา

7.74

2.10

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ภริยาของ
นายประเวศวุฒิ ไรวา

น้องชายคนที่ 2

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

2556 – ปัจจุบัน/
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนด
ค่าตอบแทน
2551 – ปัจจุบัน/
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
2537 – ปัจจุบัน/
กรรมการบริหาร
2533 – ปัจจุบัน/
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล
จำ�กัด / ธุรกิจร้านอาหาร
ในต่างประเทศ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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66

นายวิทูร ศิลาอ่อน
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสธุรกิจอาหาร
ในประเทศ

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Management Development Program
JJ Kellogg North Western University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรลายนา
แชปเปิลฮิล ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรม
และอาหาร มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)

0.012

1.14

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ไม่มี

บุตรชายของ
นางภัทรา ศิลาอ่อน

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการบริหาร

บริษทั ไดนาสตีเ้ ซรามิค จำ�กัด
(มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายวัสดุ
ก่อสร้าง กระเบื้อง เซรามิค

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2555 - ปัจจุบัน /
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
ประธานกรรมการบริหาร จำ�กัด (มหาชน) /
ความเสี่ยง
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2553 - ปัจจุบัน /
กรรมการ
2550 - 2553/
2551 - ปัจจุบัน /
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 - 2551 /
รองผู้จัดการใหญ่
สายพัฒนาธุรกิจการตลาด
ร้านอาหาร
2545 - 2549 /
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
M.B.A. Accounting Information System
New York University, U.S.A.
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP)
บทบาทคณะกรรมการ
ในการกำ�หนดนโยบายค่าตอบแทน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Audit Committee
Program (ACP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

-

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

ธนาคาร ทหารไทย จำ�กัด
(มหาชน) /
ธุรกิจบริการด้านการเงิน
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์
เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจการสื่อสาร

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท โรงพยาบาล
บำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน)
/ ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด
(มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
เคมีภัณฑ์ กระดาษ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2546 - ปัจจุบัน /
บริษัท ไทยพลาสติกและ
กรรมการ, กรรมการบริหาร เคมีภัณฑ์ จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
พลาสติกทุกชนิด
2538 - ปัจจุบัน /
บริษัท เทเวศประกันภัย
กรรมการ
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจการประกันภัย

2553 - ปัจจุบัน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2552 - ปัจจุบัน /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2549 - ปัจจุบัน /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ

ทั้ง 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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นางปัทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

58

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)
0.01

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

2542 - ปัจจุบัน /
ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ

บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ /
ธุรกิจจัดจำ�หน่ายสินค้า
แฟชั่นจากต่างประเทศ
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
จำ�กัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ /
ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหาร
บริการด่วน

2553 - ปัจจุบัน / กรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
กรรมการสรรหาและ
จำ�กัด (มหาชน) /
กำ�หนดค่าตอบแทน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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นายปิยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

43

ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
ด้านวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ด้านวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)
-

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)
ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

- ปัจจุบนั / กรรมการบริหาร

- ปัจจุบนั /กรรมการบริหาร

- ปัจจุบนั /กรรมการบริหาร

- ปัจจุบัน / กรรมการ

- ปัจจุบนั / กรรมการบริหาร

- ปัจจุบนั / กรรมการบริหาร

2555 - ปัจจุบัน /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2554 - ปัจจุบัน /
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2544 - ปัจจุบัน /
กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง
จำ�กัด (มหาชน)
ธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัท ซีคอน จำ�กัด /
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
อาคารทุกชนิด
บริษัท ไทยชูรส จำ�กัด /
ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผงชูรส
บริษัท นันยางมาร์เก็ตติ้ง
จำ�กัด /
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก
รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
บริษัท เอราวัณนา จำ�กัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท สยามเฮ้าซิ่ง จำ�กัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

S&P ANNUAL REPORT 2013
WWW.SNPFOOD.COM
PAGE 127

43

62

52

49

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางพัชรี จันทรโชติ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายปฏิบตั กิ ารสาขา

นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่

นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตอาหาร
/รองผู้จัดการใหญ่สายการขาย

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท ศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรพาณิชย์
โรงเรียนเจ้าพระยาพาณิชยการ

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
Washington State University,
Pullman, WA,, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman, WA,
สหรัฐอเมริกา
ประกาศนี ย บั ต ร Director Certification
Program (DCP)
Australian Institute of Company Directors
Association
ประกาศนียบัตร Director Finance
Program (DFP)
Australian Institute of Company Directors
Association

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)

-

-

0.03

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

2556 - ปัจจุบัน /
รองผู้จัดการใหญ่
สายการขาย
2551 - ปัจจุบัน /
รองผู้จัดการใหญ่
สายการผลิตอาหาร

ทั้ง 5 ปี /
รองผู้จัดการใหญ่สายการ
ผลิตเบเกอรี่

ทั้ง 5 ปี /
รองผู้จัดการใหญ่สาย
ปฏิบัติการสาขา

2545 - ปัจจุบัน /
รองประธานกรรมการ

2552 - ปัจจุบัน /
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน) /
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัด
จำ�หน่ายสินค้า
แฟชั่นจากต่างประเทศ
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟูด้ กรุป๊
จำ�กัด (มหาชน) /
ธุรกิจเครือข่าย
ร้านอาหารบริการด่วน

2555 - ปัจจุบัน /
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
กรรมการ
จำ�กัด (มหาชน) /
กรรมการบริหารความเสีย่ ง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2553 - ปัจจุบัน /
กรรมการบริหาร

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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43

53

นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์
รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชี
และการเงิน

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
SASIN - Kellogg Program
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

อายุ
คุณวุฒิการศึกษา
(ปี)

นายภากรณ์ ทิวเจริญ
รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
โกลเบิล

ชื่อ - สกุล / ตำ�แหน่ง

-

-

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร

บริษทั เครือซิเมนต์ไทย (SCG)
/ ธุรกิจผลิตและจัดจำ�หน่าย
เคมีภัณฑ์

บริษัท เอส แอนด์ พี
โกลเบิล จำ�กัด /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท /
ประเภทธุรกิจ

2555 - ปัจจุบัน /
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
รองผู้จัดการใหญ่สายบัญชี จำ�กัด (มหาชน) /
และการเงิน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2541 - 2551 /
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2556 - ปัจจุบัน /
รองผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล
2551 - 2556 /
รองผู้จัดการใหญ่
สายการขาย
2548 - 2550 /
ผู้บริหารด้านการตลาด
และต่างประเทศ

ช่วงเวลา / ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งาน
ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบุคคลอ้างอิง
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เครือร้านอาหารและเบเกอรี่ ผู้ผลิตเค้ก ขนมปัง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรี่สำ�เร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน
บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

490,408,365 บาท
(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)

ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว

490,408,365 บาท
(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำ�นวน 98,081,673 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23 - 24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท์

(02) 785-4000

โทรสาร

(02) 785-4040

อีเมล์

presidentoffice@snpfood.com

โฮมเพจบริษัท

www.snpfood.com

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (TSD)
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 229 -2800 โทรสาร (02) 654-5642

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำ�กัด
อาคารรัจนาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย

สำ�นักงานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135

รายละเอียดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำ�นวนหุ้นที่ออกจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี”

