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สวนที่ 1
การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ

บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ!มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจรานอาหาร กาแฟ และเครื่องดื่ม
รานจําหน!ายผลิตภัณฑเบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต!างๆ พรอมทั้งเป3นผูผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใตชื่อ เอส แอนด พี
ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑสินคาและบริการ และโครงสรางกลุ!ม บริษัท เอส แอนด พี ดังต!อไปนี้
1.1

กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอรี่ในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรานอาหารและรานเบเกอรี่ที่ดําเนินการอยู!ภายใตการดําเนินการของ เอส แอนด
พี รวม 461 สาขา ถือเป3นช!องทางจัดจําหน!ายที่สําคัญและทํารายไดหลักของบริษัท ซึ่งบริษัทไดวางตําแหน!งผลิตภัณฑและ
บริการของรานแยกตามกลุ!มลูกคาเป@าหมายโดยแต!ละรานมีความโดดเด!นเฉพาะตัวที่แตกต!างกัน ทั้งนี้เพื่อใหสามารถเขาถึง
และครอบคลุมกลุ!มลูกคาเป@าหมายอย!างทั่วถึง อาทิ รานอาหารและรานเบเกอรี่ เอส แอนด พี มุ!งเนนกลุ!มลูกคาในวงกวาง
(Mass Customization) ในขณะที่รานอาหารแบรนดอื่นมุ!งเนนกลุ!มลูกคา ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty
Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของรานอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของบริษัท ไดดังนี้
กลุมร+านอาหารและเบเกอรี่
S&P Restaurant & Bakery
S&P Bakery Shop
BlueCup
Vanilla Group
Patio
Bangkok Shokudo
Patara
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
รวม

กรุงเทพและปริมณฑล
61
113
2
4
1
1
1
3
1
187

จํานวนสาขา
ตางจังหวัด
48
223
1
1
1
274

รวม
109
336
3
4
1
1
1
1
4
1
461

หมายเหตุ : บริษัทมีเคานเตอรกาแฟ “BlueCup” อยู!ในรานอาหารและเบเกอรี่ S&P จํานวน 250 แห!ง
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(1) S&P Restaurant & Bakery
รานอาหารที่ใหการบริการเต็มรูปแบบดวยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของหวานที่มีให
เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิตภัณฑเบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสินคาพรอมรับประทานมากมาย ใส!ใจในทุกราย
ละเอียด คุณภาพ ความสดใหม! ความสะอาด ความปลอดภัยตลอดจนการเลือกคัดสรรวัตถุดิบอย!างมีคุณภาพ สรางสรรคเมนู
จากเชฟมืออาชีพ โดยใหบริการลูกคาหลากหลายกลุ!มตั้งแต!วัยรุ!น คนทํางาน และครอบครัว มีบริการหลากหลายใหเลือกทั้ง
การรับประทานที่ราน (Eat in) การซื้อกลับบาน (Take away) และบริการจัดส!งใหที่บาน (Delivery) นอกจากนี้ยังเป3นราน
อาหารที่ผูบริโภคสามารถเลือกซื้ออาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง คุกกี้ที่หลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือเป3นทางเลือกง!าย ๆ ที่อร!อย
สําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน
(2) S&P Bakery Shop & Corner
รานเบเกอรี่ที่เลือกทําเลเขาหาลูกคาในกลุ!มต!างๆ ในแหล!งชุมชนทั่วไป เช!น ซูเปอรมารเก็ต หางสรรพสินคา
อาคารสํานักงาน เพื่อความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑเครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เคกคุกกี้ แซนวิชและขนมปmง
พรอมทั้งอาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเนนทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ใหครอบคลุมพื้นที่สําคัญ ๆในแต!ละภาคของประเทศ
(3) Vanilla Group
Vanilla Group เป3นกลุ!มรานอาหารที่ออกแบบมาเพื่อเขาถึงลูกคากลุ!มวัยรุ!นและวัยทํางานที่ทันสมัย มีรสนิยม
และความเป3นตัวของตัวเองรานอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารที่มีคุณภาพ ในบรรยากาศที่มีเอกลักษณของ
ตัวเอง
ร+าน Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de the Creperie/ Chocolatier/ Confiseri
มีแรงบันดาลใจจากรูปแบบของ French Café นํามาประยุกตเพื่อใหเขากับ Lifestyle ที่ทันสมัยของกลุ!ม
ลูกคาของสถานที่ตั้ง (สยามพารากอน ช็อปปstงมอลล) นําเสนอความพิถีพิถันของการสรางสรรคเมนู อาทิ พาสตา สลัด-แซน
วิช และขนมหวานสไตลฝรั่งเศส พรอมทั้งสินคาที่ระลึก
ร+าน Vanilla Café: Japanese Style Café
รานอาหารสไตลอิตาเลียน-ญี่ปุvนบรรยากาศการตกแต!ง Retro สไตลญี่ปุvนที่เนนความเรียบง!ายใหแต!ละ
มุมในรานมีความเป3นส!วนตัว จูงใจดวยการคิดคนเคกและขนมญี่ปุvนที่หลากหลายเหมือนมารับประทานอาหารที่บานเพื่อน
ทางเลือกใหม!ที่ประสบความสําเร็จอย!างมากในการสรางความพึงพอใจใหกลุ!มลูกคาระดับบน
Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food
รานสไตลวานิลลาภายใตคอนเซปต “อาหารไทยพื้นบานทานง!าย” ใส!ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบที่สด
ใหม!มีคุณภาพและนํามาปรุงอย!างพิถีพิถัน พรอมนําเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนมหวานที่ผสมผสานวัตถุแบบไทย
ร+าน Teppan Ice: เทปปXนไอซ'ไอศกรีมผัดสไตล'ญี่ปุ\น
ไอศกรีมผัดบนกะทะเย็นสไตลญี่ปุvน อร!อยแบบหวานนอย ไขมันต่ํา มีหลากหลายรสชาติ ทั้งรส น้ําเตาหู
แบบดั้งเดิม รสโยเกิรตผลไม รสดังโกะและรสวาซาบิ รสชาติแปลกใหม!ล!าสุดจากญี่ปุvน
(4) Patio: Delicatessen
รานอาหารนานาชาติ Delicatessen บริการลูกคาเฉพาะกลุ!มที่ชื่นชอบอาหารนานาชาติในลักษณะ Home
Style Cooking ในบรรยากาศเรียบง!าย และสบาย
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(5) Bangkok Shokudo
เป3นรานอาหารไทยร!วมสมัย มีความเป3นเอกลักษณโดยการนําเมนูอาหารไทยมาผสมผสานอาหารนานาชาติ ทํา
ใหมีความเป3นสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อสนองตอบสังคมเมืองยุคใหม!ในดานความทันสมัยของบรรยากาศการตกแต!งราน ไอเดีย
การนําเสนอเมนูอาหารและการตกแต!งที่แตกต!างจากรานอาหารไทยทั่วไปในปmจจุบัน
(6) Patara: Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยร!วมสมัย สําหรับงานเลี้ยงสังสรรคเชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต!าง ๆ รวมทั้งการจัดงานประชุม
และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒนธรรมไทยอันอบอุ!นสบายแต!มีระดับ และไดรับรางวัลThailand Best Restaurant
ติดต!อกันมา 9 ปy
(7) Grand Seaside: Seafood
รานอาหารทะเล และอาหารไทยร!วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
(8) BlueCup Coffee
ราน BlueCup Coffee เป3นจุดจําหน!ายกาแฟสดคุณภาพในรานเอสแอนดพี เริ่มตนขึ้นเป3นครั้งแรกเมื่อวันที่
21 มกราคม 2545 ที่ ร.พ. ศิริราช ซึ่งในขณะนั้นเป3นช!วงที่ตลาดกาแฟสดกําลังเริ่มพัฒนาในประเทศไทย เมื่อหันกลับมาเห็น
ถึงความพรอมของบริษัท ศักยภาพและทรัพยากรที่ตองการใหรานเอสแอนดพี มีกาแฟสดคุณภาพไวคอยใหบริการจึงถือเป3น
จุดกําเนิดของชื่อ BlueCup Coffee ตั้งแต!นั้นเป3นตนมา ปmจจุบันกาแฟ BlueCup ในรานเอสแอนดพีมีทั้งหมด 250 จุดขาย
ทั่วประเทศ เป@าหมายในการดําเนินธุรกิจของ BlueCup Coffee คือเป3นรานกาแฟชั้นนําที่อยู!ในใจของผูบริโภคคนไทยมี
กาแฟสดคุณภาพ อาหาร และเบเกอรี่ อร!อย ในบรรยากาศแบบสบายๆ และบริษัทมีแผนที่จะขยายรานกาแฟ BlueCup
เพื่อใหถึงกลุ!มเป@าหมายทั้งประเทศ ทั้งนี้นอกจากจุดขายในรานเอสแอนดพีแลว ยังมีการริเริ่มเปsดรานกาแฟ BlueCup ที่เป3น
แบบ ‘standalone store’ ใหบริการอีกดวย โดยสาขาแรกคือรานกาแฟ BlueCup ที่หางเซ็นทรัลเวิรล และสาขาล!าสุดที่
เปsดคือที่สนามบินสุวรรณภูมิ
1.2 กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทยอย
1.2.1 บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 50 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 80 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในต!างประเทศ
มีรายละเอียดดังนี้
(1) ธุรกิจร+านอาหารในตางประเทศ
กลุ!ม เอส แอนด พี เป3นตัวอย!างหนึ่งของการทําธุรกิจรานอาหารที่ประสบความสําเร็จทั้งตลาดในประเทศ และ
ต!างประเทศ และบริษัทถือไดว!าเป3นหนึ่งของตัวแทนวัฒนธรรมไทยดานอาหารในต!างแดนโดยมีการขยายสาขาในต!างประเทศ
ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร!วมทุนกับนักลงทุนทองถิ่นในต!างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีรานอาหาร
ในต!างประเทศ รวม 22 สาขา ใน 7 ประเทศ ดังนี้
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Patara
SUDA
Siam Kitchen
Bangkok Jam
Bangkok Beat Bistro
รวม

อังกฤษ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย ไตหวัน สิงคโปร จีน มาเลเซีย รวม
4
1
1
1
1
8
1
1
5
5
3
3
6
2
2
5
1
1
3
9
1
2
22

Patara: Fine Thai Cuisine
รานอาหารไทยใหบริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแทแต!กาวทันยุคสมัยสไตลตะวันตก มี 4 สาขา
ในประเทศอังกฤษ และมี 1 สาขา ในประเทศ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย สิงคโปร และจีน
SUDA: Thai Cafe Restaurant
แบรนดนองใหม!ใตปyกบริหารของ S&P Global เป3นรานอาหารไทยที่นําเสนอความหลากหลายของ
อาหารไทยที่ถูกใจผูบริโภครุ!นใหม!ของศตวรรษที่ 21 ทั่วโลก
Siam Kitchen: Authentic Thai Restaurant
รานอาหารที่ขายอาหารไทยที่เป3นที่นิยม และเป3นที่ยอมรับของคนต!างชาติ ราน Siam Kitchen ไดรับ
สัญลักษณ Halal จึงเป3นรานอาหารไทยแบรนดเดียวที่สามารถเขาถึงกลุ!มผูบริโภคชาวมุสลิม ตั้งอยู!ในประเทศสิงคโปร 5
สาขา
Bangkok Jam (Singapore) / Bangkok Beat Bistro (Malaysia): Thai and Pan-Asian
Cuisine
อาหารไทยที่ไดอิทธิพลจากประเทศในภูมิภาคเอเชียเป3นรานสําหรับหนุ!มสาววัยทํางานที่ตองการความ
ทันสมัย ทันใจทุกความตองการ มี 3 สาขาในประเทศสิงคโปร และ 3 สาขาในประเทศไตหวัน และเปsดใหม! 2 สาขาใน
ประเทศมาเลเซีย ภายใต Brand “Bangkok Beat Bistro”
1.2.2 บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 1 ลานบาท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
1.2.3 บริษัท เอส แอนด' พี ฟูlดโซลูชั่น จํากัด
เดิมชื่อ บริษัท เอส แอนด พิซซานอตติ (ประเทศไทย) จํากัด มีทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 20 ลานบาท โดยบริษัท
ถือหุนรอยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจจัดส!งพิซซ!าและอาหารอิตาเลียน โดยเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัทไดหยุดการดําเนิน
กิจการ และไดโอนทรัพยสินใหแก! บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
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1.2.4 บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส' จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 10 ลานบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษัทถือหุนรอยละ
99.99 ดําเนินธุรกิจรานอาหารในประเทศไทย ปmจจุบันมีรานอาหารญี่ปุvนแบบแฟรนไชส ภายใตแบรนด Maisen
ร+านไมเซน
ทงคัตสึไมเซน คือ รานอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแป@งทอด ที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต!ปy
ค.ศ. 1965 และไดรับความนิยมจากคนญี่ปุvนทั่วประเทศ โดยไดรับการขนานนามว!าเป3น “ทงคัตสึที่อรอย..นุม จนใช+ตะเกียบ
ตัดได+” ในปy 2554 ทงคัตสึไมเซนไดฉลองการเขาสู!ปyที่ 48 ดวยการร!วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปsดรานทงคัตสึไมเซนรานแรก
ในประเทศไทย ที่ชั้น B สีลมคอมเพล็กซ เพื่อใหคนไทยไดลิ้มลองทงคัตสึที่ปรุงดวยกรรมวิธีที่พิถีพิถัน ชุบเกล็ดขนมปmงกรอบ
เบา ราวกับกลีบดอกไมที่ผลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนไดทงคัตสึในฝmนที่อร!อยนุ!ม...ไม!เหมือนใคร และเพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคาที่ใหการตอนรับอย!างดียิ่ง ในปy 2556 นี้ ทางรานจึงไดมีการขยายเพิ่มอีก 3 สาขา คือ
J Avenue ทองหล!อ, สนามบินสุวรรณภูมิ และหางสรรพสินคาสยามพารากอน
1.2.5 บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด' พี จํากัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 25 ลานบาท จัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยบริษัท S&P Syndicate
Public Company Limited ถือหุนรอยละ 60 และบริษัท Umenohana Co.,Ltd ถือหุนรอยละ 40 ดําเนินธุรกิจภัตตาคาร
อาหารญี่ปุvนและจําหน!ายผลิตภัณฑอาหารภายใตแบรนด Umenohana ในประเทศไทย
ร+านอุเมะโนะฮานะ
รานอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) ถือเป3นรานอาหารญี่ปุvนที่มีคอนเซปตหลักสามประการไดแก!
(1) การเป3นรานอาหารญี่ปุvนแบบไคเซกิดั้งเดิม ที่ถือว!าการรับประทานอาหารไม!ใช!เป3นเพียงแค!การดับความหิวกระหาย แต!
เป3นสิ่งที่ช!วยเติมเต็มคุณค!าทางจิตใจ (2) การนําเสนอความอร!อยที่เหนือความคาดหมาย เพราะเนนใหอาหารทุกจานที่เสริฟ
เป3นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ โดยเฉพาะอย!างยิ่งเมนูที่เป3นเอกลักษณคือเมนูปูและเมนูเตาหูหลากหลายรายการ และ (3)
การมอบความประทับใจที่ไม!มีวันลืม ดวยบริการจากพนักงานที่ไดรับการฝ…กฝนมาอย!างเขมงวดและต!อเนื่องเป3นเวลานาน
เพื่อมุ!งมั่นในการใหบริการดวยหัวใจอย!างเต็มที่ในทุกๆวัน
1.3

กลุมธุรกิจที่ดําเนินการโดย บริษัทรวม
(1) บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด

ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลว 100 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนําเขาและจัดจําหน!าย
ไอศครีม “ฮาเกน-ดาส”
Häagen Dazs Café: Super Premium Ice-Cream
ฮาเกน-ดาส ไอศกรีมซูเปอรพรีเมี่ยมคุณภาพสูงระดับโลก ดวยการบรรจงคัดสรรเฉพาะส!วนผสมชั้นเยี่ยม
จากทั่วทุกมุมโลก นํามาผลิตเป3นไอศกรีมเนื้อแน!นนุ!มละมุนกับรสชาติที่หลากหลาย อร!อย เขมขน สัมผัสช!วงเวลาอันแสน
พิเศษนี้ไ ดที่ ฮาเกน-ดาสคาเฟv ทั้ง 38 แห!งทั่วประเทศไทย และจุดขายทั้งในโรงแรม รานอาหารไฮเปอรมารเก็ต และ
ซูเปอรมารเก็ต ชั้นนําทั่วไป
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(2) บริษัท ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง เซอร'วิสเซส จํากัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10 ลานบาทโดยบริษัทถือหุนรอยละ 49.97 ดําเนินธุรกิจใหบริการดาน
โภชนาการที่หลากหลายในลักษณะแคนทีน หรือรับจางเหมา การทําอาหารใหกับกลุ!มสถาบันต!างๆ เช!น โรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!างๆโดยเป3นการร!วมทุนกับบริษัทพรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัดในเครือ
บริษัทโอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใตแบรนด “ฟู@ดเฮาส” (Food house)
1.2

วิสัยทัศน'ในการดําเนินงานของบริษัท
เป3นผูนําธุรกิจรานอาหารไทย ผลิตภัณฑเบเกอรี่ และผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความชื่นชอบทั่วโทลก
สารจากประธานกรรมการบริษัท

40 ปyที่ผ!านมา S&P เจริญเติบโตขึ้นอย!างรวดเร็วทั้งในประเทศและต!างประเทศ มาจนถึงปy 2557 เป3นปyมาตามปy
นักษัตร ซึ่งคาดว!าจะเป3นปyที่ทุกคนตองใชพลังในการขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบใหม!ๆ อย!างสง!างาม รวดเร็ว ทรงพลังอย!างมี
คุณภาพตามลักษณะของปyมาเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่ว!า “เราจะเป3นผูนําในธุรกิจรานอาหารไทย ผลิตภัณฑเบเกอรี่ และ
ผลิตภัณฑอาหารที่ไดรับความชื่นชอบทั่วโลก”
เรามีความมุ!งมั่นในเรื่องการมอบผลิตภัณฑและบริการที่ดีใหแก!ลูกคาตลอด 40 ปyที่ผ!านมา ไปพรอมกับการสรางกล
ยุทธในการขยายธุรกิจใหกระจายครอบคลุมไปทั่วประเทศ รวมทั้งแผนการขยายงานไปสู!ต!างประเทศทั้งในกลุ!ม AEC และ
ประเทศอื่นๆ เราไดมีการเตรียมพรอมและสรางบุคคลากรใหมีความรูความชํานาญผ!านศูนยการเรียน ศูนยฝ…กอบรมและ
สถานที่ทํางานจริง และถ!ายทอดความรูสึกความเป3นครอบครัวแก!พนักงานทุกคน เพื่อนําความรัก ความตั้งใจในการบริการ
มอบสู!ลู กคาต! อไปพวกเราระลึก อยู!เสมอว!า ลูกคาคือผูมี พระคุณ ที่ทําใหเราเดินทางมาจนถึงปy ที่ 41 ไดอย!า งราบรื่นและ
ภาคภูมิใจ เราสัญญาว!าเราจะมอบผลิตภัณฑที่ดี มีคุณภาพและการบริการที่ประทับใจ ตอบแทนทุกท!านดวยความรักความ
ปรารถนาดีตลอดไป
ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน คู!คา ลูกคา รวมทั้งผูบริหารและพนักงานทุกท!านที่ใหการ
สนับสนุนบริษัทดวยดีตลอดมา เราจะร!วมแรงร!วมใจมุ!งสู!ความเจริญกาวหนาอย!างมั่นคง และมีคุณภาพอย!างต!อเนื่อง โดย
ยังคงยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป
1.3

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

กลุ!มธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ก!อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516
โดยเริ่มตนจากการเป3นรานขายไอศกรีม อาหาร และของว!างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งไดรับความนิยมและ
การตอบรับจากลูกคาจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจเพิ่มขึ้นดวยการทําธุรกิจรานเบเกอรี่ และประสบ
ความสําเร็จจากการเป3นผูนําในการผลิตเคกแต!งหนาตามสั่งและเคกลายการตูนรายแรกในประเทศไทย รวม ทั้งการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่สวยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของรานไดรับความนิยมแพร!หลายในกลุ!มลูกคา ส!งผลใหมีการขยายสาขาอย!าง
รวดเร็วในแหล!งทําเลที่สําคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร และต!างจังหวัด โดยในปy 2523 เอส แอนด พี ไดเปsดตัวสาขาสยามส
แควร ซึ่งถือไดว!าเป3นเจาแรกๆที่นํากลยุทธดานการตลาดรานอาหารมาใช อาทิ ระบบหนามา และสื่อโฆษณาทางวิทยุ
นอกจากนี้ เอส แอนด พี ยังเป3นผูนําเทรนดรานอาหารในหางสรรพสินคาอีกดวย สําหรับในต!างจังหวัดนั้น จังหวัดเชียงใหม!
ถือเป3นจังหวัดแรกที่ เอส แอนด พี มีการขยายสาขาออกไป
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ในปy 2532 บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห!งประเทศไทย
บริษัทมีการลงทุนและขยายงานทั้งทางดานธุรกิจรานอาหารและการผลิตเบเกอรี่อย!างต!อเนื่อง ภายใตแบรนด “เอส แอนด
พี” ประกอบดวย ธุรกิจรานอาหารเอส แอนด พี และธุรกิจเอส แอนด พี เบเกอรี่ชอพ โดยมุ!งเนนการขยายฐานลูกคาใหมี
ความหลากหลายเพิ่มขึ้น บริษัทสามารถสรางเครื่องหมายการคา “เอส แอนด พี” ใหเป3นที่ยอมรับไดอย!างรวดเร็ว นอกจากนี้
บริ ษั ท ยั ง สามารถนํ า เสนอและสรางแบรนดใหม! ๆ ใหเป3 น ที่ ย อมรั บ แก! ก ลุ! ม ลู ก คาในระดั บ ต! า งๆอย! า งแพร! ห ลาย ไดแก!
รานอาหารไทยร!วมสมัย “Patara” รานอาหารนานาชาติ “Patio” กลุ!มรานอาหารในบรรยากาศที่เป3นเอกลักษณของตนเอง
“Vanilla” รานกาแฟ “BlueCup” ผลิตภัณฑขนมไทย “Simply Thai” คุกกี้ “Delio” วุนคาราจีแนน “Jelio Jelly” และ
ที่สําคัญคือ เอส แอนด พี ถือเป3นผูริเริ่มพัฒนาธุรกิจการจําหน!ายขนมไหวพระจันทรตรา “S&P” และ “มังกรทอง” ดวยการ
บรรจุในซองสวยงามที่ช!วยรักษาคุณภาพขนมไดนานขึ้น พรอมบรรจุภัณฑดีไซนหรูและทันสมัย ในปy 2533 บริษัทไดมีการ
ขยายฐานลูกคาไปยังต!างประเทศ โดยไดเปsดรานอาหารไทยแห!งแรกภายใตชื่อราน “ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ที่
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ดวยตองการใหชาวต!างชาติไดลิ้มรสชาติอาหารไทยที่ดี มีคุณภาพ ซึ่งก็ไดรับการตอบรับเป3น
อย!างดี ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต!างประเทศมีมากขึ้น จึงมีการขยายรานอาหารอย!างต!อเนื่อง โดยปmจจุบัน
เอส แอนด พี มีรานอาหารไทยตั้งอยู!ใน 7 ประเทศทั่วโลก คือ อังกฤษ สวิสเซอรแลนด ออสเตรีย ไตหวัน สิงคโปร จีน และ
มาเลเซีย รวมทั้งสิ้น 22 สาขา ภายใตแบรนดที่หลากหลายทั้ง Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam และ
Bangkok Beat Bistro บริษัทไดมีการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูป รวมทั้งอาหารแช!แข็งพรอมรับประทานและ
ผลิต ภัณฑไสกรอก ภายใตแบรนด “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต!อทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง
ไปของผูบริโภค บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาดานธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย!างต!อเนื่องเพื่อใหสินคาของบริษัทไดรับ
การยอมรับจากกลุ!มผูบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเนนจุดแข็งในดานคุณภาพ รสชาติ และความหลากหลายของเมนู และเพื่อใหการทํา
ธุรกิจครบวงจรเพิ่มขึ้น กลุ!มเอส แอนด พี ไดมีการขยายฐานการใหบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใตแบรนด “Caterman”
บริการจัดส!งอาหารถึงบานและบริการอาหารปs‰นโต (Delivery: 1344) นอกจากนี้ เพื่อใหการบริการของบริษัทครอบคลุม
กลุ!มลูกคาไดกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ!มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุvน บริษัทก็ไดนําราน Maisen ซึ่งเป3นรานหมูทอดที่มี
ชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปsดบริการนอกประเทศญี่ปุvนเป3นครั้งแรกในปy 2555 และในปy 2556 นี้ก็ยังไดนํารานอาหาร
ญี่ปุvนแนวไคเซกิดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมากของญี่ปุvนเช!นกัน คือราน Umenohana มาเปsดใหบริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุvนอีก
ดวย
ในปy 2556 ซึ่งเป3นปyที่บริษัทดําเนินการมาครบ 40 ปy บริษัทยังคงมีความมุ!งมั่นในการพัฒนาและสรางผลิตภัณฑใหม!ๆ
อย!างต!อเนื่องเพื่อความเป3นผูนําดานธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่แบบครบวงจร รวมทั้งการบริการที่ครอบ คลุมช!องทางการ
จําหน!ายต!างๆในตลาดทั้งในประเทศและต!างประเทศโดยมีหลักปฏิบัติที่ยึดถือตลอดมา คือการนําเสนอสินคาที่มีคุณภาพดี มี
คุณค!ามาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหดีที่สุด
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1.4

โครงสร+างการถือหุ+นของกลุมบริษัท

บมจ.เอส แอนด' พี ซินดิเคท

99.93%
บจ.เอส แอนด' พี
แอสเซท

99.99%

99.99%

บจ.เอส แอนด' พี
อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส'

บจ.เอส แอนด' พี
ฟูlด โซลูชั่น *

80.00%
บจ.เอส แอนด' พี
โกลเบิล

บจ. อุเมะโนะฮานะ
เอส แอนด' พี

96.00%

บจ.ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง
เซอร'วิสเซส

(
( ก )

บจ.เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส
(ประเทศไทย)

)

(

)

50.00%

50.00%

( )
! ก ( "#$ )

" "

% ( ) !ก
( "#$ )

50.00%

60.00%

.
&'()
(&'() ) **

.

#
'
+%
(&'() ) ***

52.30%

91.25%
.

(

47.99%

62.00%

.

42.50%

49.97%

60.00 %

'

+%
( )

)

100%
. กก
(&'() )
99.99%

หมายเหตุ * หยุดการดําเนินกิจการเมื่อ 1 สิงหาคม 2553
** หยุดการดําเนินกิจการเมื่อ 30 กันยายน 2550
*** หยุดดําเนินการเมื่อ 16 ตุลาคม 2554

.
(

กก
)
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัทยอยและบริษัทในเครือ

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

บริษัท เอส แอนด' พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการรานอาหารและเบเกอรี่
เลขที่ 2034/100-107
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม! แขวงบางกะปs
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

บริษัท เอส แอนด' พี แอสเซท จํากัด

ผูผลิตเคก ขนมปmง ขนมไทย ผลิตภัณฑ
อาหารและเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง
บริการส!งอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปsดราน
อาหารไทยในต!างประเทศ
ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย
เพื่อใหรานอาหารเช!า

10,000

9,993

99.93%

บริษัท เอส แอนด' พี อินเตอร'เนชั่นแนล ฟูlดส' ดําเนินกิจการรานอาหารญี่ปุvน ภายใตชื่อ
"MAISEN”
จํากัด

100,000

99,994

99.99%

200,000

199,997

99.99%

เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290

เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม! แขวงบางกะปs
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

บริษัท เอส แอนด' พี ฟูlด โซลูชั่น จํากัด *
เลขที่ 457-457/6 สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล!อ)
ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1274

ดําเนินกิจการจัดส!งพิซซ!า และอาหาร
อิตาเลียน ปmจจุบันหยุดดําเนินกิจการ
เมื่อสิงหาคม 2553
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด' พี จํากัด

ธุรกิจหลัก

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

ดําเนินกิจการภัตรคารอาหารญี่ปุvน และ
ผลิตภัณฑอาหาร" ภายใตชื่อUMENOHANA”

250,000

150,000

60.00%

บริษัท เอส แอนด' พี โกลเบิล จํากัด

ประกอบกิจการรานอาหารไทยในต!างประเทศ

500,000

400,000

80.00%

เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม! แขวงบางกะปs
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4000

โดยมีบริษัทในเครือ 10 บริษัท ดังนี้

บริษัท เอส แอนด' พี เรสทัวรองท' จํากัด **

ประกอบกิจการรานอาหารไทย ภายใตชื่อ

100,000

96,000

96.00%

Suite 4.16
130 Shaftesbury Ave, London,
W1D 5EU,UK
Tel : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
Fax : (44) 020 7031 1167

"ภัทรา" ปmจจุบันมี 4 สาขา และ
ภายใตชื่อ “สุดา” ปmจจุบันมี 1 สาขา

ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ **

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ที่กรุงเจนีวา ปmจจุบันมี 1 สาขา

200

124

62.00%

600,000

300,000

50.00%

เลขที่ 2034/100
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม! แขวงบางกะปs
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2785-4000

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

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

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ที่ประเทศสิงคโปร
ปmจจุบันมี 1 สาขา
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

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

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

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

บริษัท ภัทรา อินเตอร'เนชั่นแนล เรสทัวรองท'
แมนเนจเมนท' (ปXกกิ่ง) จํากัด **

ธุรกิจหลัก

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"สยามคิทเช!น" ปmจจุบันมี 5 สาขา และชื่อ
“บางกอกแจม” อีก 3 สาขา

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

300,000

150,000

50.00%

1,500,000

750,000

50.00%

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"พาทิโอ" ปmจจุบันหยุดดําเนินกิจการ
เมื่อตุลาคม 2554

12,000,000 7,200,000

60.00%

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปmจจุบันมี 1 สาขา

4,000,000 3,650,000

91.25%

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ปmจจุบันมี 1 สาขา

1,200,000 1,116,600

93.05%

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"ภัทรา" ที่ไตหวัน ปmจจุบันหยุดดําเนิน
กิจการเมื่อกันยายน 2550

6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
Tel : (8610) 852-21678
Fax : (8610) 852-21369

ภัทรา เรสทัวรองท' เวียนนา จีเอ็มบีเอช ***
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 /
Graben,Vienna, Austria
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien
Tel : +43 199 719 38
Fax : -
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ+นสามัญ (หุ+น)
ชื่อ / ที่ตั้ง

ธุรกิจหลัก

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

ประกอบกิจการรานอาหาร ภายใตชื่อ
"บางกอกแจม" ปmจจุบันมี 3 สาขา

จํานวน
หุ+นรวม

อัตรา

จํานวนหุ+น การถือหุ+น
ที่ถือ
(ร+อยละ)

5,000,000 2,500,000

50.00%

ประกอบกิจการรานอาหารภายใตชื่อ
บางกอก บีช บิสโทร" ปmจจุบันมี 2 สาขา

350,000

174,999

49.99%

บริษัท เอชดี ดิสทริบิวเตอร'ส (ประเทศไทย) จํากัด

นําเขาและจัดจําหน!ายไอศกรีม

200,000

95,996

47.99%

เลขที่ 539/2 อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20

ภายใตชื่อ "ฮาเกน-ดาส"

10,000

4,997

49.97%

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

ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2696-1000
โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

บริษัท ฟูlดเฮ+าส' เคเทอร'ริ่ง เซอร'วิสเซส จํากัด
เลขที่ 234 ซอยสุขุมวิท 101 (ปุณณวิถี)
ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ
โทรศัพท : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

หมายเหตุ

*
**
***
****
*****

ใหบริการดานโภชนาการที่หลากหลาย
ในลักษณะแคนทีน หรือรับทําอาหาร
ใหกับกลุ!มสถาบันต!าง ๆ เช!น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต!าง ๆ

หยุดการดําเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
เป3นบริษัทที่ถือหุนโดยบริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
ในประเทศอังกฤษ จํานวน 510,000 หุน
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด ใน
ประเทศสิงคโปร จํานวน 2,500,000 หุน
เป3นบริษัทที่บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด ถือหุนโดยผ!านบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด ใน
ประเทศสิงคโปร จํานวน 174,999 หุน
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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

โครงสร+างรายได+

2.1.1 ธุรกิจร+านอาหารและร+านเบเกอรี่ในประเทศ
ในปy 2556 กลุ!มบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 7,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปyก!อน
เป3นจํานวน 474 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 7.26 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 626 ลานบาท ซึ่งลดลงจากปyก!อน 82
ลานบาท คิดเป3นอัตรากําไรที่ลดลง รอยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปmจจัยความไม!สงบทางการเมือง
ทําใหผูบริโภคชะลอการใชจ!าย ในช!วงไตรมาส 4 อย!างไรก็ตามใน ปy 2556 กลุ!มบริษัทไดมีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย!างต!อเนื่อง โดยมีการเปsดรานอาหารและเบเกอรี่ชอพภายใตแบรนด เอส แอนด พี่ จํานวน 448 จุด
ขาย นอกจากนั้นยังไดขยายธุรกิจรานอาหารญี่ปุvนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใตแบรนด Maisen ซึ่งเปsดดําเนินกิจการ
สาขาแรกในปลายปy 2555 และเปsดเพิ่มอีก 3 สาขาในปy 2556 สําหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังไดร!วมทุนกับบริษัท
อุเมโนะฮานะ จํากัด ดําเนินธุรกิจรานอาหารญี่ปุvนชื่อ “Umenohana” เป3นรานอาหารญี่ปุvนระดับสูงที่มีรูปแบบการเสิรฟ
แบบไคเซกิ ซึ่งเป3นรูปแบบการเสิรฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุvน โดยอาหารญี่ปุvนทั้ง 2 แบรนดไดรับการตอบสนอง
อย!างดีมากจากผูบริโภคในประเทศไทย
รายได+จากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ลานบาท ในปy 2555 เป3น 7,000 ลานบาทในปy 2556 หรือมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 7.25 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได ดังนี้
รายได+แยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
(หนวย: ล+านบาท)
ปy 2556
ปy 2555
เพิ่มขึ้น (ลดลง )
ช!องทางการจําหน!าย
รอยละ
จํานวน
รอยละ
จํานวน
รอยละ
7.10
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
5,382
76.89
5,025
76.99
11.94
ธุรกิจขายส!งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
722
10.31
645
9.88
4.57
ธุรกิจรานอาหารในต!างประเทศ
892
12.74
853
13.07
0.00
อื่น ๆ *
4
0.06
4
0.06
7.25
รวมทั้งสิ้น
7,000
100.00
6,527
100.00
* รายไดจากการใหเช!าสถานทีแ่ ก!บุคคลภายนอก

(9) ธุรกิจร+านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในปy 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส!วนรอยละ 76.89 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปyก!อ นเป3 นจํา นวน 357 ลานบาท โดยมี อัตราการเติ บโตรอยละ 7.10 อัน เนื่อ งมาจากการเติ บโตของยอดขายของ
รานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปsดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด เอส แอนด พี และแบรนด
ใหม!ภายใตแบรนด Maisen และ Umenohana ซึ่งในปy 2556 บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนด
ต!างๆ ภายในประเทศจํานวน 63 สาขา โดยแบ!งเป3นรานอาหาร 12 สาขาและรานเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ
วันสิ้นปy 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ!งเป3นรานอาหาร 121 สาขาและรานเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ!งเนนการเปsด
สาขาใหม!สําหรับแบรนด เอส แอนด พี ในพื้นที่ต!างจังหวัดต!อเนื่องจากปyก!อน เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกําลังซื้อ
ของผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีในภูมิภาคต!างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตอย!าง
มากในต!างจังหวัด อีกทั้งในภูมิภาคยังมีอัตราค!าเช!าและค!าแรงงานที่ต่ํากว!าพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการ
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วางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการส!งเสริมการขายผ!านสื่อโฆษณาต!างๆ เพื่อสรางความรูสึกที่ดีและมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑตราสินคา (แบรนด) “เอส แอนด พี” อย!างต!อเนื่อง
(10) ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในปy 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มสี ัดส!วนรอยละ 10.31 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปyก!อนเป3นจํานวน 77 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 11.94 เนื่องจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคาตาม
การขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ!มพันธมิตรรานคารายใหม!ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจใหมี
การเติบโตเพิม่ ขึ้น
(11) ธุรกิจร+านอาหารในตางประเทศ
ในปy 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส!วนรอยละ 12.74 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปyก!อนเป3นจํานวน 39 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.57 ถึงแมว!าในปy 2556 เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ภาคพื้นยุโรปจะอัตราการขยายตัวที่ต่ําเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต!กลุ!มบริษัทก็มีรายไดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
รานอาหารไทยในต!างประเทศของบริษัทเป3นที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการใหบริการทั้งแบรนด
“Patara” ที่เป3นที่รูจักและประสบความสําเร็จอย!างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด “Bangkok Jam” ซึ่งเป3น แบรนด
ที่ไดรับความนิยมอย!างมากในประเทศสิงคโปร
2.1.2 รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ลานบาท ในปy 2555 เป3น 7,000 ลานบาทในปy 2556 หรือมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ 7.25 สามารถแบ!งแยกตามประเภทช!องทางการจัดจําหน!ายได ดังนี้
รายได+แยกตามรายผลิตภัณฑ'
ผลิตภัณฑ
เบเกอรี่
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
อาหารในต!างประเทศ
ผลิตภัณฑอาหาร **
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***
รวมทั้งสิ้น

(หนวย: ล+านบาท)
ปy 2556
จํานวนเงิน
รอยละ
3,144
2,117
892
625
222
7,00

44.91
30.24
12.74
8.93
3.17
100.00

ปy 2555
จํานวนเงิน รอยละ
2,952
1,919
853
590
213
6,527

45.23
29.40
13.07
9.04
3.26
100.00

เพิ่มขึ้น (ลดลง )
รอยละ
6.50
10.32
4.57
5.93
4.23
7.25

** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัท ประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง ไสกรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑกลิ่นสีผสมอาหาร
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และรายไดจากการใหเช!าสถานที่
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ในปy 2556 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดส!วนส!วนแบ!งรายไดจากการขายและบริการสูงที่สุดคือรอยละ 44.91
ในขณะที่สัดส!วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู!ที่รอยละ 30.24 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ!มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู!ที่รอยละ 6.50 โดยเป3นผลจากการขยายสาขาใหม! และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเป3นที่ตองการของกลุ!มผูบริโภค การส!งเสริมการขายในรูปแบบต!างๆ ส!วนอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.32 โดยบริษัทไดมีการพัฒนารายการอาหารใหม!ๆ โดยเพิ่มรายการ
อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ!มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต!างๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับการตอบรับจากกลุ!มลูกคา ทั้งรายเก!า
และรายใหม!เป3นอย!างดี
2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ'และบริการ
2.1.2 ผลิตภัณฑ'เบเกอรี่
จากการเป3นผูนําดานธุรกิจเคกและเบเกอรี่ ภายใตแบรนด เอส แอนด พี มากกว!า 40 ปy บริษัทไดมีการ พัฒนาและ
แนะนําผลิตภัณฑใหม!รวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑรูปแบบใหม!อย!างต!อเนื่องเพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคที่หลากหลาย ทั้งกลุ!มวัยรุ!น วัยทํางาน และกลุ!มครอบครัวระดับกลางขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถแข!งขัน กับคู!แข!งไดใน
ตลาด ซึ่งในการพัฒนาหรือผลิตผลิตภัณฑเบเกอรี่ใหม!ๆ บริษัทไดใหความสําคัญทั้งดานคุณภาพของสินคา และวัตถุดิบดาน
ความสดและดานความอร!อย เพื่อเป3นการตอกย้ําสโลแกนที่ว!า เอส แอนด พี ชื่อนี้ มีแต!ของอร!อย
(1) เคก: Fresh Cake
จากการสั่งสมประสบการณอย!างยาวนานจนเป3นที่ยอมรับ ตลอดจนลูกคาทุกท!านยังคอยใหการสนับสนุน
ไววางใจในความเป3 น ผูเชี่ ย วชาญดานศิ ล ปะการทํ า เคก ทํ า ใหเรายิ่ งมุ! ง มั่ น รั ก ษาคุ ณ ภาพทุ ก ขั้น ตอน ตั้ ง แต! ก ารคั ด สรร
ส!วนประกอบ วัตถุดิบ และกรรมวิธีในการผลิตใหไดเคกที่มีรสสัมผัสที่กลมกล!อม หอมมัน อย!างดีที่สุด และบริษัทไม!หยุด
พัฒนารูปแบบใหม!ๆในการสรางสรรคตกแต!งเพื่อใหเป3นที่ถูกใจลูกคาทุกกลุ!มใหมากที่สุด บริษัทตั้งใจที่จะใหเคกแสนอร!อย
จากเอส แอนด พี เป3นตัวแทนส!งมอบความสุขทุกโอกาสใหกับคนพิเศษ โดยเฉพาะในช!วงเทศกาลแห!งความสุขของทุกๆปyโดย
ในปy 2556 ทางบริษัทไดเพิ่มมูลค!าใหกับตัวผลิตภัณฑดวยการนําลิขสิทธิ์ Angry Birds มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑอีกดวย
(2) คัพเค+ก: Cupcake
จากความสําเร็จของเคกปอนดและเคกชิ้นที่ไดรับการยอมรับการผูบริโภคอย!างกวางขวาง ทําใหเรามุ!งมั่นที่
จะพัฒ นาและคิ ด คนไอเดี ยเคกใหม! ๆอยู!เ สมอจนไดคัพ เคก เคกดีไ ซนใหม! รูป แบบกะทั ด รัด ที่ต กแต!ง หนาเคกเนนความ
หลากหลายของรสชาติและรูปแบบรส ใหคุณเลือกส!งต!อความสุขไดทุกโอกาสและตามสไตลที่ตองการ ทั้งแบบน!ารัก เรียบหรู
หรือออกแบบเองก็ได และคัพแคกของเรายังคงความสด อร!อยไดรสชาติของเคกคุณภาพระดับ เอส แอนด พี ไวในทุกคัพ
(3) เค+กแชแข็ง: Frozen Cake
จากชื่อเสียงในดานผลิตภัณฑเบเกอรี่ บริษัทไดขยายธุรกิจเคกแช!แข็งพรอมรับประทาน เพื่อตอบสนองวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไปของผูบริโภค โดยมีหลายรสชาติใหเลือกรับประทาน ทุกๆรายการเราเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีและควบคุมการผลิตทุก
ขั้นตอนตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย
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(4) ขนมอบ: Puff and Pastry
ขนมอบของเอส แอนด พี จะเนน “ความสด” และ “อร!อย” ใหม!ทุกวัน ประกอบดวย “กลุ!มพาย/พัฟ” เนื้อ
แป@งพาย/พัฟ ของเอส แอนด พี โดดเด!นเฉพาะตัว เพราะเราใชวิธีรีดพับแหงสลับเนยสดถึง 144 ชั้น ทําใหแป@งพายของเอส
แอนด พี กรอบ เบา “กลุ!มครัวซองทเดนิช” เนื้อแป@งนุ!ม ชุ!มฉ่ําดวยเนยสดแทๆ มีใหเลือก 2 แบบดวยกันคือ ครัวซองทบัท
เทอรเนยสดและครัวซองทสไตลฝรั่งเศส “กลุ!มพิซซ!า” สามารถทานเล!นไดเลย รสชาติเขมขนในแบบฉบับของไทยสไตล
(5) ขนมปXง: Fresh Bread
ขนมปmง แบ!งเป3น “กลุ!มขนมปmงมีไส” เป3นขนมเนื้อนุ!มมีรูปมีไสต!างๆ ทั้งไสเค็มและไสหวาน และขนมปmงแซน
วิช เป3นขนมปmงแผ!นที่มีหลากหลายรสชาติ นอกจากนี้ เอส แอนด พี ยังใหความสําคัญกับผลิตภัณฑทีดีต!อสุขภาพโดยบริษัท
ไดแนะนําผลิตภัณฑใหม!ๆมารองรับผูบริโภคที่ใส!ใจคุณภาพ อาทิ ขนมปmงขาวกลองงอก ขนมปmงนมไฮแคลเซียม ขนมปmง
ฟmกทอง ขนมปmงแครอท
(6) คุกกี:้ Cookies
บริษัทไดใชส!วนผสมของเนยสดแทๆ จึงทําใหคุกกี้เอส แอนด พี มีความหอมกรอบและอร!อย มีใหเลือก
รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภัณฑที่สวยงาม คุกกี้คลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย, คริสปytไลท รสอัลมอนด
ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช, คุกกี้แฟนซี รสเนย ทีรามิสุ ช็อกโกแลต มอลท และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม รส
ช็อกโกแลตชิพ อัลมอนด เอิรลเกรย และมอคค!าอัลมอนด และ ชอรตเบรดที่มีปริมาณเนยสดมากกว!าคุกกี้อื่นๆ สําหรับปy
2556 นี้ ทางบริษัทไดมีการพัฒนาคุกกี้แบบอบสดที่หนาราน 3 รสใหม!คือ Macadamia & White Choc Chewy Cookie,
Double Choco Chewy Cookie และ Oatmeal & Cranberry Chewy Cookie
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแบรนด เดลิโอ (Delio) คุกกี้ เพื่อนําเสนอคุกกี้หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ!ม
ลูกคาใหมากขึ้น โดยมีจําหน!ายในราน S&P ไฮเปอรมารเก็ต ซูเปอรมารเก็ตทั่วไป รานสะดวกซื้อ และรานมินิมารททั้งในเขต
กรุงเทพและต!างจังหวัด
(7) ขนมไหว+พระจันทร': Mooncake
บริษัทใหความสําคัญในการนําเสนอขนมไหวพระจันทรที่ใหม! สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุผลิตภัณฑที่
สามารถเก็บไวรับประทานไดนานขึ้นบริษัทยังครองความเป3นผูนํา และไดรับการยอมรับจากลูกคาในการจําหน!ายผลิตภัณฑ
ชนิดนี้ ภายใตยี่หอ S&P และ Golden Dragon (มังกรทอง) ตลอดมาในแต!ละปy เอส แอนด พี จะนําเสนอขนมไหวพระจันทร
หลากหลายไสเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค นอกเหนือจากความอร!อยของผลิตภัณฑที่บรรจงคัดสรรแลว เอส แอนด
พี ยังใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑขนมไหวพระจันทร ดวยดีไซนคลาสสิคของดอกโบตั๋น ซึ่งถือเป3นสัญลักษณของความมงคล
ความร่ํารวย โชคลาภ สุขภาพร!างกายดี ครอบครัวที่อบอุ!นมั่นคง การงานอันเจริญกาวหนา ความรักยั่งยืนตลาดจนความอุดม
สมบูรณต!างๆของครอบครัว ซึ่งจะสรางความประทับใจใหกับผูรับเป3นอย!างยิ่ง
(8) ขนมไทย: Thai Sweet Delicacies
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทั้งขนมตํารับโบราณหารับประทานยากและขนมไทยประยุกตที่
ผสม ผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆในบรรจุภัณฑสวยงามร!วมสมัย
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2.1.3 ผลิตภัณฑ'อาหาร
(1) อาหารสําเร็จรูปแชแข็ง: Quick Meal
ในฐานะผูบุกเบิกธุรกิจอาหารแช!แข็งพรอมรับประทาน บริษัทไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอย!างต!อเนื่อง
จุดเด!นของอาหารสําเร็จรูปแช!แข็งของบริษัทที่แตกต!างจากคู!แข!งอื่น คือ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง เอส แอนด พี ทุกเมนูไดรับ
การปรุงอย!างพิถีพิถันเพื่อใหอร!อยถูกใจผูบริโภคทั้งใหคุณค!าและความปลอดภัยในดานโภชนาการมีการออกแบบบรรจุภัณฑ
ทั้งภายในและภายนอกที่ทันสมัยเพื่อใหเหมาะกับชีวิตแบบเร!งรีบ ของผูบริโภคมากขึ้น สะดวกและช!วยในเรื่องเวลาการอุ!น
อาหารนอยลงรวมถึงเมนูอาหารแช!แข็งที่มีหลากหลายมีการพัฒนาสินคาใหม!อย!างต!อเนื่องโดยปyที่ผ!านมามีเมนูใหม!หลาย
รายการ เช!น ขาวปลาแซลมอนผัดฉ!า ผัดไทยกุงไม!ใส!ไข! กลวยไข!เชื่อมราดน้ํากะทิ ขาวเหนียวดํามะพราวอ!อนน้ํากะทิ ทับทิม
กรอบมะพราวอ!อน เป3นตน
(2) ไส+กรอก: Premo
ผลิตภัณฑไสกรอกประเภทต!างๆ แฮม และเบคอนดวยแบรนด “พรีโม” สําหรับลูกคาระดับกลางขึ้นไป ซึ่ง
ผลิตภัณฑใชสูตรเฉพาะของ เอส แอนด พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูเกรด A คุณภาพดี เนื้อแน!น อร!อย ในแบบฉบับรสชาติที่คน
ไทยคุนเคย สะอาดปลอดภัยไดมาตรฐาน โดยผลิตภัณฑใชเป3นวัตถุดิบของรานอาหาร เอส แอนด พี และจําหน!ายใหแก!ลูกคา
ทั้งแบบบรรจุซอง และแบบไสกรอกตักขายในช!องทางคาปลีกในโมเดิรนเทรด รวมทั้งการรับจางผลิตใหกับกลุ!มธุรกิจอาหาร
อื่นๆ ซึ่งปyที่ผ!านมาไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหม!ๆออกสู!ตลาดอย!างต!อเนื่อง เช!น ไสกรอกอิตาเลี่ยนชีส ไสกรอกหมูกระเพรา
เป3นตน
(3) วุ+นคาราจีแนน: Jelio Jello
เป3นการคิดคนขนมเจลลี่ ซึ่งสามารถนําลงในสายการผลิต เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินคา เจลลี่ คารา
จีแนนสําเร็จรูปทั้งในรูปแบบเจลลี่ผสมเนื้อผลไมและเจลลี่พรอมดื่มผสมน้ําผลไมใหวิตามินซีสูง ทั้งนี้ในปyที่ผ!านมาไดออก
ผลิตภัณฑใหม!คือ เจลลี่ผสมแบล็กเคอแรนท (blackcurrant flavor)
(4) ผลิตภัณฑ'ปรุงแตงอาหาร: Royallee
ผลิตภัณฑปรุงแต!งอาหาร (Dry Mix) ผ!านการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ไดแก! สีผสมอาหาร แป@ง
คัสตารด เป3นตน
(5) ผลิตภัณฑ'อาหารนานาชาติ: Delicatessen
เอส แอนด พี เป3นผูผลิตอาหารนานาชาติ (Delicatessen) ภายใตเครื่องหมายการคา Patio ไดแก! น้ําสลัด
ซุปแช!แ ข็ง และผลิตภั ณฑสําเร็จรูปอื่ นๆที่มีร สชาติที่ อร!อยและใส!ใ จต!อสุข ภาพของผูบริโ ภค ซึ่ง มีจําหน! ายที่รานอาหาร
เอส แอนด พี และในหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วไป
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2.2.4 บริการอื่น ๆ
(1) บริการจัดสงอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด พี Delivery เพียงแค!กดเบอรโทร 1344 บริการจัดส!งอาหาร เครื่องดื่ม เคก เบเกอรี่ที่หลากหลาย
และผลิตภัณฑอาหารพรอมรับประทานจัดส!งถึงบานเพื่อตอบสนองความตองการทุกไลฟšสไตลดวยความสะดวกและความ
รวดเร็ว รวมถึงการบริการปs‰นโตที่จัดส!งอาหารถึงบานในแต!ละมื้อทุกวันโดยเนนใหความสําคัญเรื่องคุณภาพ ความสดใหม!และ
ความรวดเร็วในการบริการ
(2) บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที:่ Caterman
บริการจัดเลีย้ งสําหรับทุกโอกาสสําคัญ ดวยเมนูหลากหลาย ใส!ใจทุกรายละเอียด สามารถนําเสนอรูปแบบ
การจัดเลี้ยงครบวงจร ทั้งอาหารไทย จีน ฝรั่ง ของทุกๆแบรนด
2.3. การตลาดและภาวการณ'แขงขัน
นโยบายการตลาดที่บริษัท ยึดถือเป3นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 40 ปy คือ การสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา และใหลูกคาตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด พี “ชื่อนี้มีแต!ของอร!อย” เมื่อนึกถึงอาหารและเบเกอรี่
ที่มีรสชาติอร!อย มีคุณภาพและบริการอันอบอุ!นน!าประทับใจ
2.3.1 กลยุทธ'ทางการตลาดของบริษัท
การมองกลยุทธทางการตลาดของบริษัทแยกเป3นแต!ละแบรนดซึ่งจะเนนใหความสําคัญทางดานผลิต ภัณฑ และดาน
การบริการใหเหมาะสมกับลู กคาหลัก ในแต! ละแบรนดนั้น ๆ ปmจ จุบัน ธุรกิ จ เอส แอนด พี เป3น แบรนดหลั กซึ่ง เป3น ธุรกิ จ
รานอาหารและเบเกอรี่ที่ใหบริการแก!กลุ!มลูกคาหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี้ เอส แอนด พี ยังมี
บริการจัดส!งอาหารถึงบาน บริการอาหารปs‰นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีรานอาหารทั้งในและต!างประเทศ
รวมไปถึงผลิตภัณฑที่มีการแข!งขันในตลาด เช!น BlueCup Coffee, ขนมไหวพระจันทร, อาหารสําเร็จรูปแช!แข็ง Quick
Meal และผลิตภัณฑ Delio ที่แพร!หลายในซูเปอรมารเก็ตทั่วไป กลยุทธทางการตลาดของบริษัท แบ!งเป3น 6 ดาน ดังนี้
(1) ด+านผลิตภัณฑ'
ความอร!อย คุณภาพ และความคุมค!าของผูบริโภคเป3นนโยบายที่บริษัทยึดถือในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด
40 ปy คุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ เริ่ ม ตั้ ง แต! ก ารคั ด สรรเลื อ กใชแต! วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภาพ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ด ซึ่ ง เป3 น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําใหผูบริโภคมีความเชื่อมั่นในการมาใชบริการที่ เอส แอนด พี
นอกจากนี้กลยุทธที่สําคัญอีกอย!างหนึ่ง คือดานความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ บริษัทมีผลิตภัณฑ
อาหารสําหรับทุกคนในครอบครัวในแต!ละมื้อ รวมทั้งเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช!แข็งและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภค บริษัทยังไดพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑและบริการมากขึ้น เช!น ทางดานเบเกอรี่ ไดเพิ่มเคกและคุกกี้ลิขสิทธิ์โด
ราเอมอน เคกชิฟฟอน แคนเบอรี่ คัสตารดเคก ที่ไดรับการตอบรับจากผูบริโภคอย!างดี ทางดานอาหาร เอส แอนด พี ให
ความสําคัญกับไลฟšสไตลของผูบริโภคที่เนนในเรื่องความอร!อยหลากหลาย และประโยชนต!อสุขภาพ โดยการสรางสรรคเมนู
ใหม!ออกมาในรูปแบบนานาชาติ และ การผสมผสาน ระหว!างอาหารไทย กับ อาหารชาติอื่น ๆ แต!ยังคงไวซึ่งความอร!อยแบบ
คุณภาพดวยวัตถุดิบชั้นดี เช!น เมนูปลาแซลมอนจากนอรเวย หรือเทศกาลปลาคอด
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ทางดานบรรจุภัณฑบริษัทเนนดานการพัฒนาบรรจุภัณฑมาโดยตลอดและเป3นผูนําดานการพัฒนาบรรจุภัณฑ
สวยงามสําหรับผลิตภัณฑเบเกอรี่ และคุกกี้ ซึ่งเป3นปmจจัยสําคัญอย!างหนึ่งที่ช!วยในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑของผูบริโภค
เพื่อมอบเป3นของขวัญในโอกาสต!าง ๆ
(2) ด+านโฆษณาและสงเสริมการขาย
บริษัทไดตอกย้ําความเป3นผูนําดานรานอาหารและเบเกอรี่ดวยการออกโฆษณาที่สรางภาพพจนที่ดีใหกับแบรนด
เอส แอนด พี ผลิตภัณฑอาหาร เคก และเบเกอรี่ต!างๆโดยสื่อถึงคุณภาพสดใหม! ความพิถีพิถันในการปรุง และรสชาติอร!อย
ภายใต สโลแกน “เอส แอนด พี ชื่อนี้มีแต!ของอร!อย” ช!วงเดือนธันวาคม ไดมีการโฆษณา เคกและคุกกี้ เพื่อเพิ่มยอดขาย
ในช!วงเทศกาลปyใหม! ภายใตแนวความคิด เชื่อมต!อความสุขความผูกพัน ดวยศาสตรและศิลปšแห!งความอร!อยของเคกและคุก
กี้จาก เอส แอนด พี และบริษัทยังจัดใหมีรายการส!งเสริมการขายในรูปแบบต!าง ๆ ในแต!ละเดือนโดยเฉพาะในเทศกาลสําคัญ
ต!าง ๆ
(3) การกําหนดราคา
บริษัทมีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงปmจจัยต!างๆ ดังนี้
ตนทุนของวัตถุดิบหลัก และตนทุนในการผลิต
ตําแหน!งทางดานการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑของคู!แข!งหรือเกณฑราคาขายโดยทั่วไปเพื่อใหลูกคาของ
เอส แอนด พี รูสึกถึงความคุมค!าเงิน
อัตราผลกําไรขั้นตนที่ตองการสรางจากผลิตภัณฑกลุ!มนั้น ๆ
(4) ด+านการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสงเสริมการขาย
บริษัทเล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานว!าเป3นปmจจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจจึงไดมีการจัดโปรแกรมการ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานบริการ และพนักงานในรานอาหาร เพื่อใหทํางานดวยความสนุกและความสุข โดยจัดอบรมให
ความรูในดานผลิตภัณฑ รวมทั้งเทคนิคการขาย และความเขาใจในเรื่องกิจกรรมส!งเสริมการขายและโปรแกรมการแข!งขันการ
แนะนําผลิตภัณฑ
(5) ด+านการเลือกทําเลเป~ดสาขา
ก
!
" # ก $
!
% & '
,% & - !
" 12
#!
ก $ 51
1%
2
& - !
" 121
#!
ก $ 340
$5 6ก $ # 7 ก
! )
%ก& 97$ ! ก %
7$ :
:
"
# %97
! ก
% "! ก $ 1%

# ()
63
2556 $ 461
,%
ก ) 8
! ก
$ 97$ "!
8

หนา 19

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

2.3.2 สภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
โดยภาพรวม ประเทศไทยในช!วงปy 2556 เผชิญกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปmจจัยทั้งภายในและ
นอกประเทศ โดยในส!วนของปmจจัยจากภายนอกนั้น ยังคงเป3นผลเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจของยุโรป อเมริกา และญี่ปุvนที่
แมจะมีสัญญาณของการเริ่มฟ›tนตัวบางแลว แต!ก็ยังไม!มากพอที่จะสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนโดยทั่วไปได เพราะยังมี
ปmจจัยเรื่องของสงครามแถบตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมาอีกครั้ง ในขณะที่เศรษฐกิจของจีนก็ไม!ไดมีการเติบโตที่รอนแรง
เหมือนในช!วงก!อนหนานี้แลว สําหรับปmจจัยภายในประเทศนั้น ปmญหาที่เกิดขึ้นคือ การลดลงของอุปสงคการบริโภคและการ
ลงทุนของภาคเอกชน โดยศูนยวิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชยวิเคราะหว!าเป3นผลสืบเนื่องมา จากภาระ
หนี้ สิ น ครั ว เรื อ นที่ อ ยู! ใ นระดั บ สู ง โครงการรถคั น แรกที่ สิ้ น สุ ด ลง รายไดเกษตรที่ ล ดลง และราคาสิ น ทรั พ ยที่ ผั น ผวน
นอกจากนั้น ในช!วงประมาณตนปyจนถึงประมาณกลางๆปyก็เป3นช!วงที่เงินบาทแข็งอันเป3นผลมาจากเงินทุนที่ไหลเขามาจาก
ต!างประเทศ ทําใหการส!งออกมีปmญหา ซึ่งเป3นการซ้ําเติมปmญหาการเพิ่มค!าแรงที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้นอยู!แลว แมว!าใน
ระยะต!อมา ค!าเงินบาทจะอ!อนตัวลง สถานการณการส!งออกก็ไม!ไดดีขึ้นมากนักเพราะการชะลอตัวของประเทศผูนําเขาสินคา
ทําใหอัตราการส!งออกทั้งปyอยู!ในระดับเติบโตเพียงประมาณรอยละ 3.7 เท!านั้น ดวยเหตุนี้ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในปy 2556 จึงถูกปรับลดหลายครั้ง จนมาอยู!ที่ระดับเพียงประมาณรอยละ 3 – 4 เท!านั้น
อย!างไรก็ตาม ในส!วนของตลาดอาหารและเบเกอรี่นั้น ในปy 2556 การแข!งขันยังคงเป3นไปอย!างสูงและต!อเนื่อง ทั้งนี้
ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดมีการคาดการณว!ามูลค!าตลาดรานอาหารที่เป3นเครือข!ายธุรกิจอาหารในปy 2556 มีมูลค!า 97,431 ลาน
บาท หรือเติบโตรอยละ 14 จากปy 2555 ที่มีมูลค!าตลาด 85,466 บาท โดยรานอาหารสัญชาติเอเชีย โดยเฉพาะรานอาหาร
ญี่ปุvน และรานอาหารไทยมีอัตราการเติบโตที่สูงกว!ารานอาหารประเภทอื่น อันเนื่องมาจากกระแสความนิยมและกลยุทธ
การตลาดของผูประกอบการ รวมไปถึงแนวโนมของคนไทยที่เลือกใชจ!ายกับผูใหบริการที่เป3นเครือข!ายธุรกิจอาหารมากขึ้น
ดวย ในส!วนของผลิตภัณฑเบเกอรี่นั้น จากรายงานการศึกษาของ Larive (Thailand) ไดมีการประเมินว!ามีมูลค!าตลาดล!าสุด
ในปy 2555 เท!ากับ 27 พันลานบาท โดยในช!วงสองสามปyที่ผ!านมามีอัตราการเติบโตของผูเล!นหลักในตลาดอยู!ที่ประมาณ
10% ต!อปy และคาดว!าจะมีอัตราการเติบโตต!อปyอยู!ในระดับสองดิจิตต!อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง แนวโนมตลาดเบเกอรี่ที่ดี
ดังกล!าวนี้สอดคลองกับค!าใชจ!ายในการรับประทานอาหารว!างของคนไทยที่ค!อนขางสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบาน
ใกลเคียงกัน โดยมีค!าใชจ!ายประมาณ 126 บาทต!อครั้ง สูงมากกว!าคนสิงคโปรและคนฟsลิปปsนสที่มีค!าใชจ!าย 99 และ 69
บาทต!อครั้งตามลําดับ (เป3นตัวเลขที่รวบรวมในเดือนมีนาคม 2556) ทั้งนี้ทางศูนยวิจัยกสิกรไทยวิเคราะหว!าแนวโนมที่กําลัง
เกิดขึ้นในตลาดเบเกอรี่ก็คือการนําเสนอผลิตภัณฑแนวสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น การเขามาของแฟรนไชสของต!างประเทศ การ
พัฒนาผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่มีรสชาติของอาหารทองถิ่น รูปแบบการรับประทานเบเกอรี่ของคนสมัยใหม!ที่นิยมออกไปนั่งทานที่
รานมากขึ้นโดยเฉพาะรานที่เนนความเป3นโฮมเมดหรืออบสดในราน รวมทั้งความยินดีที่จะจ!ายเพิ่มมากขึ้นสําหรับการ
บริโภคเบเกอรี่ที่ใหความพึงพอใจทั้งรสชาติ คุณภาพ และความทันสมัย
สําหรับธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของเอส แอนด พี นั้น ในปyนี้บริษัทไดดําเนินกิจการมาครบรอบ 40 ปyและมีสาขารวม
ทั้งสิ้นถึง 461 สาขา แต!เนื่องจากภาวะตลาดในกรุงเทพฯเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแลว บริษัทจึงใหความสําคัญกับการขยายสาขา
ต!างจังหวัดมากขึ้น โดยมีเป@าหมายใหขยายไดปyละ 50 สาขา เพื่อใหครบ 1,000 สาขาในอีก 10 ปyขางหนา โดยมียุทธศาสตร
สําคัญคือการแตกแบรนดใหม!ๆอย!างต!อเนื่องและวางตําแหน!งการตลาดของแต!ละแบรนดที่แตกต!างกันอย!างชัดเจน เพื่อให
บรรลุเป@าหมายของการมีรานอาหารที่ครอบคลุมทุกระดับและนานาชนิด จะไดสอดคลองกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ลูกคาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พรอมกันนั้นก็มีการเตรียมการขยายธุรกิจอาหารและเบเกอรี่โดยวางแผนสรางโรงงานใหม!ขึ้น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกใน 2 – 3 ปy เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตเท!าตัว จากเดิมที่มีโรงงาน 2 แห!งอยู!แลวใน
ภาคเหนือและภาคใต และในส!วนโรงงานที่กรุงเทพฯก็จะมีการขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกเท!าตัวเช!นเดียวกันจากโรงงาน 3
แห!งที่มีอยู! ทั้งนี้สิ่งที่ทาทายสําหรับ เอส แอนด พี ในการดําเนินธุรกิจก็คือ เป@าหมายการขยายธุรกิจต!างประเทศเพื่อเพิ่ม
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สัดส!วนรายไดจาก 10% เป3น 50% ในปy 2566 ขณะที่รายไดในประเทศจะเหลือ 50% จาก 90% ในปmจจุบัน โดยคาดว!า
โอกาสเติบโตของรานอาหารและเบเกอรี่ของไทยในตลาดอาเซียนยังมีอีกมาก เพราะชื่อเสียงและความนิยมในระดับโลก
2.4

เหตุการณ'ที่สําคัญในป€ พ.ศ. 2556
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในปy 2556 ที่ผ!านมา บริษัทไดเผชิญความทาทายทางเศรษฐกิจภายในประ เทศที่เริ่มมี
การชะลอตัวลง ส!งผลใหกําลังซื้อของผูบริโภคมีแนวโนมลดตามไปดวย ในขณะที่เศรษฐกิจโลกก็ยังมีความไม!แน!นอนสูง
กระนั้นบริษัทก็ยังมุ!งมั่นในการผลักดันใหการดําเนินงานของบริษัทเป3นไปตามเป@าหมายของแผนยุทธศาสตรที่ไดวางไว ไม!ว!า
จะเป3นการขยายธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมดานการตลาดต!างๆเพื่อสรางการรับรูและช!วยกระตุน
ยอดขายของบริษัท โดยการดําเนินการทางธุรกิจเหล!านี้ของบริษัท ไดปฏิบัติไปพรอมๆกับการจัดกิจกรรมที่ช!วยสรางสรรค
สังคมและสิ่งแวดลอมของประเทศ
(1) การขยายธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑ'
ในปy 2556 นี้ บริษัทมีการขยายธุรกิจหลักโดยดําเนินการเปsดสาขาใหม!ของรานแอส แอนด พี รวมทั้งสิ้น
จํานวน 67 ราน นอกจากนี้ยังไดมีการดําเนินการปรับปรุงและตกแต!งรานใหม!สําหรับสาขาเดิมอีกถึง 87
สาขาเพื่อความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการราน สามารถตอบสนองต!อความ
ตองการในการบริโภคของลูกคาไดดียิ่งขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม มีการเปsดราน Bangkok Shokudo ที่ชั้น B1 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร สีลม โดยมี
คอนเซ็ปตเป3นรานอาหารไทยร!วมสมัย มีความเป3นเอกลักษณโดยการทําเมนูอาหารไทยมาผสมผสาน
อาหารนานาชาติทําใหมีความเป3นสากลมากยิ่งขึ้น
ในเดือนมิถุนายน บริษัทไดลงทุนในบริษัท Umenohana S&P Co.Ltd. โดยถือหุนรอยละ 60 ดําเนิน
กิจการรานอาหารญี่ปุvนแบบแฟรนไชสภายใตแบรนด Umenohana ซึ่งเป3นรานอาหารญี่ปุvนแบบไฮเอนด
เสิรฟแบบไคเซคิ (Kaiseki Restaurant) โดยเปsดรานอุเมะโนะฮานะ ที่ชั้น 3 ของ Nihonmura Mall
ซอยทองหล!อ 13 ในเดือนกันยายน
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาที่ใหการตองรับอย!างดียิ่ง ในปyนี้ รานทงคัตสึ Maisen จึงไดเปsด
เพิ่มอีก 3 สาขา คือสาขา J Avenue ในเดือนกันยายน ตามมาดวยสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และสาขา
หางสรรพสินคาสยามพารากอนในเดือนพฤศจิกายน
เพื่อเปsดโอกาสใหกับลูกคาโดยเฉพาะกลุ!มนักเดินทางและคอกาแฟทั้งหลายไดสัมผัสประสบการณความ
อร!อยเพิ่มมากขึ้น ในเดือนพฤศจิกายนปyนี้ รานกาแฟ BlueCup จึงมีการเปsดสาขาที่สนามบินสุวรรณภูมิ
โดยนอกจากกาแฟและเครื่องดื่มรอน-เย็นอีกหลากหลายชนิดแลว ยังมีอาหารเชา แซนวิช และอาหาร
ทานง!ายๆอีกหลายอย!างพรอมจําหน!ายในรานอีกดวย
ตลอดปy 2556 ฝvาย R&D ของบริษัทไดมีการคิดคนพัฒนาผลิตภัณฑใหม!ๆออกสู!ตลาดมากถึง 80 รายการ
สามารถสรางยอดขายใหบริษัทไดเพิ่มสูงกว!า 300 ลานบาท เช!น เคก 3 มิติรูป Angry Bird, Choco
Banana Cupcake, Cheddar Mamon, New Quick Meal (ขาวผัดน้ําพริกปลาแซลมอน, ขาวแกงสม
ชะอมกุง, สปาเก็ตตี้ซอสกุงพริกไทยดํา, สปาเก็ตตี้ซาลมอนซอสเพสโต) เป3นตน และนอกจากผลิตภัณฑ
ใหม!แลว ฝvาย R&D ยังมีการ ปรับปรุงใหม! (renovate) ทั้งผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่มีอยู!เดิมอีกถึงกว!า
20 รายการ
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(2) รางวัลและความสําเร็จ
รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป3นสมาชิกของแนวร!วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต!อตานทุจริต
รับมอบรางวัลองคกรโปร!งใส ครั้งที่ 3 ประจําปy 2555 จากสํานักงานคณะกรรมการป@องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห!งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยเป3นหนึ่งใน 4 องคกรเท!านั้นที่
ไดรับรางวัลนี้ในปyนี้
คุณประเวศวุฒิ ไรวา ไดรับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award Winner ในงานประกาศ
ผลรางวัล Asia Pacific Entrepreneurship Awards 2013 ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556
รางวัลนี้มอบใหแก!บุคคลผูมีผลงานการบริหารโดดเด!น เป3นผูทํางานดวยความมุ!งมั่น และสามารถนําพา
ธุรกิจใหมีความเจริญ เติบโตไดดวยดีตลอดมา
(3) กิจกรรมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย
นอกจากการโฆษณาและออกผลิตภัณฑใหม!ๆแลว ทางบริษัทยังไดจัดใหมีรายการส!งเสริมการขายและ
กิจกรรมต!างๆตลอดทั้งปy อาทิ
Summer Time in S&P: ในช!วงตั้งแต!วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556 เอส แอนด พี ได
นําเสนอเมนูคลายรอนที่เป3นเอกลักษณคือ ขาวแช! และขาวเหนียวมะม!วง โดยมีสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก
บัตร S&P Joy Card, ลูกคา AIS และสมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย คือเมื่อรับประทานอาหารในเมนู
"Summertime in S&P” ครบทุก 350 บาท จะไดรับเครื่องดื่มแมงโกไลมพันชฟรี
40 Anniversary Delicious Coupon: เพื่อเป3นการขอบคุณลูกคาที่ใหการสนับสนุน เอส แอนด พี
ดวยดีตลอดมา ในวาระที่ทางบริษัทดําเนินกิจการมาไดจนถึงปyที่ 40 ทางบริษัทจึงตอบแทนลูกคาที่มาอิ่ม
อร!อยที่รานครบ 400 บาท ดวยการมอบคูปองส!วนลดมูลค!า 400 บาทเพื่อใชเป3นส!วนลดในการซื้อสินคา
ครั้งต!อไป
กิจกรรมซื้อชิ้นที่ 2 ลด 50%: สําหรับกิจกรรมส!งเสริมการขายของผลิตภัณฑเบเกอรี่ในปyนี้คือการลด
ราคา 50% สําหรับการซื้อชิ้นที่สองของผลิตภัณฑเบเกอรี่ที่ไดรับความนิยมสูง 3 รายการไดแก! พาย บัท
เทอรเคก และเคกกลวยหอม ทั้งนี้ นอกจากจะช!วยใหลูกคาไดมีโอกาสสัมผัสกับประสบการณความอร!อย
ไดมากขึ้นแลว ยังเป3นการเพิ่มโอกาสในการจําหน!ายผลิตภัณฑอื่นๆของเอส แอนด พีภายในรานดวย
วันพุธลด 20%: กลยุทธการเพิ่มยอดขายใหกับกลุ!มผลิตภัณฑเบเกอรี่โดยจัดใหมีการลดราคา 20% ใน
ทุกวันพุธยังคงดําเนินการต!อเนื่องมาจากปyที่แลว โดยในปy 2556 นี้ลูกคาก็ยังใหการตอนรับดวยดี
กิจกรรม BlueCup D-Day: เป3นกิจกรรมตอบแทนลูกคาที่อุดหนุนกาแฟบลูคัพตลอดปy 2556 โดยในทุก
เดือนจะมี 1 วัน (D-Day) ที่ลูกคาสามารถซื้อกาแฟหรือเครื่องดื่มในเมนูบลูคัพจํานวน 1 แกวแลวไดแถม
ฟรีทันทีอีก 1 แกว
กิจกรรม Cloud Nine: เป3นอีกหนึ่งกิจกรรมโปรโมชั่นของกาแฟบลูคัพ เมื่อลูกคาซื้อเครื่องดื่มบลูคัพ 1
แกวจะไดรับสติ๊กเกอร 1 ดวง และเมื่อสะสมจนครบ 9 ดวงแลว สามารถนํามารับเครื่องดื่มบลูคัพไดฟรี 1
แกว
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ขนมไหว+พระจันทร': เอส แอนด พี ถือเป3นเจาตลาดสําหรับเทศกาลขนมไหวพระจันทรและเป3นตนตํารับ
ขนมไหวพระจันทรไสหมอนทอง กิจกรรมส!งเสริมการขายขนมไหวพระจันทรในปyนี้คือ ซื้อ 4 กล!อง แถม
ฟรีอีก 1 กล!อง (หรือซื้อ 16 ชิ้น ฟรีอีก 4 ชิ้น) และยังมีการร!วมมือกับรานสะดวกซื้อทั้ง 7-Eleven และ
Family Mart ในการนําขนมไหวพระจันทรเขาไปจําหน!ายในรานเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาอีก
ดวย
2.5 การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท
2.5.1. นโยบายด+านการจัดซื้อ-จัดหา
บริษัทดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต!อผูมีส!วนไดเสียทุกกลุ!มและดวยตระหนักดีว!าผลิตภัณฑของบริษัท
จะตองมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกันเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑของบริษัท ดังนั้น
นโยบายดานการจัดซื้อ-จัดหา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑเพื่อใชในกระบวนการผลิต บรรจุภาชนะและบรรจุภัณฑที่หีบห!อผลิตภัณฑ
ของบริษัทจากโรงงานไปยังรานอาหารและรานเบเกอรี่ของบริษัท จึงตองผ!านกระบวนการคัดสรรและมีมาตรฐาน ในปy 2556
บริษัทดําเนินนโยบายการจัดซื้อโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเป@าหมายและสอดคลองกับแผนกล
ยุทธของบริษัทในระยะยาว ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
(1) มุงเน+นความมีคุณภาพและตอเนื่อง
โดยวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อ บริษัทไดกําหนดใหมีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกตัง้ แต!
คู!คา ผูใหบริการ ตองมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทกําหนด เช!น คู!คา เป3นเจาของแหล!งผลิตวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่มี
มาตรฐานและคุณภาพการใหบริการ คู!คา เป3นผูใหบริการที่มีศักยภาพในการจัดซื้อ วัตถุดิบ สินคาและบริการที่มีคุณภาพและ
สามารถจัดหาวัตถุดิบ สินคาจัดส!งใหกับบริษัทไดอย!าง เพียงพอตามความตองการของบริษัทในขณะที่ราคาไม!ผันแปรอย!างมี
นัยสําคัญซึ่งส!งผลกระทบต!อการบริหารตนทุนการผลิตของบริษัทเป3นสําคัญ
(2) มีมาตรฐานเดียวกัน
โดยวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑที่บริษัทจัดซื้อตองมีมาตรฐานเดียวกัน เช!น มีความสด และใหม! มีความ
สะอาด มีความปลอดภัย และไม!มีสารปนเป›tอนซึ่งอาจส!งผลกระทบต!อผลิตภัณฑและผูบริโภคซึ่งบริษัทไดจัดใหมีกระบวนการ
ทดสอบวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑอย!างเพียงพอและเชื่อมั่นไดว!าวัตถุดิบ ภาชนะและบรรจุภัณฑมีคุณภาพและมาตรฐาน
ที่เพียงพอเชื่อถือไดและเมื่อผลิตภัณฑของบริษัทถึงมือผูบริโภค มีความสด สะอาดและปลอดภัยและมีคุณค!าทางโภชนาการ
ดวยมาตรฐานเดียวกัน
(3) สนับสนุนคูค+าและพันธมิตรธุรกิจ
บริษัทไดใหความสําคัญต!อการสนับสนุนและเสริมสรางพันธ มิตรธุรกิจในระยะยาวดวยเหตุผลที่ว!าการดําเนิน
ธุรกิจใหเติบโตในระยะยาวนั้นปmจจัยความสําเร็จหนึ่งคือการส!งเสริมและสนับสนุนแก! คู!คาและพันธมิตรใหเติบโตเคียงขางไป
พรอมกับบริษัท โดยการจัดใหมีการช!วยเหลือเพื่อแก!ปmญหาร!วมกันในการเสริมสรางศักยภาพใหแก!คู!คาและ9 6 9$ 5
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(4) บริหารคลังสินค+าอยางมีประสิทธิภาพ
โดยในกระบวนการจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และ บรรจุภัณฑ บริษัทมีการจัดทําแผนงานการจัดซื้อ
- จัดหาวัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑเป3นการล!วงหนาตามระยะเวลาและความตองการของโรงงานและแผนการตลาด จึงมี
ผลทําใหการบริหารคลังสินคามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยสามารถประมาณการความตองการซึ่งส!งผลต!อการบริหารและจัดการ
ตนทุนสินคาในภาพรวมไดเป3นอย!างดี มีการประสานงานร!วมกับฝvายวิจัย และพัฒนา ฝvายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหา
วัตถุดิบ ภาชนะ และบรรจุภัณฑที่ใชใหเหมาะสมกับภาวะกาลในปmจจุบันส!วนวัตถุดิบที่คุณสมบัติผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล มีการกําหนดคุณสมบัติและสิ่งทดแทนอย!างชัดเจน
ในปy 2556 บริษัทยังคงสรางความต!อเนื่องและใหความสําคัญในเรื่องมาตรฐานคุณภาพ ความสะอาด ความ
ปลอดภัยและคุณค!าทางโภชนาการของผลิตภั ณฑอาหาร การบริหารตนทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑและอุปกรณอย!า ง
ต!อเนื่องตั้งแต!ขั้นตอนในการจัดซื้อ-จัดหา คู!คา ผูจัดจําหน!าย (Suppliers) กระบวนการผลิต กระบวนการขนส!ง การควบคุม
คุณภาพระหว!างการจัดเก็บก!อน การบริหารคลังสินคา ดังนี้
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3.

ปXจจัยความเสี่ยง

จากสภาพแวดลอมอุตสาหกรรม ภาวะการแข!งขัน, พฤติกรรมของผูบริโภค, การเปsดเสรีทางการคาและบริการ,
การก!อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การพัฒนาของระบบสารสนเทศ, การดําเนินงาน, กฎระเบียบและมาตร ฐานที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว ซึ่งทําใหปmจจัยและโอกาสการเกิดความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกของบริษัทมีเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้
บริษัทใหความสําคัญดานการบริหารความเสี่ยงมาโดยตลอด และไดจัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ยงเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2555 เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทางและการติดตาม รวมทั้งประเมินผลของการบริหารความเสี่ยง
ในปyนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของทุก
หน!วยงานในองคกรตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงใน
โครงการสําคัญที่มีงบการลงทุนสูง ก!อนนําเสนอต!อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารพิจารณาแลวว!าปmจจัย
ความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนวทางการบริหารมีดังต!อไปนี้
3.1

ความเสี่ยงด+านกลยุทธ'
การวางแผนกลยุทธเป3นเครื่องมือสําคัญในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานเพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินการได
สําเร็จตามวัตถุประสงคและเป@าหมายที่กําหนด คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณ
เพื่อกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการดําเนินงานไดมีการวิเคราะหความเป3นไปได
และปmจจัยที่ส!งผลกระทบต!อการดําเนินธุรกิจอันไดแก! ปmจจัยภายใน ปmจจัยภายนอก สภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจ ภาวะ
อุตสาหกรรม และคู!แข!งขัน รวมทั้งการพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจในต!างประเทศ ซึ่งปmจจุบันบริษัทไดจัดตั้งสํานักกล
ยุทธที่มีหนาที่ รับผิดชอบโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหนาที่พิจารณาและใหคําแนะนําต!อสํานักกลยุทธใน
ภาพรวม
3.2.

ความเสี่ยงด+านปฏิบัติการ
ในขบวนการดําเนินการการปฏิบัติงานของแต!ละหน!วยงานในองคกร ถือเป3นปmจจัยหนึ่งที่สําคัญในการ ขับเคลื่อน
ใหบริษัทสามารถบรรลุเป@าหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดได บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทั้งจํานวนสาขา และจุด
ใหบริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งเสนอผลิตภัณฑใหม!และแตกแขนงธุรกิจ เช!น รานอาหารญี่ปุvนโดยบริษัท มีการจัดรับพนักงานเพิ่ม
อย!างต!อเนื่อง ดังนั้นในการดําเนินงานหากผูปฏิบัติงานไม!สามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจที่กําหนดไดก็จะส!งผลใหการ
ขับเคลื่อนองคกรเป3นไปอย!างเชื่องชา ขาดประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและฝvายบริหาร ไดตระหนักถึงปmจจัย ดังกล!าว จึง
ไดจัดใหมีการฝ…กอบรม เพื่อสรางการรับรูและเขาใจใหแก!พนักงานแต!ละระดับชั้น มีการจัดทําคู!มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน
สําหรับกิจกรรมที่สําคัญ มีการแบ!งแยกหนาที่งานเพื่อใหมีการสอบทานงานระหว!างกัน มีการรายงานและติดตามอย!างเป3น
ระบบรวมทั้งพิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความรวด เร็ว มีความถูกตองและควบคุม
ตนทุนทั้งการผลิต การบริห ารและการใหบริก าร นอกจากนี้บริ ษัทไดจัด ใหมีฝvายตรวจสอบภายในเพื่อทําหนาที่ในการ
ตรวจสอบและติดตาม ทั้งนี้คณะกรรมกรบริหารความเสี่ยงมีหนาที่พิจารณาความเสี่ยงดานปฏิบัติการทั้งระดับผลกระทบต!อ
องคกรและโอกาสที่จะเกิดขึ้น รวมถึงแนวทางป@องกันและบริหารความเสี่ยงนั้นๆ
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3.3

ความเสี่ยงด+านการเงิน
บริษัทมีการบริหารจัดการดานการเงิน โดยคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคล!อง (Liquidity Risk) ดานคู!คา (Credit
Risk) และดานตลาด เช!น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนหรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย (Market Risk) เป3นหลัก ทั้งนี้
บริษัทมีการจัดทําประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริหาร การติดตามและกําหนดมาตรฐานต!างๆ เช!น สัดส!วนหนี้สิน
ต!อทุน ทรัพยสินระยะสั้นหรือเงินสํารองอย!างชัดเจน เพื่อนํามาใชในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
3.4

ความเสี่ยงด+านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัทมีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิ่มจํานวนสาขา และจุดใหบริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาทสําคัญ
ในการสนับสนุนการการปฏิบัติงานของหน!วยงานต!างๆ ในองคกรใหมีประสิทธิภาพ การเชื่อมต!อระบบงานย!อยต!าง ๆ ความ
ปลอดภัยของขอมูลและการเขาถึงขอมูลในระบบงาน การส!งผ!านขอมูลเพื่อช!วยสนับสนุนในการจัดทํารายงานต!าง ๆ ให
หัวหนาฝvายงานและผูบริหารจะเป3นส!วนช!วยใหบริษัทมีการบริหารจัดการขอมูลที่มีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดกําหนดใหมี
หน!วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป3นหน!วยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสรางใหองคกรมีความพรอมใน
การรองรับนวัตกรรมใหม!ๆ ทางดานเทคโนโลยี มีการกําหนดใหมีการจัดทําแผนแม!บททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให
สอดรับกับแผนธุรกิจขององคกร มีการจัดทําแผนความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนธุรกิจต!อเนื่อง แผน
สํารองฉุกเฉิน เพื่อช!วยในการสนับสนุนงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการรายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน
ดังกล!าวขางตนใหผูบริหารรับทราบอย!างสม่ําเสมอ
3.5

ความเสี่ยงด+านภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเมือง
บริษัทไดตระหนักถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีผลต!อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัท เช!น น้ําท!วม โรคระบาด (เช!น
โรคไขหวัดนก) ความไม!สงบทางการเมือง เป3นตน ดังนั้น บริษัทจึงไดเตรียมแผนการรองรับรวมทั้งการฝ…กอบรมพนักงานใน
การรับมือกับภัยธรรมชาติต!างๆรวมทั้งภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการกระทําของมนุษย เช!น ไฟไหม การประทวงต!างๆ
โดยแผนรองรับดังกล!าวไดแบ!งเป3นระยะสั้นในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจําเป3นตองดําเนิน การทางธุรกิจอย!างต!อเนื่อง
(Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณเฉพาะหนาตาม
เหตุการณนั้น ๆ และใหมีผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจใหนอยที่สุด โดยแผน BCP จะตองไดรับการทบทวนจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป3นระยะๆ และหากมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงกับเหตุการณนั้นๆ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแผนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต
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4.

ทรัพย'สินที่ใช+ในการประกอบธุรกิจ

4.1

ทรัพย'สินถาวร
บริษัทฯ และบริษัทย!อยมีทรัพยสินที่เป3นที่ดินและอาคารใชเป3นสํานักงาน และโรงงาน มีมูลค!าทางบัญชีสุทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร! 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขุมวิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร! 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร! 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร! 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู! 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
7.88

เจาของและสิทธิการ
เช!า

21.10

เจาของ

5.59

เจาของ

14.96

เจาของ

17.93

เจาของ

20.00

เจาของ

142.60

เจาของ

0.57
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ที่ดินและอาคาร
ที่ดิน 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม!
ที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร!
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงานใหญ! 7 คูหา 5 ชั้น
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขมุ วิท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชั้น
เลขที่ 335 ถนนบอนดสตรีท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาคารโรงงานไสกรอก ครัวกลาง เสนพลาสตา 2 ชั้น 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมู!ที่ 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่เชียงใหม!
เลขที่ 11/2 ถนนเชียงใหม!-ลําพูน อําเภอเมืองเชียงใหม!
จังหวัดเชียงใหม!
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรี่ภเู ก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู! 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
รานอาหาร สาขา บางพลี
เลขที่ 86 หมู! 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสํานักงาน รานอาหาร สาขาชางเผือก
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน ตําบลศรีภูมิ
อําเภอเมืองเชียงใหม! จังหวัดเชียงใหม!
หมายเหตุ : * บริษัท ไม!มภี าระผูกพันใด ๆ

ลักษณะกรรมสิทธิ์
เจาของ

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
7.13

เจาของ

23.30

เจาของ

0.00

เจาของ

0.23

เจาของ

3.04

เจาของ

38.11

เจาของ

0.18

เจาของ

36.94

เจาของ

1.93

เจาของ

3.32

เจาของ

1.40
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4.2

พื้นที่เชาดําเนินงาน
พื้นที่การดําเนินงานของกิจการรานอาหารและรานเบเกอรี่ของ S&P ส!วนใหญ!จะทําสัญญาเช!าระยะเวลาสั้น 3 ปy
เพื่อลดภาระการผูกพันและเงินลงทุนที่ค!อนขางสูง เนื่องจากความผันแปรของสภาพเศรษฐกิจและการคาที่เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วมาก อย!างไรก็ตาม มีรานอาหารบางสาขาจะเป3นการเช!าพื้นที่ระยะยาวภายในอาคารและศูนยการคา มีมูลค!าสินทรัพย
ที่รวมส!วนปรับปรุงแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปไดดังนี้
สาขา

ระยะเวลาเชา

ฟอรั่ม ชลบุรี
ศูนยการคาฟอรัม่ ชลบุรี
เนื้อที่ 233 ตรม.
อิมพีเรียล สําโรง
ศูนยการคาอิมพีเรียลพลาซ!าสําโรง
เนื้อที่ 302 ตรม.
แม็กแวลู สุขาภิบาล1
ศูนยการคาแม็กแวลู สุขาภิบาล 1
เนื้อที่ 400 ตรม.
เซ็นทรัล บางนา
ศูนยการคาเซ็นทรัลบางนา
เนื้อที่ 381 ตรม.
อาร'ซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว 4.5
ชั้น บล็อก บี (3 คูหา)
เนื้อที่ 901.68 ตรม.
อาร'ซีเอ
ศูนยการคารอยัล ซิตี้ อเวนิว อาคารแถว
4.5 ชั้น บล็อก ซี (3 คูหา)
เนื้อที่ 649.68 ตรม.
เฉลิมกรุง
โรงภาพยนตเฉลิมกรุง
เนื้อที่ 387 ตรม.
ฟ~วเจอร'พาร'ค บางแค
ศูนยการคาฟsวเจอรพารค บางแค
เนื้อที่ 350 ตรม.

เช!าระยะเวลา 25 ปy
สิ้นสุดปy 2557

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
0.45

เช!าระยะเวลา 25 ปy
สิ้นสุดปy 2560

3.69

เช!าระยะเวลา 20 ปy
สิ้นสุดปy 2555

0.00

เช!าระยะเวลา 30 ปy
สิ้นสุดปy 2566

6.90

เช!าระยะเวลา 26 ปy
สิ้นสุดปy 2562

5.06

เช!าระยะเวลา 11 ปy 5 เดือน
สิ้นสุดปy 2563

5.23

เช!าระยะเวลา 30 ปy
สิ้นสุดปy 2563

7.99

เช!าระยะเวลา 27 ปy
สิ้นสุดปy 2563

7.98

หนา 29

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สาขา

ระยะเวลาเชา

เซ็นทรัล ป~…นเกล+า
ศูนยการคาเซ็นทรัลปs‰นเกลา
เนื้อที่ 253 ตรม.
ไดอานา หาดใหญ
หางสรรพสินคาไดอาน!า หาดใหญ!
เนื้อที่ 310 ตรม.
มาบุญครองเซ็นเตอร'
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร
เนื้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล' โคราช
หางสรรพสินคาเดอะมอลล โคราช
เนื้อที่ 225 ตรม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เช!าระยะเวลา 20 ปy
สิ้นสุดปy 2558

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)
2.00

เช!าระยะเวลา 13 ปy 11 เดือน
สิ้นสุดปy 2565

7.90

เช!าระยะเวลา 10 ปy
สิ้นสุดปy 2563

11.53

เช!าระยะเวลา 26 ปy
สิ้นสุดปy 2570

9.44

สิทธิการเช!าที่ดิน
สิ้นสุดปy 2563

0.38

สําหรับเครื่องจักรและอุปกรณการดําเนินงานที่ใชผลิตสินคาของบริษทั จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีมูลค!าสินทรัพย
รวม ณ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้
เครื่องจักรและอุปกรณ'

มูลคาตามบัญชี
(ล+านบาท)

เครื่องจักรและอุปกรณ

205.12

เครื่องตกแต!งและอุปกรณ

350.95
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4.3

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมที่ยังเปsดดําเนินงานอยู! ซึ่งประกอบธุรกิจ
ต!าง ๆ ที่จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอาหารเป3นส!วนใหญ! มีมูลค!ารวมประมาณ 155 ลานบาท คิดเป3นสัดส!วนเงินลงทุนในบริษัท
ย!อยและบริษัทร!วมประมาณรอยละ 4.38 ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้ นโยบายดานการลงทุนในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมจะ
พิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑหรือบริการของบริษัท ซึ่งหากมี ธุรกิจใดที่น!าสนใจ
และมี ผ ลตอบแทนที่ ดี บ ริ ษั ท ฯ ก็ อ าจจะพิ จ ารณาเขาไปลงทุ น โดยการเขาลงทุ น ดั ง กล! า วตองผ! า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการบริษัทเป3นสําคัญสําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษัทย!อยและบริษัทร!วมบริษัทจะส!งกรรมการที่เป3น
ตัวแทนของบริษัทเขาร!วมบริหารงานตามสัดส!วนที่บริษัทถืออยู! เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทย!อยและบริษัทร!วมใหถูกตองเหมาะสมเป3นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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5.

ข+อพิพาททางกฎหมาย

ปmจจุบันบริษัท ไม!มีคดีหรือขอพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบดานลบต!อสินทรัพยของบริษัทที่มีจํานวนสูงกว!ารอยละ 5
ของส!วนผูถือหุน หรือคดีที่กระทบต!อการดําเนินธุรกิจอย!างมีนยั สําคัญ หรือคดีที่มไิ ดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของ
บริษัท
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6.

ข+อมูลทั่วไปและข+อมูลสําคัญอื่น
ข+อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ประกอบธุรกิจหลักประเภท

เครือรานอาหารและเบเกอรี่ ผูผลิตเคก ขนมปmง ขนมอบ ขนมไทย ผลิตภัณฑอาหารและ
เบเกอรี่สําเร็จรูปแช!แข็ง บริการส!งอาหารถึงบาน บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ บริหารและ
ลงทุนเปsดรานอาหารไทยในต!างประเทศ

ทุนจดทะเบียน

490,408,365 บาท (สี่รอยเกาสิบลานสี่แสนแปดพันสามรอยหกสิบหาบาทถวน

ทุนจดทะเบียนชําระแล+ว
ที่ตั้งสํานักงานใหญ

490,408,365 บาท (สี่ ร อยเกาสิ บ ลานสี่ แ สนแปดพั น สามรอยหกสิ บ หาบาทถวน)
ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 98,081,673 หุน มูลค!าหุนที่ตราไวหุนละ 5 บาท
เลขที่ 2034/100-107 ชั้น 23-24 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร
ถนนเพชรบุรีตัดใหม! แขวงบางกะปs เขตหวยขวาง
กรุง เทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)

โทรศัพท'

(02) 785-4000

โทรสาร

(02) 785-4040

อีเมล'

presidentoffice@snpfood.com

โฮมเพจบริษัท

www.snpfood.com

นายทะเบียนหลักทรัพย'

บริษัท ศูนยรับฝากหลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลัก ทรัพยแห!ง ประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุง เทพมหานคร 10110
โทรศัพท (02) 229-2800 โทรสาร (02) 654-5642

ผู+ตรวจสอบบัญชี

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
อาคารรัจ นาการ ชั้น 25 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตยานนาวา
กรุง เทพมหานคร10120
โทรศัพท (02) 676-5700 โทรสาร (02) 676-5757

ที่ปรึกษากฎหมาย

สํานัก งานกฎหมาย ดร.สุวรรณ วลัย เสถีย ร
เลขที่ 68 ซอยสุขุมวิท 8 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลอง เตยเขตคลองเตย
กรุง เทพมหานคร 10110

โทรศัพท (02) 253-3427 โทรสาร (02) 653-1135
รายละเอียดของบริษัทย!อยและบริษัทร!วมที่บริษัทถือหุนตั้งแต!รอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่ออกจําหน!ายไดแลว
ทั้งหมดโปรดดูรายละเอียดในหัวขอ“โครงสรางกลุ!มบริษัท เอส แอนด พี
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สวนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุนโครงสรางเงินทุน

7.1. จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลว
หลักทรัพยของบริษัทประกอบดวยหุนสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 490,408,365
บาท แบ3งเป4นหุนสามัญจํานวน 98,081,673 หุน มูลค3าที่ตราไวหุนละ 5 บาท เป4นทุนเรียกชําระแลวจํานวน 490,408,365
บาท แบ3งเป4นหุนสามัญจํานวน 98,081,673 หุน มูลค3าที่ตราไวหุนละ 5 บาท
7.2. โครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
ตามที่ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยอาศัยมติ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 โดยมีกําหนดระยะเวลาการซื้อหุนคืน ตั้งแต3วันที่
11 มีนาคม 2553ถึง วันที่ 10 กันยายน 2553 ซึ่งบริษัทไดดําเนินการซื้อหุนคืน จํานวน 6,604,600 หุน คิดเป4นรอยละ 6.31
ของหุ นที่ จํา หน3 า ยไดแลวทั้ งหมด และมี สิ ท ธิ ใ นการจํ า หน3 า ยหุ นที่ซื้ อ คื น ในระหว3 า ง วั น ที่ 11 มีน าคม 2554ถึง วั น ที่ 10
กันยายน 2556 นั้น
บัดนี้ไดสิ้นสุดกําหนดระยะเวลาการจําหน3ายหุนที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินแลวบริษัทมีหุนที่
จําหน3ายไม3หมดหรือยังมิไดจําหน3าย จํานวน 6,604,600 หุน คิดเป4นรอยละ 6.31ของหุนที่จําหน3ายไดแลวทั้งหมด ดังนั้น
เพื่อใหเป4นไปตามกฎกระทรวง เรื่องกําหนดหลักเกณฑและวิธีการว3าดวยการซื้อหุนคืน การจําหน3ายหุนที่ซื้อคืน และการตัด
หุนที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 จึงไดมีมติ
อนุมัติใหบริษัทดําเนินการลดทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลว จํานวน 490,408,365 บาท แบ3งเป4นหุนสามัญจํานวน 98,081,673 หุน มูลค3าที่ตราไวหุนละ 5 บาท
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7.3. ผูถือหุน
สําหรับรายชื่อผูถือหุนรายใหญ3 10 รายแรก ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 15 มกราคม 2557 มีดังนี้

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กลุมผูถือหุน
กลุ3มศิลาอ3อน และกลุ3มไรวา
บริษัท ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงคสงคราม
THE HONG BANK AND SHANGHAIBANKING CORRORAT.
นายอยุทธ ชาญเศรษฐิกุล
CREDIT SUISSE AG SINGAPORE BRANCH
นายชาลี วลัยเสถียร
นางปริญญา ขันเจริญสุข
นายนิติ โอสถานุเคราะห
นายพิทักษ พิเศษสิทธิ์

จํานวนหุน
41,786,220
30,717,084
3,469,000
2,271,200
1,474,400
1,250,000
1,200,000
1,042,462
960,100
830,000

รอยละ
42.60
31.32
3.54
2.32
1.50
1.27
1.22
1.06
0.98
0.85
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7.4. นโยบายการจายเงินป0นผล
บริษัทจะจ3ายเงินปZนผลทุกป[ในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดตามงบการเงินรวม
แต3การจ3ายเงินปZนผลดังกล3าวจะตองไม3เกินกว3ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมี
ผลขาดทุนสะสมอยู3จะไม3พิจารณาจ3ายเงินปZนผล ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการใหเป4นไปตามที่กฎหมายว3าดวยบริษัทมหาชนจํากัด
ที่กําหนดไวและคํานึงถึงสภาพคล3องของบริษัทที่จะสามารถจ3ายเงินปZนผลไดโดยไม3มผี ลกระทบต3อกิจการอย3างมีนัยสําคัญ ส3วน
นโยบายการจ3ายเงินปZนผลของบริษัทย3อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานเช3นกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป[ 2557 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21เมษายน 2557 พิจารณารับรองการ จ3าย
ปZนเงินผลระหว3างกาล ในอัตราหุนละ 1.25 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 และพิจารณาอนุมัตกิ ารจ3ายเงินปZนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป[ 2556 ในอัตราหุนละ 5.00 บาท หรือคงเหลือเงินปZนผลที่จะจ3ายเพิ่มในอัตราหุนละ 4.25 บาท ซึ่ง
เมื่อไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถือหุนตามที่เสนอแลว จะคิดเป4นอัตราการจ3ายปZนผลรอยละ 86.71
รายละเอียดการจายเงินป0นผลสําหรับผลการดําเนินงานในป2 2556 เทียบกับป2ที่ผานมา
รายละเอียดการจ3ายเงินปZนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (หุน)
3. เงินปZนผลจ3ายต3อหุน
3.1 เงินปZนผลระหว3างกาล (บาท/หุน)
3.2 เงินปZนผลที่จะจ3ายเพิ่ม (บาท/หุน)
4. เงินปZนผลจ3ายรวมเป4นจํานวนเงิน
4.1 เงินปZนผลระหว3างกาล (ลานบาท)
4.2 เงินปZนผลที่จะจ3ายเพิ่ม (ลานบาท)
5 อัตราการจ3ายปZนผลรอยละ (รอยละ)

2556
626.02
98,081,673

2555
707.81
98,081,673

1.25
4.25

1.50
4.50

122.60
416.85
86.17

147.12
441.37
83.14
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8.

โครงสรางการจัดการ
โครงสรางกรรมการบริษัท

โครงสรางการจัดการของบริษัทประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแก3 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมี
รายละเอียดและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
8.1

คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท3าน ประกอบดวย

รายชื่อกรรมการ / ตําแหน3ง

1. นางภัทรา ศิลาอ3อน
ประธานกรรมการ
2. รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ3
4. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค3าตอบแทน
7. นางปZทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค3าตอบแทน

การร3วม
การร3วม
การร3วม กรรมการ การร3วม
ประชุม/การ
กรรมการ ประชุม/ กรรมการ ประชุม/ สรรหาและ ประชุม/
กรรมการ
ประชุม
บริษัท การประชุม ตรวจสอบ การประชุม กําหนด การประชุม บริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด
ทั้งหมด ค3าตอบแทน ทั้งหมด
ทั้งหมด
(รวม AGM)
5/5
580,000
-

รวมทั้งสิ้น

580,000

5/5

390,000

-

-

-

-

-

-

390,000

5/5

390,000

-

-

-

-

-

-

390,000

5/5

630,000

4/4

300,000

-

-

-

-

930,000

5/5

630,000

4/4

200,000

-

-

-

-

830,000

5/5

630,000

-

-

3/3

45,000

-

-

675,000

5/5

630,000

-

-

1/3

10,000

-

-

640,000
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รายชื่อกรรมการ / ตําแหน3ง

8. นายป`ยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค3าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ไดรับแต3งตั้งเมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2554)
9. นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ไดรับแต3งตั้งเมื่อวันที่ 28
กุมภาพันธ 2555)
10. นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
11. นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการรองผูจัดการใหญ3
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค3าตอบแทน
12. นายวิทูร ศิลาอ3อน
กรรมการและเลขานุการ
บริษัท
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
รวมทั้งสิ้น

การร3วม
การร3วม
การร3วม กรรมการ การร3วม
ประชุม/การ
กรรมการ ประชุม/ กรรมการ ประชุม/ สรรหาและ ประชุม/
กรรมการ
ประชุม
บริษัท การประชุม ตรวจสอบ การประชุม กําหนด การประชุม บริหารความเสี่ยง
ทั้งหมด
ทั้งหมด ค3าตอบแทน ทั้งหมด
ทั้งหมด
(รวม AGM)
5/5
630,000 4/4
200,000
3/3
30,000
3/3
30,000

รวมทั้งสิ้น

890,000

5/5

390,000

-

-

-

-

2/3

20,000

650,000

5/5

390,000

-

-

-

-

-

-

390,000

5/5

390,000

-

-

2/2

20,000

-

-

410,000

5/5

390,000

-

-

-

-

3/3

45,000

435,000

60,000

7,210,000

6,070,00
0

700,000

105,000

หมายเหตุ คาตอบแทนดังกลาวเป9นคาตอบแทนที่ไดรับในฐานะกรรมการ อันไดแก
บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 430,000 บาท กรรมการบริษัท ในอัตราท3านละ
290,000 บาท
ค3าตอบแทนประจํา สําหรับกรรมการบริษัทที่มิไดเป4นผูบริหาร ในอัตราเดือนละ20,000 บาท/ท3าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ15,000 บาท และกรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ
10,000 บาท/ท3าน
ค3าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ
บริษัทในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท3าน
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ค3าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง กรรมการ
ตรวจสอบ ในอัตรา 20,000 บาท/ครั้ง/ท3าน
ค3าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000
บาท/ครั้ง กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท3าน
ค3าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง ในอัตรา 10,000 บาท/ครั้ง/ท3าน
ทั้งนี้ มีผลตั้งแต3การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป[ 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
(1) มีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเป4นตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลใหมี
การปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีรวมทั้งดูแล
ใหมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กํากับและควบคุมดูแลใหฝeายบริหารดําเนินการใหเป4นตามนโยบายที่กําหนดไวอย3างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลรวมทั้งมีอํานาจมอบหมายแต3งตั้งกรรมการจํานวนหนึ่งใหเป4นกรรมการบริหารเพื่อดําเนินการ
อย3างหนึ่งอย3างใดหรือหลายอย3าง
(5) กําหนดกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท3านซึ่งมิไดดํารงตําแหน3ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย3างนอย 3 เดือนต3อครั้ง
ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดคํานิยามความเป4นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย ดังนี้
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเป4นอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรม การ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทยไดกําหนด กล3าวคือ
ถือหุนไม3เกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทที่เกี่ยวของ
เป4นกรรมการที่ไม3มีส3วนร3วมในการบริหารงาน ไม3เป4นลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไ ดรับเงินเดือน
ประจําประจําหรือผูใหบริการทางวิชาชีพซึ่งไดรับค3าบริการเกินกว3าสองลานบาทต3อป[จากบริษัท บริษัทใน
เครือบริษัทร3วม บริษัทที่เกี่ยวของหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผ3านมาแลวไม3นอยกว3า
2ป[
เป4นกรรมการที่ไม3มีผลประโยชนหรือส3วนไดเสียไม3ว3าทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการ
บริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เป4นกรรมการที่ไม3ใช3เป4นผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ3
เป4นกรรมการที่ไม3ไดรับการแต3งตั้งขึ้นเป4นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุน
รายใหญ3 หรือผูถือหุนซึ่งเป4นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ3
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นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอย3างเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไม3ตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใดๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหน3งหนาที่และไม3ตกอยู3ภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ3มบุคคลใด ๆ
รวมทั้งไม3มีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไม3สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเป4น
2.

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรูดานบัญชีการเงิน
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายป`ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการปรับปรุงขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใหเป4นไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ใชอยู3ในปZจจุบัน
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย3างถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งส3งเสริมใหมีการนําระบบ Control Self
Assessment มาใชในการปฏิบัติงานของหน3วยงาน
(3) สอบทานใหบริษั ทปฏิบั ติ ตามกฎหมายว3า ดวยหลั กทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ย ขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเป4นไปตามกฎหมาย
และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจว3ารายการดังกล3าวสมเหตุสมผลและเป4นประโยชน
สูงสุดต3อบริษัท
(5) การส3งเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
(7) การพิจาณาแต3งตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การฝvกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
(8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค3าใชจ3ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต3งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป4นอิสระเพื่อทําหนาที่เป4นผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค3าตอบแทนของบุคคลดังกล3าว รวมทั้งเขาร3วมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไม3มีฝeายจัดการเขาร3วมประชุม
ดวยอย3างนอยป[ละ 1 ครั้ง
(10) จัดทํ ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป`ดเผยไวในรายงานประจําป[ ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล3าวตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(11) การไดรับความร3วมมือจากฝeายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว3ามีความจําเป4นแล
พิจารณาในการจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมใน
เรื่องนั้นดวยค3าใชจ3ายของบริษัท
(12)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย3างสม่ําเสมออย3างนอย 3 เดือนต3อครั้งและมีการรายงานต3อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในป[ 2555 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต3
ละท3านที่เขาประชุมในป[ที่ผ3านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
3.

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดกํา หนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนและโดยมติที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการ
สรรหากรรมการและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยใหแต3งตั้งกรรมการบริษัทเขาเป4นกรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทน จํานวนไม3นอยกว3า 3 คน และใหคณะกรรมการบริษัท คัดเลือกกรรมการสรรหาและกําหนด
ค3าตอบแทน 1 คน เป4นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ นับตั้งแต3วันที่ไดรับการแต3งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแลวอาจแต3งตั้งใหกรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทนเดิมกลับเขาดํารงตําแหน3งอีกวาระหนึ่งก็ได
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดมี ม ติ แ ต3 ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค3 า ตอบแทน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน จํานวน
4 ท3านประกอบดวย
1. นายอวิรุทธ
วงศพุทธพิทักษ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน
2. นายป`ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน
3. นางปZทมาวลัย รัตนพล
กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน
4. นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน3ง
กรรมการบริษัทและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัท
รวมทั้งอาจเชิญฝeายจัดการเขาร3วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้
หนาที่ในการสรรหา
(1) พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป4 น กรรมการบริ ษั ท และนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต3งตั้งหรือนําเสนอต3อที่ประชุมผูถือหุนแต3งตั้งแลวแต3กรณี
(2) พิจารณาทบทวนสัดส3วนจํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมต3อสภาพ
กิจการ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการเสนอให
เป4นกรรมการบริษัท
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หนาที่ในการกําหนดคาตอบแทน
พิจารณาและนําเสนอค3าตอบแทนที่จําเป4นและเหมาะสมในแต3ละป[ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย3อย
ต3างๆและผูบริหารตั้งแต3กรรมการผูจัดการใหญ3ขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอต3อที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลวแต3กรณี
4.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ไดอนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อ ทําหนาที่บริห ารความเสี่ย งภายในองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปZจจุบันมีการ
เปลี่ย นแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงที่ไ ดรับ การแต3งตั้ งแลวนี้ จะดํา เนินการจั ดทํากฎบัต รคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต3อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต3อไป
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ท3าน ประกอบดวย
1. นายวิทูร
ศิลาอ3อน
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายป`ยะ
ซอโสตถิกลุ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมกรรบริหารความเสี่ยงตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
(1) กําหนด นโยบาย กลยุทธ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
(2) กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในดานต3าง ๆ ขององคกร
5.

คณะกรรมการบริหาร
ในป[ 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท3าน ประกอบดวย
1. รอยโทวรากร ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายขจรเดช
ไรวา
กรรมการบริหาร
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการบริหาร
4. นางเกษสุดา
ไรวา
กรรมการบริหาร
5. นายวิทูร
ศิลาอ3อน
กรรมการบริหาร
6. นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
(1) ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู3ภายใตกฎหมาย เงื่อนไข
(2) มี อํ า นาจจั ด ทํ า เสนอแนะ และกํ า หนดนโยบายแนวทางธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต3 อ
คณะกรรมการ
(3) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําป[และ
งบประมาณรายจ3ายประจําป[ และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบาย
และแนวทางธุรกิจที่ไดแถลงต3อคณะกรรมการ
(4) สํ า หรั บ การอนุ มั ติ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การอั น จะเป4 น พั น ธะผู ก พั น บริ ษั ท ฯ จะตองไดรั บ อนุ มั ติ โ ดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเท3านั้น
(5) ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกล3าว ขางตน
ไม3รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหน3ายทรัพยสิน ที่สําคัญ
ของบริษัทจดทะเบียนที่จะตองดําเนินการใหเป4นไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย
(6) ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแต3ละช3วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัท
การมอบอํานาจดังกล3าวใหแก3คณะกรรมการบริหารนั้นกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีส3วนไดเสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย3อยใหกรรมการบริหาร
ซึ่งมีส3วนไดเสียในเรื่องใดไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม3ไดมอบอํานาจให
กรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได
8.2

คณะผูบริหาร
ในป[ 2556 คณะผูบริหาร มีจํานวน 8 ท3าน ประกอบดวย
1. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ3
2. นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการรองผูจัดการใหญ3 และ
กรรมการผูจัดการใหญ3บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
3. นายวิทูร ศิลาอ3อน
กรรมการ/เลขานุการบริษัท และ
รองผูจัดการใหญ3อาวุโส-ธุรกิจอาหารในประเทศ
4. นางพัชรี
จันทรโชติ
รองผูจัดการใหญ3สายปฏิบตั ิการสาขา
5. นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผูจัดการใหญ3สายการผลิตเบเกอรี่
6. นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจัดการใหญ3สายการผลิตอาหาร และ
รองผูจัดการใหญ3สายการขาย
(ไดรับการแต3งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
7. นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญ3ฝeายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล
(ไดรับการแต3งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
8. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์ รองผูจัดการใหญ3สายบัญชีและการเงิน
(รายละเอียดของกรรมการและผูบริหารทุกทานปรากฏในเอกสารแนบ)

หนา 43

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

แผนภูมิโครงสรางการจัดการ
! ก "ก
ก' % &
! ก "ก
! ก "ก
2" ;

! ก "ก
ก "ก

- ก
ก

&
&

' กก "ก

. S&P

ก

. Specialty

ก

ก

ก ;

Supply chain

ก .

( (

2

ก ก
- ก

2

' ก

#$ %ก

ก
ก

2

' ก

#$ %ก

ก "ก

ก

! ก "ก

<

#$ %ก
ก ก

&
ก

' กก
' ก
ก

%

' กก= "

ก
%)*+ %

$

ศูนยการเรียน S&P

หนา 44

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

8.3

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 ไดมีการพิจารณาแต3งตั้งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาผูที่มีความรู
ความสามารถเพื่อปฏิบัติหนาที่เลขานุการบริษัทในการใหความเห็นหรือรายงานผลต3อคณะกรรมการในการปฏิบัตติ ามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งกฎหมายว3าดวยบริษัทมหาชนจํากัด กฎหมายว3าดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมา
อื่น ๆ ต3อไป
รายชื่อเลขานุการบริษัท
นายวิทูร ศิลาอ3อน
ขอบเขตหนาที่ของเลขานุการบริษัทมีดําเนินการ ดังนี้
1. จัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก3 ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําป[ของบริษัท รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป[
2. เก็บรักษารายงานการมีส3วนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการและผูบริหาร
3. ใหคําแนะนําดานกฎหมายและกฎเกณฑต3าง ๆ ที่คณะกรรมการตองทราบในการทําหนาที่และความรับผิดชอบ
4. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
(รายละเอียดของเลขานุการปรากฏในเอกสารแนบ)

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดนโยบายค3าตอบแทนกรรมการที่เป4นธรรมและสมเหตุสมผลโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอด
คลองกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ3มธุรกิจในระดับเดียวกัน
โดยกําหนดค3าตอบแทนเป4นเงินบําเหน็จและเบี้ยประชุม อนึ่งกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหเป4นคณะกรรมการตรวจสอบให
ไดรับค3าตอบแทนเบี้ยประชุมตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทไดขออนุมัติค3าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผูถือหุน
ในทุกป[
8.4.1 คาตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นในการประชุ ม ผู ถื อ หุ นสามั ญ ประจํ า ป[ 2556 เมื่ อ วั น ที่ 24 เมษายน 2556 มี ม ติ อ นุ มั ติ
ค3าตอบแทนกรรมการ แยกเป4นดังนี้
คาตอบแทนประจําเฉพาะ
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ตําแหนง
กรรมการที่มิไดเป9นผูบริหาร
(บาท/คน/ครั้ง)
(บาท/คน/เดือน)
8.4

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค3าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

20,000
15,000
10,000
-

30,000
20,000
30,000
20,000
15,000
10,000
15,000
10,000
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ทั้งนี้ค3าตอบแทนประจําและค3าเบี้ยประชุมดังกล3าวขางตน ใหมีผลเริ่มใชตั้งแต3เดือนพฤษภาคม 2556 เป4นตนไป
จนกว3าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนจะไดพิจารณาเห็นว3าค3าตอบแทนดังกล3าวไม3เหมาะสมหรือสอดคลองกับ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแลว จะนําเสนอต3อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติต3อที่ประชุมผูถือหุนใหทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงต3อไป
สําหรับค3าบําเหน็จประจําป[ 2556 ประธานกรรมการบริษัท 430,000 บาท และกรรมการบริษัทอีก 11 ท3านในอัตรา
ท3านละ 290,000 บาท รวมเป4นเงินทั้งสิ้น 3,620,000 บาท และใหกําหนดจ3ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน3งของกรรมการ
สรุปในป[ 2556 ค3าตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับโดยเปรียบเทียบกับป[ 2555 เป4นดังนี้
ค3าตอบแทน
ค3าตอบแทนประจําเฉพาะกรรมการที่มิไดเป4นผูบริหาร
ค3าเบี้ยประชุม
เงินบําเหน็จกรรมการ
รวม

ป[ 2556
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท3าน)
(บาท)
6
1,860,000
12
1,730,000
3,620,000
12
7,210,000

ป[ 2555
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท3าน)
(บาท)
6
1,860,000
12
1,625,000
2,960,000
14
6,405,000

ทั้งนี้ค3าตอบแทนที่คณะกรรมการไดรับในฐานะเป4นกรรมการบริษัทอันไดแก3 ค3าตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและ
เบี้ยประชุม ซึ่งไดแบ3งแยกแสดงเป4นรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
8.4.2 คาตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร
บริษัทไดกําหนดค3าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบริหาร เป4นไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่พิจารณาถึงความ
เหมาะสมสอดคลองกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษัท โดยกรรมการผูจัดการใหญ3และผูบริหาร
ร3 ว มกั น กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านในแต3 ล ะป[ เ พื่ อ กํ า หนดค3 า ตอบแทนใหสะทอนถึ ง ผลการ
ปฏิบัติงานจริงและสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้นอย3างต3อเนื่อง
สรุปในป[ 2556 ค3าตอบแทนที่คณะกรรมการบริหารและผูบริหารไดรับ โดยเปรียบเทียบกับป[ 2555 เป4นดังนี้
ป[ 2556
ป[ 2555
ค3าตอบแทน
จํานวน (ท3าน) จํานวนเงิน (บาท) จํานวน (ท3าน) จํานวนเงิน (บาท)
เงินเดือน
12
25,197,700
12
25,302,000
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค3าพาหนะ
12
3,094,800
12
4,506,500
รวม
28,292,500
29,808,500
ทั้งนี้ค3าตอบแทนดังกล3าวขางตนไม3ไดนําค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผูบริหารบางท3านที่เป4นกรรมการ
และไดรับค3าตอบแทนในฐานะที่เป4นคณะกรรมการบริษัทดังไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”มารวม
คํานวณดวย
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8.4.3 คาตอบแทนอื่น ๆ
นอกเหนื อ จากเงิ น เดื อ นและโบนั ส บริ ษั ท ไดจั ด ค3 า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก าร ทั้ ง ที่ เ ป4 น ตั ว เงิ น และไม3 เ ป4 น ตั ว เงิ น
อย3างเหมาะสมและเป4นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ3ายของบริษัทและการเปรียบเทียบกับองคกรอื่น ๆ
อาทิ รถยนตประจํ าตํ าแหน3 ง กองทุ นสํ ารองเลี้ย งชี พ การประกัน ชีวิ ต การประกั นอุ บัติ เหตุ การตรวจร3 างกายประจํา ป[
ค3ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะหกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต เป4นตน
นโยบายในดานทรัพยากรบุคคล
บุคลากรเป4นทรัพยากรที่มีคุณค3าต3อองคกรซึ่งบริษัทตระหนักถึงความสําคัญเรื่องนี้อย3างมาก จึงมุ3งมั่นในการสราง และ
พัฒนาบุคลากรใหมีความพรอมรับมือกับการแข3งขันทางธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการดูแลเอาใจใส3พนักงาน และระบบการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับ เพื่อรักษาและเพิ่มคุณค3าใหบุคลากรที่มีคุณค3าต3อองคกร รวมถึงบุคลากรที่มีความสามารถสูงใหอยู3กับ
องคกรไดอย3างมีความสุข ดังนั้นในป[ที่ผ3านมาบริษัทไดมุ3งเนนการพัฒนาพนักงานระดับบริหารตามแผนกลยุทธขององคกรใน
หลักสูตรหลัก ๆ ไดแก3 การจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan in Action), การวิเคราะหปZญหา การแกปZญหาและการ
ตัดสินใจ (Problem analysis problem solving and decision making), เทคนิคการกระจายงาน การติดตามงาน และ
การอํานวยการ (How to effective delegating and controlling) ทั้งนี้เพื่อสรางบุคลากรระดับบริหารใหมีความรู
ความสามารถในการถ3ายทอดการพัฒนาพนักงานในองคกรอย3างต3อเนื่อง เพื่อการรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศ
และต3างประเทศ
นอกจากนี้บริษัทยังคงใหการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การสรางบุคลากรใหองคกร โดยผ3านการดําเนินงานของ
“ศูนยการเรียน เอส แอนด พี” ซึ่งผ3านการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ เป`ดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) สาขาธุรกิจคาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการ อีกทั้งความร3วมมือกับกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนอาชีวะ
ในระบบทวิภาคีทั่วประเทศ ใหฝvกอาชีพในรานสาขา ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณจริง มีรายไดระหว3างเรียน และสามารถ
นําความรูที่ไดจากการปฏิบัติจริงกลับไปสรางอาชีพในถิ่นบานเกิด อีกทั้งยังมีการเตรียมผลิตบุคลากรซึ่งจะเป4น Chef และ
ผูบริหารรานอาหารสาขาในอนาคต โดยความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
8.5

บุคลากร
ระยะ 3 ป[ที่ผ3านมาไม3ปรากฏขอพิพาทดานแรงงานในองคกร บริษัทมีจํานวนพนักงาน (ไม3รวมกรรมการและผูบริหาร
ตามหัวขอเรื่องค3าตอบแทนกรรมการและผูบริหาร) ค3าตอบแทนพนักงานไดแก3 เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค3าล3วงเวลา
และสวัสดิการอื่น ๆ โดยแยกตามสายงานหลัก ๆ ไดดังนี้
8.6

ป2 2556
หน3วยงาน

จํานวนคน

ป2 2555

ค3าตอบแทน
(ลานบาท)

จํานวนคน

ค3าตอบแทน
(ลานบาท)

สํานักงานในประเทศ

587

247.56

575

182.16

ฝeายปฏิบัติการสาขา

4,755

792.65

4,588

653.46

โรงงาน

1,854

343.80

1,689

294.95

7,195

1,384.01

6,852

1,130.57

รวม
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอการจัดทํารายงานทางการเงิน
งบการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย3อย ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมไดจัดทํา
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการย3อที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ
เป4นไปตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทยลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่องการจัดทําและส3งงบการเงินและ
รายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 รวมทั้งเป4นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
34 เรื่อง “งบการเงินระหว3างกาล” และเป4นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย
คณะกรรมการรับผิดชอบต3อรายงานทางการเงินของ บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย3อย
ที่จัดทําขึ้นเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอย3างมีเหตุผลว3าไดแสดงฐานะการเงิน รายไดและค3าใชจ3าย และกระแสเงินสดรวมที่เป4นจริง
และสมเหตุสมผล โดยไดจัดใหมีการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตองครบถวนเพียงพอที่รักษาไวซึ่งทรัพยสิน การดําเนินการ
อันเป4นสาระสําคัญ และในการจัดทํารายงานทางการเงิน ไดมีการพิจารณาเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
โดยสม่ํ า เสมอและเป4 น ไปตามมาตรฐานการบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไปรวมทั้งไดมี ก ารเป` ดเผยขอมู ล สํ า คัญ อย3 า งเพี ย งพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผูสอบบัญชีไ ดแสดงความเห็นต3องบการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย3อยในรายงานของผูสอบบัญชี

ลงชื่อ

นางภัทรา ศิลาอ3อน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ3
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9.

การกํากับดูแลกิจการ

9.1

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนโดยนําหลักเกณฑการกํากับดูแล
กิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย มาใชเป4น
แนวทางกําหนดและไดพิจารณาแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช3วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป4นที่มั่นใจว3าไดมี
การปฏิบัติตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีรายละเอียดดังนี้
9.1.1 สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุนภายใตกรอบ
ขอกําหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และใหความสําคัญต3อสิทธิของผูถือหุน โดยบริษัทมีความมุ3งมั่นและตั้งใจที่จะดูแล
ผูถือหุนทุกรายใหไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอย3างเท3าเทียมกัน ดังนี้
(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่ผูถือหุนพึงจะไดรับทั้งสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปZนผลสิทธิในการ
ซื้อขายหรือโอนหุนสิทธิในการเขาร3วมประชุมผูถือหุนและสิทธิในการไดรับขอมูลข3าวสารอย3างเพียงพอเท3าเทียมกันในรูปแบบ
ที่เหมาะสมต3อการพิจารณาและตามเวลาที่เหมาะสม
(2) สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต3งตั้งกรรมการ บริษัทไดนําเสนอชื่อและ
ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ตองเสนอแต3งตั้งในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบดวยชื่อ ประวัติ การดํารงตําแหน3งในบริษัทอื่น
เป4นตน รวมถึงวาระการแต3งตั้งผูสอบบัญชี
(3) สิทธิในการไดรับจัดสรรเงินปZนผล
(4) สิทธิในการไดรับทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถือหุนล3วงหนา
ก3อนวันประชุมผูถือหุน โดยเป`ดเผยขอมูลผ3านเว็บไซตของบริษัท
(5) สิทธิในการไดรับหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและขอมูลที่เกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมเวลาวาระการประชุมกฎเกณฑ
กฎเกณฑ และวิธีการในการเขาร3วมประชุม และประเด็นที่ใชในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอขอเท็จจริง เหตุผลและความ
เห็นของคณะกรรมการในแต3ละวาระอย3างชัดเจน โดยบริษัทจะส3งหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนพรอมกับเผยแพร3ใหผูถือหุนได
ทราบผ3านเว็บไซตของบริษัทล3วงหนาไม3นอยกว3า 1 เดือน ก3อนวันประชุมรวมทั้งไดทําการประกาศในหนังสือพิมพรายวันอย3าง
นอย 1 ฉบับ ติดต3อกัน 3 วัน ก3อนวันประชุม 3 วัน ทั้งนี้บริษัทจะจัดวันเวลาและสถานที่เพื่ออํานวยความสะดวกสูงสุดใหแก3
ผูถือหุนที่เขาร3วมประชุม
(5) บริษัทไดเป`ดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอวาระการประชุมรวมทั้งส3งคําถามสําหรับการประชุมผูถือหุน โดย
ติดต3อส3งคําถามผ3านเว็บไซตของบริษัทล3วงหนาไม3นอยกว3า 5 เดือน ก3อนวันประชุมผูถือหุน
(6) บริษัทสนับสนุนใหคณะกรรมการทุกท3านใหเขาร3วมประชุมผูถือหุนอย3างต3อเนื่องเป4นประจําทุกป[ โดยเฉพาะ
อย3างยิ่งประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการใหญ3 ไดเขาร3วมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
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9.1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและใหความสําคัญในการปฏิบัติต3อผูถือหุนอย3างเป4นธรรม และเท3าเทียมกัน โดยได
กําหนดนโยบายใหดูแล และปกป•องสิทธิของผูถือหุน สนับสนุนใหผูถือหุนทุกราย ไดรับสิทธิในฐานะผูถือหุนอย3างเป4นธรรม
และเท3าเทียมกันนอกจากนี้นโยบายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติต3อผูถือหุนจะตองเป4นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
และตองสอดคลองกับขอปฏิบัติตามขอบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยตลาดหลักทรัพย
แห3งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของนโยบายหลักของบริษัทที่กําหนดขึ้นเพื่อดูแลใหผูถือหุนไดรับสิทธิที่เสมอ
ภาคเป4นธรรมและเท3าเทียมกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การสนับสนุนและเป`ดโอกาสใหผูถือหุนทุกกลุ3มโดยเฉพาะผูถือหุนส3วนนอยไดมีส3วนร3วมในการสรรหาและเลือก
ตั้งกรรมการเพื่อเขามาทําหนาที่ดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกฝeายอย3างเท3าเทียมกันโดยการเผยแพร3ใหผูถือหุนได
ทราบผ3านทางเว็บไซตของบริษัทล3วงหนาไม3นอยกว3า 5 เดือนก3อนวันประชุมผูถือหุน
(2) การสนับสนุนและเป`ดโอกาสใหผูถือหุนที่ไม3สามารถร3วมประชุมมอบฉันทะได
(2.1) ในกรณีที่ผูถือหุนไม3สามารถเขาร3วมประชุมผูถือหุนได บริษัทไดอํานวยความสะดวกโดยการเสนอหนังสือ
มอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเป`ดโอกาสใหผูมอบฉันทะสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับความตองการของผู
มอบฉันทะ ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะทั้งหมด เป4นหนังสือมอบอํานาจตามแบบที่กําหนดโดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
(2.2) อํานวยความสะดวกใหผูมอบฉันทะ โดยผูมอบฉันทะสามารถมอบฉันทะใหแก3กรรมการอิสระซึ่งจะเป4นผู
ปฏิบัติหนาที่ตามเจตนารมณของผูมอบฉันทะ ทั้งนี้บริษัทไดแนบรายละเอียดกรรมการอิสระดังกล3าวพรอม
หนังสือมอบฉันทะอย3างต3อเนื่องเป4นประจําทุกป[
(3) ความเท3าเทียมกันในระหว3างการประชุมผูถือหุน
(3.1) ก3อนการเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมจะใหมีการแจงใหผูถือหุนทราบถึงกฎเกณฑต3าง ๆ ที่ใชในการ
ประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต3ละวาระอย3างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผูถือหุน ประธานคณะกรรมการซึ่งจะเขาร3วมประชุมและเป4นประธานที่ประชุมผูถือหุนทุก
ครั้งไดเป`ดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและตอบชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมหรือบริษัท
อย3างเต็มที่ทุกครั้ง
(3.3) บริษัทเป`ดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงมติเลือกตั้งกรรมการเป4นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผูถือหุน ตองดําเนินตามวาระตามที่ไดแจงในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ทั้งนี้บริษัทไม3มี
นโยบายในการเพิ่มระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เวนแต3การเพิ่มหรือ
การเปลี่ยนแปลงดังกล3าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกตองตามกฎหมายทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปร3งใสและตรวจสอบได ในการประชุมผูถือหุนบริษัทจะใชบัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม
และเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว และแม3นยํา บริษัทไดนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียน และลงมติ
ของผูถือหุน
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(4) ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พรอมทั้งมติที่ประชุมและจํานวนเสียง
ที่เห็นดวย ไม3เห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมพรอมทั้งเผยแพร3ใหผูถือหุนทราบโดยผ3านทางตลาดหลักทรัพย แห3งประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบได
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป[ 2556 บริษัทไดจัดใหผูถือหุนไดรับสิทธิและความเท3าเทียมกันดังกล3าวทั้งหมด
ตามสิทธิผูถือหุนที่กล3าวในขอ 1 และขอ 2 ขางตน รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สําหรับผูถือหุนชาวต3างประเทศดวยและสําหรับการประชุมสามัญประจําป[ 2557 บริษัทจะดําเนินการใหผูถือหุนไดรับสิทธิและ
ความเท3าเทียมกันดังกล3าว
9.1.3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทไดใหความสําคัญต3อสิทธิของผูมีส3วนไดเสียทุกกลุ3มโดยปฏิบัติตามขอบังคับ และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย
แห3งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในการ
ปกป•องสิทธิของผูมีส3วนไดเสียเหล3านี้ใหไดรับการดูแลอย3างดี
ผูถือหุน

บริษัทตระหนักเสมอว3าจะดําเนินธุรกิจอย3างโปร3งใส มุ3งมั่นในการสรางการเจริญ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนอย3างต3อเนื่องในระยะยาว

ลูกคา

บริษัทมุ3งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินคาและจะเอาใจใส3บริการลูกคา
อย3างเป4นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกคาตลอดจนการจัดใหมีหน3วยงานหรือบุคคล
ที่ทําหนาที่รับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนินการใหแก3ลูกคาโดยเร็วที่สุดและการ
เก็บรักษาความลับของลูกคา

คูคา

บริษัทจะยึดมั่นและปฏิบัติต3อคู3คาอย3างเสมอภาคและตั้งอยู3บนพื้นฐานของความเป4น
ธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชนร3วมกัน

เจาหนี้

บริษัทจะปฏิบัติต3อเจาหนี้อย3างเป4นธรรมโดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนดของ
สัญญาและพันธะทางการเงินอย3างเคร3งครัด

คูแขง

บริษัทจะประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข3งขันสากลและปฏิบัติต3อคู3แข3ง ดวย
ความเป4นธรรม หลีกเลี่ยงวิธีการไม3สุจริต และไม3ทําลายชื่อเสียงของคู3แข3ง

พนักงาน

บริษัทยึดถือว3าพนักงานเป4นทรัพยากรที่มีคุณค3าและตองไดรับการปฏิบัติ ที่เป4นธรรม
ทั้งในดานโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนาศักยภาพ พรอมให ความมั่นใจในคุณภาพ
ชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทั้งสวัสดิก ารที่เหมาะสม และกองทุ น
สํารองเลี้ยงชีพ

สังคมและสิ่งแวดลอมบริษัทมุ3งมั่นจะดําเนินธุรกิจที่เป4นประโยชนต3อเศรษฐกิจ และสังคมและ ใหความ
สําคัญความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทไดใหมีหน3วยงานที่ทําหนาที่
ดู แ ลและรั บ ผิ ด ชอบต3 อ สั ง คมพรอมทั้ ง มี ก ารส3 ง เสริ ม วั ฒ นธรรมองคกร และสราง
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จิตสํานึกใหกับทุกคนในองคกร ในอันที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสรางสังคมสิ่งแวดลอม
และผู มี ส3 ว นไดเสี ย โดยควบคู3 ไ ปกั บ การเติ บ โตของบริ ษั ท อย3 า งยั่ ง ยื น ไดแสดง
รายละเอียดในหัวขอ “นโยบายการดูแลดานสังคมและสิ่งแวดลอม”
ผูมีส3วนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือแจงเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงานทาง
การเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยแจงมายัง E-mail address secretary@snpfood.com
หรือ audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพทหมายเลข 0-2785-4000 หน3วยงานเลขานุการบริษัท หรือสํานักงานตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งจะทําการพิจารณาก3อนนําเสนอต3อคณะกรรมการตรวจสอบและส3งใหหน3วยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ทั้งนี้ ขอมูล
รองเรียนและแจงเบาะแสจะไดรับการคุมครอง และเก็บรักษาไวเป4นความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแกไขปรับปรุง
ต3อไป
9.1.4 การเปMดเผยขอมูลและความโปรงใส
(1) ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการไดใหความสําคัญและตระหนักว3าการเป`ดเผยขอมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม3ใช3การเงินลวนมีผล
ต3อกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูที่มีส3วนไดเสียของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงไดตระหนักต3อความจําเป4นในการ
เป`ดเผยขอมูลที่ครบถวน ตรงต3อความเป4นจริง เชื่อถือได สม่ําเสมอ และทันเวลา ในการเผยแพร3ขอมูลดังกล3าว คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายใหหน3วยงานสนับสนุนสายบัญชีการเงิน ทําหนาที่ติดต3อสื่อสารกับผูลงทุนสถาบัน ผูถือหุน นักวิเคราะห และ
ภาครัฐที่เกี่ยวของ ซึ่งผูลงทุนสามารถติดต3อขอทราบขอมูลบริษัท ไดที่ โทรศัพทหมายเลข 0-2785-4000 หรือที่ website
www.snpfood.com หรือที่ e-mail address presidentoffice@snpfood.com
(2) หลักการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป4นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการสรางการ
เจริญเติบโตอย3างยั่งยืนในระยะยาว โดยส3งเสริมใหคณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซึ่งเกี่ยวของปฏิบัติหนาที่
เกี่ยวกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต3อบริษัท และผูมีส3วนไดเสีย
ทุกกลุ3ม สาธารณชน สังคม และลูกคาตามขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม โดยบริษัทไดติดต3อสื่อสารกับพนักงานอย3างสม่ําเสมอ
และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล3าวเป4นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
นอกจากนี้ยังใหความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอย3างเคร3งครัด ดําเนินการใหเป4นไป
ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย รวมทั้งได
กําหนดใหมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยต3อการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
(3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
ค3าตอบแทนกรรมการไดผ3านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยเป4นไปตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด ซึ่งสอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท ดูรายละเอียดในหัวขอ
“ค3าตอบแทนกรรมการและผูบริหาร” ทั้งนี้ บําเหน็จคณะกรรมการไดมีการนําเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนทุกครั้ง
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9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสรางคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีความ
โปร3งใสในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความเป4นอิสระประกอบดวยกรรมการอิสระ 3
ท3านมีวาระการดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ และเลขานุการ 1 ท3าน ดังรายชื่อต3อไปนี้
1. นางสาวคัทลียา

แสงศาสตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวโสภาวดี

อุตตโมบล

กรรมการตรวจสอบ

3. นายป`ยะ

ซอโสตถิกลุ

กรรมการตรวจสอบ

4. นางเชอรลี่

สว3างคง

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

พื่อดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน ในป[ 2556 มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้ง และรายงานต3อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “การควบคุมภายใน”
(2) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเป9นผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ท3าน ประกอบดวย
กรรมการที่เป4นผูบริหาร

6

ท3าน

กรรมการอื่น

2

ท3าน

กรรมการที่เป4นอิสระ

4

ท3าน

คิดเป4นอัตราส3วนเท3ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ

(3) การรวมหรือแยกตําแหน3ง
ประธานกรรมการเป4นตัวแทนของกลุ3มผูถือหุนรายใหญ3ซึ่งในป[ 2556 ถือหุนรวมกันรอยละ 42.60 ของหุน
ทั้งหมด
ประธานกรรมการไม3เป4นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการแต3ทั้งสองท3านเป4นตัวแทนจาก กลุ3มผูถือหุน
ใหญ3กลุ3มเดียวกัน
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยกรรมการที่เป4นอิสระ 4 ท3านและกรรมการที่ไม3เป4น ผูบริหาร 2 ท3าน
ซึ่งจะทําใหเกิดการถ3วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
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(4) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(4.1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการของบริษัททุกท3านเป4นบุคคลที่มีภาวะการเป4นผูนํา มีวิสัยทัศนที่กวางไกล และมีความเป4น
อิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการไดมีส3วนร3วมในการกําหนดหรือใหความเห็นชอบวิสัยทัศน กลยุทธ
เป•าหมาย และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝeายจัดการดําเนินการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพ
อย3างเป4นอิสระเพื่อเพิ่มมูลค3าทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโตอย3างยั่งยืน
(4.2) การแบงแยกบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ ระหวางคณะกรรมการและฝOายจัดการ
คณะกรรมการบริษัทและฝeายจัดการ มีการแบ3งแยกหนาที่อย3างชัดเจนเพื่อใหเกิดการถ3วงดุลและสอบทาน
การบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป4นผูพิจารณาและใหความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช3น วิสัยทัศน
ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะที่ฝeายจัดการจะมีหนาที่ในการบริหารบริษัท และกําหนดกลยุทธ
แผนงานใหเป4 น ไปตามนโยบายที่ กํ า หนดโดยคณะกรรมการ ทั้ ง นี้ บทบาท หนาที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการบริษัท และฝeายจัดการไดแสดงรายละเอียดในหัวขอ “โครงสรางกรรมการบริษัท”
(4.3) นโยบายเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อป•องกันความขัดแยงทางผลประโยชนบริษัทไดกําหนดนโยบายในการดูแลรายการที่อาจก3อใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนไวอย3างชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวของกันระหว3างบริษัท
หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไวเป4นลายลักษณอักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มีส3วนไดเสียในวาระใด ๆ กรรมการ
ท3านนั้นจะไม3มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล3าว รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม3ใหผูบริหารและผูเกี่ยวของ
นําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อประโยชนส3วนตนดวยนอกจากนี้ในป[ 2552 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการรายงานขอมูลของกรรมการและบุคคลผูมีความเกี่ยวของ ซึ่งตองรายงานเป4นประจําทุกป[
และทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล เพื่อใหบริษัทใชเป4นขอมูลในการติดตามดูแลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(4.4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทไดขยายการลงทุนอย3างต3อเนื่อง จึงมีความจําเป4นที่จะตองมีการจัดทําระบบการควบคุมภายในให
เป4นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป4นการเสริมสรางความมีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ทําใหองคกรบรรลุเป•าหมาย
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ดังนั้นเพื่อเป4นการลดภาระและช3วยผูบริหารใหทํางานไดง3ายขึ้น ในป[ 2555 นี้บริษัทจึงได
จัดทํา "ขอกําหนดระบบการควบคุมภายในองคกร" ขึ้นเพื่อครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกดานในการดําเนินธุรกิจ
เช3น การขาย การตลาด การบริหารงานบุคคล การเงิน ระบบบัญชี ฯ สําหรับใชอางอิงในการปฏิบัติงาน

หนา 44

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

การตรวจสอบภายใน
บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องใหหน3วยงานมีความเป4นอิสระ มีความเที่ยงธรรม สรางสรรค โดยมีการ
กําหนดเป4นวิสัยทัศนในการทํางานทั้งยังไดเริ่มใหมีการประกันคุณภาพในระดับองคกร เช3น การใหมีส3วนงาน
พัฒนาการตรวจสอบซึ่งไม3มีหนาที่ตรวจสอบโดยตรงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานงานตรวจสอบภายในองคกร
2 ระดับคือ ระดับหน3วยงานรับตรวจประเมินเมื่อเสร็จสิ้น และใหผูตรวจสอบประเมินตนเอง ซึ่งไดเอาผลการ
ประเมินทั้งสองอย3างมาประเมินเพื่อทําการปรับปรุงการทํางานต3อไปรวมทั้งใหความสําคัญในเรื่องการติดตามผลที่
ไดจากการตรวจสอบดวย
(4.5) ระบบบริหารความเสี่ยง
บริษัทไดมุ3งมั่นที่จะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสี่ยงใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ดังนั้น
ในป[ 2555 นี้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรเพิ่มจาก คณะทํางานบริหารความเสี่ยงจากระดับ
หน3วยงานซึ่งในป[นี้คณะกรรมการไดมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง โดยพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงครอบคลุมทุก
หน3วยงานทั้งองคกร จัดอันดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยง มอบหมายผูรับผิดชอบจัดใหมี
มาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยู3ในระดับที่ยอมรับไดเพื่อใหบริษัทสามารถบรรลุเป•าหมายและ
กลยุทธที่กําหนดไว และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูถือหุนและผูมีส3วนไดเสีย ซึ่งไดมีการพิจารณาความเสี่ยงของ
บริษัทว3ามีความเสี่ยงดานใดบางที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงในสภาพเศรษฐกิจที่อาจส3งผลกระทบ
ต3อบริษัทในแต3ละไตรมาส คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงในโครงการสําคัญที่ผ3านการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหาร เสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบสอบทานและเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากลั่นกรองเพื่อใหมีการจัดการความเสี่ยงและติดตามอย3างใกลชิดและมั่นใจไดว3าความเสี่ยงอยู3ในระดับที่
ยอมรับได รวมทั้งบริษัทสามารถบรรลุเป•าหมายที่กําหนดไว
(4.6) การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดกําหนดใหมีการประชุมโดยปกติเป4นประจําอย3างนอยทุกไตรมาสและเพื่อใหกรรมการ
สามารถเขาร3วมประชุมคณะกรรมการ ฝeายเลขานุการไดกําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการไวล3วงหนาทุกป[
และไดแจงใหกรรมการทุกท3านรับทราบตารางการประชุมดังกล3าวก3อนการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ฝeาย
เลขานุการบริษัทจะจัดส3งหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบก3อนการประชุมล3วงหนาอย3างนอย 7 วัน ให
คณะกรรมการ พิจารณาและไดมีเวลาศึกษาขอมูลอย3างเพียงพอก3อนเขาร3วมประชุม ในป[ 2556 ที่ผ3านมา
คณะกรรมการบริษัทไดมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ประธานกรรมการไดเขาร3วมประชุมคณะกรรมการครบทุก
ครั้ง และในระหว3างการประชุม ประธานในที่ประชุมไดเป`ดโอกาสและจัดสรรเวลาใหกรรมการสอบถามจากฝeาย
จัดการ และพิจารณาขอมูลอย3างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ และไดมีการจดบันทึกการประชุมเป4นลาย
ลักษณอักษรและจัดเก็บ รายงานการประชุมที่ผ3 านการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหกรรมการและผู ที่
เกี่ยวของตรวจสอบได
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(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เป4นผูรับผิดชอบต3องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย3อยและสารสนเทศทางการ
เงินที่ปรากฏในรายงานประจําป[ งบการเงินดังกล3าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย3างสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอย3างระมัดระวังและประมาณ
การที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเป`ดเผยขอมูลสําคัญอย3างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โปรดดู
รายละเอียดใน “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต3อการจัดทํารายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจไดอย3างมี
เหตุผลว3า การบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอ และเพื่อใหทราบจุดอ3อนเพื่อป•องกัน
ไม3ใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย3างมีสาระสําคัญ
(4.8) การประเมินผลงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 มีมติเห็นชอบแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทที่ใชเพื่อการประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ และ
คณะกรรมการชุด ย3 อ ย ประจํ าป[ 2556 ภายใตหั ว ขอการประเมิ น เกี่ ย วกับ โครงสรางและคุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการ การทําหนาที่
ของคณะกรรมการ ความสัมพันธกับฝeายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร ซึ่ง
แบบประเมินนี้ไดผ3านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทนเป4นที่เรียบรอยแลวโดย
มุ3งเนนการนําผลประเมินไปใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการใหดียิ่งขึ้น ซึ่งโดย
ภาพรวมของคณะกรรมการบริษัทเห็นว3าการดําเนินการส3วนใหญ3ไดดําเนินการหรือจัดทําเรื่องดังกล3าวนั้นไดดี
(4.9) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
การพัฒนาความรูของกรรมการและผูบริหารบริษัทส3งเสริมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการ
และ ผูบริหารเขารับการฝvกอบรมและพัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการกํากับดูแลกิจการของบริษัท รวมทั้งบริษัท
ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม3เป4นประจําทุกครั้งที่มีการแต3งตั้งกรรมการใหม3 โดยจะจัดใหมีการ
แสดงภาพรวมเพื่อแนะนําธุรกิจและขอมูลที่เกี่ยวของของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและโครงสรางการ
บริหาร เอกสารคู3มือเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหน3วยงานที่เกี่ยวของ บทบาท อํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการกํากับดูแลกิจการ หนังสือรับรอง หนังสือบริคณหสนธิ และขอบังคับ
ระเบียบบริษัท วิสัยทัศน เป•าหมาย ขอมูลการดําเนินงานและกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งจัดใหกรรมการเขาเยี่ยม
ชมกิจการและร3วมประชุมที่เกี่ยวของกับการกําหนดวิสัยทัศนและแผนธุรกิจร3วมกับผูบริหารระดับสูงของบริษัท
แผนสืบทอดงาน บริษัทไดมีการจัดเตรียมความพรอมดานบุคลากร เพื่อทดแทนผูบริหาร
ระดับสูงที่จะเกษียณอายุ พรอมทั้งไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผูบริหารในการเขารับ
ตําแหน3งใหม3โดยสืบเนื่องต3อกัน
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9.2

คณะกรรมการชุดยอย

โครงสรางการจั ดการของบริ ษั ท ประกอบดวยคณะกรรมการชุ ด ย3 อ ย 4 ชุ ด ไดแก3 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด
และขอบเขตอํานาจหนาที่ดังนี้
9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแต3งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวย
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความรูดานบัญชีการเงิน

2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

กรรมการตรวจสอบ

3. นายป`ยะ

กรรมการตรวจสอบ

ซอโสตถิกุล

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดมี ก ารปรั บ ปรุ ง ขอบเขตอํ า นาจหนาที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อใหเป4นไปตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ใชอยู3ในปZจจุบัน
(1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย3างถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลรวมทั้งส3งเสริมใหมีการนําระบบ Control Self Assessment มาใชในการ
ปฏิบัติงานของหน3วยงาน
(3) สอบทานใหบริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว3าดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกีย่ วของกับธุรกิจของบริษัท
(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเป4นไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้ นี้เพื่อใหมั่นใจว3ารายการดังกล3าวสมเหตุสมผลและเป4นประโยชนสูงสุดต3อ
บริษัท
(5) การส3งเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
(7) การพิจาณาแต3งตั้ง โยกยาย การเลิกจาง การประเมินผล การฝvกอบรบ ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบ
(8) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณกําลังพล การลงทุน ค3าใชจ3ายบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
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(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต3งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป4นอิสระเพื่อทําหนาที่เป4นผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
ค3าตอบแทนของบุคคลดังกล3าว รวมทั้งเขาร3วมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไม3มฝี eายจัดการเขาร3วมประชุมดวย
อย3างนอยป[ละ 1 ครั้ง
(10) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป`ดเผยไวในรายงานประจําป[ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล3าวตอง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(11) การไดรับความร3วมมือจากฝeายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว3ามีความจําเป4นและพิจารณาใน
การจางที่ปรึกษาหรือผูชํานาญเฉพาะเรื่องมาใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนั้นดวยค3า
ใชจ3ายของบริษัท
(12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย3างสม่ําเสมออย3างนอย 3 เดือนต3อครั้งและมีการรายงานต3อคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งในป[ 2555 มีการประชุมจํานวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการ แต3
ละท3านที่เขาประชุมในป[ที่ผ3านมา โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คณะกรรมการบริษัท”
9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน และโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหา
กรรมการและกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยใหแต3งตั้งกรรมการบริษัทเขาเป4นกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค3 า ตอบแทน จํ า นวนไม3 น อยกว3 า 3 คน และใหคณะกรรมการบริ ษั ท คั ด เลื อ กกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค3าตอบแทน 1 คน เป4นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน โดยกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน มีวาระ
การดํารงตําแหน3งคราวละ 2 ป[ นับตั้งแต3วันที่ไดรับการแต3งตั้ง และกรณีครบกําหนดวาระแลวอาจแต3งตั้งใหกรรมการสรรหา
และกําหนดค3าตอบแทนเดิมกลับเขาดํารงตําแหน3งอีกวาระหนึ่งก็ได
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท ไดมี ม ติ แ ต3 ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค3 า ตอบแทน ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน จํานวน
4 ท3านประกอบดวย
1.

นายอวิรุทธ

วงศพุทธพิทักษ

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน

2.

นายป`ยะ

ซอโสตถิกุล

กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน

3.

นางปZทมาวลัย รัตนพล

กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน

4.

นางเกษสุดา

กรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน

ไรวา
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ทําหนาที่พิจารณาหลักเกณฑและกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหน3งกรรมการ
บริษัท และกําหนดอัตราค3าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนําเสนอความเห็นต3อคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งอาจเชิญ
ฝeายจัดการเขาร3วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นไดตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของบริษัทมีดังนี้
หนาที่ในการสรรหา
1. พิ จ ารณาสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมเป4 น กรรมการบริ ษั ท และนํ า เสนอให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต3งตั้งหรือนําเสนอต3อที่ประชุมผูถือหุนแต3งตั้งแลวแต3กรณี
2. พิจารณาทบทวนสัดส3วนจํานวน และประสบการณของคณะกรรมการบริษัทใหมีความเหมาะสมต3อสภาพกิจการ
รวมทั้งการใหขอเสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะไดรับการ
เสนอใหเป4นกรรมการบริษัท
หนาที่ในการกําหนดคาตอบแทน
พิจารณาและนําเสนอค3าตอบแทนที่จําเป4นและเหมาะสมในแต3ละป[ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย3อยต3างๆ
และผูบริหารตั้งแต3กรรมการผูจัดการใหญ3ขึ้นไป เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หรือนําเสนอต3อที่ประชุมผู
ถือหุนอนุมัติแลวแต3กรณี
9.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 ไดอนุมัติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงขึ้น เพื่อทําหนาที่บริหารความเสี่ยงภายในองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปZจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ไดรับการแต3งตั้งแลวนี้ จะดําเนินการจัดทํากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อกําหนดบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเสนอต3อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต3อไป
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแต3งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2555 โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จํานวน 3 ท3าน ประกอบดวย
1.
2.
3.

นายวิทูร
ศิลาอ3อน
นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
นายป`ยะ
ซอโสตถิกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมกรรบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
1.
2.

กําหนด นโยบาย กลยุทธ ควบคุมและติดตามการประเมินการบริหารความเสี่ยงขององคกร
กํากับดูแลผลการปฏิบัติงานในดานต3าง ๆ ขององคกร

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร
ในป[ 2555 คณะกรรมการบริหาร มีจํานวน 6 ท3าน ประกอบดวย
1. รอยโทวรากร ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการบริหาร
4. นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการบริหาร
5. นายวิทูร
ศิลาอ3อน
กรรมการบริหาร
6. นายจอหน สกaอต ไฮเน็ค
กรรมการบริหาร
ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ใหกรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษั ทซึ่งอยู3ภายใตกฎหมาย เงื่ อนไข
กฎระเบียบ และขอบังคับของบริษัท เวนแต3รายการที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติที่ประชุมผูถือหุน
2. มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทต3อคณะกรรมการ
3. กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําป[และงบประมาณ
รายจ3ายประจําป[ และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธทางธุรกิจโดยสอดคลองกับนโยบายและแนวทาง
ธุรกิจ ที่ไดแถลงต3อคณะกรรมการ
4. สําหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป4นพันธะผูกพันบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร
และลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามตามหนังสือรับรองเท3านั้น
5. ดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯทั้งนี้อํานาจในการดําเนินการดังกล3าว ขางตนไม3
รวมถึงการดําเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการไดมาและจําหน3ายทรัพยสิน ที่สําคัญของบริษัท
จดทะเบียนที่จะตองดําเนินการใหเป4นไปตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย
6. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายในแต3ละช3วงเวลาจากคณะกรรมการบริษัทการมอบอํานาจดังกล3าว
ใหแก3คณะกรรมการบริหารนั้นกําหนดใหรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีส3วนได
เสีย หรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย3อยใหกรรมการบริหาร ซึ่งมีส3วน
ไดเสียในเรื่องใดไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ไม3ไดมอบอํานาจ
ใหกรรมการผูจัดการ ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติได
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9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูบริหารระดับสูง

บุคคลที่จะไดรับการแต3งตั้งใหดํารงตําแหน3งกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
กฎหมายว3าดวยบริษัทมหาชนจํากัดและกฎหมายว3าดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
9.3.1 กรรมการอิสระ
ทั้งนี้บริษัทไดกํ าหนดคํานิยามความเป4นอิส ระของ “กรรมการอิสระ” ซึ่งสอดคลองกับหลักเกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย ดังนี้
คํานิยาม “กรรมการอิสระ”
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนและมีความเป4นอิสระตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทยไดกําหนด กล3าวคือ
-

-

ถือหุนไม3เกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทที่เกี่ยวของ
เป4นกรรมการที่ไม3มีส3วนร3วมในการบริหารงาน ไม3เป4นลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา
หรือผูใหบริการทางวิชาชีพซึ่งไดรับค3าบริการเกินกว3าสองลานบาทต3อป[จากบริษัท บริษัทในเครือบริษัทร3วม
บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ในระยะเวลาที่ผ3านมาแลวไม3นอยกว3า 2 ป[
เป4นกรรมการที่ไม3มีผลประโยชนหรือส3วนไดเสียไม3ว3าทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหาร
งานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เป4นกรรมการที่ไม3ใช3เป4นผูเกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ3
เป4นกรรมการที่ไม3ไดรับการแต3งตั้งขึ้นเป4นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ3
หรือผูถือหุนซึ่งเป4นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ3

นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานไดอย3างเสรีตามภารกิจที่ไดมอบหมาย โดยไม3ตอง
คํานึงถึงผลประโยชนใด ๆที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหน3งหนาที่และไม3ตกอยู3ภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุ3มบุคคลใด ๆ
รวมทั้งไม3มีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับทําใหไม3สามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเป4น
9.3.2 การแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท
การคัดเลือกบุคคลที่จะเขาดํารงตําแหน3งเป4นกรรมการของบริษัทฯไดผ3านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค3าตอบแทนที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติกําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค3าตอบแทน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เพื่อทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ
ความรู ความสามารถ และประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนต3อการดําเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพ
และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนโดยมีจํานวนไม3นอยกว3า 5 คนและมีกรรมการอิสระอย3างนอย
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและไม3นอยกว3า 3 คน ซึ่งกรรมการไม3นอยกว3ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมี
ถิ่นที่อยู3ในประเทศไทย
2. ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯจะกระทําโดยที่ประชุมผูถือหุนตามหลักเกณฑและวิธีการดังต3อไปนี้
(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท3ากับหนึ่งหุนต3อหนึ่งเสียง
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(2)

ผูถือหุนแต3ละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยู3ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป4นกรรมการก็
ไดแต3จะแบ3งคะแนนเสียงใหแก3ผูใดมากนอยเพียงใดไม3ได
(3) บุ ค คลซึ่ งไดรั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํ า ดั บ ลงมา เป4 น ผู ไดรั บ เลื อ กตั้ ง เป4 น กรรมการเท3 า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา
มี ค ะแนนเสี ย งเท3 า กั น เกิ น จํ า นวนกรรมการที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ พึ ง เลื อ กตั้ งในครั้ ง นั้ น ใหผู เป4 น ประธาน
ในที่ประชุมเป4นผูออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจําป[ทุกครั้ง ใหกรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหน3งตามวาระเป4นจํานวน 1 ใน 3
เป4นอัตรา ถาจํานวนกรรมการแบ3งเป4นสามส3วนไม3ไดใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับส3วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท3านที่อยู3ใน
ตําแหน3งนานที่สุดเป4นผูออกจากตําแหน3งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดรับเลือกตั้งกลับเขามาดํารงตําแหน3งใหม3ได
4. กรรมการท3านใดจะลาออกจากตําแหน3งก3อนถึงคราวออกตามวาระใหยื่นหนังสือลาออกต3อบริษัทและการ
ลาออกมีผลบังคับตั้งแต3วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. กรณีตําแหน3งกรรมการว3างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม3แทนตําแหน3งกรรมการที่ว3างลงและบุคคลผูเป4นกรรมการใหม3จะอยู3ในตําแหน3งกรรมการไดเพียงเท3าวาระที่ยังเหลืออยู3ของ
กรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหน3งก3อนถึงคราวออกตามวาระไดโดยอาศัยมติของที่ประชุม
ผูถือหุนเท3านั้น และตองใชคะแนนเสียงไม3นอยกว3า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับ
รวมกันไดไม3นอยกว3ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทเป4นผูพิจารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูมีคุณวุฒิ ความรู ความสามารถและประสบการณการทํางาน
ที่เกี่ยวของที่จะเอื้อประโยชนต3อระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในใหไดมาตรฐานและเป4นไปในแนวทางที่
ถูกตอง ซึ่งผูไดรับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
1. ใหแต3งตั้งกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติเป4นไปตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไม3นอยกว3า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย3างนอย 1 คน ตองเป4นผูมี
ความรู และประสบการณดานการเงิ นและการบั ญชี เ พีย งพอที่จ ะสามารถทํ าหนาที่ ในการสอบทานความน3 าเชื่อ ถื อของ
งบการเงิน
2. วาระการดํารงตําแหน3งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 2 ป[ เริ่มนับตั้งแต3วันที่แต3งตั้ง และกรณีหมดวาระ
แลวอาจแต3งตั้งใหกรรมการตรวจสอบเดิมกลับเขาดํารงตําแหน3งอีกวาระหนึ่งได
3. คณะกรรมการตรวจสอบตองคงไวซึ่งจํานวนไม3นอยกว3า 3 คน หากลดลงจนนอยกว3าจํานวนดังกล3าวให
ดําเนินการแต3งตั้งเพิ่มเติมใหครบจํานวนที่กําหนดภายใน 3 เดือน นับแต3วันที่ลดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม3จะมีวาระ
การดํารงตําแหน3งเท3าระยะเวลาที่กรรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยู3ในคราวนั้น
4. ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหนาที่เป4นประธานกรรมการตรวจสอบและเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแลวใหทําหนาที่เป4นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5. บุคคลที่จะไดรับการแต3งตั้งใหดํารงตําแหน3งกรรมการตรวจสอบของบริษัทตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) ถือหุนไม3เกินรอยละ 1 ของทุนชําระแลวของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้นับรวมถึงหุนที่ถืออยู3โดยผูที่เกี่ยวของดวย
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(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
9.4

เป4 น กรรมการที่ ไ ม3 มี ส3 ว นร3 ว มในการบริ ห ารงานในบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร3 ว ม หรื อ บริ ษั ท
ที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ3ของบริษัท รวมทั้งไม3เป4นลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไ ดรับ
เงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร3วมหรือบริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุนรายใหญ3ของ
บริษัท
เป4นกรรมการที่ไม3มีผลประโยชนหรือส3วนไดเสียไม3ว3าทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงิน และ
บริ ห ารงานของบริ ษั ท บริ ษั ท ในเครื อ บริ ษั ท ร3 ว ม หรื อ ผู ถื อ หุ นรายใหญ3 ข องบริ ษั ท รวมถึ ง ไม3 มี
ผลประโยชนหรือส3วนไดเสียในลักษณะดังกล3าวในเวลา 1 ป[ก3อนไดรับการแต3งตั้งเป4นกรรมการ
ตรวจสอบ ยกเวนคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอย3างรอบคอบแลวเห็นว3าการเคยมีผลประโยชน
หรือส3วนไดเสียนั้นจะไม3มีผลกระทบต3อการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เป4นอิสระของกรรมการ
ตรวจสอบ
เป4นกรรมการที่ไม3ใช3ผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญ3ของบริษัท
เป4นกรรมการที่ไม3ไ ดรับการแต3งตั้งขึ้นเป4นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ3 หรือผูถือหุนซึ่งเป4นผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ3ของบริษัท
เป4นกรรมการที่สามารถปฏิบัติหนาที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทไดโดยอิสระ โดยไม3อยู3ภายใตการควบคุมของผูถือหุน
รายใหญ3ของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล3าว
เป4นกรรมการที่มีความรูความสามารถและมีความชํานาญที่เหมาะสม

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทย3อยและบริษัทร3วม บริษัทจะส3งตัวแทนเพื่อเขาดํารงตําแหน3งเป4นกรรมการและ/
หรือผูบริหารในบริษัทย3อยและบริษัทร3วมตามสัดส3วนการถือหุนของบริษัท โดยบุคคลดังกล3าวจะตองไดรับการเสนอชื่อและ
อนุมัติแต3งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังตองมีคุณสมบัติและประสบการณที่เหมาะสมในการบริหารกิจการของ
บริษัทย3อยและบริษัทร3วมใหเป4นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ใหเป4นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชนของผูถือหุนอีกทั้งผูแทนของ
บริษัทมีหนาที่กํากับดูแลใหบริษัทย3อยและบริษัทร3วมมีการเป`ดเผยขอมูลฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน การทํา
รายการระหว3างบริษัทดังกล3าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหน3ายไปซึ่งทรัพยสินหรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของ
บริษัทดังกล3าวใหครบถวนถูกตอง
9.5

นโยบายและมาตรการการดูแลขอมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผูบริหาร ในการนําขอมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม3เป`ดเผยต3อสาธารณชน
ไปใชเพื่อประโยชนส3วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพยโดยเฉพาะในช3วงระหว3าง 1 เดือนก3อนที่งบการเงินจะเผยแพร3ต3อ
สาธารณชนโดยกําหนดใหกรรมการและผูบริหารฝeายต3าง ๆ ใหเขาใจถึงภาระหนาที่ในการรายงานการถือหลักทรัพยในบริษัท
ของตนเอง คู3สมรสและบุตรยังไม3บรรลุนิติภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยทุกครั้งตองแจงและนําส3งรายงานการถือ
หลักทรัพยผ3านมายังสํานักเลขานุการของบริษัท ก3อนนําส3งต3อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทุกครั้ง และแบบแจงรายงานการมีส3วนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับมาตรฐานที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงกําหนดมาตรฐานและแนวทางการควบคุมการ
ปฏิบัติงานดังต3อไปนี้
หนา 53

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

1.
กําหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการมอบอํานาจใหแก3บุคคลที่จะกระทําการแทนบริษัทที่จะก3อใหเกิดภาระผูกพัน
แก3บริษัท และระบุรายละเอียดของการมอบอํานาจหรือ การอนุมัติดําเนินการดังกล3าวไวใหชัดเจนเป4นลายลักษณอักษร
เพื่อใหมีการปฏิบัติภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ
2.
จัดทําขอกําหนดว3าดวยการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการธุรกิจ ซึ่งมีการกําหนดขอบเขตการใชอํานาจ
ดําเนินการ และผังกระบวนการขออนุมัติอํานาจดําเนินการโดยแบ3งเป4นอํานาจดําเนินการทั่วไปอํานาจดําเนินการโดยเฉพาะ
เพื่อใชในการพิจารณาอนุมัติการดําเนินธุรกิจในเรื่องที่มีความสําคัญของบริษัท
3.
มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหที่ทําหนาที่ดูแลการดําเนินงานในเรื่อง
ที่มีความสําคัญรวมทั้งเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องที่สําคัญโดยรายงานต3อคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการบริษัท
4.
บริษัทมีขอกําหนดว3าดวยจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนเป4นลายลักษณอักษรโดยจรรยาบรรณและ
มีขอกําหนดว3าดวยการใหหรือรับทรัพยสิน ความขัดแยงทางผลประโยชน การทําธุรกรรมภายในและภายนอกตอบแทนใดๆ
รวมทั้งการบันทึกการายงานและการเก็บรักษาขอมูลการใชและการดูแลรักษาขอมูลอิเลคทรอนิกสทรัพยสินทางปZญญา การ
ซื้อขายหลักทรัพย และการใชขอมูลภายในเป4นตน
9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
บริษัท และบริษัทย3อย มีบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป4นผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ป[ 2556 ซึ่งไม3มีส3วนไดเสียเสียกับบริษัท และบริษัทย3อย รวมทั้งผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญ3 ในกรณีที่ผูสอบบัญชี
ดังกล3าวไม3สามารถปฏิบัติหนาที่ไดให บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีอื่นของสํานักงาน
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทน
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย3อยจ3ายค3าตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก3
(บาท)
ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป[บัญชีที่ผ3านมามีจํานวนเงินรวม
3,625,000.สํานักงานสอบบัญชีที่ผสอบบั
ู
ญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบป[บญ
ั ชีที่ผ3านมา
- ไม3มี (2). คาบริการอื่น (non-audit fee)
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย3 อ ยจ3 า ยค3 า ตอบแทนของงานบริ ก ารอื่ น ซึ่ งไดแก3 ก ารตรวจสอบสถานะของกิ จ การ(Due
Diligence) การศึกษาความเป4นไปไดของโครงการ (Feasibility Study)และการตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญา
ใหแก3
ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบป[บัญชีที่ผ3านมา
103,000.สํานักงานสอบบัญชีที่ผสอบบั
ู
ญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดังกล3าว ในรอบป[บัญชีที่ผ3านมา
- ไม3มี -
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10.

ความรับผิดชอบตอสังคม

10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการจัดทํากิจกรรม CSR (Corporate Social
Responsibility) อย3างจริงจังตั้งแต3เรื่องการศึกษาโดยการรับนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษา เขาเรียนระดับ ปวช. สาขา
ธุรกิจคาปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการที่ ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ในระบบทวิภาคี เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสฝvกฝน
ปฏิบัติงานจริงและมีรายไดระหว3างเรียนไปดวย และการทําโครงการ Kitchen for kids เพื่อสรางสุขลักษณะที่ดีใหแก3ชุมชน
และเป4นการทําใหชุมชนนั้นๆ เกิดการเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อีกทั้งยังเป`ดโอกาสใหประชาชนทั่วไปไดเขารับการ
พัฒนาจิต ดวยการฝvกปฏิบัติธรรมร3วมกันของพนักงานขององคกร ส3วนดานสิ่งแวดลอมโรงงานของเราไดมีการปรับปรุงระบบ
คุณภาพมาตรฐานต3างๆ ใหทันสมัยเป4นที่ยอมรับตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอยู3เสมอเพื่อความพึงพอใจ
ของลูกคาทุกท3าน
10.2

การดําเนินงาน

นอกจากการใส3ใจในการคัดสรรวัตถุดิบ และมุ3งพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแก3ผูบริโภคแลว บริษัทยังไดดําเนิน
กิจการ ภายใตความรับผิดชอบต3อสังคม หรือ CSR โดยตลอดระยะเวลา 40 ป[ที่ผ3านมา S&P ไดจัดทํากิจกรรม CSR และ
กิจกรรมเพื่อ สังคมดังนี้
10.2.1. นโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการดําเนินตามนโยบายการต3อตานคอรรัปชั่น โดยเขาร3วมเป4นสมาชิกภาคีเครือข3าย
ต3อตานการคอรรัปชั่น และไดรับการรับรองการเป4นสมาชิกอันดับตนๆในโครงการแนวร3วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต3อตานทุจริต ของสมาคมส3งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ3านมา นอกจากนี้บริษัทฯ ได
กําหนดแนวปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมส3งเสริมการต3อตานคอรรัปชั่นอย3างสม่ําเสมอเป4นที่ประจักษจนไดรับรางวัลองคกร
โปร3งใส ครั้งที่ 3ประจําป[ 2555 (NACC Integrity Awards 2012) จากคณะกรรมการป•องกันและปราบปรามการทุจริต
แห3งชาติซึ่งแสดงใหเห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตยสุจริต มีความโปร3งใสและตรวจสอบไดขององคกรและ
เพื่อใหเป4นป[แห3งความมุ3งมั่นในการรณรงคต3อตานคอรรัปชั่นจึงไดจัดกิจกรรมKick Off-Anti Corruption เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม
2556 ณ ศูนยประชุมแห3งชาติสิริกิติ์ เพื่อเป4นการส3งเสริมและปลูกจิตสํานึกในดานการต3อตานคอรรัปชั่นใหกับพนักงานใน
องคกร ซึ่งไดรับความสําเร็จเป4นอย3างดี
10.2.2. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค
บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ3งเนนการผลิตสินคา และผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยสอดคลองตามกฎหมาย และ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยควบคุมตลอดทั้งห3วงโซ3อาหารตั้งแต3คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ และการนําไปใชของ
ผูบริโภค รวมถึงระบบการสืบยอนกลับขอมูลเพื่อใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑภายใต
แบรนด S&P, Premo, Delio, Patio โดยมุ3งมั่นพัฒนาอย3างต3อเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเจริญเติบโตของตลาด และ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองทั้งลูกคาภายในและภายนอกประเทศ
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(1) สายการผลิตอาหาร
สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบังไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพในการผลิตอาหารจากหน3วย
งานภาครัฐ ไดแก3 มาตรฐานหลักเกณฑและวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และ ระบบการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤต
ที่ตองควบคุม (HACCP) จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง และยังไดรับ
มาตรฐานจาก ภาคองคกรเอกชน ไดแก3 GMP, HACCP, ISO9001 : 2008 , ISO22000: 2005 , IFS และ BRC จากบริษัท
เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด
ในป[ 2556 สายการผลิตอาหารไดผ3านการตรวจประเมินจากสํานักสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประเทศสหรัฐอเมริกา (USFDA) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑอาหารแช3แข็งพรอมบริโภคทันที (Frozen Ready to Eat) ประเภท
อาหารทะเล และอาหารหวาน เพื่อใหลูกคามีความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยต3อผลิตภัณฑที่ส3งออกมากยิ่งขึ้น และ
โรงงานอยู3ระหว3างการขอรับรองเพื่อส3งออกผลิตภัณฑอาหารแช3แข็งสําเร็จรูปที่มีส3วนประกอบของไก3จากกรม ปศุสัตว (EST
Number) เพื่อเพิ่มมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ และความปลอดภัยของผูบริโภคในกลุ3มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศ
อื่นๆ
(2) สายการผลิตเบเกอรี่
ตลอดระยะเวลา 40 ป[ สายการผลิตเบเกอรี่ดําเนินการผลิตภายใตระบบงานคุณภาพเป4นที่ยอมรับตาม
มาตรฐานสากลอย3างต3อเนื่องโดยที่โรงงานสุขุมวิทไดผ3านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice
(GMP) ดานระบบการจัดการ ดานความปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตรและ
ในป[ 2555มีการนํามาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point ( HACCP) การขยายขอบข3ายการรับรองเพิ่ม
สําหรับผลิตภัณฑใหม3 4 รายการ คือISO/IEC 17025 ซึ่งเป4นมาตรฐานหองปฏิบัติการทดสอบกลางของโรงงานทําหนาที่
ตรวจสอบ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑสําเร็จรูป และสิ่งแวดลอม
นอกจากนี้โรงงานบางนาไดรับการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)
จากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร และไดรับการรับรองระบบบริหารความปลอดภัยของอาหาร ISO
22000: 2005 ซึ่งเป4นมาตรฐานที่ครอบคลุมในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีของสถานที่ผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบการ
ผลิตที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพและความปลอดภัยจากสถานที่ผลิตจนถึงผูบริโภค

10.2.3. การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
บริษัท ฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมดานต3างๆโดยในป[ 2556ที่ผ3านมา สายการผลิต
อาหาร โรงงานลาดกระบังไดมีโครงการลดการใชพลังงาน โดยการใชหลอดไฟประหยัดพลังงาน ซึ่งไดทําการติดตั้งหลอดไฟ
แอลอีดี ในพื้นที่การผลิต ส3วนหองบรรจุอาหารทั้งหมด ทําใหการใชพลังงานไฟฟ•าแสงสว3างลดลง 67% และยังเป4นการลดขยะ
ของเสียที่เป4นอันตรายต3อสิ่งแวดลอมลง
อีกทั้งสายการผลิตเบเกอรี่โ รงงานบางนา ไดเขาร3วมโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ของอุตสาหกรรมจังหวั ด
สมุทรปราการ โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟช3วยไทยลดใชพลังงานไฟฟ•าโดยการเปลี่ยนมาใชหลอดไฟฟ•า แบบ LED ของ
การไฟฟ•าส3วนภูมิภาค (PEA) และไดมีการรณรงคลดการใชลังกระดาษ โดยการเปลี่ยนมาใชตะกราพลาสติกในการบรรจุ
ผลิตภัณฑในการขนยาย หรือขนส3งผลิตภัณฑในโรงงาน
นอกจากนี้ บริษัทโดยใหการสนับสนุนการดูแลรักษาคูคลองในเขตมีนบุรี โดยเขาร3วมโครงการ “รวมแรงไทยรักษาน้ํา
ใสทุกคูคลอง” ของสถาบันทรัพยากรมนุษยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแต3ป[ 2555 เป4นตนมา
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10.2.4. การรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
(1) ศูนยการเรียน เอส แอนด พี
จากวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงในเรื่องของ “คน” ซึ่งมองว3า คนในบริษัท ไม3ว3าจะอยู3ที่ใดก็ตาม จะถือว3า
เป4นสมบัติ (Asset) ที่สําคัญของบริษัทที่ตองไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงไดเกิดแนวคิดที่สนับสนุนการเรียน
ในรูปแบบของศูนยการเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) เป4น 1 ใน 7 สถานประกอบการที่มีความพรอมและเหมาะสมที่จะเป4นตนแบบในการจัดตั้งศูนยการเรียน ซึ่งผ3านการ
พิจารณาจากสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนยการเรียน เอส แอนด พี เป`ดการศึกษาป[แรกในป[การศึกษา 2550 ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิชยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อยกระดับการศึกษาใหกับแรงงานไทยในบริษัท เป4นการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพในการทํางานเพิ่ม
มากขึ้น ผลิตบุคลากรใหตรงกับความตองการของอุตสาหกรรมสายอาหารและการบริการ คาปลีก เขาทํางานในบริษัทฯ และ
สนับสนุนใหบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องอาหารไดมีโอกาสเรียนรูทั้งภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติ เพื่อใหสามารถทํางานใน
องคกรไดต3อไป
สําหรับป[ 2556 ที่ผ3านมา ศูนยการเรียน เอส แอนด พี ไดดําเนินโครงการความร3วมมือทางการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาระดับต3างๆ ทั่วประเทศ เช3น
รับนักเรียนดอยโอกาสจากกลุ3มโรงเรียนราชประชานุเคราะห โรงเรียนศึกษาสงเคราะห ทั่วประเทศ เขา
ศึกษาต3อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขางานอาหารและโภชนาการ และสาขางานธุรกิจคา
ปลีก หลังจบการศึกษาสามารถทํางานที่บริษัทไดทันที
ความร3ว มมื อกับ สํา นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ กษาในการทํา โครงการทวิภ าคี ร3วมกับ วิทยาลั ย
อาชีวศึกษาต3างๆ ทั่วประเทศ โดยการเป`ดโอกาสใหนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาเขารับการฝvกอาชีพ
จากครูฝvกในสถานประกอบการ ซึ่งเป4นผูมีความชํานาญดานวิชาชีพอาหาร และบริการ รวมทั้งสายอาชีพ
ในส3วนสํานักงานดวย ทั้งนี้ในป[นี้มีวิทยาลัยส3งนักเรียนมาฝvกอาชีพที่บริษัทจํานวนกว3า 50แห3ง
ความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาการประกอบอาหารและ
การบริการ และสาขาการตลาดธุรกิจคาปลีก เพื่อสรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานธุรกิจอาหาร
และบริการที่ตรงกับความตองการของบริษัท ซึ่งสามารถประกอบอาชีพเป4น Chef หรือผูบริหารรานได
ทันทีหลังจบการศึกษา ไดแก3 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร3
ความร3วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการรับนักศึกษาเขามาฝvกงานและฝvกอาชีพในสถานประกอบการ เช3น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ธั ญ บุ รี
มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ
จุ ฬ าลงกรณมหาวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เป4นตน
ความร3วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการจัดทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายปฏิบัติการ ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เช3น สาขาการตลาดธุรกิจคาปลีก สาขาอาหารและ
โภชนาการ เป4นตน
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(2) โครงการ S&P Kitchen for kids
S&P จัดโครงการ S&P Kitchen for kid ซึ่งจัดต3อเนื่องขึ้นเป4นป[ที่ 5 ซึ่งโครงการนี้ถือเป4นพันธกิจหลักในการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อตอบแทนสังคมโดยมีผูบริหารและพนักงานเขาร3วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อส3งเสริมสุขอนามัยและ
โภชนาการที่ดีใหกับผูบริโภคและเยาวชนของชาติที่จะเป4นกําลังสําคัญในอนาคต บริษัทฯ มีความตั้งใจไปพัฒนาโรงครัวใหครบ
ทั่วทุกภาคของประเทศ ที่ผ3านมาไดไปภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก โดยใน ป[ 2556 ไดมุ3งเป•ามาพัฒนาทาง
ภาคอีสาน 2 แห3ง ไดแก3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะหนางรอง จ.บุรีรัมย และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 32
จังหวัด
อุบลราชธานี โดยเขามาพัฒนาและปรับปรุงโรงครัวใหถูกสุขลักษณะ เพื่อประกอบอาหารที่สะอาดใหกับเด็กนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนพรอมกันนี้ยังไดส3งเสริมการทําเกษตรยั่งยืนดวยการมอบแปลงผักไฮโดรโปนิก โรงเพาะเห็ดเพื่อนํามาเป4น
วัตถุดิบในการทําอาหารกลางวันที่มีคุณภาพสดสะอาด และใชเป4นแหล3งการศึกษาหาความรูใหกับเยาวชนอีกทางหนึ่ง พรอม
ทั้งไดทําอาหารกลางวัน และนําขนมมามอบใหกับทางโรงเรียน เมื่อเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน
(3) สถานที่ปฏิบัติธรรมบานไรวา
ในป[ พ.ศ. 2522 คุณแม3จํานงค ไรวา ไดมอบบานไรวา ที่ตําบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป4นบานเกิดของท3าน
ซึ่งสรางโดยคุณพ3อสุริยน ไรวา ใหเป4นสถานที่ปฏิบัติธรรม และเป`ดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป4นครั้งแรกใน ป[ พ.ศ. 2552 โดย
ไดเรียนเชิญคุณแม3ดร.สิริ กรินชัย มาเป4นผูเป`ดหลักสูตรอบรม บานไรวาไดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมาอย3างต3อเนื่องและ
ยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม3ต่ํากว3า 10 หลักสูตรต3อป[ โดยอนุญาตใหบุคคลทั่วไปเขาร3วมการปฏิบัติธรรมร3วมกับพนักงาน
ของบริษัท
สําหรับในป[ 2556 บานไรวามีหลักสูตรอบรมพัฒนาจิต เจริญสมาธิ เจริญสติสัมปชัญญะ และวิถีโสดาบัน
จํานวน 18ครั้ง ซึ่งมีพนักงาน และบุคคลภายนอกสนใจเขาร3วมเป4นจํานวนมาก รวมทั้งสิ้น 762 ท3าน
10.2.5. กิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(1) โครงการ “Cake A Wish Make A Wish”
บริษัทฯ ไดจัดโครงการ “Cake A Wish Make A Wish” เพื่อตอบแทนสังคมอย3างต3อเนื่องเป4นประจําทุกป[
ในช3วงเทศกาลป[ใหม3เดือนมกราคม โดยการนําเคกมอบใหกับผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กกําพราและคนชรายังมูลนิธิต3างๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม20แห3ง
(2) มอบเงินบูรณะพระราชวังพญาไท
บริษัท ฯ มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อบูรณะซ3อมแซมพระราชวังพญาไท ซึ่งเป4นสถานที่เก3าแก3ที่สราง
ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5โดยมี พล.ท. ธํารงรัตน แกวกาญจน ประธานมูลนิธิพระราชวังพญาไท เป4นผูรับมอบเมื่อเดือนกรกฎาคม
2556 ที่ผ3านมา
(3) มอบผลิตภัณฑชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
บริษัท ฯ มอบผลิตภัณฑขนมไหวพระจันทรเอส แอนด พี จํานวน 12,000 ชิ้น มูลค3า 1,100,000 บาท เพื่อ
นําไป ช3วยเหลือผูประสบอุทกภัย โดยมี รศ.นราพร จันทรโอชา นายกสมาคมแม3บานทหารบก เป4นผูรับมอบ ณ สมาคม
แม3บานทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อเดือนสิงหาคม2556 ที่ผ3านมา
(4) โครงการประกันสังคม รวมใจนายจาง ลูกจาง ผูประกันตน บริจาคโลหิต ถวายแดพอหลวง
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จําากัด (มหาชน) โดยพนักงานสายการผลิตเบเกอรี่ ร3วมกับสําานักงานประกัน
สังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 12 และสมาคมอัสสัมชัญ ร3วมกันบริจาคโลหิตเพื่อนอมถวายเป4นพระราชกุศลแด3พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู3 ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผ3านมา
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11.

ระบบการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
บริษัทมีนโยบายพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีอย3างต3อเนื่องและเป4นลายลักษณ
อักษรซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกระบบ เป4นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท จึงไดจัดทําโครงสรางพื้นฐานของ
ระบบการควบคุมภายในไวเป4นแนวทางปฏิบัติงาน
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในนี้ เพื่อเป4นกระบวนการในการควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อสรางความมั่นใจได
ว3าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคโดยรวมของบริษัททั้งในดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึง
การดูแลทรัพยสิน การป•องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย หรือการทุจริตในหน3วยงาน ดานความเชื่อถือไดของ
รายงาน การเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับต3างๆ รวมทั้งสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในให
เกิดประสิทธิภาพมีการติดตามประเมินผลอย3างสม่ําเสมอและส3งเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญ
และการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย3างต3อเนื่องจนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีในองคกร
ดังนั้น บริษัทจึงไดการจัดทําคู3มือ "ขอกําหนดระบบการควบคุมภายใน" ของบริษัทเพื่อเป4นการเสริมสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล การรายงานผลการปฏิบัติงานอย3าง
ทันเวลาและเพื่อใหพนักงานสามารถนําไปปฏิบัติไดทั่วทั้งองคกร ซึ่งจะส3งผลใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคของบริษัท
นําไปสู3การเติบโตอย3างยั่งยืนขององคกรต3อไป
สาระสําคัญของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่ไดกําหนดตามหลักการควบคุมภายในของ COSO ไว ดังนี้
1. องคกรและสภาพแวดลอม
บริษัทไดจัดใหมีการทํา Strategic Plan ประจําป[โดยมีการทบทวนเป•าหมายการปฏิบัติงานว3าการตั้งเป•าหมาย
ไดดําเนินการอย3างรอบคอบ และไดพิจารณาถึงความเป4นไปไดของเป•าหมายที่กําหนด รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะทํางานในเรื่อง
ต3างๆโดยคัดเลือกบุคคลากรที่มีความรู ความสามารถและความชํานาญในแต3ละสายงาน เพื่อมากําหนดแนวทางใหพนักงานได
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกับเป•าหมาย และใช Key Performance Indicator (KPI’s) เป4นเครื่องมือในการประเมินผล
พนักงาน และจัดทําคู3มือระเบียบเกี่ยวกับการทํางานและจรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ และ
พนักงานยึดถือปฏิบัติอย3างเคร3งครัดดวยความซื่อสัตยสุจริต และโปร3งใส
2. การกําหนดวัตถุประสงค
บริษัทไดมีการกําหนดวัตถุประสงคของระบบการควบคุมภายในอย3างชัดเจนรวมทั้งกลยุทธดานการปฏิบัติงาน
ดานการรายงาน ดานการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติต3างๆ ซึ่งบันทึกเป4นลายลักษณอักษรโดยสอดคลองกับ
เป•าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อใหผูบริหารใชเป4นเครื่องมือและแนวทางใน
การบริหารและควบคุมอย3างมีประสิทธิภาพเพื่อความโปร3งใสและตรวจสอบไดซึ่งสามารถสรางความเชื่อถือใหแก3ผูเกี่ยวของ
นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน กลยุทธและวัตถุประสงคใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและปZจจัยเสี่ยงที่
เปลี่ยนแปลงไปอย3างสม่ําเสมอ
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3. การบงชี้เหตุการณ
บริษัทไดระบุตัวบ3งชี้เหตุการณหรือปZจจัยเสี่ยงต3างๆ ที่อาจส3งผลเสียหายต3อวัตถุประสงคในระดับองคกรและ
ระดับปฏิบัติการของบริษัทไวอย3างเหมาะสมเป4นระบบ รวมทั้งระบุเหตุการณที่อาจจะเกิดขึ้นที่เอื้ออํานวยต3อวัตถุประสงค
ทางดานบวกไวดวยโดยพิจารณาจากแหล3งความเสี่ยงภายนอกและภายในบริษัทและยังมีการติดตามผลอย3างสม่ําเสมอ เพื่อให
มั่นใจว3าบริษัทมีการระบุปZจจัยเสี่ยงที่ครอบคลุมต3อการเปลี่ยนแปลงของแต3ละระดับรวมทั้งมีการรายงานต3อผูบริหารหรือ
ผูเกี่ยวของใหรับทราบอยู3เสมอ
4. การประเมินความเสี่ยง
บริษัทไดใหความสําคัญต3อการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยฝeายบริหารไดใหความสําคัญและประเมินความ
เสี่ยงที่มีผลกระทบต3อผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของแต3ละหน3วยงานที่เกิดจากปZจจัยภายในและภายนอกดวยวิธีการที่เป4น
ระบบอย3างเพียงพอและเหมาะสม โดยมีคู3มือขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยงใชเป4นแนวทางในการประเมินความเสี่ยง การ
วัดความเสี่ยงการควบคุมการลดความเสี่ยงรวมทั้งการติดตามและประเมินผล เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยงไดอย3างมี
ประสิทธิภาพ
5. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
บริษัทมีการระบุความเสี่ยงในแต3ละประเภทและจัดลําดับความสําคัญรวมทั้งโอกาสของความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้น แลวดําเนินการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสมในการจัดการและบริหารซึ่งรวมถึงการป•องกันกําหนดมาตรฐานการตอบสนอง
ต3อความเสี่ยงดังกล3าวใหอยู3ในระดับที่ยอมรับไดรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นยังมีการกําหนด
สัญญาณเตือนภัยของความเสี่ยงนั้นๆ ไวเพื่อใชในการประเมินติดตามและระมัดระวังความเสี่ยงดังกล3าวโดยใหทุกหน3วยงาน
เขาใจและดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเป4นมาตรฐานเดียวกัน
6. กิจกรรมควบคุม
บริษัทไดกําหนดกิจกรรมการควบคุมภายในการปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับการดําเนินงานธุรกิจเพื่อใชใน การ
ปฏิบัติงานซึ่งไดกําหนดหรือออกแบบเพื่อป•องกันหรือลดความเสี่ยงอย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยฝeายบริหารไดจัด
ใหมีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสมไม3เขมงวดจนปฏิบัติงานไม3สะดวกหรือหย3อนยานจนเกิดการรั่วไหลสิ้นเปลืองเพื่อป•องกัน
หรือลดความเสียหายความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นและใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเป•าหมายของบริษัทโดยไดมีการแบ3งแยก
หนาที่การปฏิบัติงานการกลั่นกรองการอนุมัติการติดตามและการประเมินผลออกจากกันเพื่อใหเกิดความถูกตอง โปร3งใสและ
ตรวจสอบได
7. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร
ในป[ 2556นี้ ไดเนนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถใชงานไดสะดวกมากขึ้นรวมทั้งความถูกตอง
รวดเร็วสมบูรณของขอมูลเพื่อใหผูบริหารและคณะกรรมการบริษัทมีรายงานที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหตัดสินใจได
อย3างรวดเร็วทันเวลา
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8. การติดตาม
บริษัทไดมีการกําหนด KPIs สําหรับการวัดและประเมินผลของทุกหน3วยงาน โดยใหมีการทบทวน KPIsทุกป[ส3ง
ผลใหบริษัทสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานเป4นรายเดือนไดอย3างต3อเนื่องและทันเวลา รวมทั้งมีการวิเคราะหถึงสาเหตุที่ทํา
ใหเกิดผลต3างจากเป•าหมาย และกําหนดมาตรการแกไขไดอย3างรวดเร็วเป4นเหตุใหบริษัทเติบโตไดอย3างยั่งยืน

11.2

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท
นางเชอรลี่ สว3างคง

ผูช3วยผูจัดการฝeายประจําสํานักงานตรวจสอบ

(รายละเอียดของหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ)
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11.3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ไดแต3งตั้งกรรมการอิสระเป4นคณะกรรมการตรวจสอบ
3 ท3าน โดยมี นางสาว คัทลียา แสงศาสตรา เป4นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และนายป`ยะ
ซอโสตถิกุล เป4นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแก3 การสอบทานงบการเงิน ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสั่ง การสอบทาน
รายการระหว3างกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชนการส3งเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพิจารณาเสนอแต3งตัง้
และค3าตอบแทนของผูสอบบัญชี
เพื่อใหบรรลุถึงหนาที่และความรับผิดชอบดังกล3าวขางตน ในป[2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมร3วมกับ
ผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในและฝeายที่เกี่ยวของ จํานวน 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบเขาประชุมครบทุกครั้ง และมี
การประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไม3มีฝeายจัดการร3วมประชุมดวย ซึ่งสรุปสาระสําคัญในการประชุมได ดังนี้
1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมรายไตรมาสและประจําป22556
โดยมีการประชุมร3วมกับผูสอบบัญชีผูตรวจสอบภายในผูจัดการฝeายบัญชีและการเงินและฝeายจัดการอื่นทีเกี่ยว
ของเพื่อพิจารณาสอบทานขอมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทั้งไดซักถามและไดรับคําชี้แจงเป4นที่พอใจในรายการที่เป4น
สาระสําคัญเพื่อใหไดงบการเงินที่น3าเชื่อถือไดตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีแห3งประเทศไทยที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการบัญชีและมีการเป`ดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย3างเพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนิน
ธุ ร กิ จ รวมทั้ งไดมี ก ารติ ด ตามการปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ต ามขอสั ง เกตของผู สอบบั ญ ชี ที่ ฝe า ยบั ญ ชี เ ห็ น ชอบในทุ ก ประเด็ น ที่ เ ป4 น
สาระสําคัญส3งผลใหผูสอบบัญชีแสดงความเห็นอย3างไม3มีเงื่อนไขในงบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดใหความเห็นชอบต3อรายงานของผูสอบบัญชีงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมดังกล3าวเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติก3อนนําเสนอขอ
อนุมัติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทต3อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ไดมีการสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่ใชในการบันทึกขอมูลทาง
การเงินและการปฏิบัติงานร3วมกับหน3วยงานตรวจสอบและฝeายบริหารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานตามขอกําหนดการควบคุม
ภายในและอํานาจหนาที่ดําเนินการของบริษัทพบว3าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอรที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับการประเมินของผูสอบบัญชี
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3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการปฏิบัติงานตามแผนที่ไดรับอนุมัติพบว3าปฏิบัติไดเกินเป•าหมาย ในดาน
การพัฒนางานใหเป4นไปตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว คือ ตรวจสอบอย3างสรางสรรคเพื่อใหเกิดมูลค3าเพิ่มในองคกรตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีสามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธและวางแผนไดสําเร็จตามเป•าหมายเป4นส3วนใหญ3ซึ่งพิจารณาไดจาก
สรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสที่มีการเสนอสิ่งที่ตรวจพบและมีความเห็นร3วมกันกับหน3วยงานรับตรวจในการกําหนด
มาตรการแกไขติดตามผลทําใหหน3วยงานปฏิบัติงานไดอย3างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ไดกําหนดการประกันคุณภาพ
ภายในโดยใหหน3วยงานรับตรวจเป4นผูประเมินนั้นมีผลเป4นที่น3าพอใจ
4. การสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ไดมีการสอบทานกับหน3วยงานตรวจสอบและฝeายบริหารที่เกี่ยวของพบว3าหน3วยงานที่รับการตรวจมีการปฏิบัติ
ถูกตองตามที่กําหนดไวเป4นส3วนใหญ3 ในกรณีที่มีการปฏิบัติต3างไปบางก็จะมีการติดตามใหแกไขโดยเร็วนอกจากนี้ยังไดมีวาระ
ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทในแต3ละ ไตร
มาสเพื่อใหมีการศึกษาและกําหนดแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงนั้น
5. การประเมินการบริหารความเสี่ยง
ในป[นี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมและคณะทํางานการบริหาร
ความเสี่ยงพบว3ามีการปฏิบัติสอดคลองกับขอกําหนดในการบริหารความเสี่ยง และมีการจัดการความเสี่ยงโดยเฉพาะความ
เสี่ยงที่เป4นสาระสําคัญใหลดลงเป4นที่ยอมรับไดซึ่งเห็นไดจากผลการดําเนินงานที่เติบโตไดดีกว3าป[ก3อนๆอย3างต3อเนื่อง โดยปZจจัย
ความเสี่ยงที่สําคัญๆไดแสดงไวในรายงานประจําป[แลว นอกจากนี้บริษัทยังกําหนดใหมีการประเมินความเสี่ยงของโครงการ
ขยายและโครงการใหม3ที่สําคัญๆ ในเรื่องการคาดการณปZจจัยความเสี่ยงที่จะไม3บรรลุเป•าหมาย และแนวทางที่จะใชลดความ
เสี่ยงใหนอยลงไวล3วงหนา
6. การสอบทานรายการระหวางกันและรายการขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอในการตรวจสอบรายการระหว3างกันรวม
ถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะก3อใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน พบว3าในป[ 2556 การทํารายการระหว3างกันมีลักษณะที่
เป4นธุรกรรมการคาปกติ และรายการเกี่ยวโยงก็เป4นรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทยซึ่งได
เป`ดเผยรายการดังกล3าวไวอย3างเพียงพอในรายงานประจําป[แลว
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7. การสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในป[นี้ไ ดส3งเสริมการพัฒนาในเรื่องการมีระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการประเมินการควบคุมตนเองที่มี
ประสิทธิภาพ การมอบอํานาจหนาที่ดําเนินการ การประเมินการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจตามภาวะที่
เปลี่ยนแปลง และการจัดกิจกรรมต3างๆเพื่อสื่อสารใหพนักงานทุกระดับมีความเขาใจและปฏิบัติตามจรรยาบรรณไดอย3างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะในดานการต3อตานคอรรัปชั่นบริษัทไดรับรางวัลองคกรโปร3งใสจาก ป.ช.ช.และไดรับการรับรองจากIOD
เขาเป4นสมาชิกเครือข3ายต3อตานคอรรัปชั่นดวย
8. การพิจารณาเสนอแตงตั้งและคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ไดมีการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของผูสอบบัญชีแลวเห็นว3ามีความเหมาะสม จึงได
ใหความเห็นชอบให บริษัท ดีลอยท ทูช โทมัทสุ ไชยยศ เป4นผูสอบบัญชีของบริษัทต3อไปอีกหนึ่งป[ และจะเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบก3อนเสนอที่ประชุมผูถือหุนสามัญอนุมัติแต3งตั้งและกําหนดค3าตอบแทนผูสอบบัญชี
ประจําป[2557
อนึ่ง เพื่อใหการกํากับดูแลงานตรวจสอบใหมีความเที่ยงธรรมและเป4นอิสระจากฝeายจัดการไดมีการประชุมร3วม
กับผูสอบบัญชี โดยไม3มีฝeายจัดการหนึ่ง ครั้ง รวมทั้ง เป`ดโอกาสใหผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชีส ามารถเขาพบเพื่ อ
ปรึกษาหารือไดตลอดเวลา รวมทั้งไดมีการใหความเห็นในการพัฒนางานตรวจสอบใหทันสมัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ไดมาตรฐานยิ่งขึ้น

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา)
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12.

รายการระหวางกัน
ในป[ 2556 บริษัทฯ มีรายการระหว3างกันกับบุคคลที่เกี่ยวของบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว3างกันในป[ 2556 และป[ 2555 สรุปไดดังนี้
ชื่อบริษัทและ
ผูเกี่ยวของ
ลักษณะความสัมพันธ
ลักษณะรายการที่สําคัญ
มูลคาของรายการ (บาท)
ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
ป2 2556
ป2 2555
และความสมเหตุสมผลของรายการ

1. บจ.เอส แอนด พี
โกลเบิล (GB)

เป4นบริษัทย3อย โดยบริษัทฯ ถือหุน 80%

-

และมีกรรมการร3วมกันถือหุน 20%

522,000.00

360,000.00

ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ให GB เช3าพื้นที่บางส3วน
ในอาคารทองหล3อ เพื่อเป4นสํานักงานบริษัท ซึ่ง

(* การถือหุนของกรรมการดังกล3าว เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการร3วมลงทุนกับบริษัท
ต3างประเทศ โดยอาศัยชื่อเสียงของ
กรรมการ)

เป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง
ตามขอตกลงการเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3
วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป[ และสิ้นสุด
เดือน มิถุนายน 2556 และในเดือนกรกฏาคม 2557
ไดเช3าพื้นที่ บางส3วน เพื่อเป4นสํานักงานบริษัท ที่
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร ชั้น 23 ตามขอตกลงการเช3า
มีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3 วันที่ 1 กรกฏาคม
ถึงวันที่ 31 มีนาคม
-

! "!#$%& ! '(ก*+,
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมและวัสดุอุปกรณ

111,800.17

224,166.75

GB ดําเนินธุรกิจทางดานดูแลการลงทุนของกลุ3ม S&P
ที่ต3างประเทศ
มีความจําเป4นใชพื้นที่สํานัก งาน
บางส3วน
ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาตามสัดส3วนพื้นที่แลวเห็นว3า
เป4น
อัตราที่สมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3า
ของ
สํานักงานใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

GB ดําเนินธุรกิจดานบริหารจัดการรานสาขา
ต3างประเทศ
มีความจําเป4นตองจัดซื้อวัตถุดิบส3วนผสมและวัสดุ
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อุปกรณ
ใหแก3รานสาขาต3างประเทศเพื่อใชในการดําเนิน
กิจการซึ่ง
เป4นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือตามราคาตลาด
ทั่วไป
เป4นเกณฑ

ให GB เพื่อส3งใหแก3รานสาขาต3างประเทศใชในการเป`ด
และดําเนินกิจการ ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง
ตามที่ไดมอบสิทธิใหบริหารจัดการรานสาขาต3างประเทศ
2. บจ.เอส. อาร.
เอสเตท
(SR)

เป4นบริษัทที่เกี่ยวของอื่น โดยกรรมการ
ร3วมกันถือหุน 100% และมีกรรมการ
ร3วมกัน

-

432,000.00

432,000.00

ตั้งแต3ป[ 2542 บริษัทฯ ไดเช3าหองพักในหองชุด
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 หอง ในเมืองทอง แจง
วัฒนะ ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและ
ต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3
วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกป[ มีอัตราค3าเช3า
เดือนละ 4,000 บาท/หอง

ชื่อบริษัทและ
ผูเกี่ยวของ
3. บมจ.ไมเนอรฟูm
ดกรุnป
(MFG)

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เป4นบริษัทย3อยของผูถือหุนรายใหญ3

ลักษณะรายการที่สําคัญ

-

! "!#
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให MFG
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

เนื่องจากหองชุดที่เช3าดังกล3าวอยู3ใกลสถานที่ตั้งสาขา
เมืองทอง, มอลล งามวงศวาน, พันธุทิพย งามวงศวาน
และมีความจําเป4นตองจัดหาที่พักใหพนักงานสาขาอยู3
อาศัยในขณะปฏิบัติหนาที่ โดยเป4นเกณฑตามนโยบาย
ที่บริษัทกําหนด และพิจารณาเห็นว3าเป4นอัตราที่สม
เหตุ
สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของหองชุดที่
ใกลเคียงกันเป4นเกณฑ

มูลคาของรายการ (บาท)
ป2 2556
ป2 2555

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น
และความสมเหตุสมผลของรายการ

20,903,376.16 25,630,800.96

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ
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4. บจ.ไมเนอร ดีคิว

เป4นบริษัทย3อยของผูถือหุนรายใหญ3

-

(DQ)

5. บจ.ไมเนอร แดรี่

เป4นบริษัทย3อยของผูถือหุนรายใหญ3

-

(SLRT)

8,086,065.00

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ

! "!#

2,921,624.00

5,604,991.00

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ

บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให MD
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

เป4นบริษัทย3อยของผูถือหุนรายใหญ3

-

(SW)

7. บจ.เอส.แอล.อาร.
ที

9,716,459.20

บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให DQ
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

(MD)

6. บจ.สเวนเซนส
(ไทย)

! "!#

! "!#

17,617,950.00 11,172,045.00

บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให SW
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

เป4นบริษัทย3อยของผูถือหุนรายใหญ3

-

! "!#
บริษัทฯไดมีการขายวัตถุดิบส3วนผสมอาหารให SLRT
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

7,324,294.00

5,432,740.00

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ
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8. บจ. เจน
เนอรัลมิลส
อินเตอร เนชั่น
แนล
(ประเทศไทย)
(GM)
ชื่อบริษัทและ
ผูเกี่ยวของ

เป4นบริษัทแม3ของบริษัทร3วม

-

! -. !/ *01*2(

-

5,664,990.08

บริษัทฯไดมีการขายสินคาสําเร็จรูป GM
ซึ่งเป4นรายการปกติและต3อเนื่อง

9. บมจ. ซีคอน

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เป4นบริษัทที่เกี่ยวของอื่น โดยมี
กรรมการ

ดีเวลลอปเมนท

ร3วมกัน

ลักษณะรายการที่สําคัญ

ตั้งแต3ป[ 2547 บริษัทฯ ไดเช3าและใชประโยชนพื้นที่
บางส3วนภายในศูนยการคาซีคอน สแควร ศรีนครินทร
เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน3ายเบเกอรี่
กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใตชื่อราน เอส แอนด พี ซึ่งเป4น
รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญา
เช3าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป[ สําหรับ
ป[ 2556 อัตราค3าเช3าและค3าบริการเดือนละ 222,944.80
บาท
รวมเป4นเงินทั้งสิ้น 2,675,337.60บาท และค3า
สาธารณูปโภค
รวมเป4นเงิน 254,565.52 บาท โดยค3าเช3าและค3าบริการ
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ต3อป[

บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ

มูลคาของรายการ (บาท)
ป2 2556
ป2 2555
4,741,251.80

2,950,602.65

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯเห็นว3าเป4นความร3วมมือกันทางธุรกิจและเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของทั้งสองฝeาย โดยถือตามราคา
ตลาด
และมูลค3ายุติธรรมเป4นเกณฑ
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ตั้งแต3ป[2536 บริษัทฯ ไดเช3าและใชประโยชนพื้นที่
บางส3วนภายในศูนยการคาซีคอน บางแค
เนื้อที่ 350 ตรม. เพื่อประกอบธุรกิจจําหน3ายเบเกอรี่
กาแฟ และเครื่องดื่ม ภายใตชื่อราน เอส แอนด พี ซึ่งเป4น
รายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญา
เช3าพื้นที่และสัญญาบริการมีระยะเวลา 3 ป[ สําหรับ
ป[ 2556 อัตราค3าเช3าและค3าบริการเดือนละ 120,746.57
บาท
รวมเป4นเงินทั้งสิ้น 1,506,302.60 บาท และค3า
สาธารณูปโภค
รวมเป4นเงิน 305,046.08 บาท โดยค3าเช3าและค3าบริการ
ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ต3อป[
กรรมการบริษัท
11. นางภัทรา
ศิลาออน

เป4นกรรมการและผูถือหุนรายใหญ3
ในบริษัท

-

240,000.00
ตั้งแต3ป[ 2542 บริษัทฯ ไดเช3าและใชประโยชนจาก
ที่ดินเนื้อที่ 1 ไร3 และอาคารโกดังเนื้อที่ 390 ตรม.
ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใชต3าง ๆ ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา
ป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป[ มีอัตราค3าเช3าเดือนละ 20,000 บาท

240,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป4นตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ3 เพื่อ
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่ง
ที่ดินและโกดังดังกล3าวอยู3ใกลกับสํานักงานบริษัท ทํา
ให
สะดวกต3อขนส3งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล3าว
ซึ่ง
ไดแก3 ตู ชั้นโชวต3าง ๆ มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของที่ดินและโกดังที่ใกล
เคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม
บริษัทฯ มีความจําเป4นตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
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-

-

420,000.00

840,000.00

ตั้งแต3ป[ 2543 บริษัทฯ ไดเช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1

พิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่
ใกล
เคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

เพื่อใชเป4นสํานักงานของบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา
เป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1
31
มีนาคมของทุกป[ มีอัตราค3าเช3าเดือนละ 70,000
ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556
ชื่อบริษัทและ
ผูเกี่ยวของ
12. นายขจรเดช ไร
วา

ลักษณะความสัมพันธ
ที่กอใหเกิดความขัดแยง
เป4นกรรมการและผูถือหุนรายใหญ3
ในบริษัท

ลักษณะรายการที่สําคัญ

-

มูลคาของรายการ (บาท)
ป2 2556
ป2 2555
120,000.00

ตั้งแต3ป[ 2542 บริษัทฯ ไดเช3าและใชประโยชนจากที่ดิน
เนื้อที่ 1 ไร3 1 วา ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา เพื่อเก็บ
เอกสารบัญชี ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติ
และต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[

120,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีความจําเป4นตองใชพื้นที่โกดังขนาดใหญ3
เพื่อจัดเก็บ
เอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช ซึ่งที่ดิน
และโกดัง
ดังกล3าวอยู3ใกลกับสํานักงานบริษัท ทําใหสะดวกต3อ
ขนส3ง
จัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดังกล3าว ซึ่งไดแก3 ตู ชั้นโชว
ต3าง ๆ
มาใชในกิจการ ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นว3า
มูลค3าของ

หนา 71

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

รายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3า
ของที่ดิน
และโกดังที่ใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกป[
มีอัตราค3าเช3าเดือนละ 10,000 บาท
13. นางเกษสุดา ไร
วา

14. นายปราการ
ไรวา

เป4นกรรมการและผูถือหุนรายใหญ3
ในบริษัท

-

เป4นบุตรของนายประเวศวุฒิ และนาง
เกษสุดา ไรวา ซึ่งเป4นกรรมการและผูถือ
หุนรายใหญ3ในบริษัท

-

270,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป4นตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยู3ใกลกับสํานักงานใหญ3ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่
ใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

270,000.00

540,000.00

บริษัทฯ มีความจําเป4นตองขยายพื้นที่สํานักงาน และ
อยู3ใกลกับสํานักงานใหญ3ของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได
พิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของพื้นที่สํานักงานที่
ใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ไดเช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
ชั้น 15 ถนนทองหล3อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 153 ตรม.
เพื่อใชเป4นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิม
เป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4น
ป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 45,000 บาท
ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556

ตั้งแต3ป[ 2537 บริษัทฯ ไดเช3าพื้นที่ในอาคารไอคอน 1
ชั้น 15 ถนนทองหล3อ จํานวน 1 ยูนิต เนื้อที่ 150.42
ตรม. เพื่อใชเป4นสํานักงานบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้น
เดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4น
ป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 45,000 บาท
ยกเลิกการเช3าตั้งแต3เดือน กรกฏาคม 2556
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ชื่อบริษัทและ
ผูเกี่ยวของ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการที่สําคัญ

ที่กอใหเกิดความขัดแยง
15. คณะบุคคล
ระหวาง
เป4นกรรมการและผูถือหุนรายใหญ3ใน
นางภัทรา ศิลา
อ3อน,
บริษัท
รอยโทวราการ ไร
วา,
นายขจรเดช ไรวา
และ
นายประเวศวุฒิ
ไรวา

16. คณะบุคคล
ระหวาง
รอยโทวราการ ไร

เป4นกรรมการและผูถือหุนรายใหญ3ใน

-

มูลคาของรายการ (บาท)

ป2 2556

ป2 2555

960,000.00

960,000.00

ความเห็นชอบของบริษัทเกี่ยวกับความจําเป9น

และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ มีความจําเป4นตองเช3าที่ดินและอาคาร
รานอาหาร

ตั้งแต3มีนาคม 2548 บริษัทไดเช3าที่ดินและอาคาร

บานพักตากอากาศ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร

รานอาหาร บานพักตากอากาศ ตั้งอยู3เลขที่ 9 ซอย

พักอาศัย และสันทนาการแก3พนักงานของบริษัท

ซอยสถิตยจอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา

ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของ
ที่ดิน

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งส3วนควบและเครื่อง
อุปกรณ เพื่อใชประกอบกิจการรานอาหาร พักอาศัย
และ
สันทนาการแก3พนักงานของบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิด
ขึ้นเดิมเป4นปกติและต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลา
เป4นป[ต3อป[ เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม
ของทุกป[ โดยมีอัตราค3าเช3าเดือนละ 80,000 บาท

-

อาคารที่ใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

190,000.00
บานพักรับรอง สูง 2 ชั้น ตั้งอยู3เลขที่ 139/2 หมู3ที่ 4

172,500.00

บริษัทฯ มีความจําเป4นตองเช3าที่ดินและอาคาร เพื่อใช
ในการ
บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ไดพิจารณาแลวเห็นว3ามูลค3าของ
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วา,
นายขจรเดช ไรวา
และ
นายประเวศวุฒิ
ไรวา

ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รวมทั้งที่ดินรอบนอกอาคาร
เครื่องตกแต3ง ส3วนควบ และพืชผลอาสินบนที่ดิน เพื่อใช
ในการพักอาศัย จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก3
พนักงานของบริษัท ซึ่งเป4นรายการที่เกิดขึ้นเดิมเป4นปกติ
และต3อเนื่อง ตามสัญญาเช3ามีระยะเวลาเป4นป[ต3อป[
เริ่มตั้งแต3วันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกป[
โดยมีอัตราค3าเช3าป[ละ 172,500 บาท

รายการ
สมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค3าเช3าของที่ดิน
และ
อาคารที่ใกลเคียงกันเป4นเกณฑตามมูลค3ายุติธรรม

สําหรับรายการกับบริษัทย3อยและร3วมอื่น รวมทั้งรายการระหว3างกันของบริษัทย3อยและบริษัทร3วม ซึ่งไม3ไดมีบุคคลที่มีความขัดแยงถือหุนอยู3 บริษัทฯ ไดแสดงรายการเป`ดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 16 ของงบการเงินสําหรับป[สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุว3ารายการดังกล3าวเป4นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั่วไป หรือเป4นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไวสําหรับรายการที่ไม3
มีราคาตลาด
ความจําเป9นและความสมเหตุสมผลการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ ไดทํารายการระหว3างกันกับบริษัทย3อยและบริษัทร3วม รวมทั้งผูที่เกี่ยวของอื่น ซึ่งเป4นตามปกติธุรกิจ รายการระหว3างกันที่เกิดขึ้นเป4นความจําเป4นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพื่อประโยชนสูงสุด
ของบริษัท โดยบริษัทฯ จัดใหคณะ
กรรมการตรวจสอบเป4นผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการและผ3านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามเกณฑนโยบายที่กําหนดไว รวมทั้งผูตรวจสอบบัญชีมีความเห็นว3า รายการระหว3างกันขางตนในป[ 2556 และ
ป[ 2555 เป4นรายการ
ที่เกิดขึ้นโดยมีเงื่อนไข และราคาที่ตกลงกัน ซึ่งเป4นไปตามปกติธุรกิจและไม3แตกต3างกับมูลค3ายุติธรรมอย3างมีนัยสําคัญ
นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการ
ระหวางกัน
บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว3างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขต3าง ๆ ใหเป4นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการอนุมัติการทํา
รายการระหว3างกัน โดยรายการที่ดําเนินไป
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ตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีส3วนไดเสียจะไม3มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ส3วนรายการที่สําคัญ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและ
ใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุมัติรายการระหว3างกันดังกล3าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะปฏิบัติใหเป4นไปตามกฎหมายว3าดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ
ประกาศหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเป`ดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงและการไดมา หรือจําหน3ายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทย3อย โดย
บริษัทฯ จะเป`ดเผยรายการ
ระหว3างกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
บริษัทย3อยที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทอยู3ในต3างประเทศ ประกอบดวย บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด บริษัท ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด บริษัท ภัทรา ไฟน ไทย คูซีน(พีทีอี) จํากัด(เดิมชื่อ บริษัท ธีม
ฟูดส (พีทีอี) จํากัด)
บริษัท เอสเค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด บริษัท ภัทรา ไตหวัน จํากัด บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด บริษัท ภัทราอินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเมนท (ปZกกิ่ง) จํากัด บริษัท ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
จํากัด
ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด ประกอบดวย บริษัทภัทรา ไฟน ไทย คูซีน จํากัด บริษัท สุดา จํากัด ถือหุนทางออมโดยบริษัท เอส เค เคเทอริ่ง (พีทีอี) จํากัด ประกอบดวย บริษัท บางกอกแจม จํากัด
บริษัท บางกอกแจม เอส ดี เอ็น บีเอชดี จํากัด บริษัทย3อยดังกล3าวทั้งหมดมิไดมีการแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหน3ายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทย3อยในลักษณะที่สอดคลองกับ
ขอมกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย อย3างไรก็ตาม บริษัทมีมาตราการในการควบคุมและการทํารายงานดังกล3าว โดยในการอนุมัติการทํารายการตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห3งประเทศไทย จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
และใหผูแทนของบริษัทที่ไดรับแต3งตั้งเป4นกรรมการของบริษัทย3อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทย3อยนั้นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางที่คณะกรรมการ
บริษัทใหไว
ซึ่งจะพิจารณาถึงความยุติธรรมและความเหมาะสมของรายการ
ดังกล3าว

แผนภูมิโครงสรางการจัดการ
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สวนที่ 3
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1

งบการเงิน
(1) สรุปรายงานการของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
ผูสอบบัญชี
สําหรับ
นางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี
ป$ 2554-2556
(ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3440)

สํานักงาน
บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และบริษัทย8อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะ
การเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส8วนของ
ผูถือหุนรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีเปBนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นต8องบการเงินดังกล8าวจากผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชี ผูสอบบัญชี
ไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหผูสอบบัญชีปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผน
และปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอย8างสมเหตุสมผลว8างบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดต8อขอเท็จจริงอันเปBน
สาระสําคัญหรือไม8
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปEดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยู8กับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดต8อขอเท็จจริงอันเปBนสาระสําคัญของงบการเงินไม8ว8าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกล8าว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แต8ไม8ใช8เพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นต8อประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ผูสอบบัญชีเชื่อว8าหลักฐานการสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปBนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของผูสอบบัญชี
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ความเห็น
ผูสอบบัญชีเห็นว8า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิ
เคท จํากัด (มหาชน) และบริษัทย8อยและของบริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ
ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป$สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
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(2) งบแสดงฐานะการเงินสําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
สินทรัพย6
สินทรัพย6หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้นแก8กจิ การที่เกีย่ วของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย6หมุนเวียน
สินทรัพย6ไมหมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปBนหลักประกัน
เงินลงทุนในบริษัทร8วม
เงินลงทุนในบริษัทย8อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สิทธิการเช8า - สุทธิ
สินทรัพยไม8มีตัวตน - สุทธิ
เงินมัดจําระยะยาว
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
สินทรัพยไม8หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย6ไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย6

%

2555

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
%
2554

%

546,856 15.45
439,212 12.41
267,822 7.57
7,500 0.21
317,951 8.98
15,560 0.44
1,594,901 45.06

443,458 12.86
831,527 24.12
254,984 7.39
7,500 0.22
270,787 7.85
14,229 0.41
1,822,485 52.85

672,789 22.14
375,738 12.36
219,811 7.23
239,510 7.88
22,140 0.73
1,529,988 50.34

4,471 0.13
62,511 1.77
10,000 0.28
1,489,904 42.10
92,430 2.61
13,782 0.39
213,664 6.04
24,789 0.70
32,701 0.92
1,944,252 54.94
3,539,153 100.00

24,339 0.71
57,353 1.66
10,000 0.29
1,222,472 35.45
87,411 2.54
8,103 0.23
168,248 4.88
18,604 0.54
29,150 0.85
1,625,680 47.15
3,448,165 100.00

20,584 0.68
42,309 1.39
1,162,085 38.24
98,136 3.23
3,895 0.13
148,997 4.90
15,189 0.50
18,025 0.59
1,509,220 49.66
3,039,208 100.00
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งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)
2556

%

2555

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
%
2554
%

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
2,058 0.06
1,579 0.05
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
875,373 24.73
834,502 24.20 710,400 23.37
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งป$
24,358 0.69
35,104 1.02
29,503 0.97
หนี้สินจากสัญญาเช8าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป$
1,808 0.05
3,440 0.10
3,178 0.10
ภาษีเงินไดคางจ8าย
109,311 3.09
130,770 3.79 153,780 5.06
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแก8ลูกคา
5,075 0.14
3,161 0.09
1,763 0.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาษีมูลค8าเพิ่มรอนําส8ง
49,092 1.39
43,932 1.27
43,908 1.44
อื่นๆ
19,316 0.55
22,374 0.65
13,585 0.45
รวมหนี้สินหมุนเวียน
1,086,391 30.70 1,073,283 31.13 957,696 31.51
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
41,487 1.17
78,295 2.27
90,115 2.97
หนี้สินภายใตสัญญาเช8าการเงิน
1,146 0.03
3,180 0.09
2,490 0.08
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
2,438 0.07
1,703 0.05
1,711 0.06
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
112,833 3.19
95,101 2.76
73,150 2.41
หนี้สินไม8หมุนเวียนอื่น
3,644 0.10
3,818 0.11
3,776 0.12
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
161,548 4.56 182,097 5.28 171,242 5.63
รวมหนี้สิน
1,247,939 35.26 1,255,380 36.41 1,128,938 37.15
สวนของเจาของ
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 98,081,673 หุน มูลค8าหุนละ 5 บาท
490,408
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 104,686,273 หุน มูลค8าหุนละ 5 บาท
523,431
523,431
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 98,081,673 หุน มูลค8าหุนละ 5 บาท
490,408 13.86
ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 104,686,273 หุน มูลค8าหุนละ 5 บาท ชําระครบ
แลว
523,431 15.18 523,431 19.06
ส8วนเกินมูลค8าหุนสามัญ
689,981 19.50
689,981 20.01 689,981 22.70
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กําไรสะสม
จัดสรรแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
สํารองหุนทุนซื้อคืน
ยังไม8ไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของส8วนของเจาของ
รวมส8วนของบริษัทใหญ8
หุนทุนซื้อคืน
ส8วนไดเสียทีไ่ ม8มีอํานาจควบคุม
รวมสวนของเจาของ
รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

52,343
989,365
(19,399)
2,202,698
88,516
2,291,214
3,539,153

1.48
52,343 1.52
52,343 1.72
250,951 7.28 250,951 8.26
27.95
894,294 25.94 612,463 20.15
(0.55)
(33,215) (0.96) (37,149) (1.22)
62.24 2,377,786 68.96 2,092,021 68.83
- (250,951) (7.28) (250,951) (8.26)
2.50
65,951 1.91
69,201 2.28
64.74 2,192,785 63.59 1,910,270 62.85
100.00 3,448,165 100.00 3,039,208 100.00
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
รายไดจากการขายและการใหบริการ
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
กําไรขั้นตน
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย
ผลกําไรที่ยังไม8เกิดขึ้นจากการปรับมูลค8าของ
เงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบี้ยรับ
อื่นๆ
กําไรกอนคาใชจาย
ค8าใชจ8ายในการขาย
ค8าใชจ8ายในการบริหาร
ค8าตอบแทนผูบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
ส8วนแบ8ง (ขาดทุน) กําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร8วม
กําไรกอนหักคาใชจายภาษีเงินได
ค8าใชจ8ายภาษีเงินได
กําไรสุทธิสําหรับป,
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ผลต8างจากการแปลงค8างบการเงิน
ผลกําไรที่ยังไม8เกิดขึ้นจากการปรับมูลค8า
ของหลักทรัพยเผื่อขาย
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป$ - สุทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป,

2556
%
2555
%
7,000,153 100.00 6,526,637 100.00
(3,804,207) (54.34) (3,464,754) (53.09)
3,195,946 45.66 3,061,883 46.91
9,656
-

6,792
8,296
69,300
(271,226)
(2,175,676)
(50,106)
(4,277)
(2,501,285)
788,705
9,018
797,723
(163,093)

0.14
-

0.10

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2554
%
5,878,501 100.00
(3,246,050) (55.22)
2,632,451 44.78

1,001
19,046

0.02
0.29

4,156
-

0.07
-

13,877

0.21

2,587

0.04

16,177

0.25

10,985

0.19

0.12
57,995 0.89
44,991 0.77
0.99 3,169,979 48.57 2,695,170 45.85
(3.87) (206,443) (3.16) (183,359) (3.12)
(31.08) (1,992,743) (30.53) (1,759,289) (29.93)
(0.72) (52,425) (0.80)
(52,944) (0.90)
(0.06)
(4,647) (0.07)
(3,887) (0.07)
(35.73) (2,256,258) (34.57) (1,999,479) (34.01)
11.27
18,434 0.28
(417) (0.01)
0.13 932,155 14.28
695,274 11.83
11.40 (219,609) (3.36) (240,940) (4.10)
(2.33) 712,546 10.92
454,334 7.73

17,616

0.25

4,795

0.07

8,181

0.14

189

-

141

-

128

-

(38)

-

1,588

0.02

(27)

-

17,767
652,397

0.25
9.32

(9,128) (0.14)
(2,604) (0.04)
709,942 10.88

8,281
462,615

0.14
7.87
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การแบงปCนกําไร
ส8วนที่เปBนของผูถือหุนบริษัทใหญ8
ส8วนที่เปBนของผูถือหุนส8วนนอย

การแบงปCนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส8วนที่เปBนของบริษัทใหญ8
ส8วนที่เปBนของส8วนไดเสียที่ไม8มีอํานาจควบคุม

626,018
8,612
634,630

8.94
0.12
9.07

707,806 10.84
4,740 0.07
712,546 10.92

453,811
523
454,334

7.72
0.01
7.73

639,834
12,563
652,397

9.14
0.18
9.32

702,611 10.77
7,331 0.11
709,942 10.88

453,592
9,023
462,615

7.72
0.15
7.87
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
สําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ทุนเรือนหุน
หุนสามัญ
ยอดตนป$
หุนสามัญเพิ่มทุน
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
ส8วนเกินมูลค8าหุนสามัญ
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ค8าใชจ8ายในการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
ยอดปลายป$
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
หุนทุนซื้อคืน
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
ยังไม8ไดจัดสรร
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$-กําไรสุทธิ
ลดระหว8างป$-เงินปNนผลและสํารองหุนทุนซื้อคืน
ยอดปลายป$

%

2555

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
%
2554
%

523,431 22.85
(33,023) (1.44)
490,408 21.40

523,431 23.87
523,431 23.87

523,431 27.40
523,431 27.40

689,981 30.11
689,981 30.11

689,981 31.47
689,981 31.47

689,981 36.12
689,981 36.12

52,343
52,343

2.28
2.28

250,951 10.95
(250,951) (10.95)
894,294 39.03
626,018 27.32
(530,947) (23.17)
989,365 43.18

52,343
52,343

2.39
2.39

250,951 11.44
250,951 11.44
612,463
698,678
(416,847)
894,294

52,343
52,343

2.74
2.74

250,951 13.14
250,951 13.14

27.93 477,417 24.99
31.86 453,811 23.76
(19.01) (318,765) (16.69)
40.78 612,463 32.06
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ
สําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)
2556
องคประกอบอื่นส8วนของเจาของผลต8างจากการแปลง
ค8างบการเงิน
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
ผลกําไรที่ยังไม8เกิดขึ้นจากการปรับมูลค8าของหลัก
ทรัยพเผื่อขาย
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ยอดตนป$
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
หุนทุนซื้อคืน
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
ส8วนไดเสียทีไ่ ม8มีอํานาจควบคุม
ยอดตนป$
เพิ่มระหว8างป$
ลดระหว8างป$
ยอดปลายป$
รวมส8วนของเจาของ

%

(35,161) (1.53)
13,665 0.60
(21,496) (0.94)

2555

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
%
2554
%

(37,365) (1.70)
2,204 0.10
(35,161) (1.60)

(37,045) (1.94)
(320) (0.02)
(37,365) (1.96)

424
189
613

0.02
0.01
0.03

283
141
424

0.01
0.01
0.02

155
128
283

0.01
0.01
0.01

1,522

0.07

(66)

-

-

-

(38) (0.00)
1,484 0.06

1,588
1,522

0.07
0.07

(250,951) (10.95)
250,951 10.95
-

(39) (0.00)
(27) (0.00)
(66) (0.00)

(250,951) (11.44) (250,951) (13.14)
(250,951) (11.44) (250,951) (13.14)

65,951 2.88
69,201 3.16
74,769 3.91
24,391 1.06
7,332 0.33
9,024 0.47
(1,826) (0.08) (10,582) (0.48) (14,592) (0.76)
88,516 3.86
65,951 3.01
69,201 3.62
2,291,214 100.00 2,192,785 100.00 1,910,270 100.00

หนา 91

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด
สําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก8อนภาษีเงินได
ปรับปรุงดวย :
ค8าเสื่อมราคาและค8าตัดจําหน8าย
(กําไร) ขาดทุนที่ยังไม8เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรที่ยังไม8เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนชั่วคราว
หนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้การคา
ส8วนแบ8ง(กําไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร8วม
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย
ขาดทุนจากการดอยค8าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหน8ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหน8ายสิทธิการเช8า
กําไรจากการจําหน8ายเงินลงทุนชั่วคราว
กําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ค8าใชจ8ายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดดอกเบีย้ รับ
ดอกเบี้ยจ8าย
กําไรจากกการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย6และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
เงินมัดจําระยะยาว
สินทรัพยไม8หมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินจากโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ภาษีมูลค8าเพิ่มรอนําส8ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม8หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ8ายเงินชดเชยพนักงาน

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2554

2556

2555

797,723

932,155

695,274

289,618
(823)
(6,792)
32
(9,018)
53
14,069
774
(3,919)
(1,762)
17,732
(8,296)
4,277

260,492
(695)
(14,160)
(18,434)
(19,046)
1,000
15,496
(593)
15,593
(16,178)
4,647

263,719
(227)
(1,837)
417
7,624
(750)
(362)
12,761
(10,985)
3,887

1,093,668

1,160,277

969,521

(12,870)
(47,164)
(3,368)
(45,417)
(3,551)
18,454
1,914
5,160
(3,058)
(174)
1,003,594
10,333
-

(41,992)
(31,278)
5,885
(14,844)
(11,125)
101,226
1,398
24
8,789
42
1,178,402
18,205
(2,770)

(9,786)
(36,256)
(8,389)
(17,060)
(15,980)
41,659
(2,084)
9,817
(824)
782
931,400
7,013
(2,366)
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จ8ายดอกเบี้ย
จ8ายภาษีเงินได
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

(4,015)
(190,040)
819,872

(4,647)
(244,454)
944,736

(3,887)
(190,650)
741,510
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งบกระแสเงินสด
สําหรับป,สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (ตอ)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่ใชเปBนหลักประกัน
เงินสดจ8ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินปNนผลรับจากบริษัทร8วม
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนของบริษัทย8อย
เงินสดจ8ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดจ8ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจ8ายเพื่อซื้อสินทรัพยไม8มีตัวตน
เงินสดจ8ายเพื่อซื้อสิทธิการเช8า
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(หนวย:พันบาท)
งบการเงินรวม
2554

2556

2555

20,000
(766,784)
1,170,000
3,860
(511,552)
2,093
(9,433)
(16,326)
(108,142)

(3,755)
(441,488)
3,390
19,390
(10,000)
(291,740)
1,129
(5,502)
(2,246)
(730,852)

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ8ายคืน)จากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ8ายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ8ายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ8ายปNนผลแก8ผไม8
ู มีอํานาจควบคุมของบริษัทย8อย
เงินสดจ8ายหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช8าการเงิน
เงินปNนผลจ8าย
เงินสดรับจากส8วนไดเสียทีไ่ ม8มีอํานาจควบคุมเพิม่
จากเงินลงทุนในบริษัทย8อยเพิ่ม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2,058
(72,555)
25,000
(6,646)
(563,912)

(1,580)
(16,649)
10,431
(4,813)
(4,710)
(416,831)

1,580
(3,747)
(22,361)
62,093
(4,439)
(322,414)

10,003
(606,052)

(434,152)

(289,288)

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม8ไดเกิดขึ้นจริง
ของเงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด
ผลต8างจากการแปลงค8างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท8าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

691
(2,971)
103,398
443,458
546,856

14
(9,077)
(229,331)
672,789
443,458

227
(14,930)
(69,412)
742,201
672,789
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14.

คําอธิบายและการวิเคราะห6ของฝEายจัดการ
การวิเคราะห6ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)

สรุปผลการดําเนินงานป, 2556
ในป$ 2556 กลุ8มบริษัทมีรายไดจากการขายและบริการจํานวน 7,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป$ก8อน
เปBนจํานวน 474 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 7.26 โดยมีกําไรสุทธิจํานวน 626 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป$ก8อน 82
ลานบาท คิดเปBนอัตรากําไรที่ลดลง รอยละ 11.56 โดยสาเหตุหลักมาจากผลกระทบของปNจจัยความไม8สงบทางการเมือง
ทําใหผูบริโภคชะลอการใชจ8าย ในช8วงไตรมาส 4 อย8างไรก็ตามใน ป$ 2556 กลุ8มบริษัทไดมีการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคตอย8างต8อเนื่อง โดยมีการเปEดรานอาหารและเบเกอรี่ชอพภายใตแบรนด เอส แอนด พี่ จํานวน 448 จุด
ขาย นอกจากนั้นยังไดขยายธุรกิจรานอาหารญี่ปุPนประเภทหมูทอด ทงคัตสึ ภายใตแบรนด Maisen ซึ่งเปEดดําเนินกิจการ
สาขาแรกในปลายป$ 2555 และเปEดเพิ่มอีก 3 สาขาในป$ 2556 สําหรับในเดือนกันยายน 2556 บริษัทยังไดร8วมทุนกับบริษัท
อุเมโนะฮานะ จํากัด ดําเนินธุรกิจรานอาหารญี่ปุPนชื่อ “Umenohana” เปBนรานอาหารญี่ปุPนระดับสูงที่มีรูปแบบการเสิรฟ
แบบไคเซกิ ซึ่งเปBนรูปแบบการเสิรฟอาหารแบบดั้งเดิมของอาหารญี่ปุPน โดยอาหารญี่ปุPนทั้ง 2 แบรนดไดรับการตอบสนอง
อย8างดีมากจากผูบริโภคในประเทศไทย
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจาก 6,527 ลานบาท ในป$ 2555 เปBน 7,000 ลานบาทในป$ 2556 หรือมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 7.25 สามารถแบ8งแยกตามประเภทช8องทางการจัดจําหน8ายได ดังนี้

ชองทางการจําหนาย
ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ธุรกิจขายส8งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ธุรกิจรานอาหารในต8างประเทศ
อื่น ๆ *
รวมทั้งสิ้น

รายไดแยกตามประเภทชองทางการจัดจําหนาย
(หนวย: ลานบาท)
ป, 2556
ป, 2555
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
5,382
76.89
5,025
76.99
7.10
722
10.31
645
9.88
11.94
892
12.74
853
13.07
4.57
4
0.06
4
0.06
0.00
7,000
100.00
6,527
100.00
7.25

* รายไดจากการใหเช8าสถานที่แก8บุคคลภายนอก
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ธุรกิจรานอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ
ในป$ 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส8วนรอยละ 76.89 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป$ก8 อนเปBน จํานวน 357 ลานบาท โดยมีอัต ราการเติบโตรอยละ 7.10 อัน เนื่องมาจากการเติ บโตของยอดขายของ
รานอาหารและเบเกอรี่ของจุดขายเดิมประกอบกับยอดขายจากการเปEดจุดขายเพิ่มเติม ทั้งแบรนด เอส แอนด พี และแบรนด
ใหม8ภายใตแบรนด Maisen และ Umenohana ซึ่งในป$ 2556 บริษัทมีการขยายสาขารานอาหารและเบเกอรี่ภายใตแบรนด
ต8างๆ ภายในประเทศจํานวน 63 สาขา โดยแบ8งเปBนรานอาหาร 12 สาขาและรานเบเกอรี่ 51 สาขา รวมจุดขายของบริษัท ณ
วันสิ้นป$ 2556 ที่ 461 สาขา โดยแบ8งเปBนรานอาหาร 121 สาขาและรานเบเกอรี่ 340 สาขา โดยบริษัทยังคงมุ8งเนนการเปEด
สาขาใหม8สําหรับแบรนด เอส แอนด พี ในพื้นที่ต8างจังหวัดต8อเนื่องจากป$ก8อน เนื่องจากบริษัทมองเห็นศักยภาพและกําลังซื้อ
ของผูบริโภคที่มีแนวโนมที่ดีในภูมิภาคต8างๆ ของประเทศไทยตามการกระจายตัวของภาคเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตอย8าง
มากในต8างจังหวัด อีกทั้งในภูมิภาคยังมีอัตราค8าเช8าและค8าแรงงานที่ต่ํากว8าพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้บริษัทยังไดมีการ
วางแผนกลยุทธทางการตลาดในดานการส8งเสริมการขายผ8านสื่อโฆษณาต8างๆ เพื่อสรางความรูสึกที่ดีและมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภัณฑตราสินคา (แบรนด) “เอส แอนด พี” อย8างต8อเนื่อง
ธุรกิจขายสงอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป
ในป$ 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มสี ัดส8วนรอยละ 10.31 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป$ก8อนเปBนจํานวน 77 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 11.94 เนื่องจากบริษัทไดใชกลยุทธการขยายฐานลูกคา
ตามการขยายสาขาของธุรกิจ Modern Trade และการจัดหากลุ8มพันธมิตรรานคารายใหม8ที่มีศักยภาพในการสนับสนุนธุรกิจ
ใหมีการเติบโตเพิ่มขึ้น
ธุรกิจรานอาหารในตางประเทศ
ในป$ 2556 รายไดจากธุรกิจนี้มีสัดส8วนรอยละ 12.74 ของรายไดจากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของป$ก8อนเปBนจํานวน 39 ลานบาท โดยมีอัตราการเติบโตรอยละ 4.57 ถึงแมว8าในป$ 2556 เศรษฐกิจทั่วโลกโดยเฉพาะใน
ภาคพื้นยุโรปจะอัตราการขยายตัวที่ต่ําเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นแต8กลุ8มบริษัทก็มีรายไดเพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เนื่องจาก
รานอาหารไทยในต8างประเทศของบริษัทเปBนที่ยอมรับถึงมาตรฐานของคุณภาพของอาหารและการใหบริการทั้งแบรนด
“Patara” ที่เปBนที่รูจักและประสบความสําเร็จอย8างดีเยี่ยมในประเทศอังกฤษ และแบรนด “Bangkok Jam” ซึ่งเปBนแบรนด
ที่ไดรับความนิยมอย8างมากในประเทศสิงคโปร
รายไดแยกตามรายผลิตภัณฑ6
(หนวย: ลานบาท)
ป, 2556
ป, 2555
เพิ่มขึ้น(ลดลง )
ผลิตภัณฑ6
รอยละ
จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ
เบเกอรี่
3,144
44.91
2,952
45.23
6.50
อาหารและเครื่องดื่มในประเทศ
2,117
30.24
1,919
29.40
10.32
อาหารในต8างประเทศ
892
12.74
853
13.07
4.57
ผลิตภัณฑอาหาร **
625
8.93
590
9.04
5.93
ผลิตภัณฑอื่น ๆ ***
222
3.17
213
3.26
4.23
รวมทั้งสิ้น
7,00
100.00
6,527
100.00
7.25
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** ผลิตภัณฑอาหารที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทประกอบดวย อาหารสําเร็จรูปแช8แข็ง ไสกรอก เยลลี่และผลิตภัณฑกลิน่ สีผสมอาหาร
*** ประกอบดวยผลิตภัณฑรับจางผลิตภายใตแบรนด S&P สินคาฝากขาย ผลิตภัณฑเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ และรายไดจากการใหเช8าสถานที่

ในป$ 2556 ผลิตภัณฑเบเกอรี่ยังคงครองสัดส8วนส8วนแบ8งรายไดจากการขายและบริการสูงที่สุดคือรอยละ 44.91
ในขณะที่สัดส8วนของอาหารและเครื่องดื่มในประเทศอยู8ที่รอยละ 30.24 ดานอัตราการเติบโตของยอดขายกลุ8มเบเกอรี่ มี
อัตราการเติบโตอยู8ที่รอยละ 6.50 โดยเปBนผลจากการขยายสาขาใหม8 และการเพิ่มยอดขายในสาขาเดิมโดยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายและเปBนที่ตองการของกลุ8มผูบริโภค การส8งเสริมการขายในรูปแบบต8างๆ ส8วนอาหาร
และเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัวในอัตรารอยละ 10.32 โดยบริษัทไดมีการพัฒนารายการอาหารใหม8ๆ โดยเพิ่มรายการ
อาหารเพื่อสุขภาพ การจัดกลุ8มชุดอาหารพิเศษตามเทศกาลต8างๆ ซึ่งทําใหบริษัทไดรับการตอบรับจากกลุ8มลูกคา ทั้งรายเก8า
และรายใหม8เปBนอย8างดี
ตนทุนขายและตนทุนการใหบริการ
ในป$ 2556 บริษัทมีอัตราส8วนตนทุนขายและการบริการเพิ่มขึ้นจากรอยละ 53.09 ในป$ 2555 เปBนรอยละ 54.34
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มอัตราค8าจางในการผลิตเพื่อรักษากําลังคน ประกอบกับราคาวัตถุดิบสําหรับการผลิตอาหาร เช8น
เนื้อสัตวและอาหารทะเล มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป$ก8อน
คาใชจาย
กลุ8มบริษัทฯ มีค8าใชจ8ายรวมจํานวน 2,497.01 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของป$ก8อนจํานวน 245.40 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10.90 สาเหตุหลักที่ทําใหค8าใชจ8ายมีการเปลี่ยนแปลง ไดแก8 ค8าใชจ8ายในการขายเพิ่มขึ้น 64.78
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 31.38 ซึ่งหากเทียบเปBนสัดส8วนค8าใชจ8ายในการขายต8อรายไดจากการขายและบริการ คิดเปBน
รอยละ 3.87 โดยสาเหตุหลักมาจากการโฆษณาและการจัดกิจกรรมทางการตลาดในช8วงปลายป$ ค8าใชจ8ายในการบริหาร
เพิ่มขึ้น 182.93 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.18 ซึ่งหากเทียบเปBนสัดส8วนค8าใชจ8ายในการบริหารต8อรายไดจากการขาย
และบริการ คิดเปBนรอยละ 31.08 โดยสาเหตุหลักเนื่องจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงาน ทําใหค8าใชจ8ายพนักงานเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.31 และค8าใชจ8ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 12.11 จากสาเหตุจากการเปEดจุดขาย
เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต8างประเทศ
กําไรสุทธิ
นื่องจากการขยายตัวของรายไดจากการขายและบริการในป$ 2556 ขยายตัวต่ํากว8าเปoาหมายที่ตั้งไว มีผลใหอัตรา
กําไรสุทธิส8วนที่เปBนของบริษัทใหญ8ต8อรายไดสุทธิจากการขายและบริการลดลงจากรอยละ 10.84 ในป$ 2555 เปBนรอยละ
8.94 ในป$ 2556 โดยกําไรสุทธิส8วนที่เปBนของบริษัทใหญ8ลดลงจาก 708 ลานบาท ในป$ 2555 เปBน 626 ลานบาท ในป$ 2556
ลดลง 82 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 11.56 และอัตราผลตอบแทนต8อส8วนของผูถือหุนบริษัทใหญ8ลดลงจากรอยละ 35.68
ในป$ 2555 เปBนรอยละ 28.92 ในป$ 2556
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กลุ8มบริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยลดลงจากรอยละ 21.82 ในป$ 2555 เปBนรอยละ 17.92 ในป$ 2556
เนื่องจากกําไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวลดลง
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ภาพรวมฐานะทางการเงินและกระแสเงินสดป, 2556
กลุ8มบริษัทมีสินทรัพยรวม ณ สิ้นป$ 2556 จํานวน 3,539 ลานบาท ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนในสัดส8วน
รอยละ 45.06 และสินทรัพยไม8หมุนเวียน รอยละ 54.94 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนมีสัดส8วนเพียงรอยละ 30.70 ของ
สินทรัพยรวม กลุ8มบริษัทจึงมีสภาพคล8องในระดับที่ 1.47 เท8า เนื่องจากเปBนธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนสูงจากการขายเปBนเงินสด
เปBนส8วนใหญ8
ในดานกระแสเงินสดนั้น มีเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 820 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับก8อนภาษี
เงินไดจํานวน 1,010 ลานบาท ในระหว8างป$มีการจ8ายภาษีเงินไดจํานวน 190 ลานบาท
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของเงินสดที่ใชในกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินนั้น ประกอบดวยเงินสดจ8ายจากการ
ขายเงินลงทุนชั่วคราวสุทธิจํานวน 403 ลานบาท การลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน 512 ลานบาท ซึ่งเปBนผลมา
จากกลุ8มบริษัทมีการลงทุนในการซื้อที่ดิน เครื่องจักรเพื่อใชในการผลิต และการลงทุนในการก8อสราง และเครื่องตกแต8ง
อุปกรณ เนื่องจากการขยายสาขาของรานอาหารและเบเกอรี่ นอกจากนี้ไดใชเงินสดในการจ8ายเงินปNนผลจํานวน 564 ลาน
บาท เมื่อรวมกับกระแสเงินสดรับสุทธิจากการดําเนินงานและรายการย8อยอื่นๆ แลว กลุ8มบริษัทมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจํานวน
103 ลานบาท โดยเมื่อรวมกับเงินสดที่มีอยู8 ณ วันตนป$ 2556 จํานวน 443 ลานบาทแลว ทําใหมีเงินสดและรายการเทียบเท8า
เงินสดเพื่อใชในกิจการ ณ วันสิ้นป$จํานวน 547 ลานบาท
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การรับรองความถูกตองของขอมูล
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป'ฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว+า
ขอมูลดังกล+าวถูกตองครบถวน ไม+เป.นเท็จ ไม+ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไม+ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้
บริษัทขอรับรองว+า
(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป'ไดแสดงขอมูลอย+างถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย+อยแลว
(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเป8ดเผยขอมูลที่ดีเพื่อใหแน+ใจว+าบริษัทไดเป8ดเผยขอมูลในส+วนที่เป.นสาระสําคัญ
ทั้งของบริษัทและบริษัทย+อยอย+างถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล+าว
(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกล+าว และบริษัทได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ต+อผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพร+องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทําที่มิชอบ
ที่อาจมีผลกระทบต+อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย+อย
ในการนี้ เพื่อเป.นหลักฐานว+าเอกสารทั้งหมดเป.นเอกสารที่ชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัท
ไดมอบหมายให นายประเวศวุฒิ ไรวา เป.นผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวยหากเอกสารใดไม+มีลายมือชื่อของ
นายประเวศวุฒิ ไรวา กํากับไว บริษัทจะถือว+าไม+ใช+ขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกล+าวขางตน

ชื่อ

ตําแหนง

1. นายประเวศวุฒิ ไรวา

กรรมการผูจัดการใหญ+

2. นางเกษสุดา ไรวา

กรรมการรองผูจัดการใหญ+

ชื่อ

ผูรับมอบอํานาจ

นายประเวศวุฒิ ไรวา

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

ลายมือชื่อ

กรรมการผูจัดการใหญ+
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นางภัทรา ศิลาอ"อน
ประธานกรรมการ
20 เมษายน 2537

รอยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
20 เมษายน 2537
นายประเวศวุฒิ ไรวา
กรรมการผูจัดการใหญ"
20 เมษายน 2537

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

72 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาเอกกิตติมศักดิ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
66 ปริญญาโท M.A. (Economics)
มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
63 ปริญญาตรี Political Science
มหาวิทยาลัยอินเดียน"า สหรัฐอเมริกา
โครงการอบรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- Modern Managers Program (MMP)
- Modern Marketing Management (MMM)

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
7.60
พี่สาวคนโต
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

2.24

นองชายคนที่ 1

ทั้ง 5 ป5 /
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

6.22

นองชายคนที่ 3

ทั้ง 5 ป5/
กรรมการผูจัดการใหญ"
กรรมการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
(มหาชน) / ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หนา 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายขจรเดช ไรวา
กรรมการบริหาร
20 เมษายน 2537

อายุ
(ป3)

นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผูจัดการใหญ"
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
20 เมษายน 2537

60 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยนอรธอิสเทิรน บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรผูบริหารระดับสูง รุ"น 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรภูมิพลังแผ"นดิน รุ"น 1
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

64 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2.10
นองชายคนที่ 2 ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

7.74

ภริยาของ
2556 – ปfจจุบัน/
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
นายประเวศวุฒิ ไรวา กรรมการสรรหาและกําหนด
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ค"าตอบแทน
2551 – ปfจจุบัน/
กรรมการรองผูจัดการใหญ"
2537 – ปfจจุบัน/
กรรมการบริหาร
2533 – ปfจจุบัน/
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด /
กรรมการผูจัดการใหญ"
ธุรกิจรานอาหารในต"างประเทศ

1.14

บุตรชายของ 2555 – ปfจจุบัน /
นางภัทรา ศิลาอ"อน ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานการคาและการพาณิชย รุ"น 6

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
นายวิทูร ศิลาอ"อน
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปgลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 2

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายวิทูร ศิลาอ"อน (ต"อ)
รองผูจัดการใหญ"อาวุโสธุรกิจอาหาร
ในประเทศ
11 สิงหาคม 2553

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

ปริญญาตรี ดานการบริหารการโรงแรมและอาหาร
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
14 สิงหาคม 2541

66 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Management Development Program JJ Kellogg
North Western University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
2553 – ปfจจุบัน /
กรรมการ
2550 – 2553/
2551 – ปfจจุบัน /

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

รองผูจัดการใหญ"อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจัดการใหญ"สายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝkายพัฒนาธุรกิจ
0.012

ไม"มี

ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการอิสระและ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ , กรรมการบริหาร บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จํากัด (มหาชน) / ธุรกิจ
ผลิตและจําหน"ายวัสดุก"อสราง กระเบื้อง
เซรามิค

เอกสารแนบ 1 หนา 3

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ 2544

อายุ
(ป3)

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
คุณวุฒิการศึกษา
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
54 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ไม"มี
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรรมการอิสระและ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการอิสระและ
บริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร จํากัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการตรวจสอบ
/ ธุรกิจโรงพยาบาล
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
21 เมษายน 2553

66 M.B.A. Accounting Information System
New York University, U.S.A.
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบาย
ค"าตอบแทน
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

-

ไม"มี

2553 - ปfจจุบัน /
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค"าตอบแทน
2552 – ปfจจุบัน /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
2549 – ปfจจุบัน /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษาฝkายจัดการ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจบริการดานการเงิน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน)
/ ธุรกิจการสื่อสาร
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายเคมีภัณฑ กระดาษ
ผลิตภัณฑก"อสราง

เอกสารแนบ 1 หนา 4

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ (ต"อ)

อายุ
(ป3)

นางปfทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
11 เมษายน 2553

58 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ
Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นายปgยะ ซอโสตถิกุล

43 ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ (MBA)

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

คุณวุฒิการศึกษา

Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2546 – ปfจจุบัน /
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ, กรรมการบริหาร
ธุรกิจจําหน"ายผลิตภัณฑพลาสติกทุกชนิด
2538 – ปfจจุบัน /
บริษัท เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) /
กรรมการ
ธุรกิจการประกันภัย

0.01

ไม"มี

2553 – ปfจจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมการสรรหาและ
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
กําหนดค"าตอบแทน
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหน"ายสินคา
2542 – ปfจจุบัน /
แฟชัน่ จากต"างประเทศ
ประธานเจาหนาที่ฝkาย
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูyด กรุzป จํากัด (มหาชน) /
ทรัพยากรบุคคล
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจเครือข"าย
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ
รานอาหารบริการด"วน
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /

-

ไม"มี

2555 – ปfจจุบัน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2554 – ปfจจุบัน /
กรรมการอิสระ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 5

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายปgยะ ซอโสตถิกุล (ต"อ)
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 พฤศจิกายน 2553

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร ดานวิศวกรรมเคมี

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค"าตอบแทน
2544 – ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ปfจจุบัน /
กรรมการ
- ปfจจุบัน /
กรรมการ
- ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร

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

- ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร
- ปfจจุบัน /
กรรมการบริหาร

บริษัท เอราวัณนา จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
บริษัท สยามเฮาซิ่ง จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษัท ซีคอน จํากัด /
ธุรกิจรับเหมาก"อสรางอาคารทุกชนิด
บริษัท ไทยชูรส จํากัด /
ธุรกิจผลิตและ จําหน"ายผงชูรส
บริษัท นันยางมารเก็ตติ้ง จํากัด /
ธุรกิจคาส"ง คาปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท นันยางอุตสาหกรรม จํากัด /
ธุรกิจคาส"ง คาปลีก รองเทาผาใบ รองเทานันยาง
บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจใหเช"าพื้นที่

เอกสารแนบ 1 หนา 6

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายจอหน สกzอต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
28 กุมภาพันธ 2555

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

43 ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว"างประเทศ
Washington State University, Pullman, WA,,
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
Washington State University, Pullman, WA,

สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
Australian Institute of Company Directors
Association
ประกาศนียบัตร Director Finance Program (DFP)
Australian Institute of Company Directors

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
ไม"มี
2555 – ปfจจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2553 – ปfจจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
กรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2552 – ปfจจุบัน /
บริษัท ไมเนอร คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) /
ประธานเจาหนาที่ฝkาย
และบริษัทในเครือ / ธุรกิจจัดจําหน"ายสินคา
ทรัพยากรบุคคล
แฟชั่นจากต"างประเทศ
2545 – ปfจจุบัน /
บริษัท เดอะ ไมเนอร ฟูyด กรุzป จํากัด (มหาชน) /
รองประธานกรรมการ
ธุรกิจเครือข"ายรานอาหารบริการด"วน

Association

เอกสารแนบ 1 หนา 7

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นางพัชรี จันทรโชติ
รองผูจัดการใหญ"สายปฏิบัติการสาขา

อายุ
(ป3)

นายสมจิตร กิติธีระกุล
รองผูจัดการใหญ"สายการผลิตเบเกอรี่

52 ปริญญาโท ศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

62 ประกาศนียบัตรพาณิชย
โรงเรียนเจาพระยาพาณิชยการ

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
0.03
ไม"มี
ทั้ง 5 ป5 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สาย
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ปฏิบัติการสาขา
-

ไม"มี

ทั้ง 5 ป5 /
รองผูจัดการใหญ"สายการ
ผลิตเบเกอรี่

นายจงชนะ จันทมาศ
49 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
รองผูจัดการใหญ"สายการผลิตอาหาร /
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

-

ไม"มี

2556 – ปfจจุบัน /
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
2551 – ปfจจุบัน /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
รองผูจัดการใหญ"สายการ
ผลิตอาหาร

นายภากรณ ทิวเจริญ
รองผูจัดการใหญ"ฝkายพัฒนาธุรกิจ
โกลเบิล

-

ไม"มี

2556 – ปfจจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด /
รองผูจัดการใหญ"
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ฝkายพัฒนาธุรกิจโกลเบิล
2551 – 2556 /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
รองผูจัดการใหญ"สายการขาย
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

43 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
SASIN – Kellogg Program
ปริญญาตรี สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 8

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายภากรณ ทิวเจริญ (ต"อ)

อายุ
(ป3)

นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์

53 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)

รองผูจัดการใหญ"สายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห"งประเทศไทย
ตั้งแต"ป5 พ.ศ. 2529

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร

-

ไม"มี

ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2548 – 2550 /
บริษัทเครือซิเมนตไทย (SCG) /
ผูบริหารดานการตลาดและ
ธุรกิจผลิตและจัดจําหน"ายเคมีภัณฑ
ต"างประเทศ
2555 – ปfจจุบัน /
รองผูจัดการใหญ"สายบัญชี
และการเงิน
2541 – 2551 /
ผูจัดการฝkายบัญชี

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

เอกสารแนบ 1 หนา 9

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล /
ตําแหน'ง /
วันที่รับตําแหน'ง
นายวิทูร ศิลาอ"อน
เลขานุการบริษัท
21 เมษายน 2553

อายุ
(ป3)

คุณวุฒิการศึกษา

46 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอรท คารโรลายนา แชปเปgลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP)
สมาคมส"งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส'วน
ความสัมพันธ/
ประสบการณ/ทํางานในระยะ 5 ป3ยอนหลัง
การถือหุน ทางครอบครัว
(รอยละ) ระหว'างผูบริหาร
ช'วงเวลา / ตําแหน'ง
บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1.14
บุตรชายของ 2555 – ปfจจุบัน /
บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการบริหาร
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ความเสี่ยง
2553 – ปfจจุบัน /
กรรมการ
2550 – 2553/
2551 – ปfจจุบัน /
รองผูจัดการใหญ"อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจัดการใหญ"สายพัฒนา
ธุรกิจการตลาดรานอาหาร
2545- 2549 /
ผูจัดการฝkายพัฒนาธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หนา 10

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหนงของผูบริห ารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ในบริษัทยอย และบริษัทรวม

รายชื่อ
1. นางภัทรา ศิลาอ"อน
2. ร&อยโทวรากร ไรวา
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นายขจรเดช ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นายวิทูร ศิลาอ"อน
7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
9. นายอวิรุทธ วงศพุทธพิทักษ
10. นางป;ทมาวลัย รัตนพล
11. นายจอหน สก<อต ไฮเน็ค
12. นายป?ยะ ซอโสตถิกุล
13. นางพรพิไล ไรวา
14. นางพันทิพา ไรวา
15. นางจันทนิภา สุริยง
16. นางพัชรี จันทรโชติ
17. นายสมจิตร กิติธีระกุล
18. นายจงชนะ จันทมาศ
19. นายภากรณ ทิวเจริญ
20. นางกัลยุพา อัชชะกุลวิสุทธิ์

บริษัท
เอส แอนด( พี เอส แอนด( พี
ซินดิเคท
แอสเซท
x
x
//
//
//
//
//
//
//
//
//
/
/
/
/
/
/
//
//

เอส แอนด( พี
อิน เตอร(เ นชั่น แนล ฟู/ด ส(

//
//
//
//

เอส แอนด( พี อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด( พี
ฟู/ด โซลูชั่น เอส แอนด( พี
โกลเบิล
x
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

//
//

บริษัทยอย
ภัทรา เอส แอนด( พี ธีม ฟู/ดส(
(เจนีวา) เรสทัวรองท( (พีทีอี)
/

/

//
x
//

/

เอส เค
เคเทอริ่ง
/

/

บริษัทรวม
ภัทรา บางกอกแจม บางกอกแจม
เอช ดี
ฟู/ดเฮาส(
เวียนนา ไตหวัน
มาเลเซีย ดิสทริบ ิวเตอร(ส เคเทอร(ริ่ง
/
/

ภัทรา
ไตหวัน

พาทิโอ
ไตหวัน

ภัทรา
ป5กกิ่ง
/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/
/

//
/
/
/

//
/

หมายเหตุ :
X ประธานกรรมการ
/ กรรมการ
เอส แอนด พี ซินดิเคท
เอส แอนด พี แอสเซท
เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูJดส
เอส แอนด ฟูJด โซลูชั่น
เอส แอนด พี โกลเบิล
ภัทรา (เจนีวา)
อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด( พี
เอส แอนด พี เรสทัวรองท
ธีม ฟูJดส (พีทีอี)

//

กรรมการบริหาร

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอส แอนด พี แอสเซท จํากัด
บริษัท เอส แอนด พี อินเตอรเนชั่นแนล ฟูJดส จํากัด
บริษัท เอส แอนด ฟูJด โซลูชั่น จํากัด
บริษัท เอส แอนด พี โกลเบิล จํากัด
ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ
บริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด พี จํากัด
บริษัท เอส แอนด พี เรสทัวรองท จํากัด
ธีม ฟูJดส พีทีอี จํากัด

เอส เค เคเทอริ่ง
ภัทรา ไต&หวัน
พาทิโอ ไต&หวัน
ภัทรา ป;กกิ่ง
ภัทรา เวียนนา
บางกอกแจม (ไต&หวัน)
บางกอกแจม (มาเลเซีย)
เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส
ฟูJดเฮ&าส เคเทอรริ่ง

เอส เค เคเทอริ่ง พีทีอี จํากัด
บริษัท ภัทรา ไต&หวัน จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแต"เดือนกันยายน 2550)
บริษัท พาทิโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (หยุดดําเนินการตั้งแต"เดือนตุลาคม 2554)
บริษัท ภัทรา อินเตอรเนชั่นแนล เรสทัวรองท แมเนจเม&นท (ป;กกิ่ง)จํากัด
ภัทรา เรสทัวรองท, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บริษัท บางกอกแจม จํากัด (ไต&หวัน)
บริษัท บางกอกแจม จํากัด (มาเลเซีย)
บริษัท เอช ดี ดิสทริบิวเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ฟูJดเฮ&าส เคเทอรริ่ง เซอรวิสเซส จํากัด

เอกสารแนบ

บริษัทที่เกี่ยวของ
เอส.อาร(.
เอสเตท
x
//
//
//
//

//
//

เอกสารแนบ 2 หน&า 1

บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) (ถามี)
3.1 ขอมูลของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
ชื่อ - สกุล / ตําแหนง

นางเชอรลี่ สว9างคง
ผชฝ.ประจําสํานักงานตรวจสอบ

อายุ
(ป*)

คุณวุฒิการศึกษา

44 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัดสวน
ความสัมพันธ#
การถือหุ+น ทางครอบครัว
(ร+อยละ) ระหวางผู+บริหาร
0

ไม9มี

ประสบการณ#ทํางานในระยะ 5 ป*ย+อนหลัง
ชวงเวลา / ตําแหนง

บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2553 – ปFจจุบัน ผชฝ.ประจํา
บริษัทเอสแอนดพีซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
สํานักงานตรวจสอบ
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
2551-2552 ผชฝ.ประจําศูนยดิลิ
เวอรี่

3.2 หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ใหสอดคลองตาม วิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ รวมทั้งขอบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ที่เป+นสากล เป+นการตรวจสอบเชิงป,องกันอย-างสรางสรรคทันเหตุการณ และยึดมั่นในจรรยาบรรณ โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน ไวดังนี้
• ตรวจสอบใหมีการจัดทํารายงานทางการเงินใหเป+นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทํา และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีที่ถก
ู ตองครบถวน มีความโปร-งใสและเชื่อถือได มีการ
เป5ดเผยขอมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย-างเพียงพอ
• พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีที่มก
ี าร เปลี่ยนแปลงและการเลือกใชนโยบายบัญชี ใหแก-คณะกรรมการตรวจสอบ
• กําหนดและพัฒนาวิธก
ี ารตรวจสอบเพื่อส-งเสริมการดําเนินงานของบริษทั ในแนวทางเชิงป,องกัน และสรางสรรคดวยเทคโนโลยีทที่ ันสมัย ใหเกิดประโยชนและเพิ่มคุณค-าแก-องคกรยิ่งขึ้น
• พิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเป+นตามกฎหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแห-งประเทศไทย
• ใหคําปรึกษาอย-างเป+นอิสระและเทีย
่ งธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพื่อลดความ เสี่ยงจากการปฏิบัติไม-ตรงตามหลักการที่หน-วยงานกําหนดไว
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บริษัท เอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
•
•
•
•

•
•
•
•

สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ
จัดใหมีระบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกําหนด KPIsวัดผลของผูตรวจสอบและสํานักงานตรวจสอบเพือ่ พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบใหดียิ่งขึ้น
จัดใหมีการตรวจสอบที่เป+นแนวทาง Innovative Auditing
กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบใหมีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบที่กาํ หนดโดยองคกรวิชาชีพสากล และส-งเสริมให
ผูตรวจสอบภายในไดรับวุฒิบัตร
พัฒนาองคความรู ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย-างต-อเนื่อง ตามสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ประสานงานกับผูสอบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบใหสอดคลองกับการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลที่ดี
ปฏิบัติภารกิจที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิ่มเติม
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