บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อ มูล ประจําปี
สิ้ น สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559
บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิน ดิ เคท จํากัด (มหาชน)

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สารบัญ
หน้ า
ส่ว นที่ 1

การประกอบธุร กิ จ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
16
3. ปั จจัยความเสีย่ ง
32
4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
35
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
39
6. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสําคัญอื่น
40
ส่ว นที่ 2 การจัด การและการกํากับดูแ ลกิ จ การ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
41
8. โครงสร้างการจัดการ
43
9. การกํากับดูแลกิจการ
58
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
74
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
83
12. รายการระหว่างกัน
89
ส่ว นที่ 3 ฐานะการเงิ น และผลการดําเนิ น งาน
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าํ คัญ
102
14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
119
การรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล
124
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี าํ นาจควบคุม และเลขานุ การบริษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแล
การปฏิบตั งิ านของบริษทั (Compliance)

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ส่ว นที่ 1
การประกอบธุร กิ จ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุร กิ จ
ภาพรวมการประกอบธุร กิ จ ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครือ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั ในเครือประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และ
เครือ่ งดื่ม ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต่างๆ พร้อมทัง้ เป็ นผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้
ชื่อ เอส แอนด์ พี ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและบริการ และโครงสร้างกลุ่ม บริษทั
เอส แอนด์ พี ดังต่อไปนี้
1.1

วิ ส ยั ทัศ น์ พัน ธกิ จ และกลยุทธ์ใ นการดํา เนิ น งานของบริ ษทั
วิ ส ยั ทัศ น์
To be the Most Trusted Thai Restaurant & Bakery Chain
พัน ธะกิ จ
· Always make customers happy
· Accelerate profitable growth in existing and related businesses
· Create new innovative products and services
· Attract and retain high performers through people development and employee engagement
· Simplify business process and increase productivity
· Contribute to our communities
กลยุทธ์
· Build Brand Equity
· Drive Growth of Existing Brands
· Enhance Manufacturing and Trading Business
· Fast International Expansion
· Develop & Deploy Effective Supporting System & Innovation
· People Excellence
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1.2

สารจากประธานกรรมการบริ ษทั

ปี 2559 ทีผ่ ่านมา เป็ นปี ทป่ี ระชาชนชาวไทยทัง้ ประเทศมีความรูส้ กึ เศร้าโศกร่วมกันจากการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
S&P ได้ร่วมถวายความอาลัย และจงรักภักดีทุกช่องทางเท่าที่สามารถทําได้ ไม่ว่าจะเป็ นการบริการอาหาร
และผลิตภัณ ฑ์อ่นื ๆ ให้แก่ประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพที่สนามหลวง การขอพระราชทานอนุ ญ าตเป็ น
เจ้าภาพบําเพ็ญ พระราชกุ ศ ล ดังนี้ แต่เรายังคงไม่ลืมการพัฒ นาองค์กรในทุ ก ๆด้าน ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องการพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ การพัฒนาพนักงาน การสร้างคนจากศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี ทีเ่ พิม่ ปริมาณ และคุณภาพมากขึน้ ทุกๆ
ปี เปิ ดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน รับรองโดยกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน กระทรวงแรงงาน และ S&P ยังคงใส่ใจ
สิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังเรื่องทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ใน 43 ปี ทีผ่ ่านมาคือ นําร่องโรงงานเบเกอรีพ่ ลังแสงอาทิตย์ ด้วยการ
ติดตัง้ แผง Solar Roof “ โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน ” ให้กบั สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา
กม. 23.5
ในนามของคณะกรรมการบริษทั ขอขอบคุณผู้ถอื หุน้ คู่คา้ ลูกค้า รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้
ความสนับสนุ นบริษทั ด้วยดีเสมอมา ในปี ท่ี 44 นี้ เราจะยังคงยึดหลักธรรมาภิบาล และมุ่งมันการรั
่
กษาคุณภาพของ
S&P ในการมอบผลิตภัณฑ์ทด่ี ี และการบริการทีป่ ระทับใจตลอดไป
1.3 การเปลี่ย นแปลงและพัฒ นาการที่ส าํ คัญ
กลุม่ ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายใต้เครือ่ งหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 ตุลาคม 2516
โดยเริม่ ต้นจากการเป็ นร้านขายไอศครีม อาหาร และของว่างในซอยสุขุมวิท 23 (ซอยประสานมิตร) ซึ่งได้รบั ความ
นิยม และการตอบรับจากลูกค้าจํานวนมาก จึงมีแนวคิดในการขยายประเภทธุรกิจเพิม่ ขึน้ ด้วยการทําธุรกิจร้านเบเกอรี่
และประสบความสําเร็จจากการเป็ นผู้นําในการผลิตเค้กแต่งหน้ าตามสังและเค้
่
กลายการ์ตูนรายแรกในประเทศไทย
รวมทัง้ การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่สี วยงาม ธุรกิจอาหารและเบเกอรีข่ องร้านได้รบั ความนิยมแพร่หลายในกลุ่มลูกค้า
ส่งผลให้มกี ารขยายสาขาอย่างรวดเร็วในแหล่งทําเลที่สําคัญทัง้ ในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยในปี 2523
เอส แอนด์ พี ได้เปิ ดตัวสาขา
สยามสแควร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็ นผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารรายแรกๆทีน่ ํากลยุทธ์
ด้านการตลาดร้านอาหารมาใช้ และการใช้
สื่อโฆษณาทางวิทยุ นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังเป็ นหนึ่งในผู้
บุกเบิกร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าอีกด้วย สําหรับในต่างจังหวัดนัน้ จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็ นจังหวัดแรกที่ เอส
แอนด์ พี มีการขยายสาขาออกไป
ในปี 2532 บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษทั มีการลงทุนและขยายงานทัง้ ทางด้านธุรกิจร้านอาหารและการผลิตเบเกอรีอ่ ย่างต่อเนื่อง ภายใต้ตรา “เอส
แอนด์ พี” ประกอบด้วย ธุรกิจร้านอาหาร เอส แอนด์ พี และธุรกิจร้านเบเกอรีเ่ อส แอนด์ พี โดยมุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกค้าให้มคี วามหลากหลายเพิม่ ขึน้ บริษทั สามารถสร้างเครื่องหมายการค้า “เอส แอนด์ พี” ให้เป็ นที่ยอมรับได้อย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังสามารถนํ าเสนอและสร้างตราใหม่ๆให้เป็ นที่ยอมรับแก่กลุ่มลูกค้าในระดับต่างๆอย่าง
แพร่ห ลาย ได้แ ก่ ร้า นอาหารไทย“Patara” ร้า นอาหารนานาชาติ “Patio” กลุ่ ม ร้า นอาหารในบรรยากาศที่เป็ น
เอกลักษณ์ ของตนเอง “Vanilla” ร้านกาแฟ “BlueCup” ผลิตภัณ ฑ์ขนมไทย คุก กี้ “Delio” วุ้น คาราจีแนน “Jelio
Jelly” และทีส่ าํ คัญคือ เอส แอนด์ พี
ถือเป็ นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาธุรกิจการจําหน่ายขนมไหว้พระจันทร์ตรา “S&P”
และ “มังกรทอง” ด้วยการบรรจุในซองสวยงามที่ช่วยรักษาความอร่อย สด และคุณภาพขนมได้นานขึน้ พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์ทอ่ี อกแบบอย่างสวยงามและทันสมัย พร้อมกิจกรรมการตลาดเพือ่ แนะนําสินค้าและสร้างยอดขาย
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ในปี 2533 บริษทั ได้มกี ารขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ โดยได้เปิ ดร้านอาหารไทยแห่งแรกภายใต้ช่อื
ร้าน
“ภัทรา” (Patara Fine Thai Cuisine) ทีก่ รุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยต้องการให้ชาวต่างชาติได้ลม้ิ
รสชาติอาหารไทย ที่ดี มีคุณ ภาพ ซึ่งก็ได้รบั การตอบรับเป็ นอย่างดี ประกอบกับความนิ ยมของอาหารไทยใน
ต่างประเทศมีมากขึน้ จึงมีการขยายร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั เอส แอนด์ พี มีรา้ นอาหารไทยตัง้ อยู่ใน 6
ประเทศทัวโลก
่
คือ อังกฤษ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สิงคโปร์ จีน และกัมพูชา รวมทัง้ สิน้ 25 สาขา ภายใต้ตราที่
หลากหลายทัง้ Patara, SUDA, Siam Kitchen, Bangkok Jam, Vanilla รวมไปถึงตรา เอส แอนด์ พี เองด้วย
บริษัท ได้ม ีก ารวิจ ยั และพัฒ นาด้านธุรกิจอาหารสํา เร็จ รูป รวมทัง้ อาหารแช่ แ ข็งพร้อมรับ ประทาน และ
ผลิตภัณฑ์
ไส้กรอก ภายใต้ตรา “Quick Meal” และ “Premo” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และพฤติกรรม
ในการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของผูบ้ ริโภค บริษทั ได้ลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนาด้านธุรกิจอาหารสําเร็จรูปอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้สนิ ค้าของบริษทั ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ โดยเน้นจุดแข็งในด้านคุณภาพ รสชาติ และ
ความหลากหลายของเมนู
และเพื่อให้การทําธุรกิจครบวงจรเพิม่ ขึน้ กลุ่มเอส แอนด์ พี ได้มกี ารขยายฐาน
การให้บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้ตรา “S&P Catering” บริการจัดส่งอาหารถึงบ้านและบริการอาหารปิ่ นโต
(S&P Delivery 1344) นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ก ารบริก ารของบริษั ท ครอบคลุ ม กลุ่ ม ลู ก ค้ า ได้ ก ว้า งขวางมากยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่มทีช่ ่นื ชอบอาหารญี่ป่ ุน บริษทั ก็ได้นําร้าน Maisen ซึง่ เป็ นร้านหมูทอดทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ในกรุงโตเกียวมา
เปิ ดบริการนอกประเทศญี่ป่ ุนเป็ นครัง้ แรกในปี 2555 และในปี 2556 ได้นําร้านอาหารญี่ป่ ุนแนวไคเซกิทม่ี ชี ่อื เสียงมาก
ของญีป่ ่ นุ คือร้าน Umenohana มาเปิ ดให้บริการครัง้ แรกนอกประเทศญีป่ ่ นุ
ในปี 2559 ซึง่ เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ดําเนินกิจการมาครบ 43 ปี และก้าวขึน้ สูป่ ี ท่ี 44 อย่างมันคง
่ บริษทั มีความมุง่ มัน่
ในการพัฒนา และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็ นผูน้ ํ าด้านธุรกิจร้านอาหาร และเบเกอรีแ่ บบครบ
วงจร รวมทัง้ การบริการที่ครอบคลุมช่องทางการจําหน่ ายต่างๆในตลาดทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ โดยมีหลัก
ปฏิบตั ทิ ย่ี ดึ ถือตลอดมา คือการนําเสนอสินค้าทีม่ คี ุณภาพดี มีคุณค่า ตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าให้ดที ส่ี ดุ นับตัง้ แต่วตั ถุดบิ และส่วนประกอบทีใ่ หม่ สด ปลอดภัย ผลิตสินค้า อาหาร เบเกอรี่ และเครือ่ งดื่ม
ทีม่ คี ุณภาพสูง สมํ่าเสมอ รสชาติดี สด และสะอาด
1.4 ภาพรวมการประกอบธุร กิ จ ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครือ
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และกลุ่มบริษทั ในเครือประกอบธุรกิจร้านอาหาร กาแฟ และ
เครือ่ งดื่ม ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และอาหารสําเร็จรูปต่างๆ พร้อมทัง้ เป็ นผูผ้ ลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้
ชื่อ เอส แอนด์ พี และตราอื่นๆ ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินธุรกิจ ประเภทผลิตภัณฑ์สนิ ค้าและบริการ และโครงสร้าง
กลุม่
บริษทั เอส แอนด์ พี ดังต่อไปนี้
1.4.1 กลุ่ม ธุร กิ จ ภายในประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีรา้ นอาหารและร้านเบเกอรีท่ ด่ี าํ เนินการอยูภ่ ายในประเทศรวมทัง้ สิน้ 490
สาขา และแฟรนไชส์ 1 สาขา ถือเป็ น ช่องทางจัดจําหน่ ายที่สําคัญ และทํารายได้ห ลักของบริษัท ซึ่งบริษัทได้วาง
ตําแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการของร้านแยกตามกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายโดยแต่ละร้านมีความโดดเด่นเฉพาะตัวทีแ่ ตกต่าง
กัน ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายอย่างทัวถึ
่ ง อาทิ ร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่ เอส
แอนด์ พี มุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้าครอบครัว ในวงกว้าง (Mass Customization) ในขณะทีร่ า้ นอาหารตราอื่นมุง่ เน้นกลุม่ ลูกค้า
ที่มลี กั ษณะเฉพาะเจาะจง (Specialty Restaurant) โดยสรุปรายละเอียดของร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศของ
บริษทั ได้ดงั ตาราง
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จํา นวนสาขา
ร้า นอาหาร และเบเกอรี่
ภายในประเทศ
S&P Bakery Shop
S&P Restaurant & Bakery
Vanilla Group
BlueCup (standalone)
Patio
Patara
Grand Seaside
Maisen
Umenohana
SNP
S&P Franchise
รวม

กรุงเทพมหานคร
114
70
5
2
1
1
9
1
2
1
206

ต่า งจังหวัด

รวม

215
67
1
1
1
0
0
285

329
137
5
3
1
1
1
10
1
2
1
491

นอกจากนี้บริษทั ยังดําเนินธุรกิจให้บริการจัดส่งอาหาร เบเกอรี่ และเครือ่ งดื่ม (S&P Delivery 1344) บริการจัด
เลีย้ งนอกสถานที่ (S&P Catering) และขายส่งอาหารและเบเกอรีส่ าํ เร็จรูปอีกด้วย (Trading)
1.4.2 กลุ่ม ธุร กิ จ ที่ด าํ เนิ น การโดยบริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เคท จํา กัด (มหาชน)
(1) S&P Restaurant & Bakery
ร้านอาหารที่ให้การบริการเต็มรูปแบบ ด้วยอาหารไทยและนานาชาติหลากหลาย เครื่องดื่ม และของ
หวานที่ม ีให้เลือกมากมาย อาทิ เครื่องดื่ม BlueCup ผลิต ภัณ ฑ์เบเกอรี่ ไอศกรีม รวมถึงสิน ค้าพร้อมรับ ประทาน
มากมาย ด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด คุณภาพ ความสดใหม่ ความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจนการเลือกคัด
สรรวัตถุดบิ อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์เมนูจากเชฟมืออาชีพ ปรุงสดทีร่ า้ น โดยให้บริการลูกค้าหลากหลายกลุ่มตัง้ แต่
วัยรุน่ คนทํางาน และสําหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว มีบริการหลากหลายให้เลือกทัง้ การรับประทานทีร่ า้ น (Eat in)
การซื้อกลับบ้าน (Take away) และบริการจัดส่งให้ท่บี า้ น (Delivery) นอกจากนี้ยงั เป็ นร้านอาหารที่ผูบ้ ริโภคสามารถ
เลือกซือ้ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง คุกกี้
เบเกอรีท่ ห่ี ลากหลาย และขนมไทย ซึ่งถือเป็ นทางเลือกง่าย ๆ ทีอ่ ร่อย
สําหรับทุก ๆ คนตลอดวัน สําหรับทุกๆโอกาส
(2) S&P Bakery Shop & Coffee
ร้า นเบเกอรี่ท่ี เ ลื อ กทํ า เลเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ต่ า งๆ ในแหล่ ง ชุ ม ชนทั ว่ ไป เช่ น ซู เ ปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ห้างสรรพสินค้า อาคารสํานักงาน สถานศึกษา โรงพยาบาล และสถานีบริการนํ้ามัน เพือ่ เพิม่ ความสะดวก รวดเร็ว ใน
การซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม กาแฟ BlueCup เบเกอรี่ เค้ก คุกกี้ แซนวิชและขนมปั ง ที่อบใหม่ สด ทุกวัน พร้อมทัง้
อาหารสําเร็จรูปอื่น ๆ โดยเน้นทําเลในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และครอบคลุมพืน้ ทีส่ าํ คัญๆ ในแต่ละภาคของประเทศ
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(3) ร้า น BlueCup Coffee
BlueCup Coffee เป็ นจุดจําหน่ ายกาแฟสดคุณภาพ และเครื่องดื่มอื่นๆ เริม่ ต้นขึน้ เป็ นครัง้ แรกเมื่อวันที่
21 มกราคม 2545 ในร้าน เอส แอนด์ พี ที่ ร.พ. ศิรริ าช ซึ่งในขณะนัน้ เป็ นช่วงที่ตลาดกาแฟสดกําลังเริม่ พัฒนาใน
ประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงความพร้อมของบริษทั ศักยภาพ และทรัพยากรทีต่ อ้ งการให้รา้ นเอส แอนด์ พี มีกาแฟ
สดคุณภาพไว้คอยให้บริการ จึงถือเป็ นจุดกําเนิดของชื่อ BlueCup Coffee บริษทั มีแผนทีจ่ ะขยายร้านกาแฟ BlueCup
เพื่อให้ถงึ กลุ่มเป้ าหมายทัง้ ประเทศ นอกจากจุดขายในร้านเอส แอนด์ พีแล้ว ยังมีการริเริม่ เปิ ดร้านกาแฟ BlueCup ที่
เป็ นแบบที่เป็ นจุดขายเฉพาะ (standalone) เพื่อให้บริการลูกค้าเฉพาะกาแฟ BlueCup และเครื่องดื่มอื่นๆ อีกด้วย
โดยขณะนี้มอี ยู่ 3 สาขาคือ สาขาสยามพารากอน สาขาห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และสาขาสนามบินสุวรรณภูม ิ
(4) บริ ก ารจัด ส่งอาหาร: S&P Delivery 1344
เอส แอนด์ พี Delivery บริการจัดส่งอาหาร เครื่องดื่ม เค้ก เบเกอรีท่ ่หี ลากหลาย และผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน เพียงแค่กดเบอร์โทร 1344 หรือสังจาก
่
website 1344delivery.com หรือจาก Mobile Application
“S&P Delivery” ก็จะถูกจัดส่งถึงบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์ สไตล์ ด้วยความสะดวกและความรวดเร็ว
รวมถึงการบริการอาหารว่างกล่องและปิ่ นโตที่จดั ส่งอาหารถึงบ้านในแต่ละมื้อทุกวัน โดยเน้ น ให้ความสําคัญ เรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด รสชาติ ความสดใหม่ และความรวดเร็วในการบริการถึงบ้านหรือสถานทีท่ าํ งานของลูกค้าทุกวัน
(5) บริ ก ารจัด เลี้ย งนอกสถานที่: S&P Catering
บริการจัดเลีย้ ง และการจัด Snack Box พิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า สําหรับทุกโอกาสสําคัญ ทัง้
งานเล็กและงานใหญ่ ด้วยเมนู หลากหลาย ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถนํ าเสนอรูปแบบการจัดเลี้ยงครบวงจร ทัง้
อาหารไทย จีน และอาหารนานาชาติ
(6) ธุร กิ จ ขายส่งอาหารและเบเกอรี่ส าํ เร็จ รูป
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ลูกค้าทัง้ ลูกค้าที่เป็ นผู้บริโภค และลูกค้าที่เป็ นผู้ขายต่อ (Traders) ได้เข้าถึง
สินค้าของบริษทั ในช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจากหน้าร้านอาหารและร้านเบเกอรีใ่ นเครือ เอส แอนด์ พี ทางบริษทั ได้
จัดตัง้ หน่ วยงานด้านการขายและการตลาด (Trading Business & Food Services) เพื่อดูแลช่องทางนี้เป็ นการเฉพาะ
โดยมีทงั ้ การผลิตสินค้าภายใต้ตรา เอส แอนด์ พี เช่น ไส้กรอกตรา S&P Premo ขนมคุกกีแ้ ละกลุ่มขนมขบเคีย้ วตรา
S&P Delio อาหาร
แช่แข็งตรา S&P Quick Meal วุน้ คาราจีแนนตรา S&P Jelio และขนมไหว้พระจันทร์ตรา
มังกรทอง เป็ นต้น เพื่อจัดจําหน่ ายผ่านช่องทางโมเดิรน์ เทรดภายในประเทศ ทัง้ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนต์สโตร์
ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ อีกทัง้ ยังมีการนํ าเสนอบริการรับจ้างผลิตตามความต้องการของลูกค้า (OEM)
ให้กบั ลูกค้าต่างๆ และส่งออกไปจําหน่ายยังตลาดต่างประเทศอีกด้วย
(7) Vanilla
VANILLA เป็ นกลุ่มร้านอาหารทีอ่ อกแบบมาเพื่อเข้าถึงลูกค้ากลุ่มวัยรุน่ และวัยทํางานทีท่ นั สมัย มีรสนิยม
และความเป็ นตัวของตัวเอง ร้านอาหารใน Vanilla Group จะนําเสนออาหารทีม่ คี ุณภาพ ในบรรยากาศทีม่ เี อกลักษณ์
ของตัวเองทีล่ กู ค้าจะรูส้ กึ ได้ถงึ ความอร่อยแบบมีระดับ
 Vanilla Brasserie: Cafe/patisserie Salon de crêperie/ Chocolatier/ Confiserie
แรงบัน ดาลใจจากรูป แบบของ French Café นํ ามาประยุก ต์เพื่อให้เข้ากับ ไลฟ์ สไตล์ท่ี
ทันสมัยของกลุ่มลูก ค้าของสถานที่ตงั ้ (สยามพารากอน ช็อปปิ้ งมอลล์) นํ าเสนอความ
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พิถพี ถิ นั ของการสร้างสรรค์เมนู อาทิ พาสต้า สลัด-แซนวิช และขนมหวานสไตล์ฝรังเศส
่
พร้อมทัง้ สินค้าทีร่ ะลึก
Vanilla Café: Japanese Style Cafe
ร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน-ญี่ป่ ุ นบรรยากาศการตกแต่ง Retro สไตล์ญ่ีป่ ุ นที่เน้ นความ
เรียบง่ายให้แต่ละมุมในร้านมีความเป็ นส่วนตัว ดึงดูดใจด้วยการคิดค้นเค้ก และขนมญี่ป่ ุน
ที่หลากหลาย เหมือนมารับประทานอาหารที่บ้านเพื่อน ซึ่งเป็ นทางเลือกใหม่ท่ปี ระสบ
ความสําเร็จอย่างมากในการสร้างความพึงพอใจให้กลุม่ ลูกค้าระดับบน
Vanilla Home Café: Quick Lunch & Street Food
ร้านสไตล์วานิลลาภายใต้คอนเซปต์ “อาหารไทยพืน้ บ้านทานง่าย” ใส่ใจคัดสรรวัตถุดบิ ที่
สดใหม่มคี ุณภาพและนํ ามาปรุงอย่างพิถพี ถิ นั พร้อมนํ าเสนอเบเกอรี่ เครื่องดื่ม และขนม
หวานทีผ่ สมผสานวัตถุดบิ แบบไทย
Vanilla Bake Shop
ร้านขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ่ ในบรรยากาศแบบ Industrial Look ออกแบบตกแต่งด้วย
ด้ว ยวัส ดุ ท่ีเป็ นเหล็ก ไม้ กระเบื้อ ง และมีก ารเปิ ด ผิว ของวัส ดุ ต กแต่ ง ให้ เห็น ความเป็ น
ธรรมชาติ รูปแบบการจัดเสิรฟ์ ของเมนู รา้ นจะเน้นแบบ sharing นอกจากนี้ในร้านยังมีมุม
สําหรับบริการอาหารแบบ chef’s table และ cooking workshop อีกด้วย
Vanilla Cafeteria
ร้านใหม่ล่าสุดของกลุ่มวานิลลา ตัง้ อยู่ในห้างเอ็มควอเทียร์ซ่งึ เป็ นห้างสรรพสินค้าแห่งใหม่
ล่าสุดของกรุงเทพฯ เหมาะเป็ นร้านทีใ่ ช้สาํ หรับการนัดพบปะสังสรรค์กบั เพื่อนฝูง ครอบครัว
หรือคนรัก มีการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสไตล์อาร์ทเดโค นําเสนอเมนูอาหารทีห่ ลากหลาย
โดยคัดเลือกจากเมนู ท่ีมชี ่ือของวานิ ลลาทัง้ อาหารจากหลัก พาสต้า และอาหารทานเล่น
นอกจากนี้ยงั ให้บริการเครือ่ งดื่มกาแฟ ชา รวมทัง้ เบเกอรีท่ ค่ี ดั สรรมาแล้วเป็ นอย่างดี

(8) Patio: Delicatessen
ร้า นอาหารนานาชาติ บริก ารลูก ค้า เฉพาะกลุ่ ม ที่ช่ืน ชอบอาหารนานาชาติในลัก ษณะ Home Style
Cooking ในบรรยากาศเรียบง่าย และสบาย ๆ
(9) Patara: Fine Thai Cuisine
บริการอาหารไทยร่วมสมัย สําหรับงานเลีย้ งสังสรรค์เชิงธุรกิจ และโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมทัง้ การจัดงาน
ประชุม และงานพิธีมงคล ในบรรยากาศวัฒ นธรรมไทยอันอบอุ่ นสบายแต่ม ีระดับ และได้รบั รางวัลThailand Best
Restaurant ติดต่อกันมา 9 ปี
(10) Grand Seaside: Seafood
ร้านอาหารทะเล และอาหารไทยร่วมสมัยในบรรยากาศสบายๆชายทะเลบริเวณปลายแหลมฟาน อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุร ี ทางเลือกของลูกค้าทีต่ อ้ งการรับประทานอาหารไทย อาหารทะเล รสชาติอร่อยแบบดัง้ เดิม ใน
บรรยากาศทีส่ ดชื่นของทะเลภาคตะวันออก
(11) SNP/HQ และ SNP CAFE
หน้าหน้11า 6
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ร้านอาหารสไตล์ทนั สมัย ตกแต่งด้วยบรรยากาศโปร่งสบายในอารมณ์มดู้ แอนด์โทนสุดเท่ เน้นความโปร่ง
โล่งสบายเป็ น หลัก ที่รวมความพิเศษแห่งรสชาติอาหาร ขนมอบ เค้ก พรีเมี่ยม จาก Cake Studio ที่ท นั สมัย และ
เครื่อ งดื่ม นานาชนิ ด ที่ม ีเอกลัก ษณะเฉพาะตัว ของร้า น SNP ให้บ ริก ารสาขาแรก SNP/HQ ในเดือ น ก.ค.2559 ที่
อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ และสาขาทีส่ อง SNP/CAFÉ ที่ FYI ถนนพระราม 4 เปิ ดดําเนินการใน
เดือน ต.ค.2559
1.4.3 กลุ่ม ธุร กิ จ ที่ด าํ เนิ น การโดยบริ ษทั ย่อ ย
(1) บริ ษทั เอส แอนด์ พี แอสเซท จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1 ล้านบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อย
ละ 99.93 ดําเนินธุรกิจในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
(2) บริ ษทั เอส แอนด์ พี อิ น เตอร์เนชันแนล
่
ฟู้ด ส์ จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาท จัดตัง้ บริษทั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยบริษทั เอส
แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ดําเนินธุรกิจร้านอาหารในประเทศไทย ปั จจุบนั มีรา้ นอาหาร
ญีป่ ่ นุ แบบแฟรนไชส์ ภายใต้ตรา MAISEN ณ
ต้นปี 2560 มี 10 สาขา
 Maisen
ทงคัตสึไมเซน คือ ร้านอาหารประเภททงคัตสึ หรือ หมูชุบแป้ งทอด ทีม่ ปี ระวัตอิ นั ยาวนานมาตัง้ แต่
ปี ค.ศ. 1965 และได้ ร บั ความนิ ย มจากคนญี่ ป่ ุ นทัว่ ประเทศ โดยได้ ร บั การขนานนามว่ า เป็ น
“ทงคัต สึ ที่ อ ร่อ ย..นุ่ม จนใช้ ต ะเกี ย บตัด ได้” ในปี 2554 ทงคัตสึไมเซนได้ฉลองการเข้าสู่ปีท่ี 48
ด้วยการร่วมมือทางธุรกิจกับ S&P เปิ ดร้านทงคัตสึไมเซนร้านแรกในประเทศไทย ทีช่ นั ้ B สีลมคอม
เพล็กซ์ เพื่อให้คนไทยได้ล้มิ ลองทงคัตสึท่ปี รุงด้วยกรรมวิธที ่พี ถิ ีพถิ นั ชุบเกล็ดขนมปั งกรอบเบา
ราวกับกลีบดอกไม้ท่ผี ลิบาน และซอสสูตรเฉพาะทงคัตสึ จนได้ทงคัตสึในฝั นทีอ่ ร่อยนุ่ ม ไม่เหมือน
ใคร
(3) บริ ษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 25 ล้านบาท จัดตัง้ บริษทั ขึน้ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 โดยบริษทั เอส
แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํา กัด (มหาชน) ถือ หุ้น ร้อ ยละ 60 และ Umenohana Co.,Ltd ถือ หุ้น ร้อ ยละ 40 ดํา เนิ น ธุ รกิจ
ภัตตาคารอาหารญี่ป่ ุนและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ Umenohana ในประเทศไทย ณ ต้นปี 2560 มี 1
สาขา



Umenohana
ร้านอาหารอุเมะโนะฮานะ (Umenohana) เป็ นร้านอาหารญี่ป่ ุนที่มแี นวคิดหลักสามประการได้แก่
(1) การเป็ นร้านอาหารญี่ป่ ุนแบบไคเซกิดงั ้ เดิม ทีถ่ อื ว่าการรับประทานอาหารไม่ใช่เป็ นเพียงแค่การ
ดับความหิวกระหาย แต่เป็ นสิง่ ที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจ (2) การนํ าเสนอความอร่อยที่เหนือ
ความคาดหมาย เพราะเน้นให้อาหารทุกจานที่บริการให้แก่ลูกค้าจะเป็ นอาหารจานพิเศษสุดเสมอ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมนู ท่เี ป็ นเอกลักษณ์คอื เมนู ปู และเมนู เต้าหูห้ ลากหลายรายการ และ (3) การ
มอบความประทับใจที่ไม่มวี นั ลืม ด้วยบริการจากพนักงานที่ได้รบั การฝึ กฝนมาอย่างเข้มงวด และ
ต่อเนื่องเป็ นเวลานาน เพือ่ มุง่ มันในการให้
่
บริการด้วยหัวใจอย่างเต็มทีใ่ นทุกๆวัน
1.4.4 กลุ่ม ธุร กิ จ ที่ด าํ เนิ น การโดยบริ ษทั ร่ว ม
(1) บริ ษทั เอชดี ดิ ส ทริ บิ ว เตอร์ส ( ประเทศไทย ) จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 100 ล้านบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้
ร้อยละ 47.99 ดําเนินธุรกิจนํ าเข้า และจัดจําหน่ ายไอศครีม “ฮาเก้น-ดาส” ซึ่งเป็ นไอศกรีมซูเปอร์พรีเมีย่ มคุณภาพสูง
ระดับโลก อย่างไรก็ตามบริษทั ได้ดาํ เนินการขายหุน้ ของ บริษทั เอชดี ดิสทริบวิ เตอร์สแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2559
เนื่องจากบริษทั แม่ของฮาเก้น-ดาส ในประเทศไทย ต้องการปรับโครงสร้างทางธุรกิจทัง้ หมดในประเทศไทย จึงได้
เสนอซือ้ หุน้ ในส่วนที่ เอสแอนด์ พี ถืออยูท่ งั ้ หมด
(1) บริ ษทั ฟู้ด เฮ้า ส์ เคเทอร์ริ่ ง เซอร์วิ ส เซส จํา กัด
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 10 ล้านบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือ
หุ้น ร้อ ยละ 49.97 ดํา เนิ น ธุ ร กิจ ให้บ ริก ารด้า นโภชนาการที่ห ลากหลายในลัก ษณะแคนทีน หรือ รับ จ้า งเหมาการ
ทําอาหารให้กบั กลุ่มสถาบันต่างๆ เช่น โรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่างๆ โดยเป็ นการร่วมทุน
กับบริษทั พรอพเพอร์ต้ี แคร์ เซอร์วสิ เซส (ประเทศไทย) จํากัด
ในเครือบริษทั โอซีเอส ประเทศอังกฤษ ภายใต้
แบรนด์ “ฟู้ดเฮ้าส์” (Foodhouse)
(2) บริ ษทั เอ็ม เอสซี ไทย คูซีน จํา กัด
ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 40 ร่วมกับ
บริษทั ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด(มหาชน) และบริษทั วิสดอม ลิงค์ จํากัด ดําเนินธุรกิจโรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส
ซี


M.S.C. Thai Culinary School
โรงเรียนสอนทําอาหารไทย เอ็ม เอส ซี มีแนวคิดหลักในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในการประกอบ
อาหาร หรือเชฟให้มมี าตรฐานเป็ นทีย่ อมรับโดยจัดทําหลักสูตรเชฟอาหารไทยมืออาชีพ เพื่อผลิตเช
ฟป้ อนเข้า สู่ธุ ร กิจ บริก ารอาหาร ทัง้ ในส่ ว นของร้า นอาหาร ภัต ตาคาร และโรงแรมทัง้ ในและ
ต่างประเทศ

กลุ่ม ธุร กิ จ ต่า งประเทศ
กลุ่ม เอส แอนด์ พี เป็ นตัวอย่างหนึ่งของการทําธุรกิจร้านอาหารที่ประสบความสําเร็จทัง้ ตลาดในประเทศ และ
ต่างประเทศ และบริษทั ถือได้วา่ เป็ นหนึ่งของตัวแทนทูตวัฒนธรรมไทยด้านอาหารในต่างแดน โดยมีการขยายสาขาใน
ต่างประเทศ ในลักษณะลงทุนทางตรงและการร่วมทุนกับนักลงทุนท้องถิน่ ในต่างประเทศ
1.5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั มีรา้ นอาหารในต่างประเทศ รวม 25 สาขา ใน 6 ประเทศ ดังนี้
ร้า นอาหาร

อังกฤษ

สวิ ส เซอร์แ ลนด์

ออสเตรีย

สิ งคโปร์

จีน

กัม พูชา

รวม
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ในต่า งประเทศ
Patara
SUDA
Siam Kitchen
Bangkok Jam
Vanilla
S&P
รวม

6
1
7

1
1

1
1

1
3
8
12

1
1
2

2
2

10
1
3
8
1
2
25

(1) บริ ษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิ ล จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 50 ล้านบาท โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้
ร้อยละ 80 ดําเนินธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ ภายใต้ตราต่างๆ ดังนี้
 Patara: Fine Thai Cuisine
ร้านอาหารไทยให้บริการในบรรยากาศหรู อาหารไทยรสแท้แต่กา้ วทันยุคสมัยสไตล์ตะวันตก มีอยู่
6 สาขา ในประเทศอังกฤษ โดยสาขาล่าสุดทีเ่ ปิ ดเมื่อปลายเดือนเมษายน ปี 2559 คือ Patara สาขา
Hampstead ส่วนในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย สิงคโปร์ และจีน มีอยูป่ ระเทศละ 1 สาขา
 SUDA: Thai Cafe Restaurant
ร้านอาหารไทยแบบสบายๆ เปิ ดบริการทัง้ วัน นํ าเสนอความหลากหลายของอาหารไทยที่ถูกใจ
ผูบ้ ริโภครุน่ ใหม่ของศตวรรษที่ 21
 Siam Kitchen: Delicious Home-Styled Thai Cuisine
ร้านอาหารไทยที่เป็ นทีน่ ิยมและยอมรับของคนสิงคโปร์ ร้าน Siam Kitchen ได้รบั สัญลักษณ์ Halal
จึงเป็ นร้านอาหารไทยทีส่ ามารถเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคชาวมุสลิมในประเทศสิงคโปร์
 Bangkok Jam (Singapore): Thai and Pan-Asian Cuisine
อาหารไทยสมัยใหม่ ทีไ่ ด้อทิ ธิพลจากประเทศในภูมภิ าคเอเชีย เป็ นร้านสําหรับหนุ่ มสาววัยทํางานที่
ต้องการความทันสมัย ทันใจทุกความต้องการ
 VANILLA Restaurant
ร้านล่าสุดทีเ่ ปิ ดตัวในต่างประเทศภายใต้ตรา VANILLA เป็ นครัง้ แรกทีเ่ มืองเซีย่ งไฮ้ ประเทศจีน
โดยมีแนวการตกแต่งสวยงามสไตล์อาร์ทเดโค นําเสนอเมนูอาหารหลากหลาย โดยคัดเลือกจากเมนู
ทีม่ ชี ่อื เสียงของวานิลลา เพือ่ จับกลุม่ ลูกค้าทีม่ ไี ลฟ์ สไตล์ทนั สมัย

(2) บริ ษทั เอส แอนด์ พี อิ น เตอร์เนชัน แนลฟู้ด ส์ (กัม พูชา) จํา กัด
ทุนจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 1,830 ล้านเรียล (ประมาณ 15 ล้านบาท) จัดตัง้ บริษทั ขึน้ เมือ่ วันที่ 30
เมษายน 2557 โดยบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ร้อยละ 99.96 ดําเนินธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศกัมพูชา ปั จจุบนั มีรา้ นอาหาร เอส แอนด์ พี อยู่ 2 สาขาคือ ทีส่ าขาห้างอิออน มอลล์ และสาขาสมเด็จ ปาน อเว
นิว ในกรุงพนมเปญ
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โครงสร้า งการถือ หุ้น ของกลุ่ม บริ ษทั
บมจ .เอส แอนด์ พี ซิน ดิเ คท

100.00%
บจ.เอส แอนด์ พี
ดีเ วลลอปเมนท์
โฮลดิง้

99.99%

99.99%
บจ.เอส แอนด์ พี
ดีเ วลลอปเมนท์
โฮลดิง้

บจ.เอส แอนด์ พี
อิน เตอร์ เ นชั่น แนล
ฟู้ด ส์

99.96%

99.93%

บจ.เอส แอนด์ พี
อิน เตอร์ เ นชั่น แนล
ฟู้ด ส์ (กัม พูช า)

50.00%

96.00%

บจ. ภัท รา ไฟน์ ไทย
คูซ ีน
(สหราชอาณาจัก ร)

บจ. เอส แอนด์ พี
เรสทัว รองท์
(สหราชอาณาจัก ร)

50.00%

100.00%
บจ. เอ็ม เอส พี
พร็อ พเพอร์ ต *ี ้ *
(สหราชอาณาจัก ร)

100.00%

หมายเหตุ
* ยังไม่เปิ ดดําเนินงาน
** หยุดดําเนินงาน

บจ.เอส แอนด์ พี
แอสเซท

“บจ. สุด า*
(สหราชอาณาจัก ร)

บจ. ภัท รา ไฟน์ ไทย คูซ ีน
(สิงคโปร์ )

80.00%
บจ.เอส แอนด์ พี
โกลเบิล

49.97 %

59.99%

บจ.ฟู้ด เฮ้ าส์
เคเทอร์ ร่ ิง
เซอร์ วสิ เซส

บจ. อุเ มะโนะฮานะ
เอส แอนด์ พี

52.25%

บจ. ภัท รา เรสทัว รองท์
เวีย นนา จีเ อ็ม บีเ อช
(ออสเตรีย )

บจ. เอ็ม เอสซี
ไทย คูซ ีน

62.00%
ภัท รา (เจนีว า) เอสเอ
(สวิส เซอร์ แ ลนด์ )

50.00%
บจ. เอส เค เคเทอริ่ง
พีท อี ี (สิงคโปร์ )

96.11%
42.50%

40.00%

บจ.ภัท รา อิน เตอร์ เ นชั่น แนล
เรสทัว รองท์ แมนเนจเมนท์
(ปั ก กิ่ง) (จีน )

99.99%
บจ.บางกอกแจม
เอสดีเ อ็น บีเ อชดี**
(มาเลเซีย )

51.00%
บจ. เซี่ย งไฮ้ ยั่วะชื่อ
เรสทัว รองท์ แมนเนจเม้ น ท์
(จีน )

หน้า 11

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

บริษัท ย่ อ ยและบริษัท ในเครือ
ชื่อ / ที่ต งั ้

ธุร กิ จ หล กั

จํา นวนหุ้น สาม ญ
ั (หุ้น )
จํา นวน
จํา นวนหุ้น
หุ้น รวม
ที่ถือ

อัต รา
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เคท จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 2034/100-107 ชัน้ 23 - 24
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4040

ประกอบกิจการร้านอาหารและเบเกอรี่
ผูผ้ ลิตเค้ก ขนมปั ง ขนมไทย ผลิตภัณฑ์
อาหารและเบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง
บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัดเลีย้ ง
นอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิ ดร้าน
อาหารไทยในต่างประเทศ

บริ ษทั เอส แอนด์ พี อิ น เตอร์เนชั ่นแนล ฟู้ด ส์
จํา กัด
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506

ดําเนินกิจการร้านอาหารญีป่ ่ นุ ภายใต้ชอ่ื
"MAISEN”

500,000

499,970

99.99%

บริ ษทั เอส แอนด์ พี อิ น เตอร์เนชั ่นแนล ฟู้ด ส์
(กัม พูชา) จํา กัด
Level 6th, Phnom Penh Tower,
No. 445, Preah Monivong Boulevard,
Sangkat Beoung Prolit, Khan7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Tell : +855 23 901 415
โทรสาร : -

ดําเนินกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื “S&P
Restaurant” และ “BlueCup”
ในประเทศกัมพูชา

45,750

45,730

99.96%

บริ ษทั เอส แอนด์ พี แอสเซท จํา กัด
เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกระวี 1 ถนนสุขมุ วิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2185-1313
โทรสาร : +66 (0) 2185-1290

ดําเนินกิจกรรมในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ ให้รา้ นอาหารเช่า

10,000

9,993

99.93%

บริ ษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํา กัด
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4507

ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
โดยมีบริษทั ในเครือ 6 บริษทั

500,000

400,000

80.00%

บริ ษทั เอส แอนด์ พี เรสทัว รองท์ จํา กัด *

ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ชอ่ื

1,000,000

960,000

96.00%

หน้หน้
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ / ที่ต งั ้

ธุร กิ จ หล กั

จํา นวนหุ้น สาม ญ
ั (หุ้น )
จํา นวน
จํา นวนหุ้น
หุ้น รวม
ที่ถือ

อัต รา
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

Suite 4.16 130 Shaftesbury Ave, London, W1D "ภัทรา" ปั จจุบนั มี 4 สาขา และ ภายใต้ชอ่ื “สุดา”
5EU,UK
ปั จจุบนั มี 1 สาขา
โทรศัพท์ : (44) 020 7031 1168, 020 7031 1169
โทรสาร : (44) 020 7031 1167
200

124

62.00%

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื
ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน (พีทีอ ี) จํา กัด *
"ภั
จดทะเบียนเปลีย่ นชือ่ มาจาก บริษทั ธีม ฟูดส์ (พีทอี )ี ทรา" ทีป่ ระเทศสิงคโปร์ ปั จจุบนั มี 1 สาขา
จํากัด
211 Henderson Road #05-03
Singapore 159552
โทรศัพท์ : (65) 6411-4990
โทรสาร : (65) 6411-4991

600,000

300,000

50.00%

เอส เค เคเทอริ่ ง (พีทีอ ี) จํา กัด *
211 Henderson Road #05-03
Singapore 159552
โทรศัพท์ : (65) 6411-4990
โทรสาร : (65) 6411-4991

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื
สยามคิทเช่น" ปั จจุบนั มี 4 สาขา และชือ่ “บางกอก
แจม” ปั จจุบนั มี 8 สาขา

300,000

150,000

50.00%

บริ ษทั ภัทรา อิ น เตอร์เนชั ่นแนล เรสทัวรองท์
แมนเนจเมนท์ (ปัก กิ่ ง) จํา กัด *
6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
โทรศัพท์ : (8610) 852-21678
โทรสาร : -

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื
"ภัทรา" ปั จจุบนั มี 1 สาขา

9,000,000

8,650,000

96.11%

บริ ษทั เซีย งไฮ้ ยั ่วะชื่อ เรสทัว รองท์ แมนเนจ
เม้น ท์ จํา กัด **
6th Floor, Jinbao Place, 88 Jinbao Street,
Dongcheng District, Beijing, China
โทรศัพท์: (8610) 852-21678
โทรสาร : (8610) 852-21369

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื “Vanilla”
ปั จจุบนั มี 1 สาขา

3,000,000

1,530,000

51.00%

ภัทรา เรสทัว รองท์ เวีย นนา จีเอ็ม บีเอช ***
Petersplatz 1 / Goldschmiedgasse 9 / Graben,
Vienna, Austria
27 – 28 / Top.Nr.7 1010 Wien

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื
"ภัทรา" ปั จจุบนั มี 1 สาขา

1,200,000

1,116,600

93.05%

ภัทรา (เจนี ว า) เอสเอ *
No.94, Rue des Eaux-Vives CH-1207,
Geneva Switzerland
โทรศัพท์ : (4122) 735-0517
โทรสาร : (4122) 735-0538

ประกอบกิจการร้านอาหาร ภายใต้ชอ่ื
"ภัทรา" ทีก่ รุงเจนีวา ปั จจุบนั มี 1 สาขา

หน้หน้
า 11
า 13

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ / ที่ต งั ้

ธุร กิ จ หล กั

จํา นวนหุ้น สาม ญ
ั (หุ้น )
จํา นวน
จํา นวนหุ้น
หุ้น รวม
ที่ถือ

อัต รา
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

โทรศัพท์ : +43 199 719 38
โทรสาร : บริ ษทั บางกอกแจม เอสดีเอ็น บีเอชดี ****
No.79A Jalan SS 21/37 Damansara
Utama 47400 petaling Jaya Selangor
Darul Ehsan Malaysia
โทรศัพท์ : โทรสาร : +66 (0) 2696-1001

ประกอบกิจการร้านอาหารภายใต้ชอ่ื
“บางกอก บีท บิสโทร” มี 1 สาขา
ปั จจุบนั หยุดดําเนินกิจการในปี 2558

470,000

234,953

49.99%

บริ ษทั อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จํากัด
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร : +66 (0) 2785-4506

ดําเนินกิจการภัตตาคารอาหารญีป่ ่ นุ และ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ชอ่ื “UMENOHANA”

250,000

149,997

59.99%

ดําเนินกิจการโรงเรียนสอนทําอาหาร ภายใต้ชอ่ื
“โรงเรียนการอาหารไทย เอ็ม เอส ซี”

500,000

200,000

40.00%

10,000

4,997

49.97%

บริ ษทั เอ็ม เอสซี ไทย คูซีน จํา กัด
(เดิมชือ่ บริษทั เดอะ ไทย คูซนี จํากัด)
เลขที่ 457-457/1-6 ซอยสุขมุ วิท 55
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2636-6901
โทรสาร : +66 (0) 2636-7660
บริ ษทั ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ ง เซอร์วิ สเซส จํากัด
เลขที่ 234 ซอยสุขมุ วิท 101 (ปุณณวิถ)ี
ถ.สุขมุ วิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2741-8800
โทรสาร : +66 (0) 2741-8260

ให้บริการด้านโภชนาการทีห่ ลากหลาย
ในลักษณะแคนทีนหรือรับทําอาหารให้กบั
กลุ่มสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล
โรงงานอุตสาหกรรม และสถานศึกษาต่าง ๆ

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง จํากัด
เลขที่ 2034/100 ชัน้ 23
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : +66 (0) 2785-4000
โทรสาร: -

ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และ
ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุ นวิสาหกิจในเครือ
หรือสาขา ไม่วา่ จะตัง้ อยูใ่ นประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ

2,000,000

1,999,997

99.99%

บริ ษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซีน จํา กัด *****
Sutherland House , 1795 London Road,
Leigh on Sea , Essex
SS9 2RZ , UK
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503
โทรสาร : -

ประกอบกิจการร้านอาหารไทย ภายใต้ชอ่ื
"ภัทรา" ปั จจุบนั มี 2 สาขา

4,500,000

2,250,000

50.00%

หน้หน้
า 11
า 14

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ / ที่ต งั ้

ธุร กิ จ หล กั

จํา นวนหุ้น สาม ญ
ั (หุ้น )
อัต รา
จํา นวน
จํา นวนหุ้น การถือ หุ้น
หุ้น รวม
ที่ถือ
(ร้อ ยละ)
1
1 100.00%

บริ ษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิ้ง
(พีทีอ ี) จํา กัด
80 Robinson Road # 02-00
Singapore(068898)
โทรศัพท์ : โทรสาร : -

ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในประเทศและ
ต่างประเทศ / ประกอบกิจการถือหุน้ ในบริษทั อื่น

บริ ษทั สุด า จํา กัด ******
Sutherland House , 1795 London Road,
Leigh on Sea , Essex
SS9 2RZ , UK
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503
โทรสาร: -

ประกอบกิจการร้านอาหารไทย

1

1

96%

บริ ษทั เอ็ม เอส พี พร็อ พเพอร์ต ี้ จํา กัด *******
Sutherland House , 1795 London Road,
Leigh on Sea , Essex
SS9 2RZ , UK
โทรศัพท์ : +44(0) 20 8874 6503
โทรสาร: -

ประกอบกิจการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

1

1

50.00%

หมายเหตุ

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

เป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
เป็ น บริษัท ที่บ ริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ้น โดยผ่าน บริษัท ภัท รา อิน เตอร์เนชันแนล
่
เรสทัวรองท์
แมนเนจเมนท์ (ปั กกิง่ ) จํากัด ในประเทศจีน จํานวน 1,530,000 หุน้
เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุน้ และ ถือหุน้ โดยผ่าน บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด
ในประเทศอังกฤษ จํานวน 1,116,600 หุน้
เป็ นบริษทั ที่บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุ้นโดยผ่านบริษัท เอส เค เคเทอริง่ พีทอี ี จํากัด ในประเทศ
สิงคโปร์ จํานวน 234,953 หุน้
เป็ นบริษทั ทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั เอส แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากัด
เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุน้ โดยผ่าน บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด ในประเทศ
อังกฤษ
(ซึง่ บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด ถือหุน้ อยู่ 96%) จํานวน 1 หุน้
เป็ นบริษทั ทีบ่ ริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากัด ถือหุน้ โดยผ่าน บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซนี จํากัด
ในประเทศอังกฤษ (ซึง่ บริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากัด ถือหุน้ อยู่ 50%) จํานวน 1 หุน้
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2.

ลัก ษณะการประกอบธุร กิ จ

2.1

โครงสร้า งรายได้

2.1.1 ธุร กิ จ ร้า นอาหารและร้า นเบเกอรี่ใ นประเทศ
รายได้จ ากการขายและการให้บ ริ ก าร
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการจํานวน 7,774.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากงวด
เดียวกัน ของปี ก่อน 222.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศ การขยายจุดขายเบเกอรี่ในประเทศ และการขายส่งอาหารและเบเกอรี่สําเร็จรูป รวมทัง้ การทํากิจกรรม
การตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยการออกผลิตภัณฑ์ ใหม่ การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงเมนูอาหาร เพื่อเพิม่
การขายของร้านสาขา
และจุดขายเดิม แม้ว่าเศรษฐกิจใน ประเทศจะเติบโตเพียงร้อยละ 3 และการแข่งขันที่
เพิม่ สูงขึน้ แต่ยอดรายได้ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยก็ยงั สามารถเติบโตได้ ร้อยละ 2.9
ข้อมูลรายได้จากการขายและการให้บริการ ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
รายได้แ ยกตามประเภทช่อ งทางการจัด จํา หน่ า ย

ช่อ งทางการจํา หน่ า ย
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายในประเทศ
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรีส่ าํ เร็จรูป
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
อื่น ๆ *
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2559
จํา นวน ร้อ ยละ
เงิ น
6,009
77.29
820
10.55
945
12.15
1
0.01
7,775 100.00

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)
ปี 2558
เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง
)
จํา นวนเงิ น ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
5,753
76.18
4.45
776
10.28
5.67
1,022
13.53
-7.53
1
0.01
0.00
7,552 100.00
2.95

* รายได้จากการให้เช่าสถานทีแ่ ก่บุคคลภายนอก

หากแยกตามช่องทางการจําหน่ ายของบริษทั ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายในประเทศ มียอดขายเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.4 ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ผ่านร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็มกี ารเติบโตถึงร้อย
ละ 5.7 จากปี ก่อน จากการเพิม่ ฐานของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเพิม่ ปริมาณการขายด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีอตั ราการลดลงร้อยละ 7.5 เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจที่เติบโตตํ่า ผลของความไม่แน่ นอนทางการเมืองทัง้ จากการเลือกตัง้ ใหม่ในหลายประเทศ และการออกจาก
สหภาพยุโรปของอังกฤษ ส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ ในประเทศที่บริษัทย่อยตัง้ อยู่ และการแข่งขันของคู่แข่งที่สูงขึ้น
ส่งผลต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯขยายธุรกิจเข้าไปในจีน และ AEC มากขึน้ มีการเติบโตของรายได้ แต่ยงั
อยูใ่ นระยะเริม่ ต้น
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2.1.2 รายได้แ ยกตามรายผลิ ต ภัณ ฑ์
ข้อมูลรายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์ ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
รายได้แ ยกตามรายผลิ ต ภัณ ฑ์
ผลิ ต ภัณ ฑ์
เบเกอรี่
อาหารและเครือ่ งดื่มในประเทศ
อาหารในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์อาหาร **
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ***
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2559
ปี 2558
จํา นวนเงิ น ร้อ ยละ จํา นวนเงิ น ร้อ ยละ
3,267
42.02
3,201
42.39
2,529
32.53
2,328
30.83
945
12.15
1,022
13.53
792
10.19
606
8.02
242
3.11
395
5.23
7,775 100.00
7,552
100.00

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)
เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง )
ร้อ ยละ
2.06
8.63
(7.53)
30.69
(38.73)
2.95

** ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ลิตโดยโรงงานของบริษทั ประกอบด้วย อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่ และกลิน่ สีผสมอาหาร
*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รบั จ้างผลิตภายใต้ตรา S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ และรายได้จากการให้เช่าสถานที่

ในปี 2559 รายได้จากการขายเบเกอรี่ 3,267 ล้านบาท ยังครองสัดส่วนรายได้สว่ นใหญ่ของกลุ่มเอส แอนด์
พี
คือร้อยละ 42.0 ซึ่งมีอตั ราการเติบโตเพียงร้อยละ 2.1 ส่วนรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีการ
ขยายตัวเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 8.6 ทําให้ยอดรายได้สงู ขึน้ เป็ น 2,529 ล้านบาท และยังจะมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องใน
ปี 2560 จากผลของการขยายสาขามากขึ้น ในทําเลที่ม ีการพิจารณาแนวโน้ มการเติบ โตที่ดี ประกอบกับกิจ กรรม
การตลาดและส่งเสริมการจําหน่าย รวมทัง้ สินค้าใหม่ๆทีจ่ ะออกมาอย่างต่อเนื่อง
รายได้จากธุรกิจอาหารในต่างประเทศในปี 2559 ลดลงร้อยละ 7.5 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากการแข่งขัน และ
สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศทีส่ าขาของบริษทั ย่อยตัง้ อยู่ ทัง้ นี้บริษทั ได้
ดําเนินการปรับปรุงทัง้ ปั จจัยภายในด้านอาหารและการให้บริการ รวมทัง้ แผนการขยายสาขาเพิม่ ใน AEC ซึ่งมีการ
เติบโตทีด่ ี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายได้จากการขายและผลประกอบการในต่างประเทศจะดีขน้ึ ในปี 2560 นี้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้แก่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑ์อาหารรับจ้าง
ผลิต
มีการเติบ โตถึง ร้อยละ 30.7 จากการแนะนํ าผลิต ภัณ ฑ์ใหม่และปรับ ปรุงภาชนะบรรจุและหีบ ห่อ เข้า
ช่องทางการจําหน่ายค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์ท ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่าย
อื่นๆทีไ่ ด้ผล ทําให้รายได้เพิม่ สูงขึน้ มาก และยังจะดําเนินการปรับปรุงต่อไปในปี 2560 เพื่อเพิม่ รายได้จากช่องทางนี้
เพิม่ ขึน้ ไปอีก ด้วยคุณภาพของสินค้า การแนะนํ าสินค้าใหม่ ความสมํ่าเสมอในการจัดส่ง และการจัดรูปแบบสินค้าให้
ตรงกับความต้องการของคูค่ า้
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2.2

ล กั ษณะผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ ก าร

2.2.1 ผลิ ต ภัณ ฑ์เบเกอรี่
นับตัง้ แต่วนั แรกทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ ธุรกิจ และตลอดเวลากว่า 43 ปี เอส แอนด์ พี ผูน้ ําด้านธุรกิจ เค้ก และเบเกอรี่ ไม่
เคยหยุดการพัฒนาและแนะนํ าผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทัง้ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์รูปแบบใหม่ท่จี ะสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ทัง้ กลุ่มวัยรุ่น วัยทํางาน และสมาชิกทุก
ระดับอายุในครอบครัว สําหรับทุกเวลา และทุกโอกาส ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ในตลาด ในการพัฒนาหรือผลิต
ผลิตภัณฑ์เบเกอรีใ่ หม่ๆ บริษทั ได้ให้ความสําคัญทัง้ ด้านคุณภาพของสินค้าและวัตถุดบิ ใส่ใจด้านความสด ใหม่ และ
ด้านความอร่อย เพือ่ เป็ นการตอกยํา้ สโลแกนทีว่ า่ “ เอส แอนด์ พี ชื่อ นี้ … มีแ ต่ข องอร่อ ย”
(1) เค้ก (Cake)
ด้วยความตัง้ ใจ บวกกับประสบการณ์ทส่ี งสมมาเป็
ั่
นระยะเวลาอันยาวนาน การยอมรับและการสนับสนุ น
อย่างต่อเนื่องจากลูกค้าทีช่ ่นื ชอบในรสชาติ คุณภาพ ความสมํ่าเสมอ และความพร้อมในสินค้าและบริการที่ เอส แอนด์
พี จัดให้แก่ลกู ค้าในทุกๆเวลาทีล่ กู ค้าต้องการ บริษทั จึงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่ พูนความเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ศิลปะการทําเค้ก ผลิตเค้กคุณภาพที่มรี สชาติดี ถูกใจลูกค้า และมุ่งมันในการรั
่
กษาคุณภาพทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การคัด
สรรวัตถุดบิ ส่วนประกอบ และการจัดกรรมวิธกี ารผลิตที่มคี วามอร่อย ความสวยงาม สัมผัสเนื้อเค้กที่เนียน รสกลม
กล่อม อร่อยลงตัวทุกส่วนของตัวเค้ก ด้วยมาตรฐานสูงสุดในด้านคุณ ภาพและความสะอาด ตัง้ แต่สายการผลิตใน
โรงงาน และจาก Cake Studio ของ SNP/HQ จนถึงหน้าร้านและถึงมือของลูกค้า
นอกจากเนื้อเค้กทีเ่ นียน สมํ่าเสมอ รสอร่อย เอส แอนด์ พี ก็ยงั ได้พฒ
ั นารูปแบบใหม่ๆในการนําเสนอเค้ก
รังสรรค์การตกแต่งใหม่ๆ เพื่อให้เป็ นทีถ่ ูกใจของลูกค้าทุกกลุ่ม ทัง้ ผูซ้ อ้ื เค้ก ผูม้ อบเค้ก ผูไ้ ด้รบั เค้ก และผูท้ ร่ี บั ประทาน
เค้ก สําหรับ โอกาสสําคัญ ในการให้เค้ก ในการแบ่งปั น ความสุข ให้แ ก่ ก ัน ไม่ว่าจะเป็ น โอกาสวัน เกิด เฉลิม ฉลอง
ความสําเร็จในการจบการศึกษาหรือหน้าทีก่ ารงาน ในโอกาสพิเศษเฉพาะระหว่างผูใ้ ห้และผูร้ บั เทศกาลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็ นเทศกาลของไทย จีน หรือนานาชาติ หรือแม้แต่การเฉลิมฉลองเทศกาลกีฬาต่างๆ ทีเ่ ค้กสามารถเข้าไปเป็ นส่วน
สร้างความสุขให้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ทัง้ ผูใ้ ห้ ผูร้ บั เพือ่ นสนิท มิตรสหาย และครอบครัว
รูปแบบการตกแต่ง สดใส สวยงาม มีแบบต่างๆให้เลือกมากมาย รวมทัง้ การรับทําเค้กสังทํ
่ าตามรูปแบบที่
ลูกค้าเป็ นผูส้ ร้างสรรค์ขน้ึ เองตามเอกลักษณ์และความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้า เอส แอนด์ พี ก็สามารถจะบริการ
ให้กบั ลูกค้าได้ นอกจากนี้แล้ว ก็ยงั มีเค้กลิขสิทธิ ์ต่างๆที่เป็ นที่ช่นื ชอบของลูกค้าหลายๆกลุ่ม เช่น เค้กโดราเอมอน
เค้กการ์ตนู ดิสนีย์
เค้กสตาร์วอร์ และเค้กซูเปอร์ฮโี ร่ของมาร์เวลหลากหลายรูปแบบ มีให้เลือกตามทีช่ อบ
นอกจากนัน้ ในปี 2559 เอส แอนด์ พี ยังได้นําเสนอ “Naked Cake” ซึง่ มีครีมน้อย เนื้อสปั นจ์เนย สําหรับ
ลูกค้าที่เน้ นเรื่องสุขภาพเป็ นพิเศษ โดยยังคงความอร่อย ความสวยงาม อันแสดงถึงความมีรสนิยมที่ดขี องลูกค้าอยู่
อย่า งครบถ้ว น เป็ นส่ว นเพิ่ม เติม จากการนํ า เสนอเค้ก ปอนด์(Pound Cake) เค้ก ชิ้น (Individual Cake) คัพ เค้ก
(Cupcake) และ เค้กแช่แข็ง (Frozen Cake) ทีม่ ไี ว้บริการลูกค้าทีท่ ุกสาขาของ เอส แอนด์ พี ทัวประเทศไทย
่

(2) ขนมอบ พายและพัฟ (Pie and Puff Pastry)
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ขนมอบของ เอส แอนด์ พี จะเน้น “ความสด” “อร่อย” “อบทีร่ า้ น” “ใหม่ทุกวัน” ประกอบด้วย “กลุม่ พาย
และพัฟ” เนื้อแป้ งพายและพัฟ ของเอส แอนด์ พี โดดเด่นเฉพาะตัว เพราะเราใช้วธิ รี ดี พับแห้งสลับเนยสดถึง 144 ชัน้
ทําให้แป้ งพายของเอส แอนด์ พี กรอบ เบา “กลุ่มครัวซองท์เดนิช” เนื้อแป้ งนุ่ ม ชุ่มฉํ่ าด้วยเนยสดแท้ๆ มีให้เลือกทัง้
ครัวซองท์สไตล์ฝรังเศส
่
ครัวซองท์ฮอทดอกโรล เดนิชผักโขม และ“กลุ่มพิซซ่า” สามารถทานเล่นได้เลยในเวลาที่
ลูกค้าต้องการ รสชาติเข้มข้นในแบบฉบับของไทย และในปี ท่ผี ่านมา เอส แอนด์ พี ยังได้เพิม่ พายอร่อยรสชาติใหม่
นานาชนิด ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อและเลือกทานได้ทุกสถานที่และเวลา มีให้เลือกตัง้ แต่ มินิครัวซองท์แฮมชีส และมินิ
ครัวซองท์ทนู ่า แดนิชเบลเยีย่ มช็อกโกแลต และพายฮาวายบาร์บคี วิ ซึง่ อบหอมกรุน่ ทุกเช้า บริการให้แก่ลกู ค้าทุกๆวัน
(3) ขนมปัง (Fresh Bread)
ขนมปั ง แบ่งเป็ น “กลุ่มขนมปั งมีไส้” เป็ นขนมปั งเนื้อนุ่ มมีไส้ต่างๆ ทัง้ ไส้เค็มและไส้หวาน และขนมปั ง
แซนวิชหลากหลายรสชาติ ซึ่งเป็ นที่ช่นื ชอบของลูกค้าประจําในด้านความสด อร่อย นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังให้
ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ทดี ตี ่อสุขภาพ โดยบริษทั ได้แนะนํ าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมารองรับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและ
คุณภาพ อาทิ
ขนมปั งข้าวกล้องงอก ขนมปั งแป้ งโฮลวีท ขนมปั งธัญญพืช ขนมปั งนมไฮแคลเซียม
(4) คุก กี้ (Cookies)
บริษทั ได้ใช้สว่ นผสมของเนยสดแท้ๆ จึงทําให้คุกกี้ เอส แอนด์ พี มีความหอมกรอบและอร่อย มีให้เลือก
รับประทานหลากหลายรูปแบบในบรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี วยงาม คุกกีค้ ลาสสิค รส นม เนย กาแฟ และใบเตย คริสปี้ ไลท์ รสอัล
มอนด์ ช็อกโกแลตชิพ และพิสทาชิโอ คุกกี้เดนิช คุกกี้แฟนซี รสเนย และคาราเมล คุกกี้พรีเมียม รสช็อกโกแลตชิพ
อัลมอนด์ เอิรล์ เกรย์ มอคค่าอัลมอนด์ และ ชอร์ตเบรดทีม่ ปี ริมาณเนยสดมากกว่าคุกกี้อ่นื ๆ สําหรับคุกกี้ลาวา (Lava
Cookie) ซึ่งเป็ นคุกกี้ พรีเมียมทีส่ อดไส้ชอ็ กโกแลตเข้มข้น โดยมีสองแบบให้เลือกคือ คุกกี้ชอ็ กโกแลตลาวา และคุกกี้
ช็อกโกแลตชิพลาวา ก็ยงั คงได้รบั ความนิยมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ยังมีคุกกีต้ รา เดลิโอ (Delio) หลากหลายชนิด เพื่อขยายฐานของกลุ่มลูกค้าให้มากขึน้ โดย
มีจาํ หน่ายในร้าน S&P ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตทัวไป
่ ร้านสะดวกซือ้ ทัวไป
่ และร้านมินิมาร์ททัง้ ในเขตกรุงเทพ
และต่างจังหวัด
(5) ขนมไหว้พระจัน ทร์ (Mooncake)
บริษัทให้ความสําคัญในการนํ าเสนอขนมไหว้พระจันทร์ท่อี ร่อย ใหม่ สด สะอาด ปลอดภัย และมีอายุ
ผลิตภัณฑ์ท่สี ามารถเก็บไว้รบั ประทานได้นานขึ้น บริษทั ยังครองความเป็ นผู้นํา และได้รบั การยอมรับจากลูกค้าทัง้
ภายในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน ในการจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ ภายใต้ยห่ี อ้ S&P
และมังกรทอง (Golden Dragon) ตลอดมา ทุกๆปี เอส แอนด์ พี จะนํ าเสนอขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายไส้ ด้วย
วัตถุดบิ ทีค่ ดั สรรมาล่วงหน้าเป็ นอย่างดี เพื่อรองรับความต้องการของผูบ้ ริโภค ในปี 2559 เอส แอนด์ พี ได้เพิม่ ขนม
ไหว้พระจันทร์สองไส้ใหม่ ได้แก่
ไส้คสั ตาร์ด ลาวา และ ไส้หมอนทอง คาราเมล นอกเหนือจาก
ความอร่อยของผลิตภัณฑ์ท่บี รรจงคัดสรรแล้ว เอส แอนด์ พี ยังให้ความสําคัญกับบรรจุภณ
ั ฑ์ขนมไหว้พระจันทร์ ซึ่ง
แนวนําเสนอขนมไหว้พระจันทร์ของ เอส แอนด์ พี ในปี 2559 คือ
พรพระจันทร์จากใจ พร้อมคํา
อวยพรให้ผรู้ บั มีวาสนาอายุยนื รุง่ เรืองและรํ่ารวย ด้วยดีไซน์คลาสสิคของดอกไม้ และหญิงสาวในสไตล์เซีย่ งไฮ้วนิ เทจ
นอกจากขนมไหว้พระจันทร์ภายใต้ตราเอส แอนด์ พี และมังกรทอง แล้ว ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์
จะผลิต ขนมไหว้พ ระจัน ทร์ในรูป แบบและไส้พิเศษในตรา VANILLA ด้วย โดยมีค วามเป็ น เอกลัก ษณ์ เฉพาะของ
VANILLA ด้วยรสชาติอร่อย และบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงาม มีระดับตามแบบเฉพาะของ VANILLA ซึง่ หาไม่ได้ในตลาดทัวไป
่
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และผลิตเฉพาะช่วงเทศกาลพิเศษนี้เท่านัน้ ด้วยจํานวนทีจ่ าํ กัด ซึ่งเป็ นทีก่ ล่าวขวัญ เป็ นทีต่ อ้ งการของลูกค้า และเป็ นที่
ชื่นชอบของผูร้ บั มาก
(6) ขนมไทย (Thai Sweet Delicacies)
ขนมไทยหลากหลายรูปแบบและรสชาติ ทัง้ ขนมตํารับโบราณหารับประทานยาก และขนมไทยประยุกต์ท่ี
ผสม ผสานขนมแบบตะวันตกกับรสชาติแบบไทยๆในบรรจุภณ
ั ฑ์สวยงามร่วมสมัย และได้รบั ความนิยมจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น ฝอยทอง ขนมปุยฝ้ าย สาคูไส้หมู และข้าวต้มจิม้ ด้วยรสชาติทอ่ี ร่อย ความปราณีตในการทํา และความ
สดใหม่
2.2.2 ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
(1) ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหาร
เอส แอนด์ พี ให้บริการอาหารในร้านด้วยนับตัง้ แต่ตอนเปิ ดร้านแรก โดยเริม่ จากเมนูอาหารหารจานเดียวง่ายๆ
และอร่อยถูกใจลูกค้า ซึง่ หลายเมนูยงั คงได้รบั ความนิยมมาถึงทุกวันนี้เช่น ข้าวไก่อบ วุน้ เส้นผัดไทย ข้าวหน้ากุง้ พริก
ขีห้ นู ข้าวผัดอเมริกนั เส้นหมีไ่ ก่ผดั นํ้าพริกเผา ต่อมาก็ได้มกี ารเพิม่ ความหลากหลายของเมนูอาหารทัง้ อาหารทานเล่น
สลัด แซนวิช พาสต้า อาหารญี่ป่ ุน อาหารมังสวิรตั ิ รวมถึงเมนูกบั ข้าวและของหวานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้ครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ในบางเทศกาลก็ได้มกี ารจัดโปรโมชันอาหารพิ
่
เศษเพื่อสร้างความแปลกใหม่
ซึ่งบางเมนู เช่น เมนู ขา้ วแช่ ข้าวเหนียวมะม่วงนํ าดอกไม้ ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี จนได้กลายมาเป็ นเมนูโปรดของ
ร้านที่ลูก ค้ามักจะนึ ก ถึงเสมอ และยังได้นํ าเสนอเมนู สุขภาพที่ห ลากหลายสําหรับ ผู้บริโภคที่ให้ค วามใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพและแหล่งทีม่ าของวัตถุดบิ มากขึน้ ด้วย
เมนูอาหารของเอส แอนด์ พี จะปรับเปลีย่ นไปตามช่วงเวลาทีแ่ ตกต่างกันของแต่ละปี เมนูในร้าน จะมีทงั ้ เมนู
กับข้าว สําหรับรับประทานร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัวหรือในหมู่มติ รสหาย ไม่ว่าจะเป็ นอาหารกลางวันหรือ
อาหารมื้อเย็น สําหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหลากหลายของประเภทอาหาร ความมันใจในรสชาติ
่
ความอร่อย
ความสะอาด และความสมํ่าเสมอทุกครัง้ ที่สงั ่ หรือในกรณีท่ลี ูกค้าต้องการความรวดเร็ว ความอร่อย ด้วยปริมาณ
อาหารที่เหมาะพอดีกบั ตัวเอง เมนู อาหารจานเดียวก็จะเป็ นทางเลือกที่เหมาะสม มีให้เลือกทัง้ อาหารไทยและอาหาร
นานาชาติรสชาติดมี ากมาย ทีป่ รุงสดในร้านโดยเชฟทีเ่ ชีย่ วชาญและใช้วตั ถุดบิ ทีด่ ี มีคุณภาพ
(2) อาหารสํา เร็จ รูป แช่แ ข็ง Quick Meal
ในฐานะผู้บุก เบิก ธุรกิจอาหารแช่แ ข็งพร้อ มรับ ประทาน บริษัท ได้ลงทุน ด้านการวิจยั และพัฒ นาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงรสชาติอาหารให้อร่อยถูกปากลูกค้า ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ๆเพื่อ
เพิม่ ความสะดวกให้แก่ลกู ค้าและรักษามาตรฐานการผลิต อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง เอส แอนด์ พี ทุกเมนูได้รบั การปรุง
อย่างพิถพี ถิ นั เพื่อให้อร่อยถูกใจผูบ้ ริโภค ทัง้ ให้คุณค่า และความปลอดภัยในด้านโภชนาการ มีบรรจุภณ
ั ฑ์ทงั ้ ภายใน
และภายนอกที่ท ัน สมัย เหมาะกับ ชีวิต แบบเร่งรีบ ของผู้บ ริโภค สะดวกและใช้เวลาในการอุ่ น อาหารน้ อ ย รวมถึง
เมนูอาหารแช่แข็งทีม่ หี ลากหลาย มีการนําเสนอสินค้าใหม่มาจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง

(3) ไส้ก รอก Premo
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกประเภทต่างๆ แฮม และเบคอน สําหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ใช้สตู รเฉพาะของ เอส แอนด์ พี คัดสรรเฉพาะเนื้อหมูคุณภาพดี เนื้อแน่ น อร่อย ในแบบ
ฉบับรสชาติทค่ี นไทยคุน้ เคย สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยผลิตภัณฑ์ใช้เป็ นวัตถุดบิ ของร้านอาหาร เอส แอนด์ พี
และจําหน่ายให้แก่ลกู ค้าในช่องทางค้าปลีกในโมเดิรน์ เทรด รวมทัง้ การรับจ้างผลิตให้กบั กลุม่ ธุรกิจอาหารอื่นๆ
(4) วุ้น คาราจีแ นน Jelio
เจลลี่ คาราจีแนนสําเร็จรูปทัง้ ในรูปแบบเจลลีค่ าราจีแนนผสมเนื้อผลไม้ และเจลลีพ่ ร้อมดื่มผสมนํ้าผลไม้ท่ใี ห้วติ ามินซี
สูง ผลิตในขนาดทีแ่ ตกต่างกันเพือ่ จําหน่ายให้แก่ลกู ค้า ทัง้ ทีส่ าขาของเอส แอนด์ พี และผ่านช่องทางการจําหน่ายอื่นๆ
เช่นซูปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ้ ทัวไป
่
(5)

ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารนานาชาติ PATIO
เอส แอนด์ พี เป็ นผู้ผลิตอาหารนานาชาติ ภายใต้ตรา Patio ได้แก่ นํ้ าสลัด ซุปแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์
สําเร็จรูปอื่นๆที่ม ีรสชาติท่ีอร่อยและใส่ใจต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งมีจําหน่ ายที่ร้านอาหารเอส แอนด์ พี และใน
ห้างสรรพสินค้าชัน้ นําทัวไป
่
2.2.3 ผลิ ต ภัณ ฑ์เครื่อ งดื่ม
กลุ่มเครื่องดื่มจากเอส แอนด์ พี ประกอบด้วยเครื่องดื่มนํ้าผลไม้ทท่ี าํ จากนํ้าผลไม้สด 100% และนํ้าผลไม้ปัน่ ที่
ให้ คุ ณ ประโยชน์ แ ละความสดชื่ น แก่ ร่ า งกาย อาทิ นํ้ า แตงโมปั ่น นํ้ า ส้ม คัน้ สด นํ้ า สับ ปะรด นํ้ า ลํ า ไยและนํ้ า
มะพร้าว นอกจากนี้เอส แอนด์ พียงั มีเครื่องดื่มสุขภาพในกลุ่มนํ้านมถัวเหลื
่ องที่ผ่านกรรมวิธกี ารผลิตแบบญี่ป่ ุนจาก
ร้านอุเมโนะฮานะ เรียกว่าเครือ่ งดื่มโทนิยุ จําหน่ายในรูปแบบร้อนและเย็นด้วย
สําหรับผูช้ ่นื ชอบการดื่มกาแฟ ภายในร้าน เอส แอนด์ พี ก็มจี ุดจําหน่ ายกาแฟ BlueCup ซึ่งเป็ นกาแฟสดที่ม ี
คุณภาพ โดดเด่นด้วยรสชาติของกาแฟชัน้ ดีจากเมล็ดกาแฟสายพันธ์อาราบิกา้ 100% จากแหล่งเพาะปลูกในประเทศ
ไทย และเมล็ดกาแฟชัน้ เลิศทีค่ ดั สรรมาจากต่างประเทศ พร้อมลาเต้อาร์ตหรือศิลปะการตกแต่งฟองนมบนแก้วกาแฟ
และกาแฟ BlueCupได้ออกตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “cold brew” กาแฟสดผ่านกรรมวิธสี กัดเย็นเพื่อให้ได้รสชาติกาแฟที่
เข้มข้นและหอมนุ่มนวลกว่าปกติ ใช้เมล็ดกาแฟทีไ่ ด้รบั รางวัลเหรียญทอง จากรายการ“International Coffee Tasting”
จากอิตาลี ในปี 2012
2.2.4 บริ ก ารอื่น ๆ
(1) บริ ก ารจัด ส่งอาหาร: Delivery 1344
เอส แอนด์ พี Delivery เพีย งแค่ ก ดเบอร์โ ทร 1344 บริก ารจัด ส่ ง อาหาร เครื่อ งดื่ม เค้ ก เบเกอรี่ท่ี
หลากหลายและผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานจัดส่งถึงบ้าน เพื่อตอบสนองความต้องการทุกไลฟ์ สไตล์ดว้ ยความ
สะดวก และความรวดเร็ว รวมถึงการบริการปิ่ นโตทีจ่ ดั ส่งอาหารถึงบ้านในแต่ละมือ้ ทุกวันโดยเน้นให้ความสําคัญเรื่อง
คุณภาพ ความสดใหม่และความรวดเร็วในการบริการ

(2) บริ ก ารจัด เลี้ย งนอกสถานที่: Caterman
บริก ารจัด เลี้ย งสําหรับ ทุ กโอกาสสําคัญ ด้วยเมนู ห ลากหลาย ใส่ใจทุ กรายละเอีย ด สามารถนํ าเสนอ
รูปแบบการจัดเลีย้ งครบวงจร ทัง้ อาหารไทย จีน ฝรัง่ ของทุก ๆ แบรนด์
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2.3. การตลาดและภาวการณ์แ ข่งขัน
นโยบายการตลาดที่บริษทั ยึดถือเป็ นปรัชญาหลักในการดําเนินงานเสมอมาตลอดระยะเวลา 43 ปี คือ การ
สร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า และให้ลูกค้าตระหนักถึงชื่อของ เอส แอนด์ พี “ชื่อนี้มแี ต่ของอร่อย” เมื่อนึกถึงอาหาร
และเบเกอรีท่ ม่ี รี สชาติอร่อย มีคุณภาพและบริการอันอบอุ่นน่าประทับใจ
2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาดของบริ ษทั
การมองกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษทั แยกเป็ นแต่ละแบรนด์ซง่ึ จะเน้นให้ความสําคัญทางด้านผลิตภัณฑ์ และ
ด้านการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้าหลักในแต่ละแบรนด์นัน้ ๆ ปั จจุบนั ธุรกิจ เอส แอนด์ พี เป็ นแบรนด์หลักซึ่งเป็ น
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีท่ ใ่ี ห้บริการแก่กลุ่มลูกค้าหลากหลายและทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากนี้ เอส แอนด์
พี ยังมีบริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน บริการอาหารปิ่ นโต บริการจัดเลี้ยงในนาม “Caterman” มีร้านอาหารทัง้ ในและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทม่ี กี ารแข่งขันในตลาด เช่น BlueCup Coffee, ขนมไหว้พระจันทร์, อาหารสําเร็จรูป
แช่แ ข็ง Quick Meal และผลิต ภัณ ฑ์ Delio ที่แ พร่ห ลายในซูเปอร์ม าร์เก็ต ทัว่ ไป กลยุท ธ์ท างการตลาดของบริษัท
แบ่งเป็ น 6 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านผลิ ต ภัณ ฑ์
ความอร่อย คุณภาพ และความคุ้มค่าของผู้บริโภค เป็ นนโยบายที่บริษทั ยึดถือในการดําเนินธุรกิจมา
โดยตลอด
43 ปี คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เริม่ ตัง้ แต่การคัดสรรเลือกใช้แต่วตั ถุดบิ ที่มคี ุณภาพ วัตถุดบิ ที่สด ซึ่งเป็ นสิง่ ที่บริษทั ให้
ความสําคัญมาโดยตลอด ทําให้ผบู้ ริโภคมีความเชื่อมันในการมาใช้
่
บริการที่ เอส แอนด์ พี อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้กล
ยุทธ์ทส่ี าํ คัญอีกอย่างหนึ่ง คือด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษทั มีผลิตภัณฑ์ อาหารสําหรับทุกคน
ในครอบครัว รวมทัง้ เบเกอรี่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งและอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภค บริษทั ยังได้
พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการมากขึน้ เช่น ทางด้านเบเกอรี่ มีเค้ก และคุก้ กี้ลขิ สิทธิ ์ ดิสนีย์ โดราเอมอน แอ
งกรีเ้ บริด์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สาํ หรับกลุ่มเป้ าหมายคนรุ่นใหม่ เช่น ฮอกไกโดคิวบ์เค้ก ฮอกไกโดโรลเค้ก ซึ่งได้รบั
การตอบรับจากผูบ้ ริโภคอย่างดี ทางด้านอาหาร เอส แอนด์ พี ให้ความสําคัญกับไลฟ์ สไตล์ของผูบ้ ริโภคทีเ่ น้นในเรื่อง
ความอร่อยหลากหลาย และประโยชน์ ต่อสุขภาพ โดยการสร้างสรรค์เมนู ใหม่ออกมาในรูปแบบนานาชาติ และการ
ผสมผสาน ระหว่างอาหารไทย กับ อาหารชาติอ่นื ๆ แต่ยงั คงไว้ซง่ึ ความอร่อยแบบคุณภาพด้วยวัตถุดบิ ชัน้ ดี เช่น เมนู
ปลาแซลมอนจากนอร์เวย์ ในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์บริษทั เน้นด้านการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์มาโดยตลอดและเป็ นผูน้ ําด้านการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มรี ปู แบบสวยงามโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ และคุก้ กี้ ซึ่งเป็ นจุดเด่นทีก่ ระตุน้ ให้ผบู้ ริโภครูส้ กึ
พึงพอใจ และเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์ของเอส แอนด์ พี เพือ่ มอบเป็ นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ

(2) ด้า นโฆษณาและส่งเสริ ม การขาย
บริษทั ได้ตอกยํ้าความเป็ นผูน้ ําด้านร้านอาหารและเบเกอรีอ่ ย่างต่อเนื่อง ด้วยการออกโฆษณาเพื่อกระตุน้
การขายในช่วงเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์โดยมีแนวคิดที่จะให้คนไทยเชื้อสายจีนได้เพิม่ การซื้อขนมไหว้พระจันทร์
จากทีเ่ คยซือ้ เพื่อการไหว้ ให้เพิม่ การซือ้ เพื่อการให้แก่กนั และกันมากขึน้ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลเค้กและคุกกีป้ ี ใหม่
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ได้ออกโฆษณาทีต่ อ้ งการสือ่ สารกับผูบ้ ริโภคให้มองเห็นถึงคุณค่าทีแ่ ท้จริงของของขวัญ สร้างภาพลักษณ์ทด่ี ใี ห้กบั กลุ่ม
คนรุ่นใหม่และลูกค้าประจํา จนได้รบั การตอบรับอย่างดีเยี่ยมในโลกออนไลน์ นอกจากนี้ยงั ได้มขี ยายการสื่อสารกับ
ลูกค้าผ่านช่องทางดิจติ อลทัง้ เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ และกลุ่มผู้นําทางความคิดต่างๆ ในโลกออนไลน์ จนได้รบั การ
ยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้บริษทั ยังจัดให้มรี ายการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ ในแต่ละเดือนโดยเฉพาะ
ในเทศกาลสําคัญต่าง ๆ เพือ่ ให้แบรนด์สามารถสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนไทยในทุกเทศกาล
(3) การกํา หนดราคา
บริษทั มีนโยบายในการกําหนดราคาขายผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึงปั จจัยต่างๆ ดังนี้
 ต้นทุนของวัตถุดบิ หลัก และต้นทุนในการผลิต
 ตําแหน่ งทางด้านการตลาด ราคาขายผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งหรือเกณฑ์ราคาขายโดยทัวไปเพื
่
่อให้
ลูกค้าของ
เอส แอนด์ พี รูส้ กึ ถึงความคุม้ ค่าเงิน
 อัตราผลกําไรขัน้ ต้นทีต่ อ้ งการสร้างจากผลิตภัณฑ์กลุม่ นัน้ ๆ
(4) ด้า นการพัฒ นาบุค ลากรเพื่อ การส่งเสริ ม การขาย
บริษทั เล็งเห็นถึงความสําคัญของพนักงานว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินธุรกิจ จึงได้มกี ารจัดโปรแกรม
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานหน้าร้าน เพื่อให้ทาํ งานด้วยความสุขและความสนุ กโดยจัดอบรมให้ความรูใ้ น
ด้านผลิตภัณ ฑ์ รวมทัง้ เทคนิ คการขาย และความเข้าใจในเรื่องกิจกรรมส่งเสริมการขายและโปรแกรมการ
แข่งขันการแนะนําผลิตภัณฑ์ในเทศกาลต่างๆ
(5) ด้า นการเลือ กทํา เลเปิ ดสาขา
ในปี 2559 บริษทั มีการขยายสาขาร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ภายในประเทศจํานวน 25
สาขา โดยแบ่งเป็ นร้านอาหาร 18 สาขาและร้านเบเกอรี่ 7 สาขา รวมจุดขายของบริษทั ณ วันสิน้ ปี 2559 ที่ 491 สาขา
โดยแบ่งเป็ นร้านอาหาร 162 สาขาและร้านเบเกอรี่ 329 สาขา ซึ่งวิธกี ารที่จะเลือกนัน้ บริษทั ต้องทําการสํารวจความ
ต้องการของตลาดก่อนเพื่อใช้ในการตัดสิน ใจในเรื่องรูป แบบของสาขารูป แบบของอาหาร และขนาดพื้น ที่เพื่อให้
ตอบสนองความต้องการของตลาดให้มากทีส่ ดุ
2.3.2 สภาวะเศรษฐกิ จ และการแข่งขัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 3 สูงกว่าอัตราการเติบโตในปี ก่อนหน้านี้เล็กน้อย ซึง่ เป็ นผล
มาจากปั จจัยบวกที่ได้มาจากการเร่งลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ระบบคมนาคม และ
มาตรการด้านภาษีซ่งึ ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเป็ นครัง้ คราว โดยมีปัจจัยด้านราคาสินค้าเกษตรที่ขยับสูงขึน้ เล็กน้อย
ในช่วงครึง่ ปี หลัง ได้แก่ ยางพารา และ ข้าว แต่กย็ งั ไม่สามารถเติบโตไปอยูใ่ นระดับทีเ่ คยเป็ นมาในอดีตได้
ปั จจัยด้านราคานํ้ามันในตลาดโลกในปี 2559 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับตํ่า จากผลการผลิตนํ้ามัน Shale Oil เพิม่ ใน
ตลาดและกลุม่ โอเปคยังไม่ตดั สินใจทีจ่ ะลดกําลังการผลิตลงไปให้รนุ แรงพอทีจ่ ะผลักดันราคานํ้ามันให้สงู ขึน้ ได้
ส่วนด้านปั จจัยลบที่ม ีผ ลกระทบทําให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตไปได้สูงมากก็ได้แก่ ภาวะภัยแล้งที่
กระทบผลผลิตการเกษตรในช่วงต้นปี แล้วกลับกลายมาเป็ นภาวะนํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ต่อเนื่อง
มาถึงต้นปี 2560 จึงเป็ นส่วนฉุ ดรัง้ ไม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปได้มากนัก แม้ว่าการผลิต การส่งออก และภาวะการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยสูงขึ้นบ้างก็ตาม และราคาพืชผลการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยงั อยู่ใน
ระดับตํ่าไม่สามารถกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากพอ
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ปั จจัยทางธุรกิจอาหารในประเทศในด้านมาตรการของการดําเนิ นการด้านการตลาด เช่น การแข่งขันของ
ผู้ป ระกอบการด้านธุรกิจอาหารทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ร้านอาหารและเบเกอรี่
รวมทัง้ การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพิม่ สูงขึน้ มากในปี ท่ผี ่านๆมา ทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ประกอบกับ
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมือง และเหตุการณ์ สําคัญ ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ทัง้ ในประเทศ และ
ภูมภิ าคอื่นๆของโลก ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความยากมากขึน้ การเข้าถึงได้งา่ ยด้านสือ่ ข้อมูลการตลาด ทัง้
ด้าน Mobile Marketing การสังซื
่ ้อ Online ผ่านเว็บไซต์ ผ่าน Application ต่างๆ ทําได้งา่ ยขึน้ ผู้ประกอบการจึงต้อง
ปรับตัวมากขึ้นทัง้ ในการแข่งขัน ซึ่งหน้ า ไม่ว่าโดยสถานที่ตงั ้ การให้ส่วนลด ซึ่งมีมากขึ้น รวมทัง้ การแข่งขัน ผ่าน
เครื่องมือการตลาด ที่มกี ารสื่อสารตรงถึงผู้บริโภค เกิดการปรับตัวและเกิดวิธกี ารใหม่ๆ ในการนํ าเสนอสินค้าและ
บริการสูผ่ บู้ ริโภค กลยุทธ◌์ทางการตลาดใหม่ๆ ซึง่ ในอดีตอาจจะพบเห็นได้ในวงจํากัด ถูกนํามาใช้มากขึน้ สําหรับบาง
สิน ค้า เช่ น Mass Customization กระบวนการสังซื
่ ้ อ สิน ค้า และผลิต ในแบบที่ลูก ค้า ต้อ งการ การใช้ Interactive
Marketing เช่น จอภาพ Interactive ทีล่ กู ค้าสามารถเลือกสินค้าได้จาก Touch Screen, Crowdsourcing การหาข้อมูล
ทางการตลาดของลูกค้าผ่าน Media ต่างๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการทีจ่ ะนําเสนอก็เกิดมากขึน้ ผูผ้ ลิตอาหาร และ
ผูป้ ระกอบการด้านอาหารในประเทศไทย จึงต้องปรับตัวตามกลยุทธ◌์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
ดีขน้ึ
ในส่วน เอส แอนด์ พี ก็มกี ารปรับตัวเชิงกลยุทธ◌์การตลาดมากขึน้ มีการวิเคราะห์ Segment ของการตลาด
เพื่อการคัดเลือกทําเลทีต่ งั ้ สาขาทีเ่ ข้มมากขึน้ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประมาณการเติบโตของตลาด จํานวน
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเลือกทําเลทีต่ งั ้ สาขาที่เหมาะสม เช่น ลดการตัง้ สาขาใน ไฮเปอร์มาร์ท
และ Community Mall ซึ่งมีจํานวนของลูกค้าที่ไปใช้บริการลดลง โดยบริษทั ได้ลงทุนอย่างระมัดระวังขึน้ และเริม่ ไป
ขยายใน Segment อื่น ๆ ที่มแี นวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจที่ดกี ว่า และมีการแข่งขันตํ่ากว่า นอกเหนือไปจากการ
ปรับ ปรุงระบบการสังซื
่ ้ อ 1344 S&P Delivery ผ่ า นเว็ป ไซต์ และ Application ที่เริม่ ใช้งานในปี 2559 และการทํ า
กิจกรรมทางการตลาดผ่าน Social Media และ Mobile Application มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น Line Facebook การขาย
ผ่านสือ่ สมัยใหม่ และผูใ้ ห้บริการข้อมูลและการขาย Online ต่างๆ เป็ นต้น เพือ่ การเข้าถึงลูกค้าและเพิม่ ยอดขาย
เอส แอนด์ พี มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ณ สิน้ ปี 2559 ในประเทศมีสาขารวม 491 สาขา ภายใต้
ต ร า S&P, SNP/HQ แ ล ะ SNP CAFÉ, BlueCup, VANILLA, Patio, Patara, Grand Seaside, Maisen แ ล ะ
Umenohana ในขณะที่มสี าขาร้านอาหารที่เปิ ดในประเทศอื่นๆ จํานวน 25 สาขา (ในยุโรป 9 สาขา ในเอเชีย 16
สาขา)
หากจํา แนกตามช่ อ งทางการจํา หน่ า ยของบริษัท ฯ ในส่ว นรายได้จ ากช่ อ งทางสาขาในประเทศ ได้แ ก่
ร้านอาหาร และเบเกอรี่ ในปี 2559 มียอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.45 ธุรกิจขายส่งอาหาร และเบเกอรี่ ผ่านร้านค้าปลีก
ร้า นสะดวกซื้อ และซุ ป เปอร์ม าร์เก็ต ก็ม ีก ารเติบ โตถึงร้อ ยละ 5.67 จากผลของการขยายสาขา การทํ า กิจ กรรม
การตลาด และการส่งเสริมการจําหน่ ายอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีธ่ ุรกิจร้านอาหารของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ รายได้
ลดลงร้อยละ 7.53 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตตํ่าและผลของความไม่แน่ นอนทางการเมือง ทัง้ จากการเลือกตัง้
ในหลายประเทศและการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ จึงส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศทีบ่ ริษทั ย่อยไปตัง้ อยู่
แม้วา่ รายได้ในส่วน AEC และจีนจะเพิม่ ขึน้
แต่กย็ งั เป็ นส่วนน้อยของยอดรวมรายได้จากสาขาต่างประเทศ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มียอดรายได้รวมของกลุ่ม 7,774.9 ล้านบาท เพิม่ จากปี ก่อน 222.9 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่นี ่ าพอใจ เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เติบโตเพียงร้อยละ 3
ในปี 2559
ในปี 2560 เอส แอนด์ พี มีแผนเปิ ดสาขาเพิม่ ในประเทศประมาณ 20 สาขา ภายใต้ตรา S&P และตราอื่นๆ
โดยวางกลยุทธ◌์ท่ชี ดั เจนในการเลือกที่ตงั ้ สาขาที่มแี นวโน้มทางธุรกิจที่ดเี ท่านัน้ จากการใช้ขอ้ มูลและประสบการณ์
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ของบริษทั ในอดีต และการสํารวจข้อมูลสําคัญอื่นๆเพิม่ เติม โดยจะลดการขยายในไฮเปอร์มาร์ท และ Community
Mall ซึ่ ง ธุ ร กิจ เติบ โตลดลงและมีภ าระค่ า เช่ า และค่ า บริก ารที่สูง ขึ้น ตลอดเวลา จะมุ่ ง ไปในจุ ด ที่ม ีจํ า นวนลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมายในระดับทีเ่ หมาะสม
มีแนวโน้มทางธุรกิจทีด่ กี ว่า และการแข่งขันทีน่ ้อยกว่า นอกจากนัน้ จะ
ดําเนินการปรับปรุงสาขาเดิมอีกกว่า 20 สาขาทัวประเทศ
่
เพื่อปรับภาพลักษณ์ให้ทนั สมัยขึน้ ดูดขี น้ึ เพิม่ ความสะดวก
ในการเข้ามาใช้บริการของลูกค้า สร้างบรรยากาศให้เป็ นร้านอาหารทีส่ ะดวก สบาย สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ และสร้างรายได้ทส่ี งู ขึน้
ในส่ว นของการขยายสาขาในต่ า งประเทศ จะยัง มุ่ ง การขยายในกัม พู ช า ซึ่งมีก ารเติบ โตทางธุ ร กิจ ที่ดี
พิ จ ารณาความเป็ นไปได้ ใ นการเปิ ดสาขาในประเทศอื่ น ๆใน AEC รวมทัง้ พิ จ ารณาขายสิท ธิ (Franchise)ให้
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ใน AEC ทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินธุรกิจด้วย
2.4

เหตุก ารณ์ ที่ส าํ คัญ ในปี พ.ศ. 2559
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาบริษทั ได้เผชิญความท้าทายทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
ไม่ว่าจะเป็ นการชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ สถานการณ์ความไม่แน่ นอนทางการเมือง อย่างไรก็ดบี ริษทั ยังคง
มุง่ มัน่ ในการผลักดันให้การดําเนินงานของบริษทั เป็ นไปตามเป้ าหมายทีว่ างไว้ไม่วา่ จะเป็ นการขยายธุรกิจทัง้ ในและ
ต่างประเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการตลาด และการจัดกิจกรรมทีช่ ่วยสร้างสรรค์สงั คม
และสิง่ แวดล้อม ของประเทศ
(1) การขยายธุร กิ จ
 จากเป้ าหมายในการสร้างความเติบโตขององค์กร บริษทั ฯ จึงดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการเพิม่
สาขาใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเพิม่ รายได้ให้แก่บริษทั ฯ ในปี 2559 เอส แอนด์
พี มีจํานวนสาขาในประเทศ ทัง้ หมด 490 สาขา มีจํานวนที่เพิ่มขึ้น สุทธิจากปี 2558 จํานวน 24
สาขา เป็ นการเพิ่มเบเกอรี่ชอพ 5 สาขา ร้านอาหาร S&P 14 สาขา เครื่องดื่ม BlueCup 1 สาขา
ร้านอาหารญี่ป่ ุน MAISEN ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยอีก 2 สาขา และร้านอาหาร SNP ซึ่งเป็ นร้านอาหาร
สไตล์ทนั สมัยใหม่ลา่ สุด 2 สาขา ภายใต้ตรา SNP คือ SNP/HQ และ SNP/CAFE
 ในส่ ว นของการเพิ่ม จํ า นวนสาขาในต่ า งประเทศ มีก ารเพิ่ ม PATARA ที่อ ัง กฤษ S&P ที่ ก รุ ง
พนมเปญประเทศกัม พูช า และ VANILLA RESTAURANT ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศละ 1 สาขา

(2) การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละการส่งเสริ ม การขาย
ปี ท่ผี ่านมา เอส แอนด์ พี ได้แนะนํ าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ น
อาหารและเบเกอรี่ เช่น เค้ก รสและรูปแบบใหม่ๆ สําหรับเทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน วาเลนไทน์ ฟุตบอลยูโร 2016 มินิ
ครัวซองท์แฮมชีส มินิครัวซองท์ทูน่า พายฮาวายเอี้ยนบาร์บคี วิ คุก้ กี้ลาวา-วาเลนไทน์ ขนมไหว้พระจันทร์ไส้ใหม่ๆ
ขนมไหว้พระจันทร์ตราวานิลลา เค้กดิสนีย์ เค้กสตาร์วอร์ เค้กซุปเปอร์ฮโี ร่ของมาร์เวล และ Naked Cake เค้กครีมน้อย
สําหรับลูกค้าทีใ่ ส่ใจสุขภาพ
เป็ นต้น
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ในส่ว นของอาหาร ได้ม ีก ารแนะนํ า เมนู เพิ่ม เติม ได้แ ก่ เมนู ป ลากระพง ราคาพิเศษสํา หรับ สมาชิก
JOY CARD, เมนู พิเศษ เทศกาลข้า วแช่ ข้า วเหนี ย วมะม่ ว งนํ้ า ดอกไม้, เมนู ข้า วไรซ์ เบอรี่ ในการร่ว มโครงการ
“เพื่อนพึง่ (ภาฯ)อิม่ สุข ไรซ์เบอรีอ่ นิ ทรียก์ า้ วไกล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, เมนูกุง้
ของโปรแกรม “กิน กุ้งกัน ”, ปิ่ นโตเจ 9 วัน 9 เซ็ท และเมนู อาหารเจ สําหรับ เทศกาลกิจ เจ, เมนู ป ลาซาลมอนของ
MAISEN, รวมทัง้ เมนูอาหารและเครือ่ งดื่ม ทีส่ ร้างสรรค์ขน้ึ มาใหม่ๆทีส่ าขา SNP/HQ และ SNP/CAFÉ
ด้านการช่องทางการจําหน่าย ได้ปรับปรุง S&P Delivery 1344 เพือ่ ให้ลกู ค้าสามารถสังซื
่ อ้ ผ่าน เว็ปไซต์
http://www.1344delivery.com หรือสังผ่
่ าน Mobile Application “S&P Delivery” เพิม่ ความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการ
สังเมนู
่ อาหาร, Snack box, เค้ก และเครื่องดื่ม บริก ารจัดส่งถึงที่ นอกจากนัน้ ยังได้เปิ ดบริการ MAISEN Delivery
Service อีกด้วย
ในด้านส่งเสริมการขาย ได้มกี ารออกภาพยนตร์โฆษณา “ของขวัญ : The Gift” ซึ่งนํ าเสนอในช่วงต้นปี
2559 เพื่อส่งเสริมการจําหน่ ายเค้ก, โฆษณาขนมไหว้พระจันทร์ “พรพระจันทร์จากใจ” ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์,
จัดทํา VDC 7 เรือ่ ง เพือ่ สือ่ คุณภาพและความสดใหม่ของอาหาร และผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี ภายใต้ concept “S&P
Freshness is our Signature ” ทีส่ ะท้อนผ่านการผลิตไม่วา่ จะเป็ นอาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และเค้ก เพื่อตอกยํ้าเรื่อง
ความสดใหม่ ซึง่ ได้นําเสนอผ่านบอร์ดหน้าสาขา You-Tube S&P Thanks และ Facebook S&P
ด้านเครื่องดื่ม มีการแนะนํ าเมนู เครื่องดื่มใหม่ๆนานาชนิดของ BlueCup ออกกาแฟสกัดเย็นบรรจุขวด
”BlueCup Cold Brew” ซึ่งให้กาแฟมีรสชาติเข้ม นุ่ นนวล และหอมมากเป็ นพิเศษ จําหน่ ายที่รา้ นเอส แอนด์ พี ออก
โปรแกรม BlueCup D-DAY ซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้วแถมฟรี 1 แก้ว ทุกวันศุกร์ท่ี 2 และ 4 ของเดือน ตลอดทัง้ ปี ซึง่ ช่วย
เพิ่ม ยอดขายให้ก บั เอส แอนด์ พี ได้เป็ นอย่างดี ส่วน SNP/HQ และ SNP/CAFÉ ก็ได้พ ฒ
ั นาเครื่องดื่ม ที่น่ าสนใจ
มากมายเพือ่ นําเสนอเป็ นทางเลือกใหม่ๆให้แก่ลกู ค้า
(3) รางวัล และความสํา เร็จ


ทํา เนี ย บเกีย รติ ค ณ
ุ นัก การตลาดไทย
คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัล
“ ทํา เนี ย บเกี ย รติ ค ุณ นัก การตลาดไทย” (Marketing Hall of Fame) ในงานประกาศเกียรติคุณ
นั ก การตลาดไทย ประจํ า ปี 2559 จากสมาคมการตลาดแห่ ง ประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็ นประธานในพิธี ด้วยคุณสมบัตทิ ่ี
เปี่ ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีผลงานโดดเด่นเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง
และเป็ นแบบอย่างทีด่ ขี องนักการตลาดรุน่ ใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 หลังจากไม่มกี าร
มอบรางวัลนี้มานานถึง 10 ปี



รางวัล Thailand Top Company Awards 2016
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) รับมอบรางวัล Thailand Top Company Awards
2016 องค์กรธุรกิจทีม่ ผี ลการดําเนินงานยอดเยีย่ มในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ต่อเนื่องเป็ น
ปี ท่ี 3 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษทั เออาร์ไอพี จํากัด และนิตยสาร Business+
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็ นประธานมอบ ให้แก่ คุณ
เกษสุดา ไรวา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ณ โรงแรมดุสติ ธานี เมือ่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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 รางวัล สตรีผปู้ ระกอบการผูม้ ีผลงานโดดเด่น ประจํา ปี 2016
คุ ณ เกษสุด า ไรวา กรรมการผู้จ ดั การใหญ่ ได้รบั รางวัล สตรีผู้ป ระกอบการผู้ม ีผ ลงานโดดเด่ น
ประจําปี 2016 ในงาน Outstanding ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2016 โดยเป็ น 1 ใน
สตรีผปู้ ระกอบการไทย จํานวน 10 ท่าน ทีไ่ ด้รบั มอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก H.E Mdm. Nguyen
Thi Doan รองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2559 นอกจากนี้ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ประเทศ
ไทยยังได้จดั งานเลีย้ งแสดงความยินดี ณ ประเทศไทยด้วย
่
IFFA
 รางวัล เหรีย ญทอง จากการเข้า ประกวดแข่งขัน คุณ ภาพไส้ก รอกทัวโลก
(Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse)
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้รบั รางวัลจากการเข้าประกวดแข่งขันคุณภาพไส้
กรอกทัวโลก
่
IFFA (Internationale Fleischwirtschaftliche Fachmesse) ซึ่งเป็ น งานแสดงสิน ค้า
อันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ทีจ่ ะจัดขึน้ เป็ นประจําทุก 3 ปี สําหรับครัง้ นี้งานจัดขึน้ ในวันที่
7-12พฤษภาคม 2559 ณ เมืองแฟรงเฟิ รต์ ประเทศเยอรมนี
สําหรับผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ S&P ได้รบั รางวัลมีดงั นี้
1. รางวัล เหรีย ญทอง จากผลิต ภัณ ฑ์ ไส้ก รอกข้าวไรซ์เบอร์ร่ี ด้ว ยคะแนนรวมเต็ม 50
คะแนน
2. รางวัลเหรียญทอง จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเบคอนชีส ซึง่ ได้คะแนนรวมเต็ม 50 คะแนน
3. รางวัลเหรียญเงิน จากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกหมูกระเทียม
ทัง้ นี้ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เป็ นประเทศเดียวใน AEC ที่ได้รบั เกียรติเข้า
แข่งขัน และได้นําไส้กรอกคุณภาพเยีย่ มเข้าประกวด และได้รบั รางวัลเหรียญทองจากคณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันของประเทศเยอรมนี ซึง่ มีเกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพไส้กรอกจากลักษณะ
ภายนอก
และบรรจุภณ
ั ฑ์ทป่ี รากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส สีและองค์ประกอบโดยรวมของไส้กรอก
การกระจายตัวขององค์ประกอบภายในไส้กรอก กลิน่ และรสชาติ นับเป็ นความภาคภูมใิ จของเอส
แอนด์ พี ทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลก

 แนวร่ว มปฏิ บ ตั ิ ภาคเอกชนในการต่อ ต้า นการทุจ ริ ต
บริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้รบั การรับรองต่ออายุเป็ น บริษัท ฯ แนวร่วม
ปฏิบตั ิภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิฯ (CAC Council)
โดยมี
คุณเกษสุดา ไรวา กรรมการผู้จดั การใหญ่ บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เป็ น
ผูร้ บั มอบประกาศนียบัตรรับรอง ประจําไตรมาส 2/2559 ซึ่งใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี ณ โรงแรมแก
รนด์ ไฮแอท เอราวัณ เมือ่ วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559
 ประกาศนี ย บัต ร ESG 100 : 2016
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มีความโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล คุ ณ ประเวศวุฒ ิ ไรวา ประธานกรรมการบริห าร บมจ. เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท รับ มอบ
ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2016 จาก ดร. พิพฒ
ั น์ ยอดพฤติการ ผูอ้ ํานวยการสถาบันไทยพัฒน์
จากการคัดเลือก 100 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งได้รบั การจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการพัฒ นาความ
ยังยื
่ นของธุรกิจทีม่ คี วามโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social
and Governance : ESG) ซึง่ ปี น้ี S&P ได้รบั มอบประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2
 ภาคีบ กุ เบิ ก โครงการ “ รณรงค์ส ร้า งวิ น ัย ทางการเงิ น ”
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้รบั มอบโล่รางวัลในฐานะบริษทั ฯ ที่เข้าร่วมเป็ น
ภาคีบุ ก เบิก โครงการ “รณรงค์ส ร้า งวินั ย ทางการเงิน ” จาก พลตํ า รวจเอก อดุ ล ย์ แสงสิง แก้ ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ ซึ่งเป็ นโครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ และ คุณเกษสุดา ไร
วา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นผูร้ บั มอบ
เมื่อวันจันทร์ท่ี 22 สิงหาคม 2559 ณ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยโครงการนี้จะเป็ นโครงการนํ าร่องเพื่อแนะแนวทางในการแก้ไข
ปั ญหาทางการเงินของพนักงาน เพื่อสร้างวินัย และเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงาน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
 บุค คลตัว อย่า งภาคธุร กิ จ แห่งปี 2016
คุณ กําธร ศิลาอ่อน รองผู้จดั การใหญ่ อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน บมจ. เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท ได้รบั โล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม”
จาก
พล.อ.พิจติ ร กุลลวณิชย์ องคมนตรี ในโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016”
โดยมูลนิธสิ ภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ เมื่อ
วันที่
19 ตุลาคม 2559
(4) กิ จ กรรมการตลาดเพื่อ เพิ่ ม ยอดขาย
กลยุทธ์หลักทางด้านการตลาดคือ การมอบสิง่ ดีๆให้ลกู ค้า ความอร่อย คุณภาพของวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ ความใส่
ใจในการบริการลูกค้า เพื่อให้ทุกมื้อของทุกคนในครอบครัว เต็มไปด้วยความสุข และในบางช่วงบริษทั ฯ มีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมการขายให้ลูกค้า เพื่อเป็ นการขอบพระคุณ ลูกค้าที่ให้การสนับสนุ นตลอดเวลา และเป็ นการสร้าง
โอกาสการขายเพิม่ มากขึน้
ในปี 2559 มีกจิ กรรมการตลาดหลักๆ ดังต่อไปนี้
 กิจกรรมวันพุธลด 20% สําหรับผลิตภัณฑ์เค้ก และเบเกอรี่ ซึง่ เป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากลูกค้า
อย่างต่อเนื่องมาทุกปี
 กิจกรรมกาแฟ บลูคพั D-Day ซือ้ กาแฟ ชา สมูทตี้ และสปาร์คลิง่ 1 ที่ แถม ฟรี 1 ที่ ซึ่งจะจัด เดือนละ
สองวันเพื่อเปิ ดโอกาสให้กลุ่มเป้ าหมายได้ทดลองชิม กาแฟคุณภาพจาก บูลคัพ และกลายเป็ นลูกค้า
ประจําต่อไป ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาก็เพิม่ ขึน้ และมีการซื้อผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ เพิม่ เติม เช่น เบเกอรี่
เป็ นกิจกรรมทีส่ าํ คัญทีช่ ว่ ยสร้างยอดขายสาขา


กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเนื่องในเทศกาลสําคัญต่างๆของคนไทยในรอบปี เช่น ในวันเด็กมีการแจก
ของทีร่ ะลึกให้กบั เด็กๆ ทีเ่ ข้ามาทานอาหารในร้าน หรือในวันแม่ และวันพ่อ ทีค่ ุณลูกสามารถพาคุณพ่อ
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และคุณแม่มาทานอาหารที่รา้ น เอส แอนด์ พี ได้ฟรี เพื่อตอบโจทย์ความเป็ นร้านอาหารของทุกคนใน
ครอบครัว
 กิจกรรมส่งเสริมการขายในช่วงเทศกาลปี ใหม่ รับส่วนลดสูงสุด 20% ซือ้ เค้ก และคุกกี้ 2 ชิน้ ลด 10% 3
ชิน้ ลด 15% 4 ชิน้ ขึน้ ไปลด 20% เพือ่ เป็ นการสมนาคุณลูกค้าผูม้ อี ุปการะคุณ ในช่วงเทศกาล
 กิจกรรม “พรพระจันทร์จากใจ” เพื่อสนับสนุ นการขายขนมไหว้พระจันทร์ นอกจากการนําเสนอไส้พเิ ศษ
ใหม่ ๆ ที่ได้รบั การบรรจุในกล่องที่ได้รบั การออกแบบอย่างสวยงาม บริษัทยังจัดให้ม ี อีเว้น ท์ และ
รายการส่งเสริมการขายพิเศษ ซือ้ 4 ชิน้ รับฟรีอกี 1 ชิน้
 การตลาดออนไลน์ หรือการทําการตลาดผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
และช่องทางการติดต่อลูกค้าทีส่ าํ คัญ สําหรับบริษทั ฯ เฟซบุ๊ก, ไลน์, อินสตาแกรม และ เว็บไซต์ โดยให้
ความสํา คัญ กับ การทํา การตลาดแบบ คอนเทนท์ม าร์เก็ต ติ้ง (Content Marketing) ที่เน้ น เนื้ อ หาที่ม ี
คุณค่า สร้างความรูส้ กึ ดีๆ ให้เกิดขึน้ ในใจลูกค้า และทําให้แบรนด์ เอส แอนด์ พี เป็ นแบรนด์ท่ลี ูกค้ารัก
่
และเลือกเป็ นอันดับแรก
ในเดือนกันยายน 2559 ทาง เอส แอนด์ พี ได้เปิ ดตัวการสังอาหาร
ทางออนไลน์ใหม่ www.1344delivery.com และทางแอพพลิเคชันบนมื
่
อถือ “S&P Delivery” เพิม่ ความ
สะดวกสบายในการสัง่ อาหาร บริก ารส่ ง ถึ ง บ้ า น ทํ า ให้ แ บรนด์ เอส แอนด์ พี สามารถเข้ า ถึ ง
กลุม่ เป้ าหมายได้ในวงกว้าง
การจัด หาวัต ถุดิ บ ของบริ ษทั
นโยบายด้า นการจัด ซื้อ -จัด หา
บริษทั ดําเนินธุรกิจโดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ของ
บริษทั จะ ต้องมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยและมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์ของ
บริษทั ดังนัน้ นโยบายด้านการจัดซื้อ-จัดหาวัตถุดบิ บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์
ทีห่ บี ห่อผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปยังร้านอาหาร และร้านเบเกอรี่ ตลอดจนได้พฒ
ั นาปรับปรุงกระบวนการส่งมอบแบบ
ทวนสอบได้ โดยต้องผ่านการทดสอบ คัดสรรจนมันใจว่
่ าสิน ค้าและบริการมีม าตรฐานเพียงพอ ในปี 2559 บริษัท
ดําเนินนโยบายการจัดซือ้ โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อให้บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมายและสอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของบริษทั ในระยะยาวซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้

2.5

มุ่งเน้ น ความมีค ณ
ุ ภาพและต่อ เนื่ อ ง
แนวทางในการสรรหาวัตถุดบิ , ภาชนะ, บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีจ่ ะจัดซือ้ จัดหาต้องมีการประเมินว่าคู่คา้ จะต้องมี
ศักยภาพในการผลิต สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างสมํ่าเสมอ มีกระบวนการในการคัดสรร/คัดเลือกวัตถุดบิ ต้นนํ้ า
การควบคุมมาตรฐานการผลิตและจัดเก็บสต๊อคสินค้า และส่งมอบสินค้าให้แก่บริษทั อย่างเพียงพอ ทันตามข้อกําหนด
และรอบเวลาที่ตกลงกัน และพร้อมร่วมแก้ปัญหากรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน คู่คา้ ผูใ้ ห้บริการทุกราย ต้องมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามประเภทของสินค้าทีต่ นจัดจําหน่ าย ผ่านการพิจารณารับรองมาตรฐานสินค้าตามข้อกําหนดของภาครัฐ
และข้อกําหนดของทางบริษทั เช่นสินค้าประเภทวัตถุดบิ หลักจะต้องมีเอกสารรับรองมาตรฐานสินค้า, มีกระบวนการ
การตรวจสอบระหว่างและหลังการผลิตในขณะที่มกี ารบริหารความเสีย่ งเรื่องการขาดสินค้าและราคาสินค้า ไม่ให้ผนั
แปรอย่างมีนยั สําคัญซึง่ ส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนการผลิตของบริษทั
(1)
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(2)

มีม าตรฐานเดีย วกัน
โดยวัตถุดบิ ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ทจ่ี ดั ซือ้ จัดหา จะต้องมีการควบคุมมาตรฐานตามเกณฑ์มกี ารกําหนด
Specification เพื่อให้คู่คา้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใช้เป็ นบรรทัดฐานในการกํากับดูแลสินค้า ให้มคี ุณสมบัตสิ มํ่าเสมอ
สด สะอาดปลอดภัยไม่มสี ารปนเปื้ อนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์และผูบ้ ริโภค ซึ่งบริษทั ได้จดั ให้มกี ระบวนการ
ทดสอบและทวนสอบวัตถุดบิ อย่างเพียงพอและเชื่อมันได้
่ วา่ วัตถุดบิ ภาชนะ บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีม่ มี าตรฐานและมีคุณค่าทาง
โภชนาการเชื่อถือได้ก่อนถึงมือผูบ้ ริโภค
สนับ สนุน และพัฒ นา คู่ค ้า , พัน ธมิ ต รธุร กิ จ , กลุ่ม เกษตรกรจากแหล่งต้น นํ้า
บริษทั ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญต่อการสนับสนุ นและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดตี ่อคู่ค้า และพันธมิตร
ทางการ ค้า ในแนวคิดที่ว่าธุรกิจจะเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างยังยื
่ นได้นนั ้ ปั จจัยแห่งความสําเร็จด้านหนึ่งคือการ
ส่งเสริมสนับสนุ นและร่วมมือกันพัฒนาคู่คา้ และพันธมิตรให้เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันกับบริษทั โดยการจัดให้มกี าร
ช่วยเหลือร่วมแก้ปัญหา เสริมสร้างศักยภาพซึ่งกันและกัน เช่นการให้คําแนะนํ าร่วมกันวิจยั และพัฒนา หาผูม้ คี วามรู้
เข้ามาให้คําปรึก ษา รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการวัตถุ ดิบและผลิตภัณ ฑ์ในแต่ละช่วงระยะเวลาตาม
แผนงานการผลิต และแผนการตลาดของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าสามารถวางแผนระยะยาวในการจัดเตรีย มสิน ค้าที่ม ี
มาตรฐานและราคาเหมาะสม รวมถึงมีนโยบายเข้าไปให้การเข้าไปสนับสนุ นพัฒนาส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรจากแหล่ง
ผลิตต้นนํ้ าในรูปของ Contract Farming และให้ทุนสนับสนุ นองค์กรภาคการศึกษามหาวิทยาลัยฯ เพื่อการวิจยั และ
พัฒนาสายพันธุป์ ลาบึก ซึง่ เป็ นวัตถุดบิ และอาหารทีม่ คี ุณค่าทางโภชนาการสูง
(3)

(4)

บริ หารคล งั สิ น ค้า อย่า งมีป ระสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการบริหารจัดการหน่ วยงานจัดซื้อจัดหาและคลังสินค้า ได้มกี ารจัดทําแผนงานร่วมกันเพื่อ
เป็ นแนวทางในการบริหารและควบคุมกํากับดูแลสินค้า ให้รองรับความต้องการใช้งานและการเจริญเติบโตของงานขาย
โดยจัดให้มกี ารประมาณการปริมาณสินค้า-วัตถุดบิ ทีใ่ ช้งานประเภทต่าง ๆ ให้สมั พันธ์กบั ความต้องการ สอดคล้องกับ
แผนการผลิต การขาย-การตลาดกําหนดวิธกี ารจัดการบริหารคลังสินค้า-สินค้าคงคลัง, วิธกี ารจัดเก็บสต๊อค, วิธกี าร
ควบคุมการเบิก-จ่าย, อายุสนิ ค้า, รถขนส่ง-วิธกี ารจัดส่ง การส่งมอบสินค้าถึงจุดขาย และลูกค้าภายนอก มีการจด
บัน ทึกและติดตามประเมิน ผลซึ่งส่งผลดีต่ อการบริห าร และจัดการต้น ทุ น สิน ค้า ในภาพรวมลดการสูญ เสียมีก าร
ประสานงานร่วมกับฝ่ ายวิจยั -พัฒนาฝ่ ายการตลาดเพื่อวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ใี ช้ให้
เหมาะสมกับภาวะกาลปั จจุบนั มีแผนงานในการจัดการวัตถุ ดิบที่คุณ สมบัติผ นั แปร-ผันผวน เปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดูกาลโดยมีการกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะกาล และหาสินค้าทดแทน
ในปี 2559 บริษทั ยังคงให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่อง ในเรือ่ งของการควบคุมมาตรฐานคุณภาพสินค้า
ความสะอาดความปลอดภัยความมีคุณค่าทางโภชนาการบริหารต้นทุน การบริหารความเสีย่ งป้ องกันการขาดสินค้า
ทบทวน และปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ -จัดหาการควบคุมคุณภาพระหว่างการจัดเก็บการบริหารคลังสินค้า การ
บริหารการจัดส่ง-ขนส่ง การประเมินผล-ติดตาม Supplier คูค่ า้ สินค้าบริการดังนี้
 พัฒนาการดําเนินงานของหน่ วยงานจัดซื้อจัดหาและคลังสินค้า ให้ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ข้อกําหนดทางกฎหมาย และ ทิศทาง-นโยบาย-แผนงานกรอบใหญ่ของบริษทั
 สือ่ สารและให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัยคุณภาพโภชนาการและสุขภาพแก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียใน
ธุรกิจของเอสแอนด์พแี ละพนักงานในองค์กร
 พัฒนาเครือข่ายวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความมันใจในการพั
่
ฒนามาตรฐานความปลอดภัย
และคุ ณ ภาพอาหารนํ า มาตรฐานสากล และเทคโนโลยีม าช่ ว ยในการพัฒ นาและประยุ ก ต์ ใช้
มาตรฐานความปลอดภัย
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พัฒนาบุคลากรในทีมให้มที กั ษะสามารถประเมินความเสีย่ ง เพื่อความมันใจในการบริ
่
หารจัดการ
เชิงป้ องกัน
พัฒนาเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการระบบงานคลังสินค้า ในปั จจุบนั และศึกษาควบคูไ่ ป
กับ หาผู้เชี่ย วชาญและให้ บ ริก ารด้า น Warehouse Management เพื่อ เสริม ประสิท ธิภ าพและ
บริหารต้นทุนการจัดการ
ทบทวนปรับปรุงระบบงาน จัดบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบให้รองรับงาน สามารถแก้ไขกรณีเกิดปั ญหา
ให้งานด้านต่างๆให้มกี ระบวนการทีส่ นั ้ กระชับรวดเร็ว
ทบทวนผู้ ข ายต้ น ทุ น วัต ถุ ดิ บ สิน ค้ า การขนส่ ง และส่ ง มอบสิน ค้ า ให้ ก ับ สาขาเบเกอรี่ช อพ
โรงงานผลิต ทีต่ งั ้ อยูใ่ นกรุงเทพ และ ต่างจังหวัดตามภูมภิ าคต่าง ๆ
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3.

ปัจ จัย ความเสี่ย ง

จากสภาพแวดล้อ มอุ ต สาหกรรม ภาวะการแข่งขัน พฤติก รรมของผู้บ ริโภค เทคโนโลยีส ารสนเทศที่
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว การดําเนินงาน กฎระเบียบและมาตรฐานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้ปัจจัย
และโอกาสการเกิดความเสีย่ งทัง้ ภายใน และภายนอกของบริษทั มีเพิม่ สูงขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แต่บริษทั ก็ให้
ความสําคัญด้านการบริหารความเสีย่ งมาโดยตลอด โดยมีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
เป็ นคณะกรรมการที่ประเมิน ดูแล ควบคุม และจัดการความเสีย่ งที่เกิดขึน้ จากการดําเนินงานและที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงาน ตามพันธกิจ อํานาจและหน้าที่
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ดําเนินการกําหนดนโยบาย และพิจารณาการบริหารความเสีย่ งของทุก
หน่วยงานในองค์กรตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึง่ รวมถึงการประเมินความเสีย่ ง
ในโครงการสําคัญที่มงี บการลงทุนสูง โดยปฏิบตั งิ านสอดรับกับการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารของบริษทั
โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆทีบ่ ริษทั ไม่เคยทํามาก่อน และ/หรือ การลงทุนและภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับ
บริษทั ที่อาจจะมีผลกระทบทางการเงินของบริษทั ที่เป็ นสาระสําคัญ โดยโครงการลงทุนจะต้องเสนอโดยฝ่ ายจัดการ
ผ่ า นคณะกรรมการบริห ารมาก่ อ น แล้ว คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งจะประเมิน ความเสี่ย ง ผลกระทบและ
ผลตอบแทน เพื่อให้ความเห็นก่อนทีจ่ ะนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป ทัง้ นี้คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้พจิ ารณาแล้ว เห็นว่าปั จจัยความเสี่ยงหลักของบริษัทและแนวทางการบริหารมี
ดังต่อไปนี้
3.1

ความเสี่ย งด้า นกลยุทธ์
การวางแผนกลยุ ท ธ์เป็ นเครื่อ งมือ สํา คัญ ในการกํ า หนดทิศ ทางการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริษัท สามารถ
ดําเนินการได้สาํ เร็จตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กําหนด คณะกรรมการบริษทั จึงกําหนดให้มกี ารจัดทําแผนกล
ยุทธ์และงบประมาณเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ในการดําเนินธุรกิจทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว โดยในการดําเนินงานได้ม ี
การวิเคราะห์ค วามเป็ น ไปได้และปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนิ น ธุรกิจอัน ได้แก่ ปั จจัยภายใน ปั จจัยภายนอก
สภาพแวดล้อ มทางเศรษฐกิจ ภาวะอุ ตสาหกรรม และคู่แ ข่งขัน รวมทัง้ การพิจารณาโอกาสในการขยายธุรกิจ ใน
ต่างประเทศ ซึ่งปั จจุบนั บริษทั ได้จดั ตัง้ สํานักกลยุทธ์ท่มี หี น้าที่ รับผิดชอบโดยตรง ในการนํ าเสนอต่อฝ่ ายจัดการและ
คณะกรรมการบริหารในเรื่องการลงทุน โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีหน้าทีพ่ จิ ารณาและให้คําแนะนํ าในเรื่อง
การลงทุนของโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท ในวงเงินที่เกินกว่าอํานาจอนุ มตั ิของคณะกรรมการ
บริหาร และให้ความเห็นก่อนทีจ่ ะเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
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ในขบวนการดําเนิ น การการปฏิบ ตั ิงานของแต่ละหน่ วยงานในองค์ก ร ถือเป็ น ปั จ จัยหนึ่ งที่สําคัญ ในการ
ขับเคลื่อนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ท่กี ําหนดได้ บริษัทมีการขยายธุรกิจมาโดยตลอดทัง้
จํานวนสาขา และจุดให้บริการเพิม่ ขึ้น รวมทัง้ เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ และแตกแขนงธุรกิจ เช่น ร้านอาหารญี่ป่ ุน การ
ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ มีการจัดรับพนักงานเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในการดําเนินงานหากผูป้ ฏิบตั งิ านไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ตามภารกิจทีก่ ําหนดได้กจ็ ะส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็ นไปอย่างเชื่องช้า ขาดประสิทธิผล
และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทโดยรวม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ ายบริหาร ได้
ตระหนักถึงปั จจัยดังกล่าว จึงได้จดั ให้มกี ารฝึ กอบรม เพื่อสร้างการรับรูแ้ ละเข้าใจให้แก่พนักงานแต่ละระดับชัน้ มีการ
จัดทําคูม่ อื /แนวทางการปฏิบตั งิ าน สําหรับกิจกรรมทีส่ าํ คัญ มีการแบ่งแยกหน้าทีง่ านเพือ่ ให้มกี ารสอบทานงานระหว่าง
กัน มีการรายงานและติดตามอย่างเป็ นระบบรวมทัง้ พิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธกี ารทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ความรวดเร็ว มีความถูกต้องและควบคุมต้นทุนทัง้ การผลิต การบริหาร และการให้บริการ นอกจากนี้บริษทั ได้จดั ให้ม ี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในเพื่อทําหน้ าที่ในการตรวจสอบและติดตาม นอกเหนื อไปจากการกําหนดให้ผู้บริหารในทุกๆ
หน่ ว ยงานหลัก ดํ า เนิ น การประเมิน ความเสี่ย งที่เกิด ขึ้น ในการปฏิบ ัติง านของหน่ ว ยงานตนเอง (Control SelfAssesment) เพื่อ การปรับ ปรุง ระบบการควบคุ ม ภายใน และลดความเสี่ย งด้า นปฏิบ ัติก ารโดยมีค ณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งร่วมกันทําหน้าทีต่ รวจสอบ พิจารณาความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ ารทัง้ ระดับ
ผลกระทบต่อองค์กร และโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมถึงแนวทางป้ องกัน และบริหารความเสีย่ งนัน้ ๆ
3.3

ความเสี่ย งด้า นการเงิ น
บริษทั มีการบริหารจัดการด้านการเงิน โดยคํานึงถึงความเสีย่ งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ด้านคู่ค้า
(Credit Risk) และด้านตลาด เช่น ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย (Market
Risk) เป็ น หลัก ทัง้ นี้ บริษัท มีก ารจัด ทําประมาณการทางการเงิน แนวทางการบริห าร การติด ตาม และกําหนด
มาตรฐานต่างๆ เช่น สัดส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ทรัพย์สนิ ระยะสัน้ หรือเงินสํารองอย่างชัดเจน เพื่อนํ ามาใช้ในการบริหาร
ความเสีย่ งทางการเงิน สําหรับความเสีย่ งของอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ เนื่องจากการลงทุนในการเปิ ดสาขาต่างประเทศ
เป็ นการลงทุนระยะยาว รายได้
และค่าใช้จ่ายจะอยูใ่ นเงินสกุลเดียวกันเป็ นหลัก รวมถึงการจ่ายเงินปั นผล
ไม่ได้เกิดขึน้ บ่อย ดังนัน้ บริษทั จึงยังไม่มคี วามจําเป็ นทีจ่ ะต้องทําสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้า (Forward Contract)
ในขณะนี้
3.4

ความเสี่ย งด้า นระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ
บริษทั มีการขยายธุรกิจ อาทิการเพิม่ จํานวนสาขา และจุดให้บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีบทบาท
สําคัญในการสนับสนุ นการการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพ การเชื่อมต่อระบบงานย่อย
ต่างๆ ความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในระบบงาน การส่งข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุ นในการจัดทํารายงาน
ต่าง ๆ ให้หวั หน้าหน่วยงานและผูบ้ ริหาร จะเป็ นส่วนช่วยให้บริษทั มีการบริหารจัดการข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ บริษทั จึง
ได้กําหนดให้มหี น่ วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นหน่ วยงานที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบดูแลระบบงาน และเสริมสร้างให้
องค์กรมีความพร้อมในการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี มีการกําหนดให้มกี ารจัดทําแผนแม่บททางด้าน
เทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ ให้ส อดรับ กับ แผนธุ ร กิจ ขององค์ก ร มีก ารจัด ทํ า แผนความมัน่ คงปลอดภัย ทางด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ แผนธุ ร กิจ ต่ อ เนื่ อ ง แผนสํารองฉุ ก เฉิ น เพื่อ ช่ ว ยในการสนับ สนุ น งานทางด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรายงาน และติดตามการปฏิบตั ิตามแผนงานดังกล่าวข้างต้นให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทัง้ มีการพิจารณาการลงทุนในระบบปฏิบตั ิงานคอมพิวเตอร์ท่เี ป็ น
Best Practice และใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่มาช่วยในการบริหารงานของบริษทั เพื่อลดความเสีย่ งในด้านนี้ และเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้สงู ขึน้
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ความเสี่ย งด้า นภัย พิ บ ตั ิ ทางธรรมชาติ แ ละการเมือ ง
บริษทั ได้ตระหนักถึงภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทม่ี ผี ลต่อการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั เช่น นํ้าท่วม โรคระบาด
ความไม่สงบทางการเมือง เป็ นต้น ดังนัน้ บริษทั จึงได้เตรียมแผนการรองรับ รวมทัง้ การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือ
กับภัยธรรมชาติต่างๆ รวมทัง้ ภัยที่เกิดจากอุบตั เิ หตุ หรือจากการกระทําของมนุ ษย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้วงต่างๆ
โดยแผนรองรับดังกล่าวได้แบ่งเป็ นระยะสัน้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุฉุกเฉิน และบริษทั จําเป็ นต้องดําเนินการทางธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan (BCP) และแผนระยะปานกลางถึงยาว เพื่อระงับหรือบรรเทาเหตุการณ์ เฉพาะ
หน้ า ตามเหตุ ก ารณ์ นั น้ ๆ และให้ม ีผ ลกระทบกับ การดํ า เนิ น ธุ ร กิจ และผลกระทบที่อ าจจะเกิด ขึ้น กับ พนั ก งานที่
ปฏิบตั งิ านอยู่ในภาวะฉุ กเฉินนัน้ ให้น้อยทีส่ ุด โดยแผน BCP จะต้องได้รบั การทบทวนจากคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ งเป็ นระยะๆ และหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะประเมินผลการบริหารความ
เสีย่ งกับเหตุการณ์นนั ้ ๆ เพือ่ หาแนวทางปรับปรุงแผนให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ในอนาคต
3.5
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4.

ทรัพย์สิ น ที่ใ ช้ใ นการประกอบธุร กิ จ :

ทรัพย์สิ น ถาวร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็ นทีด่ นิ และอาคารใช้เป็ นสํานักงาน และโรงงาน มีมลู ค่าทางบัญชีสทุ ธิ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดสรุปได้ดงั นี้
4.1

ที่ดิ น และอาคาร
ทีด่ นิ 3 แปลง รวมเนื้อที่ 109 ตารางวา
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ 16 แปลง รวมเนื้อที่ 7 ไร่ 93 ตารางวา
เลขที่ 2-2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ 1 แปลง รวมเนื้อที่ 147 ตารางวา
ซอยสุขมุ วิท62 แยก 3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ 4 แปลง รวมเนื้อที่ 88 ตารางวา
เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรีท อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุร ี
ทีด่ นิ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูท่ ่ี 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ 1 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 95 ตารางวา
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/4 หมูท่ ่ี 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทีด่ นิ 1 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ
ทีด่ นิ 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 80 ตารางวา
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ทีด่ นิ 3 แปลง 3 คูหา เนื้อที่ 97 ตารางวา
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภมู ิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ทีด่ นิ 3 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่
ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

ล กั ษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ

มูล ค่า ตามบัญ ชี
(ล้า นบาท)
7.88

เจ้าของและสิทธิการ
เช่า

21.10

เจ้าของ

5.59

เจ้าของ

14.96

เจ้าของ

17.93

เจ้าของ

20.00

เจ้าของ

142.60

เจ้าของ

0.57

เจ้าของ

7.13

เจ้าของ

23.30
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ที่ดิ น และอาคาร

ล กั ษณะกรรมสิ ทธิ์

ทีด่ นิ 1 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 48 ตารางวา
เลขที่ 81 หมู่ 4 ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
อาคารสํานักงานใหญ่ 7 คูหา 5 ชัน้
เลขที่ 457-457/6 ซอยสุขมุ วิท 55 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุขมุ วิท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
อาคารสํานักงาน ร้านอาหาร สาขาเมืองทอง สูง 6 ชัน้
เลขที่ 335 ถนนบอนด์สตรีท อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
อาคารโรงงานไส้กรอก ครัวกลาง เส้นพลาสต้า 2 ชัน้ 3 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 65/5 หมูท่ ่ี 4
แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
อาคารโรงงานถนนบางนา-ตราด กม.23.5
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารโรงงานทําเบเกอรีภ่ เู ก็ต
เลขที่ 75/51-53 หมู่ 6 ตําบลรัษฎา อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ร้านอาหาร สาขา บางพลี
เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 23.5
ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
อาคารสํานักงาน ร้านอาหาร สาขาช้างเผือก
เลขที่ 300/9 ถนนมณีนพรัตน์ ตําบลศรีภมู ิ
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารโรงงาน จํานวน 2 หลัง
นิคมอุตสาหกรรมลําพูน เลขที่ 81 หมู่ 4 ตําบลบ้านกลาง
อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน

เจ้าของ

มูล ค่า ตามบัญ ชี
(ล้า นบาท)
18.43

เจ้าของ

0.00

เจ้าของ

0.00

เจ้าของ

0.00

เจ้าของ

25.17

เจ้าของ

22.89

เจ้าของ

1.08

เจ้าของ

2.14

เจ้าของ

0.93

เจ้าของ

11.83

หมายเหตุ : บริษทั ไม่มภี าระผูกพันใด ๆ
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4.2

พืน้ ที่เช่า ดํา เนิ น งาน
พืน้ ทีก่ ารดําเนินงานของกิจการร้านอาหารและร้านเบเกอรีข่ อง S&P ส่วนใหญ่จะทําสัญญาเช่าระยะเวลาสัน้ 3
ปี เพื่อ ลดภาระการผูก พัน และเงิน ลงทุ น ที่ค่ อ นข้างสูง เนื่ อ งจากความผัน แปรของสภาพเศรษฐกิจ และการค้า ที่
เปลี่ย นแปลงรวดเร็ว มาก อย่า งไรก็ต าม มีร้า นอาหารบางสาขาจะเป็ นการเช่ า พื้น ที่ร ะยะยาวภายในอาคารและ
ศูนย์การค้า มีมลู ค่าสินทรัพย์ทร่ี วมส่วนปรับปรุงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดงั นี้
สาขา
อิ ม พีเรีย ล สํา โรง
ศูนย์การค้าอิมพีเรียลพลาซ่าสําโรง
เนื้อที่ 302 ตรม.
เซ็น ทรัล บางนา
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนา
เนื้อที่ 381 ตรม.
อาร์ซีเอ
ศูนย์การค้ารอยัล ซิต้ี อเวนิว อาคารแถว
4.5 ชัน้ บล็อก บี (3 คูหา)
เนื้อที่ 901.68 ตรม.
อาร์ซีเอ
ศูนย์การค้ารอยัล ซิต้ี อเวนิว อาคารแถว
4.5 ชัน้ บล็อก ซี (3 คูหา)
เนื้อที่ 649.68 ตรม.
เฉลิ ม กรุง
โรงภาพยนต์เฉลิมกรุง
เนื้อที่ 387 ตรม.
ไดอาน่ า หาดใหญ่
ห้างสรรพสินค้าไดอาน่า หาดใหญ่
เนื้อที่ 310 ตรม.
มาบุญ ครองเซ็น เตอร์
อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
เนื้อที่ 40.67 ตรม.
เดอะมอลล์ โคราช
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ โคราช
เนื้อที่ 225 ตรม.
อาคารโรงงานเบเกอรี่ สุข มุ วิ ท 62
เลขที2่ -2/1 ซอยสุขมุ วิท 62 แยก 3
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ร้า นไมเซ็น สาขาเอ็ม ควอเทีย ร์
ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์

ระยะเวลาเช่า
เช่าระยะเวลา 25 ปี
สิน้ สุดปี 2560

มูล ค่า ตามบัญ ชี
(ล้า นบาท)
0.64

เช่าระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดปี 2566

4.27

เช่าระยะเวลา 26 ปี
สิน้ สุดปี 2562

2.13

เช่าระยะเวลา 11 ปี 5 เดือน
สิน้ สุดปี 2563

2.59

เช่าระยะเวลา 30 ปี
สิน้ สุดปี 2563

5.00

เช่าระยะเวลา 13 ปี 11 เดือน
สิน้ สุดปี 2565

4.45

เช่าระยะเวลา 10 ปี
สิน้ สุดปี 2563

5.44

เช่าระยะเวลา 26 ปี
สิน้ สุดปี 2570

6.75

สิทธิการเช่าทีด่ นิ
สิน้ สุดปี 2563

0.18

บริษทั เอส แอนด์ พี อินเตอร์
เนชันแนลฟู
่
้ ดส์ จํากัด (บริษทั

12.00
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สาขา
เนื้อที่ 206 ตรม.

ระยะเวลาเช่า

มูล ค่า ตามบัญ ชี
(ล้า นบาท)

ย่อย)
เช่าระยะเวลา 10 ปี
สิน้ สุดปี 2568

สําหรับเครือ่ งจักรและอุปกรณ์การดําเนินงานทีใ่ ช้ผลิตสินค้าของบริษทั จะมีขนาดเล็กจนถึงปานกลางมีมลู ค่า
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
เครื่อ งจัก รและอุป กรณ์

มูล ค่า ตามบัญ ชี
(ล้า นบาท)

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

310.94

เครือ่ งตกแต่งและอุปกรณ์

704.09

4.3

นโยบายการลงทุน ในบริ ษทั ย่อ ยและบริ ษทั ร่ว ม :
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริษัท ฯ มีเงิน ลงทุ น ในบริษัท ย่อ ย และบริษัท ร่วมที่ย งั เปิ ด ดํา เนิ น งานอยู่ ซึ่ง
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทีจ่ ะเกีย่ วเนื่องกับธุรกิจอาหารเป็ นส่วนใหญ่ มีมลู ค่ารวมประมาณ 286 ล้านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมประมาณร้อยละ 8.46 ของสินทรัพย์รวม ทัง้ นี้ นโยบายด้านการลงทุนในบริษทั
ย่อย และบริษทั ร่วมจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และจํากัดเฉพาะธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
บริษัท ซึ่งหากมีธุรกิจใดที่น่าสนใจและมีผลตอบแทนที่ดบี ริษัทฯ ก็อาจจะพิจารณาเข้าไปลงทุน โดยการเข้าลงทุน
ดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษทั เป็ นสําคัญสําหรับนโยบายการบริหารงานในบริษทั ย่อย และ
บริษทั ร่วมบริษัทจะส่งกรรมการที่เป็ นตัวแทนของบริษัทเข้าร่วมบริหารงานตามสัดส่วนที่บริษทั ถืออยู่ เพื่อกําหนด
นโยบายที่สาํ คัญ และควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้ถูกต้องเหมาะสมเป็ นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการบริษทั
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5.

ข้อ พิ พาททางกฎหมาย

ปั จจุบนั บริษทั ไม่มคี ดีหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษทั ที่มจี ํานวนสูงกว่า
ร้อยละ 5 ของส่วนผูถ้ อื หุน้ หรือคดีท่กี ระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ หรือคดีท่มี ไิ ด้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกติของบริษทั
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6.

ข้อ มูล ทัวไปและข้
่
อ มูล สําคัญ อื่น
ข้อ มูล ทัวไป
่
ชื่อ บริ ษทั
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ประกอบธุร กิ จ หล กั ประเภท
เครือร้านอาหาร และเบเกอรี่ ผู้ผ ลิตเค้ก ขนมปั ง ขนมอบ ขนมไทย
ผลิตภัณฑ์อาหารและเบเกอรีส่ าํ เร็จรูปแช่แข็ง บริการส่งอาหารถึงบ้าน บริการจัด
เลีย้ งนอกสถานที่ บริหารและลงทุนเปิ ดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
ทุน จดทะเบีย น
490,408,365 บาท (สีร่ อ้ ยเก้าสิบล้านสีแ่ สนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ทุน จดทะเบีย นชํา ระแล้ว 490,408,365 บาท (สีร่ อ้ ยเก้าสิบล้านสีแ่ สนแปดพันสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน)
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 490,408,365 หุน้ มูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1
บาท
ที่ ต งั ้ สํา นั ก งานใหญ่
เลขที่ 2034/100-107 ชัน้ 23-24 อาคารอิตลั ไทย ทาวเวอร์
ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
เลขทะเบีย นบริ ษทั
0107537001170 (เดิมเลขที่ บมจ. 364)
โทรศัพท์
(02) 785-4000
โทรสาร
(02) 785-4040
อีเมล์
presidentoffice@snpfood.com
โฮมเพจบริ ษทั
www.sandp.co.th
นายทะเบีย นหล กั ทรัพย์ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (TSD)
เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9000 โทรสาร (02) 009-9991
ผูต้ รวจสอบบัญ ชี

บริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ ที่ 23-27 ถนนสาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 034-0000 โทรสาร (02) 034-0100

ที่ป รึก ษากฎหมาย

บริษทั ที่ปรึกษากฎหมายสากล จํากัด
เลขที่ 175 อาคารสาทรซิต้ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 2679-6005 โทรสาร (02) 679-6041

รายละเอียดของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 ขึน้ ไปของจํานวนหุน้ ที่
ออกจําหน่ายได้แล้วทัง้ หมดโปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ โครงสร้า งกลุ่ม บริ ษทั เอส แอนด์ พี”
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ส่ว นที่ 2
การจัด การและการกํากับดูแ ลกิ จ การ
7.

ข้อ มูล หลัก ทรัพย์แ ละผูถ้ อื หุ้น โครงสร้างเงิ น ทุน

7.1

จํา นวนทุน จดทะเบีย นและทุน ชํา ระแล้ว
หลัก ทรัพ ย์ข องบริษัท ประกอบด้ว ยหุ้น สามัญ ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 บริษัท มีทุ น จดทะเบีย นจํา นวน
490,408,365 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 490,408,365 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนเรียกชําระแล้ว
จํานวน 490,408,365 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 490,408,365 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท ( โดยทีป่ ระชุมผู้
ถือหุน้ สามัญประจําปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ให้มกี ารเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ จากเดิมหุน้ ละ 5 บาท
เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 1 บาท โดยทําการจดทะเบียนเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ต่อนายทะเบียนบริษทั มหาชนจํากัด
กระทรวงพาณิชย์เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 )
7.2

ผูถ้ ือ หุ้น
สําหรับรายชื่อผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ 10 รายแรก ทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 16 มกราคม 2560 มี
ดังนี้

1

กลุ่ม ผู้ถ ือ หุ้น
กลุม่ ศิลาอ่อน และกลุม่ ไรวา

2

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด (มหาชน)

3
4

นางสุภาพรรณ พิชยั รณรงค์สงคราม
NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC

5

นายอยุทธ์ ชาญเศรษฐิ กลุ

6
7

นายชาลี วลัยเสถียร
นางปริ ญญา ขันเจริญสุข

8

นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายพิทกั ษ์ พิเศษสิทธิ์

9
10

7.3

บริษัท พรอสเพคท์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
รวม

จํานวนหุ้น

212,646,000
175,086,620
17,345,000
11,356,000
7,397,000
5,937,800
5,212,310
4,800,500
4,150,000
4,093,500
448,024,730

ร้ อ ยละ

43.36
35.70
3.54
2.32
1.51
1.21
1.06
0.98
0.85
0.83
91.36

การออกหล กั ทรัพย์อ ื่น
-ไม่ม-ี
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7.4

นโยบายการจ่า ยเงิ น ปัน ผล

บริษทั จะจ่ายเงินปั นผลทุกปี ในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม
แต่การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากําไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีทง่ี บการเงินเฉพาะ
กิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่จะไม่พจิ ารณาจ่ายเงินปั นผล ทัง้ นี้ บริษทั จะดําเนินการให้เป็ นไปตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษทั มหาชนจํากัดทีก่ าํ หนดไว้และคํานึงถึงสภาพคล่องของบริษทั ทีจ่ ะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้โดยไม่มผี ลกระทบต่อ
กิจการอย่างมีนัยสําคัญ
ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ย่อยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและ
ผลการดําเนินงานเช่นกัน
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่ 23 กุ มภาพัน ธ์ 2560 ที่ป ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีมติเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี 2560 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2560 พิจารณารับรอง
การจ่าย เงินปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 และพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท หรือคงเหลือเงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ ในอัตรา
หุน้ ละ 0.70 บาท
ซึ่งเมื่อได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตามทีเ่ สนอแล้ว จะคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลร้อย
ละ 89.7 ของกําไรสุทธิ
รายละเอีย ดการจ่า ยเงิ น ปัน ผลสํา หรับ ผลการดํา เนิ น งานในปี 2559 เทีย บกับ ปี ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้ (หุน้ )
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
3.2 เงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ (บาท/หุน้ )
4. เงินปั นผลจ่ายรวมเป็ นจํานวนเงิน (ล้านบาท)
4.1 เงินปั นผลระหว่างกาล (ล้านบาท)
4.2 เงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ (ล้านบาท)

2559
437.51
490,408,365
0.80
0.10
0.70
392.33
49.04
343.29

2558
606.13
490,408,365
1.10
0.20
0.90
539.45
98.08
441.37

5 อัตราการจ่ายเงินปั นผลร้อยละ (ร้อยละ)

89.67

89.00

* จะเสนอขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560
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8.

โครงสร้างการจัด การ
แผนภูม โิ ครงสร้ างการจัด การ 2560
คณะกรรมการสรรหา
และกํา หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ย ง

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ หาร
ประธานเจ้า หน้ า ที่บริ หาร

กรรมการผู้จ ดั การใหญ่
สายปฏิบ ัต กิ ารและการบุค คล
สายธุร กิจ อาหารและเบเกอรี่

สายบริ หารและพัฒ นาทรัพยากร
สายการตลาด

กรรมการผู้จ ดั การใหญ่
สายการผลิต และการเงิน

สํา นัก งานตรวจสอบ

สํานัก กรรมการผู้จ ดั การ

สายการผลิต เบเกอรี่

สํานัก เลขานุก ารบริษัท

สายการผลิต อาหาร

สายกลยุท ธองค์ ก ร

สายซัพ พลายเชน

ศูน ย์ ก ารเรีย น S&P

สายวิจ ัย และพัฒนาผลิต ภัณฑ์
สํานัก พัฒนาความยั่งยืน องค์ ก ร

สายพัฒ นาธุร กิ จ

สายการขาย
สายบัญชีแ ละการเงิน

ฝ่ ายสื่อ สารองค์ ก ร

สํานัก เทคโนโลยีแ ละ
สารสนเทศ
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โครงสร้า งกรรมการบริ ษทั
โครงสร้างการจัดการของบริษทั ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร
โดยมีรายละเอียดและขอบเขตอํานาจหน้าทีด่ งั นี้
8.1

คณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ -นามสกุล
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน
2. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา
3. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
4. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
5. นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
6. นายปิ ยะ ซอโสตถิพนั ธุ์
7. นางปั ทมาวลัย รัตนพล
8. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
9. นายขจรเดช ไรวา
10. นางเกษสุดา ไรวา
11. นายกําธร ศิลาอ่อน
12. นายวิทรู ศิลาอ่อน

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
การมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

วัน ที่ด าํ รงตํา แหน่ ง
20 เมษายน 2537
20 เมษายน 2537
14 สิงหาคม 2541
28 กุมภาพันธ์ 2544
21 เมษายน 2553
9 พฤศจิกายน 2553
11 เมษายน 2553
28 กุมภาพันธ์ 2555
20 เมษายน 2537
20 เมษายน 2537
23 กุมภาพันธ์ 2559
11 สิงหาคม 2553

กรรมการผูม้ ีอ าํ นาจลงนามผูก พัน บริ ษทั
นางภัทรา ศิลาอ่อน นายขจรเดช ไรวา นายประเวศวุฒ ิ ไรวา นางเกษสุดา ไรวา กรรมการสองในสีค่ น
นี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน หรือ กรรมการหนึ่งในสีค่ นนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางปั ทมาวลัย รัตนพล หรือ นายวิทรู ศิลา
อ่อน หรือนายกําธร ศิลาอ่อน รวมเป็ นสองคน
ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ ษทั
(1) มีอํานาจหน้าทีจ่ ดั การบริษทั ให้เป็ นตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้
(2) กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงาน การบริหารเงินและแผนงานของบริษทั รวมทัง้ ติดตาม
ดูแล
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้
(3) กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกิจการ รายงานทางการเงินและการสอบบัญ ชี
รวมทัง้ ดูแลให้มรี ะบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) กํากับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดําเนินการให้เป็ นตามนโยบายทีก่ าํ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ ประสิทธิผล รวมทัง้ มีอํานาจมอบหมายแต่งตัง้ กรรมการจํานวนหนึ่งให้เป็ นกรรมการบริหาร
เพือ่ ดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง
หน้า
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(5) กําหนดกรรมการผู้มอี ํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากกรรมการจํานวน 2 ท่านซึ่งมิได้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี
(7) จัดทําวิสยั ทัศน์ แผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษทั และงบประมาณการดําเนินงานประจําปี
ของบริษทั
การประชุม
คณะกรรมการบริษทั มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอ และมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งในปี
2559 มีการประชุ ม จํานวน 5 ครัง้ ทัง้ นี้ จํานวนครัง้ ของการประชุ ม ของกรรมการแต่ ละท่ านที่เข้าประชุม โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษทั ”
เลขานุก ารคณะกรรมการบริ ษทั
นายวิทรู ศิลาอ่อน
นอกจากนี้ในโครงการในสร้างการจัดการของบริษทั ยังประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ดังนี้
(1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบตามมติท่ีป ระชุม คณะกรรมการครัง้ ที่
2/2557 เมื่อวัน ที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย
ชื่อ -นามสกุล
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา*
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
3. นายปิ ยะ
ซอโสตถิพนั ธุ์

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

* นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็ นกรรมการผูม้ คี วามรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษทั โดยมีนางเชอร์ล่ี สว่างคง เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารปรับปรุงขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทีใ่ ช้อยูใ่ นปั จจุบนั
(1) สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีป ระสิท ธิผ ลรวมทัง้ ส่ ง เสริม ให้ ม ีก ารนํ า ระบบ Control Self
Assessment มาใช้ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงาน
(3) สอบทานให้บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หน้า
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กฎหมาย
ประโยชน์

(4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ น
สูงสุดต่อบริษทั
(5) การส่งเสริมให้มกี ารกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
(6) การกํากับดูแลการประเมินการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
(7) การพิจาณาแต่งตัง้ โยกย้าย การเลิกจ้าง การประเมินผล การฝึ กอบรบ ผู้อํานวยการสํานักงาน

ตรวจสอบ
(8) การพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณกําลังพล การลงทุน ค่าใช้จา่ ยบริหารและการบริหารงานตรวจสอบ
(9) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการ
เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
(10) จัด ทํ า รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิ ด เผยไว้ในรายงานประจําปี ข องบริษัท ซึ่ง
รายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
(11) การได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ ายบริหารในการชี้แจงแสดงหลักฐานในเรื่องที่เห็นว่ามีความจําเป็ น
และ
พิจ ารณาในการจ้า งที่ป รึก ษาหรือ ผู้ชํ า นาญเฉพาะเรื่อ งมาให้ คํ า ปรึก ษาและเสนอแนวทางที่
เหมาะสมใน
เรือ่ งนัน้ ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
(12) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วาระการดํา รงตํา แหน่ ง 3 ปี
การประชุม
กรรมการตรวจสอบมีก ารประชุ ม อย่ า งสมํ่ า เสมอไม่ น้ อ ยกว่ า 6 ครัง้ ต่ อ ปี และมีก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมจํานวน 6 ครัง้ ทัง้ นี้ จํานวนครัง้ ของการประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่านทีเ่ ข้าประชุม
โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษทั ”
เลขานุก ารคณะกรรมการตรวจสอบ
นางเชอร์ล่ี สว่างคง

(2)

คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน
หน้า
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คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและโดยมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพือ่ ทําหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการ
ในการสรรหากรรมการและกําหนดอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั โดยให้แต่งตัง้ กรรมการบริษทั เข้าเป็ น
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และให้คณะกรรมการบริษทั คัดเลือกกรรมการสรร
หาและกําหนด
ค่าตอบแทน 1 คน เป็ นประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และกรณีครบ
กําหนดวาระแล้วอาจแต่งตัง้
ให้กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเดิมกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่งก็ได้
รายชื่อ คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตามมติท่ปี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จากเดิม จํานวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ -นามสกุล
1. นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
2. นายปิ ยะ
ซอโสตถิกุล
3. นางปั ทมาวลัย รัตนพล
4. นางเกษสุดา ไรวา

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่า ตอบแทน
ทําหน้ าที่พจิ ารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารง
ตํ า แหน่ ง กรรมการบริษั ท และกํ า หนดอัต ราค่ า ตอบแทนของคณะกรรมการบริษั ท เพื่ อ นํ า เสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ อาจเชิญฝ่ ายจัดการเข้าร่วมประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นได้ตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของบริษทั มีดงั นี้
หน้ า ที่ใ นการสรรหา
(1) พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่ม ีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็ น กรรมการบริษัท และนํ าเสนอให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ หรือนําเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ แล้วแต่กรณี
(2) พิจารณาทบทวนสัดส่วนจํานวน และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษทั ให้มคี วามเหมาะสมต่อ
สภาพกิจการ รวมทัง้ การให้ขอ้ เสนอแนะในการคัดเลือกบุคคลผูท้ ่มี คี ุณสมบัตเิ หมาะสมที่จะได้รบั
การเสนอให้เป็ นกรรมการบริษทั

หน้ า ที่ใ นการกํา หนดค่า ตอบแทน
หน้า
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พิจารณาและนําเสนอค่าตอบแทนทีจ่ าํ เป็ นและเหมาะสมในแต่ละปี ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ และผู้บริหารตัง้ แต่กรรมการผู้จดั การใหญ่ข้นึ ไป เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ หรือ
นําเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
วาระการดํา รงตํา แหน่ ง 3 ปี
การประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี และมี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมจํานวน 2 ครัง้ ทัง้ นี้ จํานวนครัง้ ของการประชุมของ
กรรมการแต่ละท่านทีเ่ ข้าประชุม โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษทั ”
เลขานุก ารคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน
นางสุภาวดี หุตะสิงห
(3)

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง

ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่ อ วัน ที่ 14 พฤษภาคม 2557 ได้ อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ เพื่อทําหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ งภายในองค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งที่ได้รบั การแต่งตัง้ แล้วนี้ จะดําเนินการ
จัดทํากฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อกําหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
เพือ่ เสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ต่อไป
รายชื่อ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ตามมติท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จากเดิม จํานวน 3 ท่าน เป็ น 4
ท่านประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

ชื่อ -นามสกุล
นายวิทรู
ศิลาอ่อน
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
นายปิ ยะ
ซอโสตถิกุล
นายกําธร
ศิลาอ่อน

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
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คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งตามมติ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2555 เมือ่ วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ดังนี้
(1) กําหนด นโยบาย กลยุทธ์ ควบคุม และติดตามการประเมินการบริหารความเสีย่ งขององค์กร
(2) กํากับดูแลผลการปฏิบตั งิ านในด้านต่าง ๆ ขององค์กร
วาระการดํา รงตํา แหน่ ง 3 ปี
การประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชุมอย่างสมํ่าเสมอไม่น้อยกว่า 2 ครัง้ ต่อปี และมีการรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมจํานวน 4 ครัง้ ทัง้ นี้ จํานวนครัง้ ของการประชุมของกรรมการแต่
ละท่าน
ทีเ่ ข้าประชุม โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “การประชุมคณะกรรมการบริษทั ”
เลขานุก ารคณะกรรมการบริ หารความเสี่ย ง
นายอําพล เรืองธุระกิจ
(4) คณะกรรมการบริ หาร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 คณะกรรมการบริ หาร มีจ าํ นวน 7 ท่า น ประกอบด้ว ย
ชื่อ -นามสกุล
1. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา
2. นายขจรเดช ไรวา
3. นางเกษสุดา ไรวา
4. นายวิทรู
ศิลาอ่อน
5. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
6. นางปั ทมาวลัย รัตนพล
7. นายกําธร
ศิลาอ่อน

ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ขอบเขตอํา นาจหน้ า ที่ข องคณะกรรมการบริ หาร
(1) ให้กรรมการบริหารมีอํานาจดําเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบ
และข้อบังคับของบริษทั ฯ เว้นแต่รายการทีก่ ฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รบั มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
(2) มีอํานาจจัดทํา เสนอแนะ และกําหนดนโยบายแนวทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั ต่อ
คณะกรรมการ
(3) กําหนดแผนธุรกิจ อํานาจการบริหารงาน อนุ มตั งิ บประมาณสําหรับการประกอบธุรกิจประจําปี และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปี และดําเนินการตามแผนงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางธุรกิจทีไ่ ด้แถลงต่อคณะกรรมการ
(4) สํา หรับ การอนุ ม ตั ิเกี่ย วกับ กิจ การอัน จะเป็ น พัน ธะผู ก พัน บริษัท ฯ จะต้องได้รบั อนุ ม ตั ิโดยคณะ
กรรมการบริหารและลงนามโดยกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามตามหนังสือรับรองเท่านัน้
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(5) ดําเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ ทัง้ นี้อาํ นาจในการดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้น ไม่รวมถึงการดําเนิ นการเกี่ยวกับ รายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้ม าและจําหน่ าย
ทรัพ ย์ส ิน ที่สํา คัญ ของบริษัท จดทะเบีย นที่จ ะต้ อ งดํ า เนิ น การให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ข อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
(6) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายในแต่ละช่วงเวลาจากคณะกรรมการบริษทั
การมอบอํานาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนัน้ กําหนดให้รายการทีก่ รรมการบริหารหรือบุคคลที่
อาจมี
ความขัด แย้ง มีส่ว นได้เสีย หรือ มีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ใ นลัก ษณะอื่น ใดกับ บริษัท หรือ บริษัท ย่ อ ยให้
กรรมการบริหาร ซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งใดไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ทัง้ นี้ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริหาร
ไม่ได้มอบอํานาจให้กรรมการผูจ้ ดั การ ในการทํารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน โดยจะสามารถดําเนินการเฉพาะในธุรกิจปกติ
ได้
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การประชุม คณะกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
รายชื่อ กรรมการ / ตํา แหน่ ง

1. นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
2. ร้อยโทวรากร ไรวา
รองประธานกรรมการ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
ประธานกรรมการบริหาร

4. นางสาวคัทลียา แสง
ศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธ
พิทกั ษ์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และ
กําหนดค่าตอบแทน
7. นางปั ทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
8. นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
9. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
10. นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
11. นางเกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกํา หนด กรรมการบริ หาร
ค่า ตอบแทน
ความเสี่ย ง

กรรมการบริ หาร

การเข้าประชุม
การเข้า
การเข้า
รวมทัง้ สิ้ น
(ครัง้ )
ค่าตอบแทน ประชุม ค่าตอบแทน ประชุม ค่าตอบแทน การเข้า ค่าตอบแทน การเข้า ค่าตอบแทน
(บาท)
ประชุม
ประชุม
(รวม AGM (บาท)
(ครัง้ )
(บาท)
(ครัง้ )
(บาท)
(บาท)
(ครั
ง
้
)
(ครั
ง
้
)
และ EGM)

6/6

780,000

-

-

-

-

-

-

-

-

780,000

0/1

240,000

-

-

-

-

-

-

-

-

240,000

6/6

520,000

-

-

-

-

-

-

7/7

-

520,000

5/6

635,000

6/6

450,000

-

-

-

-

-

-

1,085,000

5/6

635,000

5/6

275,000

-

-

-

-

-

-

910,000

5/6

635,000

-

-

2/2

37,500

-

-

-

-

672,500

6/6

660,000

-

-

2/2

25,000

-

-

6/7

4/6

615,000

4/6

255,000

2/2

25,000

4/4

55,000

-

5/6

635,000

-

-

-

-

3/4

40,000

6/7

5/6

520,000

-

-

-

-

-

-

7/7

-

520,000

6/6

520,000

-

-

2/2

-

-

-

6/7

-

520,000

135,000 820,000

-

950,000

135,000 810,000
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กรรมการบริ ษทั
รายชื่อ กรรมการ / ตํา แหน่ ง

12. นายกําธร ศิลาอ่อน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายการผลิตและการเงิน
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
13. นายวิทรู ศิลาอ่อน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
และ
เลขานุ การบริษทั
ประธานกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
รวมทัง้ สิ้ น

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกํา หนด กรรมการบริ หาร
ค่า ตอบแทน
ความเสี่ย ง

กรรมการบริ หาร

การเข้าประชุม
การเข้า
การเข้า
รวมทัง้ สิ้ น
(ครัง้ )
ค่าตอบแทน ประชุม ค่าตอบแทน ประชุม ค่าตอบแทน การเข้า ค่าตอบแทน การเข้า ค่าตอบแทน
(บาท)
ประชุม
ประชุม
(รวม AGM (บาท)
(ครัง้ )
(บาท)
(ครัง้ )
(บาท)
(บาท)
(ครั
ง
้
)
(ครั
ง
้
)
และ EGM)

5/5

280,000

-

-

-

-

4/4

-

6/7

-

280,000

5/6

520,000

-

-

-

-

4/4

-

7/7

-

520,000

7,195,000

980,000

87,500

95,000

270,000 8,627,500

*หมายเหตุ 1 กรรมการบริ ษทั ลาออกและเข้า ใหม่ใ นคณะกรรมการบริ ษทั อัน ได้แ ก่
1. กรรมการลําดับที่ 2 (ร้อยโทวรากร ไรวา) ลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
2. กรรมการลําดับที่ 12 (นายกําธร ศิลาอ่อน) เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษทั แทนกรรมการลําดับที่ 2 ทีล่ าออก
เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
*หมายเหตุ 2 มีก ารเปลี่ย นแปลงตํา แหน่ งในคณะผูบ้ ริ หาร จํา นวน 4 ท่า น อัน ได้แ ก่
1. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา - จากเดิมตําแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นตําแหน่ง: ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเกษสุดา ไรวา - จากเดิมตําแหน่ง: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็ นตําแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายวิทรู ศิลาอ่อน - จากเดิมตําแหน่ง: รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายธุรกิจอาหารในประเทศ
เป็ นตําแหน่ง: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
4. นายกําธร ศิลาอ่อน - จากเดิมตําแหน่ง: รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน
เป็ นตําแหน่ง: กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
*หมายเหตุ 3 ค่า ตอบแทนดังกล่า วเป็ น ค่า ตอบแทนที่ได้ร บั ในฐานะกรรมการ อัน ได้แ ก่
 บําเหน็จกรรมการ สําหรับประธานกรรมการ ในอัตรา 360,000 บาท กรรมการบริษทั ในอัตราท่านละ
240,000 บาท
 ค่าตอบแทนประจํา สําหรับประธานกรรมการ ในอัตราเดือนละ 37,500 บาท กรรมการบริษทั ในอัตรา
เดือนละ 25,000 บาท/ท่าน และ สําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ ในอัตราเดือนละ 22,500 บาท และ
กรรมการตรวจสอบในอัตราเดือนละ 15,000 บาท/ท่าน
 ค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการบริษทั สําหรับประธานกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 37,500 บาท/
ครัง้ กรรมการบริษทั ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 25,000 บาท/ครัง้ /ท่าน
 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับประธานกรรมการที่มไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 37,500
บาท/ครัง้ กรรมการตรวจสอบทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 25,000 บาท/ครัง้ /ท่าน
 ค่าเบี้ยประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน สําหรับ ประธานกรรมการ ที่ม ิได้เป็ น
ผู้บริหารในอัตรา 22,500 บาท/ครัง้ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนที่มไิ ด้เป็ นผู้บริหาร ใน
อัตรา 15,000 บาท/ครัง้ /ท่าน
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 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง สําหรับประธานกรรมการที่มไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา
22,500 บาท/ครัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ งทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 15,000 บาท/ครัง้ /ท่าน
 ค่าเบีย้ ประชุมกรรมการบริหาร สําหรับประธานกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 37,500 บาท/ครัง้
กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร ในอัตรา 25,000 บาท/ครัง้ /ท่าน
 ทัง้ นี้ มีผลตัง้ แต่การประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่กําหนดให้ใช้
ตัง้ แต่เดือนพฤษภาคม 2559
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8.2 คณะผูบ้ ริ หาร
ณ วัน ที่ 1 มีน าคม 2560 คณะผูบ้ ริ หาร มีจ าํ นวน 8 ท่า น ประกอบด้ว ย
1. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา
2. นางเกษสุดา ไรวา
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวิทรู
นายกําธร
นายสมจิตร
นายจงชนะ
นายธวัช
นายอําพล

ศิลาอ่อน
ศิลาอ่อน
กิตธิ รี ะกุล
จันทมาศ
ปานเสถียรกุล
เรืองธุระกิจ

ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตเบเกอรี่
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตอาหาร
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายปฏิบตั กิ ารสาขา
ผูอ้ าํ นวยการสายบัญชีและการเงิน

(รายละเอีย ดของกรรมการและผูบ้ ริ หารทุก ท่า นปรากฏในเอกสารแนบ)
8.3

เลขานุก ารบริ ษทั

ที่ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2553 ได้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ เลขานุ การบริษัทโดยพิจารณาผู้ท่ีม ี
ความรูค้ วามสามารถเพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่เลขานุ การบริษทั ในการให้ความเห็นหรือรายงานผลต่อคณะกรรมการในการ
ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ต่อไป
รายชื่อ เลขานุก ารบริ ษทั
นายวิทรู ศิลาอ่อน
ขอบเขตหน้ า ที่ข องเลขานุก ารบริ ษทั มีด าํ เนิ น การ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

จัดทําและจัดเก็บเอกสารได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม
คณะกรรมการ และรายงานประจําปี ของบริษทั รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี
เก็บรักษารายงานการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริหาร
ให้ คํ า แนะนํ า ด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า ง ๆ ที่ ค ณะกรรมการต้ อ งทราบในการทํ า หน้ า ที่
และความรับผิดชอบ
ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

(รายละเอีย ดของเลขานุก ารปรากฏในเอกสารแนบ)
8.4

ค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร

บริษทั ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และ สอดคล้องกับความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษทั และเปรียบเทียบกับบริษทั ในกลุ่ม
ธุรกิจในระดับเดียวกันโดยกําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินบําเหน็จและเบีย้ ประชุม อนึ่งกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็ น
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คณะกรรมการตรวจสอบให้ได้รบั ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม ตามความรับผิดชอบที่เพิ่ม ขึ้น ทัง้ นี้ บริษัท ได้ขออนุ ม ตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในทุกปี
8.4.1 ค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษทั
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในการประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น สามัญ ประจํ า ปี 2559 เมื่อ วัน ที่ 22 เมษายน 2559 มีม ติอ นุ ม ัติ
ค่าตอบแทน
กรรมการ แยกเป็ นดังนี้
ปี 2559
ค่า เบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

ประธาน
(ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร)

กรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษทั

37,500

-

25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

37,500

-

25,000

คณะกรรมการสรรหา และกําหนด
ค่าตอบแทน

22,500

-

15,000

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง

22,500

-

15,000

คณะกรรมการบริหาร

37,500

-

25,000

ปี 2559
ค่า ตอบแทนประจํา (บาท/คน/เดือ น)

ประธาน

กรรมการทีเ่ ป็ น
ผูบ้ ริหาร

กรรมการ
ทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริษทั

37,500

25,000

25,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

22,500

-

15,000

ทัง้ นี้ค่าตอบแทนประจําและค่าเบีย้ ประชุมดังกล่าวข้างต้น ให้มผี ลเริม่ ใช้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภาคม 2559 เป็ นต้น
ไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะได้พจิ ารณาเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั พิจารณาขออนุ มตั ติ ่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้ทาํ การแก้ไขเปลีย่ นแปลงต่อไป
สําหรับค่าบําเหน็จประจําปี 2559 ประธานกรรมการบริษทั 360,000 บาท และกรรมการบริษทั อีก 11 ท่านใน
อัตราท่านละ 240,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,000,000 บาท และให้กําหนดจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ ง
ของกรรมการ
สรุปในปี 2559 ค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการได้รบั โดยเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็ นดังนี้
ค่าตอบแทน

ปี 2559
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท่าน)
(บาท)

ปี 2558
จํานวน
จํานวนเงิน
(ท่าน)
(บาท)
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ค่าตอบแทนประจํา
ค่าเบีย้ ประชุมเฉพาะกรรมการทีม่ ไิ ด้เป็ นผูบ้ ริหาร
เงินบําเหน็จกรรมการ
รวม

13
5
13

4,060,000
1,567,500
3,000,000
8,627,500

12
6
12

3,420,000
1,570,000
2,250,000
7,240,000

ทัง้ นี้คา่ ตอบแทนทีค่ ณะกรรมการได้รบั ในฐานะเป็ นกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ อันได้แก่
ค่าตอบแทนประจํา เงินบําเหน็จและเบีย้ ประชุม ซึง่ ได้แบ่งแยกแสดงเป็ นรายบุคคล โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ
“ คณะกรรมการบริ ษทั ”
8.4.2 ค่า ตอบแทนคณะกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
บริษทั ได้กาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ทพ่ี จิ ารณา
ถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานะทางการเงิน ผลประกอบการและกําไรสุทธิของบริษทั โดยกรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ และผู้บริห ารร่วมกัน กําหนดตัวชี้วดั และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี เพื่อกําหนดค่าตอบแทนให้
สะท้อนถึงผลการ
ปฏิบตั งิ านจริงและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขน้ึ อย่าง
ต่อเนื่อง
สรุปในปี 2559 ค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริหารและผูบ้ ริหารได้รบั โดยเปรียบเทียบกับปี 2558 เป็ นดังนี้
ค่าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส เงินรางวัลพิเศษ และค่า
พาหนะ
รวม

ปี 2559
จํานวน (ท่าน) จํานวนเงิน (บาท)
11
11

41,021,600
7,321,586
48,343,186

จํานวน
(ท่าน)
11
11

ปี 2558
จํานวนเงิน (บาท)
37,372,000
3,981,250
41,353,250

ทัง้ นี้ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นไม่ได้นําค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารบางท่านที่เป็ น
กรรมการ และได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะที่เป็ นคณะกรรมการบริษทั ดังได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “คณะกรรมการ
บริษทั ”มารวมคํานวณด้วย
8.4.3 ค่า ตอบแทนอื่น ๆ
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษทั ได้จดั ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ทัง้ ที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
อย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายของบริษทั และการเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น
ๆ อาทิ รถยนต์ประจําตําแหน่ ง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันชีวติ การประกันอุบตั ิเหตุ การตรวจร่างกาย
ประจําปี
ค่ารักษาพยาบาล เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวติ เป็ นต้น
8.5

นโยบายในด้า นทรัพยากรบุค คล

บริษัทให้ความสําคัญ กับเรื่องทรัพยากรบุคคลที่ม ีความสําคัญ ยิง่ ในการดําเนิ น ธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ
ตามเป้ าหมายจึงมุง่ มันในการสร้
่
างและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถอย่างยังยื
่ น พร้อมรับมือกับการแข่งขัน
ทางธุรกิจอาหารและบริการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้ นการสร้างคนให้มที กั ษะ
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พื้นฐานด้าน
การประกอบอาหาร และความสามารถแบบธุรกิจบริการ โดยมีการพัฒ นาต่อยอดทัง้ ด้านทักษะ
ความสามารถ และการบริห าร ทัง้ ยังเพิ่ม ศัก ยภาพ ความสามารถของผู้บ ริห ารร้านด้วยการสร้างหลัก สูตร Food
Leader Advantage ให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารขององค์ ก ร เพื่ อ นํ า ไปบริห ารคนและค่ า ใช้ จ่ า ยของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ม ี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
กลยุทธ์ในการสร้างคนที่บริษทั ได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 10 ปี ท่ผี ่านมาโดยผ่านการดําเนินงาน
ภายใต้ “ศูนย์การเรียนเอส แอนด์ พี” ซึ่งผ่านการอนุ ญาตการจัดหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการตัง้ แต่ปี
2550 เปิ ด การเรีย นการสอนในระดับ ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ (ปวช.) สาขาธุ ร กิจ ค้า ปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ
และในสภาวะปั จจุบนั เพื่อให้กลยุทธ์ด้านกําลังคนเหมาะสมและสามารถทํางานได้จริง ให้
เป็ นไปตามนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาคนผ่านระบบการศึกษาโดยองค์กรเอกชน จึงเน้นการสร้างคนและพัฒนา
กําลังคนเพื่อเตรียมเข้าทํางานในระบบ “ทวิภาคี” และรับนักศึกษาทุนปริญญาตรีเพิม่ ขึน้ ตามจํานวนการขยายจุดขาย
ของบริษทั อีกด้วย
8.6

บุค ลากร

บริษทั มีจํานวนพนักงาน ( ไม่รวมกรรมการและผูบ้ ริหารตามหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร )
ค่าตอบแทนพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส เงินรางวัลพิเศษ ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ โดยแยกตามสายงาน
หลักๆ
ได้ดงั นี้
ปี 2559
หน่วยงาน

ปี 2558

จํานวนคน

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)

สํานักงานในประเทศ

713

381.51

677

383.34

ฝ่ ายปฏิบตั กิ ารสาขา

4,949

856.29

4,542

773.63

โรงงาน

1,756

384.98

1,731

363.65

7,418

1,622.78

6,950

1,520.62

รวม

จํานวนคน

ค่าตอบแทน
(ล้านบาท)
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9.

การกํากับ ดูแ ลกิ จ การ

9.1

นโยบายการกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ

คณะกรรมการบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ่ดี สี าํ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนโดยนํ าหลักเกณฑ์การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบตั ิของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
โดยนํามาใช้เป็ นแนวทางกําหนดนโยบายของบริษทั
อีกทัง้ บริษทั ยังพิจารณาถึงผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย (CGR) ประจําปี 2559
โดยพิจารณาผลการประเมินเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี รวมทัง้ คําแนะนําการปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
สําหรับบริษทั จดทะเบียนไทย จากฝ่ ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพือ่ ตลาดทุน โดยนําเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครัง้ ที่ 2/2559 เพือ่ พิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้พจิ ารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ ช่วยดูแลระบบการควบคุมภายในและเป็ นทีม่ นใจ
ั่
ว่าได้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการการกํากับดูแลกิจการทีด่ โี ดยมีรายละเอียดดังนี้
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9.1.1 สิ ทธิ ข องผูถ้ ือ หุ้น
คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผูถ้ อื หุน้ ภายใต้
กรอบ ข้อกําหนดกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ และให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ โดยบริษทั มีความมุง่ มันและ
่
ตัง้ ใจทีจ่ ะดูแลผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้ได้รบั สิทธิในฐานะผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้
(1) สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานตามที่ผูถ้ อื หุน้ พึงจะได้รบั ทัง้ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับเงินปั นผลสิทธิ
ในการ
ซือ้ ขายหรือโอนหุน้ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ และสิทธิในการได้รบั ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเท่าเทียมกันใน
รูปแบบ
ทีเ่ หมาะสมต่อการพิจารณาและตามเวลาทีเ่ หมาะสม
(2) สิทธิในการเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมการโดยเฉพาะในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการ บริษทั ได้นําเสนอ
ชื่อและ
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่ต้องเสนอแต่งตัง้ ในหนังสือเชิญประชุมอันประกอบด้วยชื่อ ประวัติ การดํารงตําแหน่ งใน
บริษทั อื่น
เป็ นต้น รวมถึงวาระการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
(3) สิทธิในการได้รบั จัดสรรเงินปั นผล
(4) สิทธิในการได้รบั ทราบมติคณะกรรมการที่เกี่ยวกับรายละเอียดการประชุม และวาระการประชุมผูถ้ อื หุ้น
ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยเปิ ดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
(5) สิทธิในการได้รบั หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถานทีจ่ ดั ประชุม เวลา วาระการประชุม
กฎเกณฑ์และวิธกี ารในการเข้าร่วมประชุม และประเด็นที่ใช้ในการพิจารณาโดยมีการนําเสนอข้อเท็จจริง เหตุผลและ
ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยบริษทั จะส่งหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับเผยแพร่ให้
ผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันประชุม รวมทัง้ ได้ทําการประกาศใน
หนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน ทัง้ นี้บริษทั จะจัดวันเวลาและสถานทีเ่ พื่อ
อํานวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
(6) บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเสนอวาระการประชุม รวมทัง้ ส่งคําถามสําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
โดยติดต่อส่งคําถามผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
(7)
บริษทั สนับสนุนให้คณะกรรมการทุกท่านให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมผูถ้ อื
หุน้ ทุกครัง้
(8) บริษทั ได้นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจํา เบีย้ ประชุม และบําเหน็จกรรมการของ
กรรมการทุกชุดให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั เิ ป็ นประจําทุกปี
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9.1.2 การปฏิ บ ตั ิ ต ่อ ผูถ้ ือ หุ้น อย่า งเท่า เทีย มกัน
คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักและให้ความสําคัญในการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน
โดยได้กําหนดนโยบายให้ดูแล และปกป้ องสิทธิของผูถ้ อื หุ้น สนับสนุ นให้ผูถ้ อื หุ้นทุกราย ได้รบั สิทธิในฐานะผู้ถอื หุ้น
อย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกันนอกจากนี้นโยบายที่เกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ จะต้องเป็ นไปตามหลักการกํากับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
และต้องสอดคล้องกับข้อปฏิบตั ิตามข้อบังคับและกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก ทรัพ ย์ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องนโยบายหลักของบริษทั ทีก่ ําหนดขึน้ เพื่อดูแลให้ผถู้ อื หุน้
ได้รบั สิทธิ
ทีเ่ สมอภาคเป็ นธรรมและเท่าเทียมกันโดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) การสนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทุกกลุม่ โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อยได้มสี ว่ นร่วมในการสรรหา และ
เลือก
ตัง้ กรรมการเพื่อเข้ามาทําหน้าทีด่ ูแลรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกันโดยการเผยแพร่ให้ผถู้ อื
หุน้ ได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 เดือนก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้
(2) การสนับสนุ นและเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถร่วมประชุมมอบฉันทะได้
(2.1) ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ บริษทั ได้อํานวยความสะดวกโดยการเสนอ
หนังสือ
มอบฉันทะ 3 รูปแบบ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผมู้ อบฉันทะสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของ ผูม้ อบฉันทะ ทัง้ นี้ หนังสือมอบฉันทะทัง้ หมด เป็ นหนังสือมอบอํานาจตามแบบทีก่ ําหนดโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
(2.2) อํานวยความสะดวกให้ผมู้ อบฉันทะ โดยผูม้ อบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระซึ่งจะ
เป็ นผู้
ปฏิบ ัติห น้ าที่ต ามเจตนารมณ์ ข องผู้ม อบฉัน ทะ ทัง้ นี้ บ ริษัท ได้แ นบรายละเอีย ดกรรมการอิส ระ
ดังกล่าวพร้อมหนังสือมอบฉันทะอย่างต่อเนื่องเป็ นประจําทุกปี
(3) ความเท่าเทียมกันในระหว่างการประชุมผูถ้ อื หุน้
(3.1) ก่อนการเริม่ ประชุม ประธานทีป่ ระชุมจะให้มกี ารแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการ
ประชุม และขัน้ ตอนการออกเสียงลงคะแนนในมติของแต่ละวาระอย่างชัดเจน
(3.2) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ประธานคณะกรรมการซึง่ จะเข้าร่วมประชุมและเป็ นประธานทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทุกครัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและตอบชีแ้ จงในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับวาระการประชุมหรือ
บริษทั อย่างเต็มทีท่ ุกครัง้
(3.3) บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงมติเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
(3.4) ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องดําเนินตามวาระตามทีไ่ ด้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้บริษทั
ไม่ม ี
นโยบายในการเพิม่ ระเบียบวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงลําดับวาระการประชุม เว้นแต่การ
เพิม่ หรือการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวมีเหตุผลอันสมควรและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
(3.5) เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการ
ประชุ ม และเพื่อ เพิ่ม ความรวดเร็ว และแม่ น ยํ า บริษัท ได้นํ า ระบบคอมพิว เตอร์ม าใช้ ใ นการ
ลงทะเบียน และลงมติของผูถ้ อื หุน้
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(4) ภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจัดทํารายงานการประชุมตามวาระ พร้อมทัง้ มติทป่ี ระชุมและจํานวน
เสียง
ทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงรายละเอียดทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับ
จากวัน
ประชุมพร้อมทัง้ เผยแพร่ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบโดยผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั เพื่อให้
ผูถ้ อื หุน้
สามารถตรวจสอบได้
(5) นโยบายและมาตรการการดูแลข้อมูลภายใน บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผูบ้ ริหาร ในการ
นํ าข้อมูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน รวมทัง้ การซื้อขายหลักทรัพย์
โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนทีง่ บการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารฝ่ าย
ต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้ าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษทั ของตนเอง คู่สมรสและบุตรยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือ หลักทรัพ ย์ทุก ครัง้ ต้องแจ้งและนํ าส่งรายงานการถือหลัก ทรัพ ย์ผ่านมายังสํานัก
เลขานุการของบริษทั ก่อนนําส่งต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญประจําปี 2559 บริษทั ได้จดั ให้ผูถ้ อื หุ้นได้รบั สิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว
ทัง้ หมดตามสิทธิผูถ้ อื หุ้นที่กล่าวในข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น รวมตลอดถึงการจัดทําหนังสือเชิญประชุม ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอัง กฤษ สํา หรับ ผู้ถือ หุ้น ชาวต่ า งประเทศด้ว ยและสํา หรับ การประชุ ม สามัญ ประจํา ปี 2560 บริษัท จะ
ดําเนินการให้ผถู้ อื หุน้ ได้รบั สิทธิและความเท่าเทียมกันดังกล่าว
9.1.3 บทบาทของผูม้ ีส ่ว นได้เสีย
บริษทั ได้ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ และกฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกีย่ วข้องในการปกป้ องสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่านี้ให้ได้รบั การดูแลอย่างดี
 ผูถ้ ือ หุ้น
 ลูก ค้า

 คู่ค ้า
เป็ น
 เจ้า หนี้
ของ

บริษัท ตระหนัก เสมอว่า จะดํา เนิ น ธุ ร กิจ อย่างโปร่งใส มุ่งมันในการสร้
่
า งการ
เจริญเติบโตและผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
บริษทั มุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและจะเอาใจใส่บริการลูกค้า
อย่างเป็ นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดจนการจัดให้มหี น่วยงานหรือ
บุคคลที่ทําหน้าที่รบั ข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดําเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว
ทีส่ ดุ และการเก็บรักษาความลับของลูกค้า
บริษทั จะยึดมันและปฏิ
่
บตั ติ ่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของความ
ธรรมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน
บริษัทจะปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรมโดยจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้อกําหนด

สัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด
 คู่แ ข่ง
บริษัทจะประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบกติกาการแข่งขันสากลและปฏิบตั ิต่อคู่แข่ง
ด้วยความเป็ นธรรม หลีกเลีย่ งวิธกี ารไม่สจุ ริต และไม่ทาํ ลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่ง
 พนัก งาน
บริษัท ยึดถือว่าพนัก งานเป็ น ทรัพ ยากรที่ม ีคุ ณ ค่าและต้องได้รบั การ
ปฏิบตั ิ ทีเ่ ป็ นธรรม
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ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒ นาศักยภาพ พร้อมให้ ความมันใจใน
่
คุณ ภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทํางาน รวมทัง้ สวัสดิการที่เหมาะสม
และกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
 สังคมและสิ่ งแวดล้อ มบริษทั มุ่งมันจะดํ
่ าเนินธุรกิจทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคมและ ให้
ความ
สําคัญกับการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมโดยบริษทั ได้ให้มหี น่ วยงานที่ทําหน้าที่ดูแล
และรับ ผิด ชอบต่ อ สังคมพร้อ มทัง้ มีก ารส่ง เสริม วัฒ นธรรมองค์ ก ร และสร้า ง
จิต สํา นึ ก ให้ ก ับ ทุ ก คนในองค์ ก ร ในอัน ที่จ ะดู แ ลพัฒ นาและเสริม สร้า งสัง คม
สิง่ แวดล้อม และผูม้ สี ว่ นได้เสียโดยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษทั อย่างยังยื
่ น
ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อ “นโยบายการดูแลด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม”
ผูม้ สี ่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทําผิดเกี่ยวกับรายงาน
ท างการเงิ น ระบ บ ค วบ คุ ม ภ ายใน ห รื อ จรรยาบ รรณ ธุ ร กิ จ ของบ ริ ษั ท โดยแจ้ ง ม ายั ง E-mail address
secretary@snpfood.com ห รื อ audit@snpfood.com ห รื อ ท างโทรศั พ ท์ ห ม ายเลข 0-2785-4000 ห น่ วยงาน
เลขานุ การบริษทั หรือสํานักงานตรวจสอบภายใน ซึง่ จะทําการพิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ส่งให้หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดําเนินการ ทัง้ นี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รบั การคุม้ ครอง และเก็บรักษาไว้เป็ น
ความลับ โดยจะดําเนินการหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงต่อไป
9.1.4 การเปิ ดเผยข้อ มูล และความโปร่งใส
(1) ความสัม พัน ธ์ก บั ผูล้ งทุน
คณะกรรมการได้ให้ความสําคัญและตระหนักว่าการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับการเงินและที่
ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูท้ ่มี สี ว่ นได้เสียของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได้
ตระหนักต่อความจําเป็ นในการเปิ ดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็ นจริง เชื่อถือได้ สมํ่าเสมอ และทันเวลา ใน
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ห น่ วยงานสนับ สนุ น สายบัญ ชีการเงิน ทําหน้ าที่
ติดต่อสือ่ สารกับผูล้ งทุนสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ นักวิเคราะห์ และภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อ มู ล บริษัท ได้ท่ี โทรศัพท์ หมายเลข
0-2785-4000 หรือที่ website www.sandp.co.th หรือที่ e-mail
address presidentoffice@snpfood.com
(2) หล กั การกํา กับ ดูแ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็ นสิง่ สําคัญสําหรับบริษัทในการ
สร้างการ
เจริญเติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาว โดยส่งเสริมให้คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และพนักงานผูซ้ ่งึ เกี่ยวข้องปฏิบตั ิ
หน้าทีเ่ กีย่ วกับจรรยาบรรณตามภารกิจของบริษทั ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเทีย่ งธรรม ทัง้ การปฏิบตั ติ ่อบริษทั และ
ผู้มสี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน สังคม และลูกค้าตามข้อพึงปฏิบตั ิทางจริยธรรม โดยบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับ
พนักงานอย่างสมํ่าเสมอ และติดตามการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจํา รวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไว้
ด้วย
นอกจากนี้ยงั ให้ความสนใจดูแลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ดําเนินการ
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้ ได้กาํ หนดให้มกี ารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้
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(3) ค่า ตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน โดยเป็ นไป
ตาม
หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษทั กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษทั ดูรายละเอียดใน
หัวข้อ
“ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร” ทัง้ นี้ บําเหน็จคณะกรรมการได้มกี ารนํ าเสนอขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ทุก
ครัง้
9.1.5 ความรับ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้า งคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความ
โปร่งใส จึงได้กําหนดจํานวนกรรมการอิสระให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้กรรมการอิสระ
ปฏิบตั หิ น้าทีค่ มุ้ ครองผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยในปั จจุบนั กรรมการอิสระมีจาํ นวน 4 ท่าน
ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอวิรทุ ธ์
วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
2. นางสาวคัทลียา
แสงศาสตรา
3. นางสาวโสภาวดี
อุตตโมบล
4. นายปิ ยะ
ซอโสตถิกุล
ทัง้ นี้บริษทั ได้กําหนดคํานิยามความเป็ นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
คํา นิ ย าม “ กรรมการอิ ส ระ”
กรรมการอิ ส ระ หมายถึ ง บุ ค คลที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นและมี ค วามเป็ นอิ ส ระตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนด กล่าวคือ
 ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชําระแล้วของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
 เป็ น กรรมการที่ไม่ม ีส่ว นร่วมในการบริห ารงาน ไม่เป็ น ลูก จ้าง พนัก งาน หรือที่ป รึก ษาที่ได้ร บั
เงินเดือนประจํา หรือผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษทั
บริษทั ในเครือบริษทั ร่วม บริษทั ที่เกี่ยวข้องหรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในระยะเวลาที่ผ่าน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 เป็ นกรรมการที่ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและ
การบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม บริษทั ที่เกี่ยวข้อง หรือนิตบิ ุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่เป็ นผูเ้ กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
 เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
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นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจทีไ่ ด้มอบหมาย โดยไม่
ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือตําแหน่งหน้าทีแ่ ละไม่ตกอยูภ่ ายใต้อทิ ธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด ๆ รวมทัง้ ไม่มสี ถานการณ์ใด ๆ ทีจ่ ะมาบีบบังคับทําให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามทีพ่ งึ จะเป็ น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้แต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบที่ม ีค วามเป็ น อิสระประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และเลขานุการ 1 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการตรวจสอบ
3. นายปิ ยะ
ซอโสตถิกุล
กรรมการตรวจสอบ
เพือ่ ดูแลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน โดยในปี 2559
มีก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบทัง้ สิ้น 6 ครัง้ และรายงานต่ อ คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี้ ค วามเห็น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โปรดดูร ายละเอีย ดในหัว ข้อ “ การควบคุม ภายใน”
(2) การถ่ว งดุล ของกรรมการที่ไม่เป็ น ผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
 กรรมการทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร
6
ท่าน
 กรรมการอื่น
2
ท่าน
 กรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ
4
ท่าน คิดเป็ นอัตราส่วนเท่ากับ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้
คณะ
(3) การรวมหรือแยกตําแหน่ง
 ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซ่ึงในปี 2560 ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 43.36
ของหุน้ ทัง้ หมด
 ประธานกรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ ดั การแต่ทงั ้ สองท่านเป็ นตัวแทนจาก กลุม่ ผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่กลุม่ เดียวกัน
 คณะกรรมการของบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นอิสระ 4 ท่านและกรรมการทีไ่ ม่เป็ น ผูบ้ ริหาร 2
ท่าน ซึง่ จะทําให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
(4) บทบาท หน้ า ที่ และความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ
(4.1) ภาวะผูน้ ํา และวิ ส ยั ทัศ น์
คณะกรรมการของบริษัททุกท่านเป็ นบุคคลที่มภี าวะการเป็ นผู้นํา มีวสิ ยั ทัศน์ ท่กี ว้างไกล และมี
ความเป็ นอิสระในการตัดสินใจนอกจากนี้คณะกรรมการได้มสี ว่ นร่วมในการกําหนดหรือให้ความเห็นชอบ
วิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ เป้ าหมาย และงบประมาณของบริษทั ตลอดจนกํากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดําเนินการทาง
ธุรกิจให้มปี ระสิทธิภาพ อย่างเป็ นอิสระเพื่อเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจและดําเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่าง
ยังยื
่ น
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(4.2) การแบ่งแยกบทบาท หน้ า ที่ ความรับ ผิด ชอบ ระหว่า งคณะกรรมการและฝ่ ายจัด การ
คณะกรรมการบริษทั และฝ่ ายจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและ
สอบทานการบริหารงาน โดยคณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ จิ ารณาและให้ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม
เช่น วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการ ในขณะทีฝ่ ่ ายจัดการจะมีหน้าทีใ่ นการบริหารบริษทั
และกําหนดกลยุทธ์แผนงานให้เป็ นไปตามนโยบายที่กําหนดโดยคณะกรรมการ ทัง้ นี้ บทบาท หน้ าที่
ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ ายจัด การได้แ สดงรายละเอีย ดในหัวข้อ “โครงสร้า ง
กรรมการบริษทั ”
(4.3) นโยบายเกี่ย วกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์
เพื่อ ป้ อ งกัน ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ บ ริษัท ได้กํา หนดนโยบายในการดูแ ลรายการที่อ าจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน โดยกําหนดขัน้ ตอนการอนุ มตั ริ ายการทีเ่ กี่ยวข้อง
กันระหว่างบริษทั หรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในกรณีทม่ี กี รรมการทีม่ สี ว่ นได้
เสียในวาระใด ๆ กรรมการท่านนัน้ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในวาระดังกล่าว รวมทัง้ กําหนดนโยบายและ
วิธีก ารดูแ ลไม่ให้ผู้บ ริห ารและผู้เกี่ย วข้อ งนํ าข้อ มูล ภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่ว นตนด้ว ย
นอกจากนี้ในปี 2552 คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารรายงานข้อมูลของกรรมการ
และบุคคลผูม้ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ ต้องรายงานเป็ นประจําทุกปี และทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูล เพื่อให้
บริษทั ใช้เป็ นข้อมูลในการติดตามดูแลการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(4.4) ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุม ภายใน
บริษั ท เชื่ อ มัน่ ว่ า การมีร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี ถื อ เป็ นกลไกหนึ่ ง ที่ สํ า คัญ ต่ อ การบรรลุ
วัตถุประสงค์และ ความสําเร็จของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้พนักงานทุกคนมีบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน ในการกําหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและปฏิบตั ติ ามอย่าง
เคร่งครัด รวมทัง้ การกําหนดอํานาจการดําเนินงานในระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ ารทุกระดับไว้อย่าง
ชัดเจน ครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดําเนินงานการบริหารและการกํากับดูแลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก รวมทัง้ กําหนดให้พนักงาน
มีก ารประเมิน ผลของการควบคุ ม ตนเอง (Control Self – Assessment : CSA) มาให้ ผู้บ ัง คับ บัญ ชา
หน่ วยงานใช้เป็ นแนวทางในการประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อป้ องกันหรือลดการบกพร่องโดยไม่รู้
ไม่เจตนา หรือการทุจริต
การตรวจสอบภายใน
หน่ วยงานตรวจสอบภายใน ยึดถือการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล ที่
สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่า
การปฏิบตั งิ านมีคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐาน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและ
ระบบการประเมินการบริหารความเสีย่ งและ ระบบการกํากับดูแลที่ดี ที่สามารถเพิม่ คุณค่าให้แก่ผมู้ สี ่วน
ได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยังยื
่ น โดยบริษทั ใช้การตรวจสอบภายในเป็ นเครื่องมือในการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, สอบทานการประเมินความเสีย่ ง, การกํากับ
ดูแลกิจการ และเป็ นที่ปรึกษาในด้านระบบงานเพื่อสนับสนุ นให้หน่ วยงานภายในบริษัทสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของตนเอง แผนการตรวจสอบภายในประจําปี กําลังพลและงบประมาณของ
หน่ วยงานตรวจสอบได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ หน่ วยงานตรวจสอบจะใช้
หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสีย่ ง และจุดควบคุมทีส่ าํ คัญ และเน้นให้มกี ารควบคุม
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เชิงป้ องกัน รวมถึงการประเมินความเสีย่ งด้านทุจริตตามนโยบายการให้เบาะแสการกระทําผิดและการ
ทุจริต การสอบสวนและการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล

(4.5) ระบบบริ หารความเสี่ย ง
บริษทั ได้มงุ่ มันที
่ จ่ ะพัฒนาการประเมินการบริหารความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิม่ ขึน้
ดังนัน้ นอกจากจะมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเป็ นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการบริษัท
เพื่อทําหน้ าที่ดูแลระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้จดั ตัง้
คณะทํางานบริหารความเสีย่ งระดับหน่ วยงาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพนักงานบริหารจากหน่ วยงานหลัก
ขององค์กร เข้ามาทําหน้าทีส่ นับสนุ นคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งในด้านการพิจารณาแจกแจงความ
เสี่ยงคลอบคลุมทุ กหน่ วยงานทัง้ องค์ก ร จัดอัน ดับความเสี่ยง กําหนดแนวทางการบริห ารความเสี่ยง
มอบหมายผูร้ บั ผิดชอบจัดให้มมี าตรการควบคุม และบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
เพื่อให้บริษทั สามารถบรรลุเป้ าหมาย และ
กลยุทธ์ท่กี ําหนดไว้ โดยรับนโยบายบริหารความ
เสีย่ งจากคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมาดําเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ในปี ท่ผี ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้ทําหน้าที่ประเมินความเสีย่ งในโครงการลงทุนที่
สํ า คัญ หลายโครงการที่ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการบริห าร และนํ า เสนอผ่ า นคณะ
กรรมการบริหารความเสีย่ งเพื่อกลันกรองก่
่
อนนําเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ ให้มกี าร
วางแผนจัดการความเสีย่ งของโครงการอย่างเหมาะสมก่อน รวมทัง้ ได้พจิ ารณาความเสีย่ งที่เกิดขึน้ จาก
การดําเนินงานประเมินความเสีย่ งของธุรกิจใหม่ๆ และการลงทุน รวมทัง้ ติดตามประเมินความเสีย่ งที่
อาจจะเกิดขึน้ จากผลการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อนําเสนอความเห็นและมาตรการต่างๆ
ต่อคณะกรรมการบริษทั เป็ นประจํา
เพื่อให้มกี ารจัดการความเสีย่ งและมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชดิ ให้มนใจว่
ั ่ าความเสีย่ งอยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ รวมทัง้ บริษทั จะสามารถบรรลุเป้ าหมายทีก่ าํ หนดไว้
ได้
(4.6) การประชุม คณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กําหนดให้ม ีการประชุ ม โดยปกติเป็ นประจําอย่างน้ อยทุ ก ไตรมาสและเพื่อให้
กรรมการสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ฝ่ ายเลขานุ การได้กําหนดตารางการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ไว้ล่วงหน้าทุกปี และได้แจ้งให้กรรมการทุก
ท่านรับทราบตารางการประชุมดังกล่าวก่อนการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ ฝ่ ายเลขานุ การบริษทั จะ
จัด ส่ ง หนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม พร้อ มเอกสารประกอบก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 7 วัน ให้
คณะกรรมการพิจ ารณาและ
ได้ม ีเวลาศึก ษาข้อ มูล อย่างเพีย งพอก่ อ นเข้า ร่ว มประชุ ม เพื่อ ให้
คณะกรรมการสามารถแสดงข้อคิดเห็นและ
หารือร่วมกันได้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผย ในปี 2559 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั รวมทัง้ สิน้ 5 ครัง้ ประธานกรรมการได้
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการครบทุกครัง้ และในระหว่างการประชุม ประธานในทีป่ ระชุมได้เปิ ดโอกาสและ
จัดสรรเวลาให้กรรมการสอบถามจากฝ่ ายจัดการ และพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบ เหมาะสมและเพียงพอ
และได้มกี ารจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจาก
คณะกรรมการพร้อมให้กรรมการและผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ การประชุม
ของคณะกรรมการบริ ษทั ”
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(4.7) การรายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผู้รบั ผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทั และบริษทั ย่อยและสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชีท่รี บั รอง
ทัวไปใน
่
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่างสมํ่าเสมอ และใช้
ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดที ่สี ุดในการจัดทํา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่าง
เพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน โปรดดู ร ายละเอีย ดใน “รายงานความรับ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการต่อการจัดทํารายงานทางการเงิน”
คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารดํารงรักษาไว้ซ่งึ ระบบควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพื่อให้มนใจได้
ั่
อย่างมีเหตุ ผ ลว่า การบัน ทึก ข้อมูลทางบัญ ชีม ีค วามถูก ต้อง ครบถ้วน และเพีย งพอ และเพื่อให้ท ราบ
จุดอ่อนเพือ่ ป้ องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสําคัญ
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รายงานความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการต่อ การจัด ทํา รายงานทางการเงิ น
งบการเงินของ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ที่นํามาจัดทํางบการเงิน
รวมได้จดั ทําขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) เรื่อง “การนํ าเสนองบการเงิน” และตามข้อบังคับ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 เรื่อง “การจัดทํา และส่งงบการเงินและรายการเกีย่ วกับ
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษทั จดทะเบียน พ.ศ. 2544” และตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ลงวันที่
28 กันยายน 2554 เรื่อง “กําหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554” รวมทัง้ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 34
(ปรับปรุง 2557) เรื่องงบการเงินระหว่างกาล และเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
วิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทย รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการได้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระโดยมีหน้าที่ในการ
ควบคุม ดูแ ล ความถูก ต้อ งและความเพีย งพอของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ ประเมิน ความเหมาะสมและ
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความเป็ นอิสระของระบบการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่ามี
การบัน ทึก ข้อ มูล ทางบัญ ชีที่ถ ูก ต้อ งครบถ้ว นอย่า งเพีย งพอ ทัน เวลาและป้ อ งกัน ไม่ใ ห้เ กิด การทุจ ริต หรือ การ
ดําเนินการที่ผดิ ปกติ โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี น้ีแล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า งบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบ หมายเหตุประกอบงบการเงินแสดง
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษทั ฯ ได้รายงานอย่างถูกต้องตามควร ตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทัวไป
่ นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้จดั ให้มรี ะบบการกํากับดูแลกิจการและระบบการควบคุมภายในที่ให้ความเชื่อมัน่
อย่างมีเหตุผลในเรือ่ งความถูกต้องในสาระสําคัญแล้ว

ลงชื่อ
(

- ภัทรา ศิลาอ่อน นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ - เกษสุดา ไรวา )
(
นางเกษสุดา ไรวา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

)

หน้า 68

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(4.8) การประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริษัท ฯ ได้กํ า หนดนโยบายให้ม ีก ารประเมิน ผลการปฎิบ ัติงานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ โดยแบ่งเป็ นการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการ
ประเมิน คณะกรรมการทัง้ คณะ ซึ่งแบบประเมิน ดังกล่าวได้ม ีการทบทวนอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งแบบประเมินในปี น้ีได้ผ่านการพิจารณาจากที่
คณะกรรมการ สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2560 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบ
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ใช้เพื่อการประเมินการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559 ภายใต้หวั ข้อ การประเมินเกี่ยวกับ
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการการ
ประชุมคณะกรรมการ การทําหน้าทีข่ องคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และการพัฒนาตนเอง
ของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ และการประเมิ น คณะกรรมการทัง้ คณะประจํา ปี 2559 ดังนี้
ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ
หัว ข้อ การประเมิ น

1.โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัตกิ รรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร

ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการทัง้
คณะ
(ค่าเฉลีย่ )
3.88 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3.60 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3.57 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3.69 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3.65 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3.48 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดี

ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการเป็ น รายบุค คล
หัว ข้อ การประเมิ น

ผลการประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการเป็ น
รายบุค คล
(ค่าเฉลีย่ )
1.โครงสร้างกรรมการและคุณสมบัตกิ รรมการ
3.85 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3.61 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.60 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
4. การทําหน้าทีข่ องกรรมการ
3.76 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
3.67 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร 3.58 หรือมีการดําเนินการเรื่องนัน้ ดีเยีย่ ม
*คะแนนสูงสุดเท่ากับ 4
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ที่ป ระชุ ม คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่ 9 กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ได้
พิจารณาสรุปผลประเมินการปฏิบตั หิ น้าที่ของคณะกรรมการเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเปรียบเทียบกับผลการประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี
ที่ผ่านมาและนํ าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์
2560 เพื่อ พิ จ ารณาข้อ ดี ข้อ เสีย รวมทัง้ แนวทางการแก้ ไ ข ปรับ ปรุ ง โดยการประเมิน ผลการปฏิ บ ัติง านของ
คณะกรรมการดังกล่าวมุ่งเน้ น การ
นํ าผลประเมิน ไปใช้ป ระโยชน์ เพื่อการปรับ ปรุงการปฏิบ ัติห น้ าที่ข อง
คณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งโดยภาพรวมในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท เห็น ว่า การดํา เนิ น การส่วนใหญ่ ได้
ดําเนินการหรือจัดทําเรือ่ งดังกล่าวนัน้ ได้ดจี นถึงดีเยีย่ มแล้ว
(4.9) การพัฒ นากรรมการและผูบ้ ริ หาร

การพัฒ นาความรู้ข องกรรมการและผู้บ ริห ารบริษัท ส่งเสริม และอํานวยความสะดวกให้
กรรมการ
และผูบ้ ริหารเข้ารับการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการของบริษทั รวมทัง้
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารปฐมนิเทศสําหรับกรรมการใหม่เป็ นประจําทุกครัง้ ที่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการใหม่ โดย
จะจัดให้มกี ารแสดงภาพรวมเพื่อแนะนํ าธุรกิจและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ
บริษัท และโครงสร้างการบริห าร เอกสารคู่ม ือเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่ วยงานที่
เกี่ย วข้อ ง บทบาท อํานาจหน้ าที่แ ละความรับ ผิด ชอบของกรรมการ แนวทางการกํา กับ ดูแ ลกิจ การ
หนั ง สือ รับ รอง หนั งสือ บริค ณห์ส นธิ และข้อ บังคับ ระเบีย บบริษัท วิส ยั ทัศ น์ เป้ า หมาย ข้อ มูล การ
ดําเนินงานและกิจกรรมของบริษทั รวมทัง้ จัดให้กรรมการเข้าเยีย่ มชมกิจการและร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง
กับการกําหนดวิสยั ทัศน์และแผนธุรกิจร่วมกับผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั

แผนสืบทอดงาน บริษทั ได้มกี ารจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เพื่อทดแทนผู้บริหาร
ระดับสูง
ที่จะเกษียณอายุ พร้อมทัง้ ได้กําหนดแนวทางการพัฒ นาและเพิ่ม ศัก ยภาพของผู้บ ริห ารในการเข้ารับ
ตําแหน่งใหม่โดยสืบเนื่องต่อกัน
9.2

คณะกรรมการชุด ย่อ ย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการบริหาร โปรดดู
รายละเอียดในหัวข้อ “โครงสร้า งกรรมการ”
9.3

ข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ที่เกี่ย วข้อ งกับ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร มีด งั นี้

คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ไม่เคยมีประวัตกิ ารกระทําความผิดตามกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่
ผ่านมาเกีย่ วกับ
1. การถูกคําพิพากษาของศาลว่ากระทําความผิดอาญาเว้นแต่ความผิดทีเ่ กีย่ วกับระเบียบวินยั จราจรหรือ
ความผิด ลหุโทษ
2. การถูกคําพิพากษาของศาลให้เป็ นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
3. การเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี าํ นาจควบคุมในบริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนทีถ่ กู คําพิพากษาของศาลให้เป็ นบุคคล
ล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์
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9.4

การสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการผูบ้ ริ หารระดับ สูง

บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั จะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
กฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจํากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9.4.1 กรรมการอิ ส ระ
ทัง้ นี้บริษทั ได้กําหนดคํานิยามความเป็ นอิสระของ “กรรมการอิสระ” ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โปรดดูรายละเอียดใน
หัวข้อ “ความรับ ผิด ชอบของคณะกรรมการ”
9.4.2 การแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริ ษทั
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ ได้ผ่านขัน้ ตอนของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติกําหนดให้มคี ณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทําหน้ าที่พจิ ารณาคัดเลือกสรร
บุคคลผูม้ คี ุณวุฒ ิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทํางานทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ต่อการดําเนินงานของ
บริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพ และมีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
1. กรรมการของบริษทั เลือกตัง้ โดยที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยมีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คนและมีกรรมการอิสระ
อย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมดและไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทย
2. ในการเลือกตัง้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะกระทําโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ ละคนจะต้องใช้ค ะแนนเสียงที่ม ีอยู่ทงั ้ หมดเลือ กตัง้ บุ ค คลเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบ่ี ุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลําดับถัดลง
มา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผู้เป็ น
ประธาน
ในทีป่ ระชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
3. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้กรรมการหมุนเวียนออกจากตําแหน่ งตามวาระเป็ นจํานวน 1 ใน
3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งเป็ นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทส่ี ดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่านที่
อยู่ในตําแหน่ งนานที่สุด เป็ น ผู้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ กลับ เข้ามาดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการท่านใดจะลาออกจากตําแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ย่นื หนังสือลาออกต่อบริษทั และ
การลาออกมีผลบังคับตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือลาออกไปถึงบริษทั
5. กรณีตําแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นื นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกตัง้
กรรมการใหม่แทนตําแหน่งกรรมการทีว่ า่ งลงและบุคคลผูเ้ ป็ นกรรมการใหม่จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระ
ทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีต่ นแทน
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6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้โดยอาศัยมติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ เท่านัน้ และต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงและมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
9.4.3 การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาคัดเลือกสรรบุคคลผูม้ คี ุณวุฒ ิ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์การ
ทํางาน ทีเ่ กี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ต่อระบบการกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในให้ได้มาตรฐานและเป็ นไป
ในแนวทางที่ ถูกต้อง ซึง่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อกําหนดของกฎหมายและประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้อง
1. ให้แ ต่ งตัง้ กรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท ที่ม ีคุ ณ สมบัติเป็ นไปตามข้อ กํ า หนดของ
สํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1
คน ต้องเป็ น
ผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการเงินและการบัญชีเพียงพอทีจ่ ะสามารถทําหน้าทีใ่ นการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของ
งบการเงิน
2. วาระการดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีคราวละ 3 ปี เริม่ นับตัง้ แต่วนั ทีแ่ ต่งตัง้ และกรณีหมด
วาระแล้วอาจแต่งตัง้ ให้กรรมการตรวจสอบเดิมกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งได้
3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องคงไว้ซง่ึ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน หากลดลงจนน้อยกว่าจํานวนดังกล่าวให้
ดําเนินการแต่งตัง้ เพิม่ เติมให้ครบจํานวนทีก่ าํ หนดภายใน 3 เดือน นับแต่วนั ทีล่ ดลง โดยกรรมการตรวจสอบคนใหม่จะ
มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่าระยะเวลาทีก่ รรมการตรวจสอบคนเดิมเหลืออยูใ่ นคราวนัน้
4. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 คน เพื่อทําหน้ าที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบและ
เลือกบุ ค คลที่ม ีคุณ สมบัติต ามที่ค ณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบแล้วให้ทําหน้ าที่เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. บุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษทั ต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
(1) ถือ หุ้น ไม่เกิน ร้อ ยละ 1 ของทุ น ชําระแล้ว ของบริษัท บริษัท ในเครือ บริษัท ร่วมหรือบริษัท ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้นบั รวมถึงหุน้ ทีถ่ อื อยูโ่ ดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้องด้วย
(2) เป็ นกรรมการที่ไม่มสี ่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือบริษทั
ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท รวมทัง้ ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจําจากบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง หรือผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(3) เป็ นกรรมการที่ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงิน
และบริหารงานของบริษทั บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมถึงไม่
มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ ตรวจสอบ ยกเว้นคณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการ
เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนัน้ จะไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็น
ทีเ่ ป็ นอิสระของกรรมการตรวจสอบ
(4) เป็ นกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(5) เป็ น กรรมการที่ไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้น เป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ ของกรรมการของ
บริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั
(6) เป็ นกรรมการที่สามารถปฏิบตั ิห น้ าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั ิงานตาม
หน้ าที่ ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
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(7)
9.5

เป็ นกรรมการทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถและมีความชํานาญทีเ่ หมาะสม

การกํา กับ ดูแ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ย่อ ยและบริ ษทั ร่ว ม
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั จะส่งตัวแทนเพื่อเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ

และ/
หรือผูบ้ ริหารในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมตามสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รบั การเสนอชื่อ
และอนุ มตั แิ ต่งตัง้ โดยคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ยงั ต้องมีคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ท่เี หมาะสมในการบริหาร
กิจการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมให้เป็ นไปตามนโยบายทางธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์
ของผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ ผูแ้ ทนของบริษทั มีหน้าทีก่ าํ กับดูแลให้บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมมีการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนิ น งาน การทํารายการระหว่างบริษัท ดังกล่าวกับ บุ ค คลที่เกี่ย วโยง การได้ม าหรือจํา หน่ ายไปซึ่ง
ทรัพย์สนิ หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้อง
9.6

นโยบายและมาตรการการดูแ ลข้อ มูล ภายใน

บริษทั มีนโยบายและวิธกี ารดูแลกรรมการและผู้บริหาร ในการนํ าข้อมูลภายในของบริษทั ซึ่งยังไม่เปิ ดเผยต่อ
สาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตน รวมทัง้ การซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยกําหนดให้กรรมการและผู้บริห ารฝ่ ายต่าง ๆ ให้เข้าใจถึงภาระหน้ าที่ในการ
รายงานการถือหลัก ทรัพ ย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรสและบุ ต รยังไม่บ รรลุ นิ ติภ าวะ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ทุกครัง้ ต้องแจ้งและนํ าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ผ่านมายังสํานักเลขานุ การของบริษทั ก่อนนํ าส่งต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครัง้ และแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผูบ้ ริหาร เพื่อให้การปฏิบตั งิ านสอดคล้องกับมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ บริษทั จึงกําหนดมาตรฐานและ
แนวทางการควบคุมการปฏิบตั งิ านดังต่อไปนี้
1.
กําหนดวิธปี ฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจนในการมอบอํานาจให้แก่บุคคลทีจ่ ะกระทําการแทนบริษทั ทีจ่ ะก่อให้เกิดภาระ
ผูกพัน
แก่บริษทั และระบุรายละเอียดของการมอบอํานาจหรือ การอนุมตั ดิ าํ เนินการดังกล่าวไว้ให้ชดั เจนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ภิ ายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
2.
จัดทําข้อกําหนดว่าด้วยการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการธุรกิจ ซึง่ มีการกําหนดขอบเขตการใช้
อํานาจ
ดําเนินการ และผังกระบวนการขออนุ มตั ิอํานาจดําเนินการโดยแบ่งเป็ นอํานาจดําเนินการทัวไปอํ
่ านาจดําเนินการ
โดยเฉพาะเพือ่ ใช้ในการพิจารณาอนุมตั กิ ารดําเนินธุรกิจในเรือ่ งทีม่ คี วามสําคัญของบริษทั
3.
มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพื่อให้ทท่ี ําหน้าที่ดูแลการดําเนินงาน
ในเรือ่ ง
ที่มคี วามสําคัญรวมทัง้ เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานในเรื่องที่สําคัญโดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หรือคณะกรรมการบริษทั
4.
บริษั ท มีข้อ กํ า หนดว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ ช ัด เจนเป็ นลายลัก ษณ์ อ ัก ษรโดย
จรรยาบรรณและ
มีขอ้ กําหนดว่าด้วยการให้หรือรับทรัพย์สนิ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทําธุรกรรมภายในและภายนอกตอบ
แทนใดๆ รวมทัง้ การบันทึกการายงานและการเก็บรักษาข้อมูลการใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ทรัพย์สนิ
ทางปั ญญา การซือ้ ขายหลักทรัพย์ และการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นต้น
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9.7

ค่า ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี

บริษทั และบริษทั ย่อย มีบริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลา
บัญชี ปี 2559 ซึ่งไม่มสี ว่ นได้เสียเสียกับบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ในกรณีทผ่ี สู้ อบ
บัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้ บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีอ่นื
ของสํานักงานทําหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั แทน
(1) ค่า ตอบแทนจากการสอบบัญ ชี (audit fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ให้แก่
(บาท)




ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมามีจาํ นวนเงินรวม
3,930,000.สํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา

- ไม่

มี (2). ค่า บริ ก ารอื่น (non-audit fee)
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นซึ่งได้แก่การตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due
Diligence) การศึก ษาความเป็ น ไปได้ข องโครงการ (Feasibility Study) และการตรวจสอบการปฏิบ ัติต าม
สัญญา ให้แก่
 ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา
80,000. สํานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีดงั กล่าว ในรอบปี บญ
ั ชีทผ่ี า่ นมา
- ไม่ม ี -
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10.

ความรับ ผิด ชอบต่อ สังคม

10.1

นโยบายภาพรวม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํา กัด (มหาชน) ได้ดําเนิ น การจัด ทํ ากิจ กรรม CSR (Corporate Social
Responsibility) อย่างจริงจังและถือปฏิบตั มิ าอย่างสมํ่าเสมอมาตลอด ตัง้ แต่เรื่องการศึกษาโดยการรับนักเรียนทีด่ อ้ ย
โอกาสทางการศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก และสาขาอาหารและโภชนาการที่ ศูนย์การเรียน เอส
แอนด์ พี
ในระบบทวิภาคี เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสฝึ กฝนปฏิบตั ิงานจริง และมีรายได้ระหว่างเรียนไปด้วย
และการทําโครงการ Kitchen for kids เพื่อสร้างสุขลักษณะที่ดใี ห้แก่ชุมชน และเป็ นการทําให้ชุมชนนัน้ ๆ เกิดการ
เรียนรูใ้ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ อีกทัง้ ยังเปิ ดโอกาสให้ประชาชนทัวไปได้
่
เข้ารับการพัฒนาจิต ด้วยการฝึ กปฏิบตั ิ
ธรรมร่วมกันของพนักงานขององค์กร ส่วนด้านสิง่ แวดล้อมโรงงานของเราได้มกี ารปรับปรุงระบบคุณภาพมาตรฐาน
ต่าง ๆ ให้ทนั สมัยเป็ นทีย่ อมรับตามมาตรฐานทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากลอยูเ่ สมอเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
ทุกท่าน และแสดงการสํานึกถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ทัง้ ในพืน้ ทีท่ ม่ี สี ถานประกอบการอยู่ และพืน้ ทีอ่ ่นื ๆซึง่ บริษทั ได้
มีสว่ นร่วมเข้าไปช่วยพัฒนาและปรับปรุงสภาพของความเป็ นอยูแ่ ละสังคม
นอกจากนี้ บริษัท ได้ร บั การคัด เลือ กเป็ น บริษัท หนึ่ งใน 100 บริษัท จดทะเบีย น ซึ่งได้ร บั การจัด อัน ดับ
หลัก ทรัพ ย์ ด้ า นการพัฒ นาความยัง่ ยืน ของธุ ร กิ จ ที่ ม ีค วามโดดเด่ น ด้ า นสิ่ง แวดล้ อ ม สัง คม และธรรมาภิ บ าล
(Environmental, Social and Governance: ESG) จากการคัดเลือกจากบริษัท จดทะเบียน โดยสถาบันไทยพัฒ น์
และสํานักงาน กลต. ซึง่ ปี น้ี S&P ได้รบั มอบประกาศนียบัตรต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 2
10.2

การดํา เนิ น งาน

นอกจากการใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดบิ ชัน้ ดี มีคุณภาพ มีความสดใหม่ และมุง่ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ุณภาพ
แก่ผู้บริโภคแล้ว บริษทั ยังได้ดําเนินกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ในทุกๆหน่ วยงาน
หลักของบริษทั ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ประกาศใช้ทงั ้ องค์กร ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค การ
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม และการปรับปรุงระบบการทํางานเพื่อลดการใช้พลังงานของสายการผลิต เป็ นต้น โดยมีการ
ดําเนินการต่อเนื่องในเรือ่ งดังกล่าวดังต่อไปนี้
10.2.1. นโยบายการต่อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ปั ชัน่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํา กัด (มหาชน) ได้ให้ค วามสํา คัญ กับ การดํา เนิ น ตามนโยบายและแนว
ปฏิบตั กิ ารต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยเป็ นองค์กรทีเ่ ข้าร่วมเป็ นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และได้รบั การรับรอง
การเป็ น สมาชิก ในโครงการแนวร่วมปฏิบ ตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่ อต้านทุ จริต ของสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย(Thai Institute of Director : IOD) ต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 โดย S&P
ได้กําหนดและพัฒ นาแนวปฏิบตั ิ ระเบียบและจรรยาบรรณให้สอดคล้องกับ นโยบายดังกล่าว เพื่อปลูก ฝั งความมี
คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบตั งิ านของพนักงานทุกระดับ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ขององค์กร และได้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
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ในส่วนของศูน ย์การเรียน S&P มีนํ าเรื่องจรรยาบรรณและWhistleblower เข้าในหลัก สูตรปฐมนิ เทศเพื่อ
อบรมพนักงานเข้าใหม่ทุกคน และได้นําหลักสูตร "โตไปแล้วไม่โกง" เพื่อเป็ นการปลูกฝั งจิตสํานึกของความซื่อสัตย์
สุจริตให้ก บั นัก เรียนที่จะมาเป็ น พนักงานของบริษัทต่อไป เพื่อเป็ น การกระตุ้น ให้พ นักงานเข้าใจและปฏิบ ตั ิอย่าง
ต่อเนื่อง บริษทั ได้มกี ารประกาศเป็ นนโยบายชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต คอร์รปั ชัน่ การไม่รบั ของตอบแทน การ
ไม่ให้ และการไม่สร้าง และไม่สง่ เสริมพฤติกรรมอันจะนําไปสูก่ ารทุจริต อีกทัง้ ได้จดั ให้ม ี WB News (Whistleblower
News) ในการเผยแพร่ให้ความรูแ้ ละทําความเข้าใจกับพนักงาน ในเรือ่ งทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎระบียบ นโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ โดยทําสื่อในรูปแบบการ์ตูนที่งา่ ยต่อการทําความเข้าใจและเผยแพร่ใน Websiteขององค์กร เป็ น
ประจําทุกเดือน
ทัง้ นี้บริษทั มี กระบวนการในการประเมินความเสีย่ งจากการทุจริต เพื่อป้ องกันและปราบปรามการทุจริตและ
คอร์รปั ชัน่ โดยระบุเหตุการณ์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงจากการทุจริต คอร์รปั ชันที
่ อ่ าจเกิดขึน้ จากการดําเนินธุรกิจ การประเมิน
ระดับความเสีย่ งทัง้ โอกาสเกิดและผลกระทบ การกําหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันที
่ ่เหมาะสมกับ
ความเสี่ยงที่ป ระเมิน ได้ วิธีวดั ความสํา เร็จ ตลอดจนทรัพ ยากรที่ต้อ งใช้เพื่อ ลดความเสี่ยง และมีก ารเฝ้ าติด ตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผนการบริหารความเสีย่ งดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ
10.2.2. ความรับ ผิ ด ชอบต่อ ผูบ้ ริ โภค
บริษัท ฯ มีน โยบายที่มุ่ งเน้ น การผลิต สิน ค้า และผลิต ภัณ ฑ์ ท่ีม ีคุ ณ ภาพ ความปลอดภัย สอดคล้อ งตาม
กฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยควบคุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่คุณภาพวัตถุดบิ ความสะอาด
ปลอดภัยของกระบวนการผลิต ความใส่ใจในเรื่องความสะอาดและคุณภาพของพนักงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ี
สมํ่าเสมอ ตลอดจนกระบวนการในการนํ าส่งสินค้าจากโรงงาน และจากร้านของบริษัท เพื่อให้บริการแก่ผู้บริโภค
จนถึงการนํ าไปใช้ของผู้บริโภค รวมถึงระบบการสืบย้อนกลับข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมันใจในคุ
่
ณภาพและ
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตรา S&P, Premo, Delio, Patio และ ตราอื่นๆของกลุ่มบริษทั ฯ โดยมุ่งมันพั
่ ฒนา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของตลาด และมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลเพื่อตอบสนองทัง้
ลูกค้าภายในและภายนอกประเทศ
(1) สายการผลิ ต อาหาร
สายการผลิตอาหารโรงงานลาดกระบัง มีนโยบายคุณภาพที่มุ่งเน้นในเรื่องการผลิตสินค้าที่มคี ุณภาพ
ความปลอดภัย สอดคล้องต่อกฎหมาย และมาตรฐานคุณภาพในระดับสากลโดยควบคุมตลอดทัง้ ห่วงโซ่อาหารตัง้ แต่
คุณภาพวัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์ และการนํ าไปใช้ของผู้บริโภค รวมถึงระบบการสืบย้อนกลับข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความมันใจในคุ
่
ณ ภาพและปลอดภัย ตลอดจนได้ร บั การรับ รองมาตรฐานระบบคุ ณ ภาพในการผลิต อาหารจาก
หน่ วยงานภาครัฐ ได้แก่ GMP และ HACCP จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิชาการเกษตร
และกรมประมง รวมทัง้ ได้ผ่านการตรวจประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา
(USFDA) โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งพร้อมบริโภคทันที (Frozen Ready to Eat) ประเภทอาหารทะเล
และอาหารหวานและยังได้รบั มาตรฐานจากภาคองค์กรเอกชน ได้แก่ GMP, HACCP , ISO9001 : 2008 , ISO22000:
2005 , IFS และ BRC จากบริษทั เอส จี เอส (ประเทศไทย) จํากัด จากระบบมาตรฐานทีไ่ ด้รบั ดังกล่าว เป็ นสิง่ ทีย่ นื ยัน
ได้วา่ บริษทั ให้ความสําคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคเกิดความมันใจในผลิ
่
ตภัณฑ์
ในปี 2559 ทีผ่ า่ นมาสายการผลิตอาหารได้ให้ความสําคัญมาตรฐานการผลิต โดยได้จดั อบรม และสัมนา
เกี่ย วกับ มาตรฐานการเตรียมวัตถุ ดิบ มาตรฐานการเตรีย มและการประกอบอาหาร มาตรฐานการเตรีย มอาหาร
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มาตรการควบคุมสารก่อภูมแิ พ้อาหาร เป็ นต้น รวมทัง้ ได้ดําเนินการปรับปรุงโรงงานเพื่อให้สายการผลิตพร้อมที่จะ
ผลิตสินค้าด้านอาหารทีม่ คี ุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยตลอดเวลา
(2) สายการผลิ ต เบเกอรี่
สายการผลิตเบเกอรีด่ ําเนินการผลิตภายใต้ระบบงานคุณภาพเป็ นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลอย่าง
ต่อเนื่องโดยที่โรงงานสุขุมวิทได้ผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ด้าน
ระบบการจัดการ ด้านความปลอดภัยคุณภาพอาหารจากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร มีการนํา
มาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) มาปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้หอ้ งปฏิบตั กิ ารทดสอบทําหน้าที่ ตรวจสอบ วัตถุดบิ ผลิตภัณฑ์สาํ เร็จรูปและสิง่ แวดล้อมยัง
ได้ ร ับ การรับ รองมาตรฐานISO /IEC 17025:2005 จากกรมวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ แ ละสํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรมและในส่ว นโรงงานเบเกอรี่ได้รบั การรับรองการผลิตตามมาตรฐาน Good Manufacturing
Practice (GMP)จากสํานักงานอาหารและยา และจากกรมวิชาการเกษตร และได้รบั การรับรองระบบบริหารความ
ปลอดภัยของอาหาร ISO 22000: 2005 จาก บริษทั Lloyd ' s Register (LRQA) ซึง่ เป็ นมาตรฐานทีค่ รอบคลุมในเรื่อง
ของการปฏิบตั ิท่ดี ขี องสถานที่ผลิตความปลอดภัยอาหาร และระบบการผลิตที่สามารถยืนยันถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยจากสถานทีผ่ ลิตจนถึงผูบ้ ริโภค
ในปี 2559 สายการผลิตเบเกอรีไ่ ด้ดําเนินการอบรม และสัมมนาเกี่ยวกับระบบ GMP การตรวจติดตาม
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน การทําความเข้าใจในข้อกําหนดมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร ISO/IEC 17025:2005 การ
ติดตามกฎหมายเกี่ยวกับฉลากอาหาร ฉลากโภชนาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สําหรับลูกจ้างทัวไปและลู
่
กจ้างเข้าทํางานใหม่ รวมทัง้ การตรวจติดตามให้มกี ารถือ
ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดอย่างสมํ่าเสมอ
10.2.3. การดูแ ลรัก ษาสิ่ งแวดล้อ ม
บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญ ในการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559
สายการผลิต นอกเหนือจากมุ่งมันที
่ ่จะทําการผลิตอาหารและเบเกอรี่ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และ
ชุมชนรอบๆโรงงานแล้ว ยังได้มุ่งเน้นที่จะลดต้นทุนทางด้านพลังงาน และต้นทุนการผลิตเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตที่สูงขึน้ โดยในปี 2559 ได้ดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในโรงงานไปใช้หลอด LED แทน เพื่อให้
สามารถประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟออกไปอีกซึง่ จะช่วยลดปริมาณขยะจากหลอดไฟลงไปได้
อีก และได้ใช้พลังงานแสงแดด เป็ นพลังงานทางเลือกเพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้ า โดยทําโครงการ SOLAR ROOF บน
หลังคาโรงงงานเบเกอรีบ่ างนา เพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตเป็ นกระแสไฟฟ้ า เพื่อใช้กบั ระบบแสงสว่างภายใน
โรงงาน ซึ่งจะทําให้ประหยัดค่าไฟฟ้ าลงไปเฉลีย่ ปี ละกว่าสามล้านบาท และช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ซ่งึ จะ
เกิดจากการผลิตไฟฟ้ าจากนํ้ ามันปกติอกี ปี ละกว่า 300 ตัน(เทียบเท่า) และวางแผนที่จะขยายโครงการไปยังโรงงาน
อื่นๆอีกต่อไป

นอกจากนี้ยงั ได้มกี ารรณรงค์อย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการแยกขยะ ลดปริมาณขยะชีวภาพโดยการนํามา
แปรรูปเป็ นปุ๋ ยชีวภาพเพื่อใช้งานต่อได้ รวมทัง้ การดูแลพนักงานจากภัยยาเสพติด โดยดําเนินการขอรับการรับรอง
มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) สําหรับโรงงานเบเกอรีส่ ุขุมวิท บางนา และ
ลําพูน
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เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ได้รบั เกียรติบตั ร สมาชิกกลุ่มเครือข่ายแรงงาน สรพ.8 รวมพลังป้ องกันยาเสพ
ติด เพื่อป้ องกัน แก้ไข และเฝ้ าระวังปั ญหายาเสพติดในกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน และวันที่25 กรกฎาคม 2559 โรงงานลําพูน
ได้รบั การรับรองมาตรฐานการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
10.2.4. การร่ว มพัฒ นาชุม ชนหรือ สังคม
(1) ศูน ย์ก ารเรีย น เอส แอนด์ พี
จากวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารระดับสูงในเรื่องของ“คน” ซึ่งตระหนักดีว่า คนในบริษทั ไม่วา่ จะอยูท่ ใ่ี ดก็ตาม
จะถือ
เป็ นสมบัติ (Asset) ทีส่ าํ คัญของบริษทั ทีต่ อ้ งได้รบั การพัฒนาให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ุด จึงได้เกิดแนวคิดทีส่ นับสนุ น
การเรียนในรูปแบบของศูนย์การเรียน ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยบริษทั เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เป็ น 1 ใน 7 สถานประกอบการทีม่ คี วามพร้อมและเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นต้นแบบในการจัดตัง้
ศูนย์การเรียน ซึง่ ผ่านการพิจารณาจากสํานักเลขาธิการสภาการศึกษา โดยศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี เปิ ดการศึกษา
ปี แรกในปี การศึกษา 2550 ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จํานวน 2 ประเภทวิชาคือ ประเภทวิชาพาณิช
ยกรรม และ ประเภทวิชาคหกรรม โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อยกระดับการศึกษาให้กบั แรงงานไทยในบริษัท เป็ นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มศี กั ยภาพในการทํางานเพิม่ มากขึน้ ผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรม
สายอาหารและการบริการ ค้าปลีก เข้าทํางานในบริษัทฯ และสนับสนุ นให้บุคคลที่มคี วามสนใจในเรื่องอาหารได้ม ี
โอกาสเรียนรูท้ งั ้ ภาคทฤษฎีและเพื่อสนับสนุ นการขยายตัวของธุรกิจของบริษทั อีกทัง้ ยังเป็ นการให้โอกาสทางการ
ศึกษาแก่นกั เรียนทีด่ อ้ ยโอกาสอีกด้วย
สําหรับปี 2559 ที่ผ่านมาศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี มีนักเรียนสําเร็จการศึกษาไปแล้วทัง้ หมด 7 รุ่น
นอกจากนี้ ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ได้ดาํ เนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ
ทัวประเทศ
่
ได้แก่
1) ให้ทุนการศึกษาเรียนฟรีแก่นักเรียนด้อยโอกาสที่มาจากกลุ่มโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ ทัวประเทศ
่
รวมทัง้ นักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบริษัทให้
เรียนฟรีในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของศูนย์การเรียน S&P และให้ทุนการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยนักเรียน/นักศึกษาจะฝึ กอาชีพควบคู่กบั การทํางาน และหลังจบการศึกษาจะได้รบั การ
บรรจุเป็ นพนักงานประจําของบริษทั ซึง่ ในปี 2559 มีนกั เรียนศูนย์การเรียนสําเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
จํานวน 47 คน ซึ่งปั จจุบนั ได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานประจําของบริษทั เรียบร้อยแล้ว และรวมจํานวน
นักเรียนทัง้ หมดทีจ่ บการศึกษา 7 รุน่
เกือบ 200 คน
2) ลงนามความร่วมมือกับ สํานัก งานคณะกรรมการการอาชีวศึก ษา (สอศ.) โดยการรับ นัก ศึก ษาจาก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเข้ามาฝึ กงาน/ฝึ กอาชีพในสถานประกอบการ โดยในปี
2559 มีนัก เรีย นทวิภ าคีท่ีเข้ารับ การฝึ ก งาน/ ฝึ ก อาชีพ รวมกว่า 830 คน จากวิท ยาลัย อาชีวศึก ษา
จํานวนกว่า 50 แห่งทัวประเทศ
่

3) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารและ
บริการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มคี วามรูค้ วามสามารถด้านธุรกิจอาหารและบริการที่ตรงกับความต้องการ
ของบริษัทซึ่งสามารถประกอบอาชีพเป็ น Chef หรือผู้บริหารร้านอาหาร/เบเกอรี่ชอพได้ทนั ทีหลังจบ
การศึกษา ประกอบด้วย
หน้า 78

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

 มหาวิทยาลัยสวนดุสติ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ รุน่ ที่ 1 - 5
 มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สาขาการตลาดธุ รกิจค้ าปลีก และสาขาอาหารและ
โภชนาการ
รุน่ ที่ 2
 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่) สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก รุ่นที่
3
ทัง้ นี้ ในปี 2559 มีนกั ศึกษาทุนปริญญาตรีทงั ้ หมดรวม 130 คน โดยมีผสู้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสติ จํานวน 20 คน ซึง่ จะได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานประจําของบริษทั ต่อไป
4) ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ในการรับนักศึกษาเข้ามาฝึ กงานและฝึ กอาชีพใน
สถานประกอบการ ได้ แ ก่ มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ ร ี มหาวิท ยาลัย อัส สัม ชัญ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา มหาวิท ยาลัย สวนดุส ิต มหาวิท ยาลัยศิลปากร มหาวิท ยาลัย บูรพา มหาวิท ยาลัย รังสิต สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม 37 คน
5) ความร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยตัวแทนบริษทั S&P ได้รบั แต่งตัง้
ให้เป็ นประธานคณะอนุ กรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
กลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหาร ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนากําลังคนสูม่ าตรฐานสากลตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยมีก ารทําบัน ทึก ข้อตกลงความร่วมมือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา
ทัวประเทศ
่
(2) สถานที่ป ฏิ บ ตั ิ ธ รรมบ้า นไรวา
ในปี พ.ศ. 2522 คุณแม่จํานงค์ ไรวา ได้มอบบ้านไรวา ที่ตําบลบางพระ จังหวัดชลบุร ี ซึ่งเป็ นบ้านเกิด
ของท่านซึง่ สร้างโดยคุณพ่อสุรยิ น ไรวา ให้เป็ นสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม และเปิ ดหลักสูตรอบรมพัฒนาจิตเป็ นครัง้ แรก โดย
ได้เรียนเชิญ
คุณแม่ ดร.สิร ิ กรินชัย มาเป็ นผูเ้ ปิ ดหลักสูตรอบรม บ้านไรวาได้จดั กิจกรรมอบรมพัฒนาจิตมา
อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีหลักสูตรอบรมไม่ต่ํากว่า 10 หลักสูตรต่อปี โดยอนุ ญาตให้บุคคลทัวไปเข้
่
าร่วมการ
ปฏิบตั ธิ รรมร่วมกับพนักงานของบริษทั
สํา หรับ ในปี 2559 บ้า นไรวามีห ลัก สูต รอบรมพัฒ นาจิต เจริญ สมาธิ เจริญ สติส มั ปชัญ ญะ และวิถี
โสดาบัน จํานวน 21 ครัง้ ซึง่ มีพนักงานและบุคคลภายนอกสนใจเข้าร่วมเป็ นจํานวนมากกว่า 1,000 คน
10.2.5. กิ จ กรรมเพื่อ ประโยชน์ ต ่อ สังคมและสิ่ งแวดล้อ ม – โครงการ CSR 2559
(1) โครงการ Cake A Wish Make A Wish
บริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดโครงการ “Cake A Wish Make A Wish 2016 เค้กนี้ด้วยรักตลอดไป” ปี ท่ี 12 ส่งมอบความสุข ด้วยเค้กรวม 720 ปอนด์ ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกําพร้า คนพิการ
ผูส้ งู อายุ รวมถึงผูป้ ่ วยทหารผ่านศึก ตามมูลนิธติ ่างๆ ทัวกรุ
่ งเทพฯ และปริมณฑล รวม 25 แห่ง เพื่อตอบแทนสังคม
และแบ่งปั นความสุขของทุกปี
(2) โครงการ เติ ม รอยยิ้ม ให้ก นั ปี 9
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “S&P เติมรอยยิม้ ให้กนั ปี 9” พนักงานของ
เอส แอนด์ พี ได้ร่วมทํากิจกรรมปลูกข้าว ดํานา เพื่อเรียนรูห้ ลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
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ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 นอกจากนี้ คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ ยังมอบเงินสนับสนุ น
การศึกษาให้กบั โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนครปฐม พร้อมทัง้ เลีย้ งอาหารกลางวันน้องๆด้วย
(3) โครงการ S&P kitchen for kids
บริษั ท เอส แอนด์ พี ซิ น ดิ เคท จํ า กัด (มหาชน) สานต่ อ โครงการ S&P Kitchen for kids ปี ที่ 8
ปรับปรุงโรงครัวและมอบอุปกรณ์เครื่องครัวเพื่อให้ถูกสุขอนามัยและมีความปลอดภัยทางด้านโภชนาการมากขึน้ ในปี
นี้ได้เข้าปรับปรุงโรงครัวให้กบั โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 52 จังหวัดเลย โรงเรียนราชประชา
นุ เคราะห์ 27
จังหวัดหนองคาย และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จังหวัด
ประจวบคีรขี นั ธ์ พร้อมทัง้ นํ าผู้เชี่ยวชาญแนะนํ าเรื่องสุขอนามัยให้ก บั แม่ค รัวและนัก เรียนที่โรงเรียน เลี้ยงอาหาร
กลางวันนักเรียนและมอบแปลงเกษตรให้กบั ทางโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการทําเกษตรยังยื
่ น นอกจากนี้ ยังมอบตํารา
อาหาร“เมนู จานโปรดของน้ องวัยเรียน”ที่ทางบริษัทฯ จัดทําขึ้น เพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่ดีของนักเรียนและเป็ น
ทางเลือกในการจัดสรรเมนูทห่ี ลากหลายให้กบั นักเรียนได้รบั ประทานอีกทางหนึ่ง
ในปี น้ี บริษทั ฯ ได้เข้าตรวจติดตามประเมินผลโรงครัวในโครงการ จํานวน 5 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
จังหวัด สุราษฎร์ธานี โรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนราชประชานุ เคราะห์ 51
จังหวัดบุรรี มั ย์ ซึง่ ผลการประเมินแต่ละโรงเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ด-ี ดีมาก
(4) โครงการ Food4Good
บริษทั ฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Food4Good กับมูลนิธยิ ุวพัฒน์ บริจาคเงิน 1 บาทจากการจําหน่ ายเค้ก
2 ปอนด์ ในระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 เพื่อให้มลู นิธนิ ําไปบริจาคให้กบั มูลนิธหิ รือองค์กรการกุศล
ต่างๆ ทีข่ าดแคลนโอกาสหรือทุนทรัพย์ได้บริโภคอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ทางโภชนาการต่อไป
(5) โครงการเสริ ม สร้า งคุณ ภาพชีวิ ต ของนัก เรีย นในโรงเรีย นที่ด ้อ ยโอกาส
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็ นเจ้าภาพร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสและได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นคณะทํางานโครงการฯ รับผิดชอบจังหวัดอํานาจเจริญ
โดยมีสาํ นักงานรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จันตอง)
่
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักโดยบริษทั ฯ ให้การสนับสนุ น
โครงการรับผิดชอบโรงเรียนบ้านโพนทอง จังหวัดอํานาจเจริญ ในการปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหาร และมอบอุปกรณ์
สําหรับห้องครัวให้กบั ส่วนกลางโครงการ สําหรับโรงเรียนต่างๆ ในโครงการเพื่อนํ าไปใช้ประโยชน์ในอันจะนํ ามาซึ่ง
การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ของนักเรียนในโรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาสในอนาคต
(6) เอส แอนด์ พี จัด อบรมหล กั สูต รอาหาร “ เมนูจ านโปรดของน้ อ งวัย เรีย น”
บริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํากัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร จัดอบรมหลักสูตรอาหาร
“เมนู จ านโปรดของน้ องวัยเรีย น” ให้แ ม่ค รัวโรงเรีย นในสังกัด กรุงเทพมหานคร เพื่อการจัด ทําเมนู ท่ีม ีคุ ณ ค่าทาง
โภชนาการและอยู่ภายใต้งบประมาณที่จํากัด พร้อมทัง้ สอนวิธกี ารแยกขยะที่ถูกต้องให้กบั ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์
ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน เอส แอนด์ พี
(7) โครงการ "เพื่อ นพึ่ง (ภาฯ) อิ่ ม สุข ไรซ์เบอร์ร ี่ อิ น ทรีย ์ ก้า วไกล"
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU ในงานแถลงข่าวโครงการ "เพื่อนพึง่
(ภาฯ) อิม่ สุข ไรซ์เบอร์ร่ี อินทรีย์ ก้าวไกล" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี คุณภัทรา ศิลาอ่อน ประธานกรรมการ เป็ นประธาน
ลงนาม เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุ นเกษตรกรไทย ใน
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การนําผลผลิตทางการเกษตรอย่างข้าวไรซ์เบอร์รม่ี าเป็ นเมนูอาหารในร้าน และสนับสนุนผูบ้ ริโภคให้รบั ประทานอาหาร
สุขภาพเป็ นทางเลือกมากขึน้ รวมทัง้ บริจาคสมทบทุนมูลนิธอิ าสาเพือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
(8) โครงการสนับ สนุน ทุน วิ จ ยั พัน ธุป์ ลาบึก สยาม (Siam Pangus)
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุ นทุนวิจยั
พันธุป์ ลาบึกสยาม (Siam Pangus) แด่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเปิ ดตัวในงาน THAILAND RESEARCH EXPO 2016
สําหรับการวิจยั พัฒนาสายพันธุป์ ลา และอาหารทีเ่ หมาะสม ตลอดจนวิธกี ารเพาะเลีย้ ง อบรบและติดตามเกษตรกรจน
ได้เนื้อปลาบึกทีอ่ ร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการสูง บริษทั ฯ มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ด้สนับสนุ นนักวิจยั ไทย และมีสว่ นในการ
ส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงปลาให้ได้มอี งค์ความรูใ้ นการประกอบอาชีพแบบมีมาตรฐานอย่างยังยื
่ น สามารถผลิต
สินค้าปลาทีม่ คี ุณภาพออกสูท่ อ้ งตลาด
(9) โค รงการจัด หารายได้ ร ่ ว ม ส ม ทบทุ น มู ล นิ ธิ ราม าธิ บดี ใน พระราชู ป ถัม ภ์ ส ม เด็ จ พระเทพ
รัต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบเงินให้แก่มลู นิธริ ามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สําหรับการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จกั รีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยสนับสนุ นรายได้จากการจําหน่ ายเดนิชบัทเทอร์คุกกี้บรรจุในกล่องลายดอกไม้ ขนาด 230
กรัม สมทบทุน 25 บาททุกกระป๋ อง พร้อมสมทบทุนจากบริษทั ฯ ด้วย
(10) เอส แอนด์ พี อาสา
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดทีมพนักงานจิตอาสานําอาหารว่างและขนม S&P ไป
ร่วมแจกประชาชนทีม่ าร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ให้ได้อมิ่ อร่อย โดย
ไปร่วมแจกขนมบริการประชาชนร่วมกับหน่ วยงานต่างๆ อาทิ มูลนิธริ ว่ มกตัญญู สมาคมแม่บา้ นทหารบก แพทยสภา
กองทัพเรือมูลนิธนิ ้อมเกล้าพัฒนา และโรงเรียนจิตรลดาในทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ ตัง้ แต่วนั ที่ 17 ตุลาคม - 22
ธันวาคม 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อน้ อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ท่พี ระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชทรงมีต่อมหาชนชาวไทย

(11) โครงการ “ Solar Roof” โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัด พล งั งาน”
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา ตอกยํ้าวิสยั ทัศน์
ผูน้ ํ าธุรกิจอาหารใส่ใจสิง่ แวดล้อม จัดพิธเี ปิ ดโครงการ “Solar Roof” โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี ประหยัดพลังงาน”
ด้วยการติดตัง้ แผงโซลาร์รฟู ขนาด 510 กิโลวัตต์ (kW) บนพืน้ ทีข่ องหลังคาโรงงานขนาด 2,700 ตร.ม.ซึ่งจะสามารถ
ผลิตไฟฟ้ าได้ปีละ 720,000 หน่วย อันเป็ นการช่วยโลกในการลด Carbon Footprint ของภาคธุรกิจได้ถงึ ปี ละ 390 Ton
CO2e ต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ถงึ 15,000 ต้น และคาดว่าจะสามารถลดค่าไฟฟ้ าภายในโรงงานช่วงพีคคือใน
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เวลากลางวันได้ถงึ 3 ล้านบาทต่อปี คิดเป็ นร้อยละ 20 ของค่าไฟฟ้ าต่อปี เนื่องจากเป็ นการลดความร้อนในตัวอาคาร
ซึง่ จะช่วยลดภาระเครือ่ งทําความเย็นอีกด้วย
ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ ายอาหาร เอส แอนด์ พี ตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดําเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคํานึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ที่ผ่านมาเราจัดโครงการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี อาทิ โครงการเปลีย่ นหลอดไฟแสงสว่างจากฟลูออเรสเซนต์เป็ นหลอดแอลอีดเี พื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัด
ไฟ โครงการควบคุ มการทํางาน Motor Air Blower ของหน่ วยงานบ่ อบําบัดนํ้ าเสีย การใช้แผงโซลาร์รูฟ ผลิต
พลังงานไฟฟ้ า ถือเป็ นพลังงานสะอาดทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม อันเป็ นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพ
โรงงาน ด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นเกณฑ์ทก่ี าํ หนด และยังคงความสามารถในการผลิตและความพร้อมใน
การส่งมอบผลิตภัณฑ์ของเอส แอนด์ พี แก่ลกู ค้า ควบคูไ่ ปกับการรักษาความสมดุลของสิง่ แวดล้อม สําหรับผลิตภัณฑ์
เอส แอนด์ พี ที่ผลิตภายในโรงงานแห่งนี้ อาทิ เค้กกล้วยหอม บัทเทอร์เค้ก มาร์เบิ้ลเค้ก พัฟ พาย คุ้กกี้ ขนมไหว้
พระจันทร์ และพิซซ่า”
(12) มอบคุก กี้ส าํ นัก การศึก ษา กรุงเทพมหานคร
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบคุกกี้ จํานวน 4,725 กล่อง ให้แก่สาํ นักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณจรูญ มีธนาถาวร ผูอ้ ํานวยการ
สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติรบั มอบ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบให้กบั โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(13) พิ ธ ีเปิ ดศูน ย์ท ดสอบมาตรฐานฝี มือ แรงงาน ศูน ย์ก ารเรีย น เอส แอนด์ พี
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดพิธเี ปิ ดศูนย์ทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงานศูนย์การเรียน บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) เพือ่ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้กบั นักเรียน นักศึกษา พนักงานเอส แอนด์ พี และบุคคลทัวไป
่ โดยเป็ นความร่วมมือระหว่าง บริษทั เอส แอนด์ พี
ซิ น ดิ เคท จํ า กัด (มหาชน) กระทรวงแรงงาน และมหาวิท ยาลัย สวนดุ ส ิต โดยมี ห ม่ อ มหลวงปุ ณ ฑริก สมิ ติ
ปลัด กระทรวงแรงงาน
ดร.พรชณิ ต ว์ แก้วเนตร รองอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัย สวนดุ ส ิต คุ ณ ภัท รา ศิล าอ่ อ น
ประธานกรรมการ บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ร่วมเปิ ดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมอื แรงงาน ณ ศูนย์
การเรียนบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ถนนพระรามเก้า

(14) มอบขนมไหว้พระจัน ทร์แ ด่ก องกํา ล งั พลหน่ ว ยงานต่า งๆ
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) มอบขนมไหว้พระจันทร์แด่กองทัพบก จํานวน 13,900
ก้อน โดยมี คุณเบญจวรรณ สิทธิสาท นายกสมาคมแม่บา้ นทหารบก เป็ นผูร้ บั มอบ ณ สมาคมแม่บา้ นทหารบก เมื่อ
วันที่ 10 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ ยังได้มอบแด่กรมจเรทหารเรือ มูลนิธริ ่วมกตัญญู และสมาคมกีฬาคนพิการแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชู ป ถัม ภ์ เพื่อ เป็ นกํ า ลังใจให้ก ับ กองกํ า ลัง พลหน่ ว ยงานต่ า งๆ ในการปฏิบ ัติภ ารกิจ เพื่อ
ประเทศชาติ และเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนต่อไป
(15) งานมอบรางวัล แห่ ง ความสํา เร็จ และขอบคุณ พนัก งาน S&P ตัว แทนนัก กี ฬาที ม ชาติ ไทย ใน
พาราลิ ม ปิ ก
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เกมส์ 2016
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดงาน "มอบรางวัลแห่งความสําเร็จ และขอบคุณ
พนักงาน S&P ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยในพาราลิมปิ ก เกมส์ 2016" ณ ร้าน เอส แอนด์ พี สาขาสวนหลวง ร.9
เพื่อขอบคุณ และแสดงความยินดีให้กบั พนักงาน เอส แอนด์ พี ตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยที่ได้เดินทางไปแข่งขัน
กีฬาพาราลิมปิ กเกมส์ 2016 ระหว่างวันที่ 8-18 กันยายน 2016 ทีน่ ครริโอ เดจาเนโร ประเทศบราซิล ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ
มีน โยบายมุ่งเน้ น การส่งเสริม พัฒ นา พร้อมทัง้ ให้โอกาสแก่พ นัก งานทุ ก คนในการปฏิบ ัติห น้ าที่รบั ผิด ชอบให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด
ปั จจุบนั เอส แอนด์ พี มีจํานวนนักกีฬาผูพ้ กิ ารทัง้ หมด 48 คน ซึ่งมากเป็ นอันดับที่ 3 ของหน่ วยงาน
เอกชนทีม่ พี นักงานนักกีฬาผูพ้ กิ ารสังกัดอยู่ สําหรับพนักงานตัวแทนนักกีฬาของเราได้ไปคว้าเหรียญรางวัลจากการ
แข่งขันกีฬ าบอคเชีย ได้แก่ คุณ สุบิน ทิพย์ม ะณี และ คุณ นวลจัน ทร์ พลศิลา โดย คุณ สุบิน คว้าเหรียญทองมาให้
ประเทศไทย และ ยังได้รบั รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ ม ประจําปี 2559 อีกด้วย บริษทั ฯ มีความภาคภูมใิ จเป็ นอย่างยิง่ ที่
พนักงานได้คว้าชัยกลับมาสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ และบริษทั ฯ
(16) รับ มอบ “ บัต รส่งเสริ ม การลงทุน ”
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) โดย คุณประเวศวุฒ ิ ไรวา ประธานกรรมการบริหาร
คุณกําธร ศิลาอ่อน รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโสสายการผลิตและซัพพลายเชน และคุณสมจิตร กิตธิ รี ะกุล รองผูจ้ ดั การใหญ่
สายการผลิต เบเกอรี่ เข้ารับมอบ “บัตรส่งเสริมการลงทุน” จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมี คุณหิรญ
ั ญา สุจิ
นัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็ นผู้มอบ ทัง้ นี้ เพื่อสิทธิประโยชน์ในด้านการลงทุนของโรงงานเบ
เกอรี่ท่ีจงั หวัดลําพูน ในการดําเนิ น ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเป็ นการช่วยส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือของ
ประเทศ และกระตุน้ เศรษฐกิจของประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)
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11.

ระบบการควบคุม ภายในและบริ หารจัด การความเสี่ย ง

11.1

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ย วกับ ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษทั

บริษทั ตระหนักเสมอว่าการควบคุมภายในเป็ นกระบวนการทีส่ าํ คัญในการทีจ่ ะป้ องกัน และควบคุมการทํางาน
ให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในทีด่ จี ะทําให้ระบบการทํางานของบริษทั มีความถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถลดหรือป้ องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ บริษทั จึงได้มกี ารพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทําเป็ นคู่มอื "ข้อ กํา หนดระบบการควบคุม
ภายใน" เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งครอบคลุมการปฏิบตั งิ านทุกระบบให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษทั
เพื่อเป็ นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางปฏิบตั แิ ละหลักการในการตรวจสอบติดตามการประเมินผล
การรายงานผลการปฏิบตั งิ านอย่างทันเวลาและเพือ่ ให้พนักงานสามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ทวทั
ั ่ ง้ องค์กร ซึง่ จะส่งผลให้การ
ดําเนิ นงานบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทนํ าไปสู่การเติบโตอย่างยังยื
่ นขององค์กรต่อไป การกําหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายในนี้ เพือ่ ให้มนใจได้
ั่
วา่ การดําเนินงานจะบรรลุวตั ถุประสงค์โดยรวมของบริษทั ทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซึง่ รวมถึงการดูแลทรัพย์สนิ การป้ องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย หรือการ
ทุจริตในหน่ วยงาน ความเชื่อถือได้ของรายงาน การเงิน และด้านการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
อีกด้วย
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นและดูแลให้หน วยงานตรวจสอบภายในปฏิบตั งิ านอย างมีความเป
นอิสระ เที่ยงธรรม สามารถทําหน าที่ตรวจสอบ และถ วงดุลได อย างเต็ม ที่ โดยให้รายงานตรงต
อคณะกรรมการตรวจสอบเป นประจํา เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบสามารถให คําแนะนํ าที่จําเป น และเพื่อ
มันใจได
่
ว าระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอันเป นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให
เติบโตอย างยังยื
่ นสามารถทีจ่ ะบรรลุวสิ ยั ทัศน พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษทั ได้
สําหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษทั รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและหน วยงาน
ตรวจสอบภายในใช ยึดถือ และอ างอิงในการปฏิบตั งิ าน คือ Internal Control Integrated Framework ของ The
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) มีดงั นี้
1.

องค์ก รและสภาพแวดล้อ ม

บริษทั ได้จดั ให้มกี ารทํา Strategic Plan ประจําปี โดยมีการทบทวนเป้ าหมายการปฏิบตั ิงานว่ามี
การปฏิบตั ิงานที่มกี ารควบคุมติดตาม และรายงานผลให้เป็ นไปตามเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
รวมทัง้ มีการจัดตัง้ คณะทํางานในเรื่องต่างๆโดยคัดเลือกบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถและความชํานาญในแต่ละ
สายงาน เพื่อมากําหนดแนวทางให้พนักงานได้ปฏิบตั งิ านไปในทิศทางเดียวกับเป้ าหมาย และใช้ Key Performance
Indicator (KPI’s) เป็ นเครื่อ งมื อ ในการประเมิ น ผลพนั ก งาน และจัด ทํ า คู่ ม ื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกับ การทํ า งานและ
จรรยาบรรณเพื่อกําหนดแนวทางปฏิบตั สิ าํ หรับกรรมการ และพนักงานยึดถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต และโปร่งใส นอกจากนี้ บริษัทยังจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒ นาพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ส่งเสริมให้เข้า
อบรมสัมมนาทีส่ อดคล้องตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของพนักงานอีกด้วย
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2.

การกํา หนดวัต ถุป ระสงค์

บริษทั ได้มกี ารกําหนดวัตถุประสงค์ของระบบการควบคุมภายในไว้ในคู่มอื ข้อกําหนดระบควบคุม
ภายในไว้อย่างชัดเจน รวมทัง้ กลยุทธ์ดา้ นการปฏิบตั งิ าน ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบตั ติ ามนโยบาย กฎ ระเบียบ
ข้อปฏิบตั ติ ่าง ๆ ซึ่งบันทึกเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยสอดคล้องกับเป้ าหมายหลักหรือพันธกิจในภาพรวม ตลอดจน
ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได้เพือ่ ให้ผบู้ ริหารใช้เป็ นเครือ่ งมือและแนวทางในการบริหารและควมคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อถือให้แก่ผเู้ กี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษทั ยังได้มกี าร
ปรับเปลีย่ นแผนงาน กลยุทธ์และวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และปั จจัยเสีย่ งที่เปลีย่ นแปลงไปอย่าง
ทันเวลาและสมํ่าเสมอ
3.

การบ่งชี้เหตุก ารณ์

บริษทั ได้ระบุตวั บ่งชีเ้ หตุการณ์หรือปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลเสียหายต่อวัตถุประสงค์ในระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตั กิ ารของบริษทั ไว้อย่างเหมาะสมเป็ นระบบ การคาดการณ์ปัจจัยเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้รวมทัง้ ระบุ
โอกาส ทีเ่ อือ้ อํานวยต่อวัตถุประสงค์ทางด้านบวกไว้ดว้ ย โดยพิจารณาจากแหล่งความเสีย่ งภายนอกและภายในบริษทั
และยังมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า บริษทั มีการระบุปัจจัยเสีย่ งที่ครอบคลุมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในแต่ละระดับ รวมทัง้ มีการรายงานต่อผูบ้ ริหารหรือผูเ้ กีย่ วข้องให้รบั ทราบอยูเ่ สมอ
4.

การประเมิ น ความเสี่ย ง
บริษัท กําหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ช ดั เจนสําหรับการปฏิบตั ิงาน การรายงานข้อมูลทาง
การเงินและข้อมูลทีม่ ใิ ช่ทางการเงิน รวมทัง้ การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดโดยกําหนดระดับ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ไว้อย่างเหมาะสม มีการระบุความเสีย่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร และ
กํ า หนดวิธีก ารตอบสนองความเสี่ย ง ซึ่ง บริษัท ได้ป ระเมิน ปั จ จัย เสี่ย งทัง้ ในระดับ องค์ก ร ระดับ แผนกและระดับ
ปฏิบตั ิการ รวมทัง้ มีการประเมินความเสี่ยงอย่างเป็ นระบบเพื่อตรวจสอบความมีนัยสําคัญ ของปั จจัยเสี่ยงดังกล่าว
รวมทัง้ ได้ระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มนี ัยสําคัญที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน โดย
พิจารณาในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ เศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมไว้ดว้ ย
5. นโยบายการบริ หารความเสี่ย ง
บริษทั ให้ความสําคัญกับการบริหารความเสีย่ งและมีกระบวนการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างเป็ น
ระบบต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ง มุ่ งเน้ น การพัฒ นาระบบการบริห ารความเสี่ย งตามแนวทางการกํ า กับ ดู แ ลกิจ การที่ดี (Good
Corporate Governance) โดยกําหนดวัตถุประสงค์ เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อความเสีย่ งในแต่ละระดับ
เพื่อให้มนใจได้
ั่
ว่าบริษทั ได้มกี ารพิจารณาทางเลือกที่มปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สุด โดยเลือกจัดการกับความ
เสี่ยงที่มรี ะดับสูงมากเป็ นอันดับแรก และพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งในระดับสูง และปานกลาง
ตามลําดับ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบในภาพรวมที่จะเกิดเหตุการณ์ นัน้ รวมทัง้ ยังมีมาตรการควบคุมภายในที่ดี มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมทีจ่ ะจัดการกับความเสีย่ งทีเ่ ปลีย่ นแปลง
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6.

กิ จ กรรมควบคุม
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่ งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทํา
"ข้อกําหนดการ ควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการทางธุรกิจ" ให้ทุกหน่วยงานสําหรับใช้ในการปฏิบตั งิ าน และมีการ
ทบทวน แก้ไข เพื่อให้ขนั ้ ตอนการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบตั งิ านในปั จจุบนั โดยให้แต่
ละหน้าที่ สามารถคานอํานาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทัง้ มีกระบวนการการสอบทานผลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็ นไป ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คูม่ อื ข้อกําหนดการควบคุมภายในและอํานาจดําเนินการ และคู่มอื การปฏิบตั งิ าน
ต่างๆอย่าง สมํ่าเสมอ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าการปฏิบตั งิ านมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ เหมาะสมและการปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษทั มีการควบคุมทัวไปของระบบเทคโนโลยี
่
สารสนเทศและทัง้ หมด ได้แก่ การ
แบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน การควบคุมการเข้าถึงสารสนเทศในแต่ละระดับ การกําหนดมาตรการป้ องกันการรัวไหล
่
ของข้อมูลทีส่ าํ คัญ การกําหนดรหัสผ่านและการมีระบบการจัดเก็บข้อมูลทีส่ ามารถตรวจสอบความถูกต้องย้อนหลังได้
และมีก าร Back up ข้อมูลอย่างเหมาะสมโดยมีการสื่อสารให้แ ก่ พ นัก งานทุ ก ระดับ รับ ทราบเพื่อปฏิบ ตั ิตามอย่า ง
เคร่งครัด
7. ระบบสารสนเทศและการสื่อ สาร
บริษทั สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ขอ้ มูลต่างๆ มีความถูกต้อง
และเป็ นปั จจุบนั โดยได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีความปลอดภัยของ
ข้อมูล ตัง้ แต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การรายงาน จัดเก็บ และติดตามผลให้ขอ้ มูลที่มคี ุณภาพทัง้ ด้าน
ความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบตั งิ านและการนํ าข้อมูลที่สาํ คัญไปใช้เป็ น
รายงานข้อ มูล ประกอบในการตัด สิน ใจทางธุ รกิจ ในการบริห ารจัด การธุ รกิจ รวมทัง้ มีก ารกํา หนดนโยบายความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการBack upข้อมูลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้จดั ให้มรี ะบบ Intranet เพื่อเป็ น
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคําสัง่ คู่มอื อํานาจดําเนินการ และคู่มอื การ
ปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ มีการสื่อสารความเคลื่อนไหวขององค์กรและเรื่องที่มคี วามสําคัญต่างๆทัง้ นี้บริษทั จัดให้มเี ว็บไซต์
ของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเป็ นช่องทางในการติดต่อและชีแ้ จงข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุน และมีช่องทางการรับ
ข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่าน Whistleline@snpfood.com บริษทั ได้พจิ ารณานําโปรแกรมสําเร็จรูป ERP (Enterprise
Resource Planning) มาใช้ในการดําเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึน้
8. การติ ด ตาม
บริษทั มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างเป็ นอิสระ โดยกําหนด
มาตรฐานการติดตามที่มปี ระสิทธิผล มีการเปรียบเทียบผลสําเร็จกับเป้ าหมายหรือตัวชี้วดั (KPI’s) ขององค์กรและ
ครอบคลุมถึงการติดตามผลการดําเนินงานของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยหัวหน้างานและการตรวจประเมินจากหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน บริษัท มีก ารประเมิน และสื่อ สารข้อ บกพร่อ งของการควบคุ ม ภายในให้ก ับ ผู้เกี่ย วข้อ งได้อ ย่า ง
เหมาะสมทันเวลา เพือ่ หาแนวทางการแก้ไขทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างทันเวลา
11.2

หัว หน้ า งานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
นางเชอร์ล่ี สว่างคง ผู้จดั การฝ่ ายประจําสํานักงานตรวจสอบ ซึ่งมีคุ ณ สมบัติและความสามารถตามที่

กําหนดไว้
(รายละเอีย ดของหัว หน้ า งานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ)
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11.3

ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ย วกับ ระบบการควบคุม ภายในของบริ ษทั

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด(มหาชน) ได้แต่งตัง้ กรรมการอิสระเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน โดยมี นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวโสภาวดี อุตต
โมบล และนายปิ ยะ ซอโสตถิกุล เป็ นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่
การสอบทาน
งบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน กํากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั งิ านตาม
กฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คําสัง่ การสอบทานรายการระหว่างกันและรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์การส่งเสริมให้
มีการกํากับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
เพื่อให้บรรลุถงึ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบดังกล่าวข้างต้น ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม
ร่วมกับผูส้ อบบัญชีผตู้ รวจสอบภายในและฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง จํานวน 6 ครัง้ โดยร่วมการประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่ม ี
ฝ่ ายจัดการร่วมประชุมด้วย 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ สรุปสาระสําคัญในการระ
ชุมได้ ดังนี้
1. การสอบทานและตรวจสอบงบการเงิ น ของบริ ษทั และงบการเงิ น รวมรายไตรมาสและประจํา ปี
2559
ได้มกี ารประชุมร่วมกับผู้สอบบัญ ชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารสายบัญชีและการเงิน และฝ่ าย
จัดการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อพิจารณาสอบทานข้อมูล หลักฐาน และระบบบัญชีรวมทัง้ ได้ซกั ถามและได้รบั คําชีแ้ จงเป็ นที่
พอใจในรายการที่เป็ นสาระสําคัญเช่น การด้อยค่าของสินทรัพย์ การประมาณการค่าใช้จ่าย การดําเนินงานในและ
ต่างประเทศ สัญญาต่างๆ หัวข้อการรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีใหม่ เป็ นต้น เพื่อให้ได้งบ
การเงิน ที่ น่ า เชื่ อ ถื อ ได้ ต ามมาตรฐานการบัญ ชี ท่ี กํ า หนดโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี แ ห่ ง ประเทศไทยที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตกิ ารบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจ รวมทัง้ ได้มกี ารติดตามการปรับปรุงบัญ ชีตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญ ชี โดยฝ่ ายบัญชีเห็นชอบในทุก
ประเด็นทีเ่ ป็ นสาระสําคัญ ส่งผลให้ผสู้ อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มเี งือ่ นไขในงบการเงินของบริษทั และงบการเงิน
รวม
เมื่อสอบทานเป็ นทีพ่ อใจแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานของผูส้ อบ
บัญชีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทั และงบการเงินรวมดังกล่าว เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาอนุมตั ิ ก่อนนําเสนอขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป
2. การสอบทานระบบการควบคุม ภายใน
ได้มกี ารสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ทใ่ี ช้ในการบันทึก
ข้อมูลทางการเงินและการปฏิบตั ิงานร่วมกับหน่ วยงานตรวจสอบและฝ่ ายบริหารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานตาม
ข้อกําหนดการควบคุมภายในและอํานาจหน้ าที่ดําเนินการของบริษทั หลังการปรึกษาหารือมีความเห็นว่า บริษทั มี
ระบบการควบคุมภายในและระบบงานคอมพิวเตอร์ทเ่ี พียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของผูส้ อบบัญชีท่ไี ม่ได้ตงั ้ ข้อสังเกตที่เป็ นสาระสําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั
ในปี 2559 ได้ม ีโครงการติด ตัง้ โปรแกรมสํา เร็จ รูป SAP (System Application and Products in
Data Processing) เพื่อพัฒนาระบบการทํางานและประมวลข้อมูลและการรายงานให้มปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
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ขึน้ โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเริม่ ใช้ระบบได้ต้นไตรมาสที่ 2/2560 เป็ นต้นไป ซึ่งจะเป็ นระบบสําคัญที่จะ
ยกระดับการควบคุมภายในของบริษทั ให้ดยี งิ่ ขึน้ ไปอีก
3. การสอบทานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามแผนทีไ่ ด้รบั อนุ มตั ิ พบว่าผลการ
ปฏิบตั งิ านได้เกินเป้ าหมายในด้านการพัฒนางานให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ทก่ี ําหนดไว้คอื การตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์
เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิม่ ในองค์กรตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สามารถกําหนดพันธกิจ กลยุทธ์และวางแผนได้
สําเร็จตามเป้ าหมายเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ พิจารณาได้จากสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสทีม่ กี ารเสนอสิง่ ทีต่ รวจพบและ
มีความเห็นร่วมกันกับหน่ วยงานทีร่ บั การตรวจ ในการกําหนดมาตรการแก้ไขติดตามผลทําให้หน่วยงานปฏิบตั งิ านได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ได้กําหนดการประกันคุณภาพภายในบริษทั โดยให้หน่ วยงานรับตรวจเป็ นผู้
ประเมิน เพื่อนํ ามาเปรียบเทียบกับผลการประเมินตนเองของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่งได้ผลว่ามีคุณภาพเป็ นที่น่าพอใจ
ใกล้เคียงกัน และมีการนําข้อเสนอแนะของหน่วยงานรับตรวจมาปรับปรุงงานตรวจสอบให้มคี ุณภาพเพิม่ ขึน้
4. การสอบทานการปฏิ บ ตั ิ งานตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บังคับ
ได้มกี ารสอบทานกับหน่วยงานตรวจสอบและฝ่ ายบริหารทีเ่ กีย่ วข้องพบว่าหน่วยงานรับตรวจมีการ
ปฏิบตั ิ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กําหนดไว้เป็ นที่น่าพอใจ ในกรณีท่มี กี ารปฏิบตั ติ ่างไปบ้างก็จะมี
การติดตามให้แก้ไขโดยเร็ว นอกจากนี้ยงั ได้มวี าระในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย มาตรฐานบัญชี และ
เรื่องอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษทั ในแต่ละไตรมาสเพื่อให้มกี ารศึกษาและให้ความเห็นต่อการกําหนด
แนวปฏิบตั ขิ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สอดคล้องกับการดําเนินงานอย่างเหมาะสมกับธุรกิจของบริษทั
5. การประเมิ น การบริ หารความเสี่ย ง
ในปี น้ี ค ณะกรรมการตรวจสอบได้ม ีก ารสอบทานการประเมิน การบริห ารความเสี่ย งของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงพบว่ามีการปฏิบตั ิสอดคล้องกับข้อกําหนดในการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุมและ
ติดตามและมีการจัดการความเสีย่ งโดยเฉพาะความเสีย่ งทีเ่ ป็ นสาระสําคัญให้ลดลงเป็ นทีย่ อมรับได้ ซึ่งเห็นได้จากการ
เติบโตของรายได้รวมดีกว่าปี ก่อนๆอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจัยความเสีย่ งที่สาํ คัญๆได้แสดงไว้ในรายงานประจําปี แล้ว
นอกจากนี้ บริษัท ยังกําหนดให้ม ีการประเมิน ความเสี่ยงของโครงการขยายและโครงการใหม่ท่ีสําคัญ ในเรื่องการ
คาดการณ์ปัจจัยความเสีย่ งทีส่ าํ คัญ และการกําหนดแนวทางทีจ่ ะใช้ลดความเสีย่ งให้น้อยลง เมื่อปั จจัยเสีย่ งนัน้ ได้เกิด
ตามทีค่ าดการณ์ไว้
6. การสอบทานรายการระหว่า งกัน และรายการขัด แย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกับผู้เกี่ยวข้องซึ่งความเหมาะสมและความเพียงพอในการ
ตรวจสอบรายการะหว่างกันรวม ถึงรายการเกี่ยวโยงที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็ นประจําทุก
ไตรมาสพบว่าในปี 2559 การทํารายการระหว่างกันจะมีลกั ษณะทีเ่ ป็ นธุรกรรมการค้าตามปกติ และรายการเกีย่ วโยงก็
เป็ นรายการปกติตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งได้เปิ ดเผยรายการดังกล่าวไว้อย่างเพียงพอใน
รายงานประจําปี แล้ว
7. การส่งเสริ ม ให้ม ีก ารกํา กับ ดูแ ลกิ จ การที่ด ี
บริษทั มีความมุ่งมันในการบริ
่
หารงานโดยยึดหลักในการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างมีจริยธรรม อีกทัง้ ยังมีช่องทางการร้องเรียนทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
และจรรยาบรรณ(Whistle Blower) เพื่อเป็ น การสร้างความเชื่อมันให้
่ กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ซึง่ ในปี 2559
มีการร้องเรียนในเรือ่ ง การไม่ปฏิบตั ติ ามระเบียบ การทุจริตเป็ นจํานวนไม่มาก และมีการสอบสวนตามระเบียบเสร็จสิน้
ทุกเรื่อง และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสือ่ สารให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจและปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ โดยเฉพาะใน
เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ยังมีการเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านซึ่งส่งผลให้งานตรวจสอบภายในมีการพัฒนา
เชิงป้ องกันมากขึน้
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8. การพิ จ ารณาเสนอแต่งตัง้ และค่า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี
ได้มกี ารพิจารณาผลการประเมินการปฏิบตั งิ านและคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชีแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสม จึงได้ให้ความเห็นชอบให้ บริษทั ดีลอยท ทู้ช โทมัทสุ ไชยยศ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษทั ต่อไปอีกหนึ่งปี
และจะเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ และ
กําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560
อนึ่ง เพื่อให้การกํากับดูแลงานสอบบัญชีให้มคี วามเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการได้มกี าร
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มฝี ่ ายจัดการหนึ่งครัง้ ซึ่งผู้สอบบัญชีมคี วามเห็นว่าได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี
รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีอย่างเหมาะสมรวมทัง้ เปิ ดโอกาสให้ผตู้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชีสามารถ
เข้า พบเพื่อ ปรึก ษาหารือ ได้ต ลอดเวลา รวมทัง้ ได้ม ีก ารให้ ค วามเห็น ในการพัฒ นางานตรวจสอบให้ท ัน สมัย มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและได้มาตรฐานยิง่ ขึน้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา ( นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา )
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12. รายการระหว่างกัน
ในปี 2559 บริษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องบางรายการ อันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจปกติ มีรายละเอียดรายการระหว่างกันในปี 2559 และปี 2558 สรุปได้ดงั นี้
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

1. บจ.เอส แอนด์ พี
โกลเบิล (GB)

เป็ นบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯถือหุน้ 80%
และมีกรรมการร่วมกันถือหุน้ 20%
(* การถือหุน้ ของกรรมการดังกล่าว เพือ่
เพิม่ ศักยภาพในการร่วมลงทุนกับบริษทั
ต่างประเทศ โดยอาศัยชือ่ เสียงของ
กรรมการ)

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่เดือน มิถุนายน 2556
ได้เช่าพืน้ ที่ บางส่วน เพือ่ เป็ นสํานักงานบริษทั ที่
อาคารอิตลั ไทยทาวเวอร์ ชัน 23 ตามข้อตกลงการ
เช่า
มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม

996,000.00

- ค่า จ้า งบริ หารงาน
ได้จา้ งบริหารงานด้าน การเงิน บัญชี บุคคล
กฏหมาย
และอื่น ๆ มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่ วันที่ 1
เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม

2,400,000.00

- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสมและวัส ดุอ ปุ กรณ์
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมและวัสดุ
อุปกรณ์
ให้ GB เพือส่งให้แก่รา้ นสาขาต่างประเทศใช้ใน
การ
เปิ ดและดําเนินกิจการ ซึง่ เป็ นรายการปกติและ
ต่อเนืองตามทีได้มอบสิทธิให้บริหารจัดการร้าน
สาขา
ต่างประเทศ

2558

996,000.00

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

GB ดําเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P
ทีต่ ่างประเทศ มีความจําเป็ นใช้พน้ื ทีส่ าํ นักงานบางส่วน
ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาตามสัดส่วนพืน้ ทีแ่ ล้วเห็นว่าเป็ น
อัตราทีส่ มเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของ
สํานักงานใกล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

23,205.45

1,200,000.00

29,926.42

GB ดําเนินธุรกิจทางด้านดูแลการลงทุนของกลุ่ม S&P
ทีต่ ่างประเทศ มีความจําเป็ นต้องมีการบริหารงาน
และปิ ดบัญชี ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าเป็ น
อัตราทีส่ มเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าจ้าง
ของผูใ้ ห้บริการทีด่ าํ เนินการใกล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์
ตามมูลค่ายุตธิ รรม
GB ดําเนินธุรกิจด้านบริหารจัดการร้านสาขา
ต่างประเทศมีความจําเป็ นต้องจัดซือ้ วัตถุดบิ ส่วนผสม
และวัสดุอุปกรณ์ให้แก่รา้ นสาขาต่างประเทศเพือ่ ใช้ใน
การดําเนินกิจการซึง่ เป็ นรายการตามปกติธุรกิจโดยถือ
ตามราคาตลาดทัวไปเป็
่
นเกณฑ์
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ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์
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ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

2. บจ.เอส. อาร์.
เอสเตท (SR)

3. บมจ.ไมเนอร์ฟ้ ดู

เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่น โดยกรรมการ
ร่วมกันถือหุน้ 100% และมีกรรมการ
ร่วมกัน

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

กรุป๊ (MFG)

4. บจ.ไมเนอร์ ดีคิ ว

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

(DQ)
5. บจ.ไมเนอร์ แดรี่
(MD)

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าห้องพักในห้องชุด
คอนโดมิเนียมจํานวน 9 ห้อง ในเมืองทอง แจ้ง
วัฒนะ ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและ
ต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาปี ต่อปี เริม่
ตัง้ แต่
วันที่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคมของทุกปี มีอตั ราค่า
เช่า
เดือนละ 4,000 บาท/ห้อง
- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
MFG
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง
- ค่า บริ ก าร
บริษทั ได้มกี ารจ่ายค่าบริการทีป่ รึกษาทางธุรกิจ
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง
- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
DQ
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง
- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
MD
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

432,000.00

2558

432,000.00

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เนื่องจากห้องชุดทีเ่ ช่าดังกล่าวอยูใ่ กล้สถานทีต่ งั ้ สาขา
เมืองทอง, มอลล์ งามวงศ์วาน, พันธุท์ พิ ย์ งามวงศ์วาน
และมีความจําเป็ นต้องจัดหาทีพ่ กั ให้พนักงานสาขาอยู่
อาศัยในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ โดยเป็ นเกณฑ์ตามนโยบาย
ทีบ่ ริษทั กําหนด และพิจารณาเห็นว่าเป็ นอัตราทีส่ มเหตุ

27,557,837.50 30,395,572.50

สมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของห้องชุดที่
ใกล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์
บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์

1,320,000.00

2,640,075.00

12,728,035.00 15,224,375.00

402,935.00

1,697,787.89

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
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ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

- ซื้อ สิ น ค้า
บริษทั ฯได้มกี ารซือ้ สินค้า จาก MD
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง
6. บจ.สเวนเซ่น ส์

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

(ไทย) (SW)

7. บจ.เอส.แอล.

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

อาร์.ที (SLRT)

8. บจ.เดอะคอฟฟี่ คล บั

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

(ประเทศไทย) (CFC)

9. บจ.ซีเล็ค เซอร์วิ ส
พาร์เนอร์ (SSP)

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
SW
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

1,046,100.47

3,509,110.40

32,008,950.00 33,550,560.00

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์

- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
SLRT
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

3,916,366.00

- ขายวัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารขายวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
CFC
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

290,400.00

- ขายสิ น ค้า สํา เร็จ รูป
บริษทั ฯได้มกี ารขายสินค้าสําเร็จรูปให้ SSP
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

570,720.36

3,044,920.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์

204,072.00

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์

476,721.17

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

10. บจ.ไมเนอร์ ชีส

11. บมจ. ซีค อน
ดีเวลลอปเมนท์

เป็ นบริษทั ย่อยของผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่

เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องอื่น โดยมีกรรมการ
ร่วมกัน

- ซื้อ วัต ถุดิ บ ส่ว นผสม
บริษทั ฯได้มกี ารซือ้ วัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารให้
SLRT
ซึง่ เป็ นรายการปกติและต่อเนื่อง

- เช่าพืน้ ที่
ตัง้ แต่ปี 2547 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์พน้ื ที่
บางส่วนภายในศูนย์การค้าซีคอน สแควร์ ศรี
นครินทร์
เนื้อที่ 114.92 ตรม. เพือ่ ประกอบธุรกิจจําหน่าย
เบเกอรี่ กาแฟ และเครือ่ งดืม่ ภายใต้ชอ่ื
ร้าน เอส แอนด์ พี ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ น
ปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละสัญญา
บริการมีระยะเวลา 3 ปี สําหรับปี 2558 อัตราค่า
เช่า
และค่าบริการเดือนละ 242,883.42 บาท รวมเป็ น
เงินทัง้ สิน้ 2,914,601.04 บาท และค่า
สาธารณูปโภค
รวมเป็ นเงิน 277,267.63 บาท โดยค่าเช่าและ
ค่าบริการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
ตัง้ แต่ปี 2536 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์พน้ื ที่

มูล ค่า ของรายการ (บาท)

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น

2559

2558

และความสมเหตุส มผลของรายการ

10,846,800.00

7,544,289.16

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์

4,187,178.59

4,149,213.34

บริษทั ฯเห็นว่าเป็ นความร่วมมือกันทางธุรกิจและเพือ่
ประโยชน์สงู สุดของทัง้ สองฝ่ าย โดยถือตามราคาตลาด
และมูลค่ายุตธิ รรมเป็ นเกณฑ์
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

บางส่วนภายในศูนย์การค้าซีคอน บางแค เนื้อที่
350 ตรม. เพือ่ ประกอบธุรกิจจําหน่ายเบเกอรี่
กาแฟ
กาแฟ และเครือ่ งดืม่ ภายใต้ชอ่ื ร้าน เอส แอนด์ พี
ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง
ตามสัญญาเช่าพืน้ ทีแ่ ละสัญญาบริการมีระยะเวลา
3 ปี
สําหรับปี 2558 อัตราค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ
72,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 864,000 บาท
และค่าสาธารณูปโภค รวมเป็ นเงิน 93,344.67 บาท
โดยค่าเช่าและค่าบริการปรับเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ต่อปี
กรรมการบริ ษทั
12. นางภัทรา
ศิ ล าอ่อ น

เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในบริษทั

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์
จาก
ทีด่ นิ เนื้อที่ 1 ไร่ และอาคารโกดังเนื้อที่ 390
ตรม.
ทีถ่ นนกรุงเทพกรีฑา เพือ่ เก็บเอกสารบัญชี และ
สัมภาระวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ซึง่ เป็ นรายการที่
เกิดขึน้
เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามี
ระยะเวลา
ปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31
มีนาคม

240,000.00

240,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้พน้ื ทีโ่ กดังขนาดใหญ่ เพือ่
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึง่
ทีด่ นิ และโกดังดังกล่าวอยูใ่ กล้กบั สํานักงานบริษทั ทําให้
สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดงั กล่าว ซึง่
ได้แก่ ตู้ ชัน้ โชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล
และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ และโกดังทีใ่ กล้
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ของทุกปี มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9
ซอย
ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและ
เครือ่ งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา
ศิลาอ่อน, ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา
และนายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารพักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงาน
ของบริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตาม
12. นางภัทรา
ศิ ล าอ่อ น (ต่อ )

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

240,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร
180,000.00 ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั
ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ
อาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

สัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ชําระเดือนแรก
ในเดือนเมษยน 2558
- เช่า พืน้ ที่
บ้านพักรับรอง สูง 2 ชัน้ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 139/2 หมูท่ ่ี
4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

47,500.00

47,500.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร เพือ่ ใช้ใน
กิจการของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
มูลค่า
ของรายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ทีด่ นิ รอบนอก
อาคารเครือ่ งตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบน
ทีด่ นิ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา ศิลาอ่อน
ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ในการพักอาศัย
จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่พนักงานของ
บริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการ
ทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่า
มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอตั รา
ค่าเช่าปี ละ 47,500 บาท ชําระครัง้ แรกใน
เดือนธันวาคม 2558

13. นายขจรเดช
ไรวา

เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในบริษทั

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่ปี 2542 บริษทั ฯ ได้เช่าและใช้ประโยชน์จาก
ทีด่ นิ เนื้อที่ 1 ไร่ 1 วา ทีถ่ นนกรุงเทพกรีฑา เพือ่
เก็บ
เอกสารบัญชี ซึง่ เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติ
และต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี
เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของ
ทุกปี มีอตั ราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ของทีด่ นิ และอาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่า
ยุตธิ รรม

120,000.00

120,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องใช้พน้ื ทีโ่ กดังขนาดใหญ่ เพือ่
จัดเก็บเอกสารทางบัญชี และสัมภาระวัสดุเหลือใช้ ซึง่
ทีด่ นิ และโกดังดังกล่าวอยูใ่ กล้กบั สํานักงานบริษทั ทําให้
สะดวกต่อขนส่งจัดเก็บและนําสัมภาระวัสดุดงั กล่าว ซึง่
ได้แก่ ตู้ ชัน้ โชว์ต่าง ๆ มาใช้ในกิจการ ซึง่ บริษทั ฯ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการสมเหตุสมผล และ
เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ และโกดังทีใ่ กล้เคียง
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น

2558

และความสมเหตุส มผลของรายการ

กัน
เป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9
ซอย
ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและ
เครือ่ งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา
ศิลาอ่อน, ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา
และนายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารพักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงาน
ของบริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตาม

13. นายขจรเดช

สัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่

ไรวา (ต่อ)

1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมี

240,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร
180,000.00 ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั
ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ
อาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ชําระเดือนแรก
ในเดือนเมษยน 2558
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

- เช่าพืน้ ที่
บ้านพักรับรอง สูง 2 ชัน้ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 139/2 หมูท่ ่ี
4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ทีด่ นิ รอบนอก
อาคารเครือ่ งตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบน
ทีด่ นิ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา ศิลาอ่อน,
ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ในการพักอาศัย
จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่พนักงานของ
บริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการ
ทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่า
มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอตั รา
ค่าเช่าปี ละ 47,500 บาท ชําระครัง้ แรกใน
เดือนธันวาคม 2558

14. ร้อ ยโทวรากร
ไรวา

บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในฐานะญาติสนิทของ
กรรมการ

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

47,500.00

47,500.00

240,000.00

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร เพือ่ ใช้ใน
กิจการของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
มูลค่า
ของรายการสมเหตุสมผล และเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า
ของทีด่ นิ และอาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่า
ยุตธิ รรม

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร
180,000.00 ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ซอย
ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและ
เครือ่ งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา
ศิลาอ่อน, ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา
และนายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารพักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงาน
ของบริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตาม
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ชําระเดือนแรก
ในเดือนเมษยน 2558
- เช่า พืน้ ที่
บ้านพักรับรอง สูง 2 ชัน้ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 139/2 หมูท่ ่ี
4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ทีด่ นิ รอบนอก
อาคารเครือ่ งตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบน
14. ร้อ ยโทวรากร

ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ
อาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

47,500.00

47,500.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร เพือ่ ใช้ใน
กิจการของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
มูลค่า
ของรายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า
ของทีด่ นิ และอาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่า
ยุตธิ รรม

ทีด่ นิ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา ศิลาอ่อน,
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

ไรวา (ต่อ )

15. นายประเวศวุฒิ
ไรวา

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ในการพักอาศัย
จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่พนักงานของ
บริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการ
ทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่า
มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอตั รา
ค่าเช่าปี ละ 47,500 บาท ชําระเดือนแรกใน
เดือนธันวาคม 2558

เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
ในบริษทั

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9
ซอย
ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและ
เครือ่ งอุปกรณ์ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา
ศิลาอ่อน, ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา
และนายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารพักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงาน
ของบริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล

240,000.00

180,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั
ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ
และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ
อาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

15. นายประเวศ
วุฒิ
ไรวา (ต่อ )

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

47,500.00

47,500.00

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตาม
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมี
อัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ชําระเดือนแรก
ในเดือนเมษยน 2558
- เช่า พืน้ ที่
บ้านพักรับรอง สูง 2 ชัน้ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 139/2 หมูท่ ่ี
4
ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ทีด่ นิ รอบนอก
อาคารเครือ่ งตกแต่ง ส่วนควบ และพืชผลอาสินบน
ทีด่ นิ จากคณะบุคคลระหว่างนางภัทรา ศิลาอ่อน,
ร้อยโทวรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และ
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา เพือ่ ใช้ในการพักอาศัย
จัดอบรมสัมมนา และสันทนาการแก่พนักงานของ
บริษทั ซึง่ ต่อมาได้รบั โอนสิทธิจากคณะบุคคล
ดังกล่าว เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึง่ เป็ น
รายการ
ทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง ตามสัญญาเช่า
มีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน
ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี โดยมีอตั ราค่าเช่า

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร เพือ่ ใช้ใน
กิจการของบริษทั ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่า
มูลค่า
ของรายการสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า
ของทีด่ นิ และอาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่า
ยุตธิ รรม
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

ปี ละ 47,500 บาท ชําระครัง้ แรกในเดือน
ธันวาคม 2558
16. คณะบุค คลระหว่า ง
นางภัทรา ศิลาอ่อน,
ร้อยโทวราการ ไรวา,
นายขจรเดช ไรวา
และ
นายประเวศวุฒ ิ ไร
วา

เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ใน
บริษทั

- เช่า พืน้ ที่
ตัง้ แต่มนี าคม 2548 บริษทั ได้เช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร บ้านพักตากอากาศ ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 9
ซอย

-

240,000.00

บริษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องเช่าทีด่ นิ และอาคาร
ร้านอาหาร
บ้านพักตากอากาศ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั

ซอยสถิตย์จอมพล ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา

ซึง่ บริษทั ฯ ได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าของรายการ

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี รวมทัง้ ส่วนควบและ
เครือ่ งอุปกรณ์ เพือ่ ใช้ประกอบกิจการร้านอาหาร
พักอาศัย และสันทนาการแก่พนักงานของบริษทั

และสมเหตุสมผลและเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าของทีด่ นิ
อาคารทีใ่ กล้เคียงกันเป็ นเกณฑ์ตามมูลค่ายุตธิ รรม

ซึง่
เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ เดิมเป็ นปกติและต่อเนื่อง
ตาม
สัญญาเช่ามีระยะเวลาเป็ นปี ต่อปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1
เมษายนถึงวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีอตั รา
ค่าเช่าเดือนละ 80,000 บาท แต่ต่อมาคณะบุคคล
ได้โอนสิทธิให้แก่บุคคลแต่ละท่านทีเ่ ป็ นสมาชิก
ของ
คณะบุคคลนัน้ ได้แก่ นางภัทรา ศิลาอ่อน, ร้อยโท
วรากร ไรวา, นายขจรเดช ไรวา และนายประเวศ
วุฒ ิ
ไรวา เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยชําระค่าเช่า
เดือนสุดท้ายเดือนมีนาคม 2558
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ชื่อ บริ ษทั และผูเ้ กี่ย วข้อ ง

ลัก ษณะความสัม พัน ธ์

ลัก ษณะรายการที่ส าํ คัญ

ที่ก่อ ให้เกิ ด ความขัด แย้ง

มูล ค่า ของรายการ (บาท)
2559

2558

ความเห็น ชอบของบริ ษทั เกี่ย วกับ ความจํา เป็ น
และความสมเหตุส มผลของรายการ

สําหรับรายการกับบริษทั ย่อยและร่วมอื่น รวมทัง้ รายการระหว่างกันของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ซึ่งไม่ได้มบี ุคคลทีม่ คี วามขัดแย้งถือหุน้ อยู่ บริษทั ฯ ได้แสดงรายการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข้อ 26
ของงบการเงินสําหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ผูส้ อบบัญชีได้ระบุวา่ รายการดังกล่าวเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยถือตามราคาตลาดทั ่วไป หรือเป็ นไปตามสัญญาทีต่ กลงกันไว้สาํ หรับรายการทีไ่ ม่มรี าคาตลาด

ความจํา เป็ น และความสมเหตุส มผลการทํา รายการระหว่า งกัน
บริษทั ฯ ได้ทํารายการระหว่างกันกับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม รวมทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องอื่น ซึง่ เป็ นตามปกติธุรกิจ รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ เป็ นความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผลของรายการเพือ่ ประโยชน์
สูงสุดของ
บริษทั โดยบริษทั ฯ จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการและผ่านการอนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ตามเกณฑ์นโยบายทีก่ ําหนดไว้ รวมทัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีมคี วามเห็นว่ารายการ
ระหว่างกัน
ข้างต้นในปี 2558 และปี 2557 เป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ โดยมีเงือ่ นไข และราคาทีต่ กลงกัน ซึง่ เป็ นไปตามปกติธุรกิจและไม่แตกต่างกับมูลค่ายุตธิ รรมอย่างมีนยั สําคัญ

นโยบายหรือ แนวโน้ ม การทํา รายการระหว่า งกัน
บริษทั ฯ มีนโยบายในการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงือ่ นไขต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะปกติธุรกิจ และกําหนดมาตรการการ
อนุ มตั กิ ารทํา
รายการระหว่างกัน โดยรายการทีด่ ําเนินไปตามธุรกิจปกติ กรรมการหรือกรรมการบริหารหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ส่วนรายการทีส่ าํ คัญจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาตรวจสอบ
และหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั หรือผูเ้ ชีย่ วชาญอิสระให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการในการพิจารณาอนุ มตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไป
ตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศหรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยงและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่
สินทรัพย์
ทีส่ าํ คัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย โดยบริษทั ฯ จะระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บริษทั ย่อยทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั อยู่ในต่างประเทศ ประกอบด้วย บริษทั เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํากัด บริษทั ภัทรา (เจนีวา) เอสเอ จํากัด บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซนี พีทอี ี (เดิมชือ่ บริษทั ธีม ฟูดส์
พีทอี ี แอล
ทีด)ี บริษทั เอสเค เคเทอริง่ (พีทอี )ี จํากัด (เดิมชื่อ บริษทั สยาม คิชเช่น คอสเวย์ พอยท์ พีทอี ี แอลทีด)ี บริษทั ภัทราอินเตอร์เนชันแนล
่
เรสทัวรองท์ แมเนจเม้นท์ (ปั กกิง่ ) จํากัด บริษทั บางกอก แจม เอสดีเอ็น บีเอชดี บริษทั
บางกอกแจม จํากัด
บริษทั ภัทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช จํากัด บริษทั สุดา จํากัดซึง่ ถือหุน้ ทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พีเรสทัวรองท์ จํากัด ซึง่ ถือหุน้ ทางอ้อมโดย บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด และ บริษทั ภัทรา ไฟน์ ไทย คูซนี
จํากัด
ซึง่ ถือหุน้ ทางอ้อมโดยบริษทั เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง้ จํากัด โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวทัง้ หมดมิได้มกี ารกําหนด หรือแก้ไขข้อบังคับเกีย่ วกับการทํารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจําหน่ ายไปซึง่ สินทรัพย์ทส่ี าํ คัญ
ของบริษทั ย่อย
ในลักษณะทีส่ อดคล้องกับข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริษทั มีมาตราการในการควบคุมดูแลการทํารายการดังกล่าว โดยในการอนุ มตั กิ ารทํารายการตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและให้ผแู้ ทนของบริษทั ทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ย่อยออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตามแนวทางทีค่ ณะกรรมการบริษทั ให้ไว้ ซึง่ จะพิจารณาถึงความยุตธิ รรมและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
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ส่ว นที่ 3
ฐานะทางการเงิ น และผลการดําเนิ น งาน
13.

ข้อ มูล ทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ

13.1

งบการเงิ น
(1) สรุป รายงานของผูส้ อบบัญ ชีร บั อนุญ าต
งบการเงินสําหรับ
ปี 2556

ปี 2557 – 2559

ผูส้ อบบัญชี

สํานักงาน

นางสาวธนาวรรณ อนุรตั น์บดี
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3440)
นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4325)

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จํากัด

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินรวม และเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนและ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะ
กิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี สน้ิ สุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญและหมายเหตุเรือ่ งอื่น ๆ
รายงานของผูส้ อบบัญชีร บั อนุญาต
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
(“กลุ่ม บริษัท ”) และงบการเงิน เฉพาะกิจ การของบริษัท เอส แอนด์ พี ซิน ดิเคท จํา กัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุ นและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอื หุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สําหรับปี สน้ิ สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีทส่ี าํ คัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของบริษทั เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยและของบริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
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2559 และผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดสําหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน
ส่วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ําหนดโดย
สภาวิช าชีพ บัญ ชีในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ในส่ว นทีเ่ กี่ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการและข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบ
เรือ่ งสําคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สําคัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรือ่ งเหล่านี้
เรื่อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบ
มู ล ค่ า ของเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่ อ ยในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การและมูล ค่ า ของสิ น ทรัพ ย์ถ าวรแล ะ
สิ ท ธิ ก า ร เช่ า ข อ งบ ริ ษ ทั ย ่อ ย ด งั ก ล ่า ว ใ น งบ
การเงิ น รวม
บริษทั ย่อยสองบริษทั มีผลขาดทุนสะสมในจํานวนเงิน
ทีม่ สี าระสําคัญ ซึ่งเป็ นเหตุให้มลู ค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน
ของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว และสินทรัพย์ถาวร
และสิทธิการเช่าของบริษทั ย่อยเหล่านัน้ อาจตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบัญชี ซึง่ มีจาํ นวนเงิน 50 ล้านบาท และจํานวนเงิน 59
ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลําดับ ดังนัน้ เงินลงทุน
และสิน ทรัพ ย์ ถาวรและสิ ท ธิ ก ารเช่ าของบริษั ท ย่ อย
เหล่านัน้ อาจเกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์ การพิจารณา
เกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และ
สิ น ทรัพ ย์ ถ าวรและสิ ท ธิ ก ารเช่ า ของบริ ษั ท ย่ อ ย
ดังกล่าวขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจและข้อสมมติฐานที่สาํ คัญ
ที่ผู้บริหารของบริษทั นํ ามาใช้ในการประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รบั คืน

วิ ธ ีก ารตรวจสอบที่ใ ช้เพื่อ ตอบสนอง
วิธกี ารตรวจสอบทีส่ าํ คัญรวมถึง
 ทําความเข้าใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการควบคุม
ภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับรูก้ ารด้อยค่า
 สอบทานการออกแบบและการปฏิบตั ติ ามการควบคุมภายใน
สําหรับเรือ่ งดังกล่าว
 ให้ผเู้ ชีย่ วชาญภายในมีสว่ นร่วมเพือ่ ช่วย
- ประเมินแบบจําลองทีผ่ บู้ ริหารใช้เพื่อคํานวณมูลค่าจากการ
ใช้ ข องหน่ ว ยของสิน ทรัพ ย์ ท่ี ก่ อ ให้ เกิ ด เงิน สด เพื่ อ ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของ
สินทรัพย์
- ตรวจสอบข้อสมมติฐานทีใ่ ช้ในการคํานวณอัตราคิดลดและ
การทดสอบการคํานวณอัตราเหล่านัน้
 วิเคราะห์การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีค่ าดว่า
จะได้รบั จากสินทรัพย์ท่ใี ช้ในสูตรการคํานวณเพื่อกําหนด
ว่าประมาณการนัน้ ได้สะท้อนถึงสภาพตลาดปั จจุบนั และ
ผลประกอบการทีค่ าดการณ์ในอนาคตอย่างเหมาะสม
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เรื่อ งสํา คัญ ในการตรวจสอบ
วิ ธ ีก ารตรวจสอบที่ใ ช้เพื่อ ตอบสนอง
นโยบายการบั ญ ชี สํ า ห รับ การด้ อ ยค่ า ของ  พิจ ารณาข้อ สมมติฐ านที่สํา คัญ ต่ อ การวิเคราะห์
สิ น ท รั พ ย์ ก ารด้ อ ยค่ า ของเงิ น ลงทุ น และ
ค่าความอ่อนไหว
รายละเอียดเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและสินทรัพย์
 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดรวมถึงข้อ
ถาวรและสิทธิการเช่าของบริษทั ย่อยเหล่านัน้ ได้
สมมติฐานที่เกี่ย วกับ อัต ราการเติบ โต และกํ า ไร
เปิ ด เผยไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ
จากการดําเนินงานกับผลประกอบการในอดีตเพื่อ
3.10 ข้อ 3.20 ข้อ 10 ข้อ 13 และข้อ 14
ทดสอบความถู ก ต้ อ งของป ระมาณ การของ
ผูบ้ ริหาร
ข้อ มูล อื่น
ผู้บริหารเป็ นผู้รบั ผิดชอบต่ อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี ซึ่งคาดว่า
จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้
ให้ความเชื่อมันต่
่ อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่ องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นทีร่ ะบุขา้ งต้นเมื่อข้าพเจ้าได้รบั มีความขัดแย้งทีม่ สี าระสําคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้
ทีไ่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าต้องสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลและฝ่ ายบริหารของกลุม่ บริษทั
ความรับ ผิ ด ชอบของผู้บริ หารและผู้ม ีหน้ าที่ใ นการกํากับ ดูแ ลต่อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
กิ จการ
ผู้ บริห ารมีห น้ าที่ ร ับผิ ดชอบในการจัดทํ าและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการเหล่ านี้
โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่า
จํ า เป็ นเพื่ อให้ สามารถจั ด ทํ างบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพ าะกิ จการที่ ปราศจากการแสดงข้ อ มู ล
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
กลุม่ บริษทั และบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหารมีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุม่ บริษทั
ความรับ ผิ ด ชอบของผูส้ อบบัญ ชีต ่อ การตรวจสอบงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
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การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ได้ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมันอย่
่ างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมู ลที่ข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญ ที่ม ีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ข ดั ต่ อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุ จริตหรือ
ข้ อ ผิ ด พ ล า ด แ ล ะ ถื อ ว่ า มี ส า ร ะ สํ า คั ญ
เมื่อคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่ารายการที่ข ดั ต่ อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุ กรายการรวมกัน จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่ ง ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมิ น ความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมู ลที่ ข ัดต่ อข้ อเท็ จจริงอัน เป็ นสาระสํ าคัญ ในงบการเงิน รวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุ จริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบ ัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่ อความเสี่ยงเหล่ านั ้น และได้ ห ลัก ฐานการสอบบั ญ ชี ท่ี เพี ยงพอและเหมาะสม
เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง่
เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํ าความเข้ าใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิธี การตรวจสอบ
ที่ เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่ เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ ในการแสดงความเห็ น ต่ อความมี ป ระสิท ธิผ ลของ
การควบคุมภายในของกลุม่ บริษทั
• ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ท่ี ผู้ บ ริห ารใช้ แ ละความสมเหตุ ส มผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดทําขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
• สรุ ป เกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้ เกณฑ์ การบัญ ชีสํ าหรับการดํ าเนิ น งานต่ อเนื่ องของผู้ บริห ารและ
จากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม่ สี าระสําคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษทั และบริษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนที่มสี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีท่ไี ด้รบั จนถึง
วันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุ
ให้กลุม่ บริษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ ในรูปแบบที่ทําให้ม ีการ
นําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามทีค่ วร
• ได้ร บั หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนด
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แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สอ่ื สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการกํากับดูแลเกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้
ประเด็นที่มนี ัยสําคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผู้ม หี น้ าที่ในการกํากับดูแ ลว่าข้า พเจ้าได้ป ฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอิสระและได้ส่อื สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลทีบ่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้า
ใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่องที่ส่อื สารกับผูม้ หี น้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนี ัยสําคัญมากที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญ ชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เกีย่ วกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ทย่ี ากทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุ สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสือ่ สารดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ชูพงษ์ สุรชุตกิ าล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4325
บริ ษทั ดีล อยท์ ทู้ช โธม ทั สุ ไชยยศ สอบบัญ ชี จํา กัด
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(2)

งบแสดงฐานะการเงิ น สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559

งบแสดงฐานะการเงิ น

(หน่ ว ย : พัน บาท)

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

551,886

14.86

650,970

17.10

570,399

15.73

เงินลงทุนชัวคราว
่

224,672

6.05

317,645

8.34

321,396

8.87

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

317,508

8.55

333,503

8.76

312,985

8.63

สินค้าคงเหลือ

311,744

8.39

324,038

8.51

328,832

9.07

41,590
1,447,400

1.12

0.24
42.96

11,115
1,544,728

0.31

38.97

9,224
1,635,380

42.61

1,053

0.03

1,053

0.03

4,318

0.12

เงินลงทุนในบริษทั ร่วม

27,722

0.75

84,941

2.23

68,375

1.89

เงินลงทุนในการร่วมค้า

97,099

2.61

86,960

2.28

17,620

0.49

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

10,000

0.27

10,000

0.26

10,000

0.28

5,000

0.13

6,000

0.16

7,500

0.21

1,673,941

45.07

1,579,710

41.50

1,605,782

44.30

สิทธิการเช่า

87,563

2.36

79,442

2.09

70,380

1.94

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

40,295

1.09

15,339

0.40

13,633

0.38

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

40,904

1.10

34,481

0.91

33,448

0.92

267,983

7.22

254,328

6.68

225,522

6.22

14,751
2,266,311

0.40

19,070
2,171,324

0.50

23,795
2,080,373

0.66

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีใ่ ช้เป็ นหลักประกัน

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

เงินมัดจําระยะยาว
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

61.03

3,713,711 100.00

57.04

3,806,704 100.00

57.39

3,625,100 100.00
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(หน่ ว ย : พัน บาท)

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

7,905

0.21

-

0.00

906

0.02

900,485

24.25

907,875

23.85

933,114

25.74

14,035

0.38

16,302

0.43

21,651

0.60

47,924

1.29

112,187

2.95

96,083

2.65

-

0.00

5,096

0.13

9,346

0.26

73,605
1,043,954

1.98

1.63
28.99

62,670
1,123,770

1.73

28.11

62,166
1,103,627

31.00

30,083

0.81

18,066

0.47

33,513

0.92

1,900

0.05

2,167

0.06

2,130

0.06

150,616

4.06

129,050

3.39

110,523

3.05

66,546

1.79

54,667

1.44

36,477

1.01

249,145

6.71

203,950

5.36

182,643

5.04

1,293,099

34.82

1,307,577

34.35

1,306,413

36.04

เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ทีถ่ งึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนี้สนิ จากโปรแกรม
สิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
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งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

หนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 490,408,365 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท

490,408

490,408

490,408

ทุนทีอ่ อกและชําระแล้ว
หุน้ สามัญ 490,408,365 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ

490,408

13.21

490,408

12.88

490,408

13.53

689,981

18.58

689,981

18.13

689,981

19.03

52,343

1.41

52,343

1.38

52,343

1.44

1,146,842

30.88

1,200,583

31.54

1,035,818

28.57

(48,231)
2,331,343

(1.30)

(23,682)
2,409,633

(0.62)

(33,832)
2,234,718

(0.93)

89,269
2,420,612

2.40

89,493
2,499,126

2.35

83,969
2,318,687

2.32

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สนิ และส่วนของเจ้าของ

62.78
65.18

3,713,711 100.00

63.30
65.65

3,806,704 100.00

61.65
63.96

3,625,099 100.00
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งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

งบการเงิ น รวม
2559

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ
กําไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ น-สุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน

%

2558

%

2557

%

7,774,932 100.00 7,551,992 100.00 7,256,855 100.00
(4,299,017) (55.29) (3,997,738) (52.94) (3,936,798) (54.25)
3,475,915 44.71 3,554,254 47.06 3,320,057 45.75
157,095

2.02

78,525

1.04

89,840

1.24

(2,181,817) (28.06) (2,057,000) (27.24) (1,906,951) (26.28)
(818,859) (10.53) (766,584) (10.15) (811,795) (11.19)
(53,337) (0.69)
(53,069) (0.70)
(59,192) (0.82)
0.06
(8,808) (0.11)
4,502
(5,018) (0.07)
(0.03)

(0.17)

(2,269)
4,215

(0.04)

0.06

(2,889)
5,746

555,206

7.14

762,575

10.10

629,798

8.68

(117,048)
438,158

(1.51)

(2.05)
8.05

(132,862)
496,936

(1.83)

5.64

(154,507)
608,068

(841)

(0.01)

-

0.00

13,830

0.19

(25,264)

(0.32)

13,825

0.18

(15,307)

(0.21)

(220)

(0.00)

(107)

(0.00)

(126)

(0.00)

60

0.00

21

0.00

25

0.00

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวมสําหรับปี - สุทธิจาก
ภาษี

(26,265)

(0.34)

13,740

0.18

(1,578)

(0.02)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

411,893

5.30

621,807

8.23

495,358

6.83

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

(1,758)
(13,225)

กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

(0.02)

0.08

6.85

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีไ่ ม่ตอ้ งจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจาก
ภาษี

รายการทีอ่ าจจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าของหลักทรัพย์
เผือ่ ขาย(กลับรายการ)
ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกําไรเบ็ดเสร็จอื่น
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(หน่ ว ย : พัน บาท)

งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

437,508

5.63

606,132

8.03

497,738

6.86

650
438,158

0.01

0.03
8.05

(802)
496,935

(0.01)

5.64

1,935
608,068

412,117

5.30

616,283

8.16

497,908

6.86

(224)
411,893

(0.00)

5,524
621,807

0.07

(2,551)
495,357

(0.04)

การแบ่งปั นกําไร
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

6.85

การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม

งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของ

5.30

8.23

6.83

(หน่ ว ย : พัน บาท)
หน้า 111

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

ทุนเรือนหุน้
หุน้ สามัญ
ยอดต้นปี

490,408
-

20.26
0.00

490,408
-

19.62
0.00

490,408
-

21.15
0.00

ลดระหว่างปี

-

0.00

-

0.00

-

0.00

ยอดปลายปี

490,408

20.26

490,408

19.62

490,408

21.15

689,981
-

28.50
0.00

689,981
-

27.61
0.00

689,981
-

29.76
0.00

-

0.00

-

0.00

-

0.00

689,981

28.50

689,981

27.61

689,981

29.76

52,343
-

2.16
0.00

52,343
-

2.09
0.00

52,343
-

2.26
0.00

ลดระหว่างปี

-

0.00

-

0.00

-

0.00

ยอดปลายปี

52,343

2.16

52,343

2.09

52,343

2.26

1,200,583

49.60

1,035,818

41.45

990,973

42.74

436,667

18.04

606,132

24.25

510,734

22.03

หุน้ สามัญเพิม่ ทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ยอดต้นปี
เพิม่ ระหว่างปี
ค่าใช้จา่ ยในการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ยอดปลายปี
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สํารองตามกฎหมาย
ยอดต้นปี
เพิม่ ระหว่างปี

ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดต้นปี
เพิม่ ระหว่างปี -กําไรสุทธิ
ลดระหว่างปี -เงินปั นผลและสํารองหุน้ ทุนซือ้ คืน

ยอดปลายปี

งบแสดงการเปลี่ย นแปลงส่ว นของเจ้า ของ

(490,408) (20.26)
1,146,842

47.38

(441,368) (17.66)

(465,888) (20.09)

1,200,583

1,035,818

48.04

44.67

(หน่ ว ย : พัน บาท)
หน้า 112

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

%

2558

%

2557

%

องค์ประกอบอื่นส่วนของเจ้าของ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดต้นปี

(23,986)

(0.99)

(34,222)

(1.37)

(21,497)

(0.93)

เพิม่ ระหว่างปี

(24,389)
-

(1.01)
0.00

10,236
-

0.41
0.00

(12,725)

0.00
(0.55)

(48,375)

(2.00)

(23,986)

(0.96)

(34,222)

(1.48)

เพิม่ ระหว่างปี

380
-

0.02
0.00

486
-

0.02
0.00

613
-

0.03
0.00

ลดระหว่างปี

(220)

(0.01)

(107)

(0.00)

(126)

(0.01)

ยอดปลายปี

160

0.01

380

0.02

486

0.02

(76)

(0.00)

(97)

(0.00)

(123)

(0.01)

ลดระหว่างปี

60
-

0.00
0.00

21
-

0.00
0.00

25
-

0.00
0.00

ยอดปลายปี

(16)

(0.00)

(76)

(0.00)

(97)

(0.00)

89,493

3.70

83,969

3.36

88,516

3.82

ลดระหว่างปี

(224)
-

(0.01)
0.00

5,524
-

0.22
0.00

7
(4,554)

0.00
(0.20)

ยอดปลายปี

89,269

3.69

89,493

3.58

83,969

3.62

ลดระหว่างปี
ยอดปลายปี
ผลกําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการปรับมูลค่าของ
หลักทรัยพ์เผื่อขาย
ยอดต้นปี

ภาษีเงินได้เกีย่ วกับองค์ประกอบของกําไร(ขาดทุน)
เบ็ดเสร็จอื่น

ยอดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการ
บัญชี

เพิม่ ระหว่างปี

ส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี าํ นาจควบคุม
ยอดต้นปี
ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
การบัญชี
เพิม่ ระหว่างปี

รวมส่วนของเจ้าของ

2,420,612 100.00

2,499,127 100.00

2,318,687 100.00
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ น สด
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม

(หน่ ว ย : พัน บาท)
งบการเงิ น รวม
2559

2558

2557

555,206

762,575

629,797

392,254

367,855

359,489

782

116

(47)

(4,792)

(3,238)

(6,148)

2,110

-

-

13,225

(4,215)

(5,746)

2,396

(7,674)

8,946

6,621

10,969

17,265

(2,229)
(84,500)

(2,775)
-

(5,651)
-

(3,101)

(1,624)

(1,539)

22,316

19,522

21,260

(5,096)

(4,249)

4,270

(2,375)

(2,650)

(2,526)

1,758
894,575

2,269
1,136,880

2,889
1,022,260

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ปรับปรุงด้วย :
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจําหน่าย
(กําไร) ขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กําไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุนชัวคราว
่
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
หนี้สงสัยจะสูญ
ส่วนแบ่งขาดทุน (กําไร) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วม
ค้า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร(กลับ
รายการ)
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนชัวคราว
่
กําไรจากการขายเงินลงทุนของบริษทั ร่วม
กําไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จา่ ยภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใช้จา่ ยจากโปรแกรมสิทธิพเิ ศษแก่ลกู ค้า(กลับ
รายการ)
รายได้ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ จ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดําเนินงาน
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(หน่ ว ย : พัน บาท)

งบกระแสเงิ น สด
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

2558

2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื

12,943

(20,547)

(44,988)

สินค้าคงเหลือ

12,294

4,794

(10,881)

เงินฝากธนาคารทีใ่ ช้เป็ นหลักประกันเพิม่ ขึน้

(32,366)
-

1,891
3,265

4,445
-

เงินมัดจําระยะยาว

(13,655)

(28,806)

(11,857)

4,319

4,725

3,927

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่นื

6,352

(18,132)

67,581

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

9,882

387

3,183

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

(2,444)

(995)

(7,325)

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

(174)
891,726

(982)
1,082,481

(2,423)
1,023,920

ดอกเบีย้ รับ

2,366

2,680

2,549

จ่ายดอกเบีย้

(1,376)

(2,255)

(2,720)

(187,088)
705,628

(139,378)
943,528

(157,448)
866,301

สินทรัพย์ดาํ เนินงาน(เพิม่ ขึน้ )ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดําเนินงานเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

(หน่ ว ย : พัน บาท)

งบกระแสเงิ น สด
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

งบการเงิ น รวม
2559

2558

2557

1,000

1,500

(514,227)

(540,000)

(460,000)

เงินปั นผลรับจากบริษทั ร่วม

614,000
-

549,657
-

589,488
2,262

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนในการร่วมค้า

(38,371)

(83,190)

(20,000)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า

156,727

-

-

(564,821)

(340,862)

(482,577)

3,964
-

2,430
-

2,335
3,549

(341,728)

(410,466)

(364,944)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับเงินให้กยู้ มื แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ เงินลงทุนชัวคราว
่
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่

เงินสดจ่ายเพือ่ ซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
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บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

งบกระแสเงิ น สด
สํา หรับ ปี สิ้ น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม (ต่อ )

(หน่ ว ย : พัน บาท)
งบการเงิ น รวม
2559

2558

2557

-

(906)

(1,152)

7,905

-

-

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(20,251)

(20,796)

(29,028)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

30,000

-

18,348

เงินสดจ่ายหนี ้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

(990)
-

(892)
-

(1,808)
(2,004)

(490,382)

(441,351)

(466,649)

-

-

7

(473,718)

(463,945)

(482,286)

170

(116)

(150)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ ้นสุทธิ

10,564
(99,084)

11,570
80,571

4,622
23,543

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

650,970

570,399

546,856

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

551,886

650,970

570,399

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน

เงินปั นผลจ่ายให้ สว่ นได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดรับจากส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ ้น
จากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจริ ง
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
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อัต ราส่ว นทางการเงิ น ที่ส าํ คัญ

อัต ราส่ว นทางการเงิ น

สิ้ น สุด 31 ธัน วาคม

หน่ ว ย
2559

2558

2557

อัต ราส่ว นสภาพคล่อ ง (Liquidity ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.39

1.48

1.37

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.09

1.19

1.08

อัต ราส่ว นแสดงประสิ ทธิ ภาพในการใช้สิ น ทรัพย์ (Activity Ratio)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

29.15

28.13

29.53

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่

วัน

12.52

12.97

12.36

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร

เท่า

4.56

4.54

4.47

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า

เท่า

9.25

8.86

9.11

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลีย่

วัน

38.48

41.21

40.09

วงจรเงินสด

วัน

0.03

1.57

2.26

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

13.52

12.25

12.17

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่

วัน

26.99

29.80

29.98

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

2.11

2.05

2.05

อัต ราส่ว นที่แ สดงถึงความสี่ย งจากการกู้ยืม (Leverage Ratios)
อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้

เท่า

0.53

0.52

0.52

ความสามารถชําระดอกเบีย้

เท่า

316.82

337.12

337.12

อัต ราส่ว นแสดงความสามารถในการทํา กํา ไร (Profitability ratio)
อัตรากําไรขัน้ ต้น

ร้อยละ

44.71

47.06

45.75

อัตรากําไรสุทธิ

ร้อยละ

5.52

7.94

6.77

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

ร้อยละ

11.64

16.31

13.73

อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้

ร้อยละ

18.46

26.10

22.43

อัตราการจ่ายเงินปั นผล

ร้อยละ

89.67

89.00

78.82
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14.

คําอธิ บ ายและการวิ เคราะห์ข องฝ่ ายจัด การ
การวิ เคราะห์ฐ านะการเงิ น และผลการดํา เนิ น งานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อ ย (“ กลุ่ม บริ ษทั ” )
สรุป ผลการดํา เนิ น งานปี 2559

เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีอตั ราการเติบโตร้อยละ 3 สูงกว่าอัตราการเติบโตในปี ก่อนหน้านี้เล็กน้อย ซึง่ เป็ น
ผลมาจากปั จจัยบวกที่ได้มาจากการเร่งลงทุนภาครัฐในส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบคมนาคม
และมาตรการด้านภาษีซ่ึงออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเป็ น ครัง้ คราว โดยมีปั จจัยด้านราคาสิน ค้าเกษตรที่ขยับสูงขึ้น
เล็กน้อยในช่วงครึง่ ปี หลัง ได้แก่ ยางพารา และ ข้าว แต่กย็ งั ไม่สามารถเติบโตไปอยูใ่ นระดับทีเ่ คยเป็ นมาในอดีตได้
ปั จจัยด้านราคานํ้ามันในตลาดโลกในปี 2559 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับตํ่า จากผลการผลิตนํ้ ามัน Shale Oil เพิม่
ในตลาดและกลุม่ โอเปคยังไม่ตดั สินใจทีจ่ ะลดกําลังการผลิตลงไปให้รนุ แรงพอทีจ่ ะผลักดันราคานํ้ามันให้สงู ขึน้ ได้
ส่วนด้านปั จจัยลบที่มผี ลกระทบทําให้เศรษฐกิจไทยไม่สามารถเติบโตไปได้สูงมากก็ได้แก่ ภาวะภัยแล้งที่
กระทบผลผลิตการเกษตรในช่วงต้นปี แล้วกลับกลายมาเป็ นภาวะนํ้ าท่วมในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ต่อเนื่อง
มาถึงต้นปี 2560 จึงเป็ นส่วนฉุ ดรัง้ ไม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไปได้มากนัก แม้ว่าการผลิต การส่งออก และภาวะการ
ท่องเที่ยวที่ขยายตัวและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยสูงขึน้ บ้างก็ตาม และราคาพืชผลการเกษตรส่วนใหญ่ก็ยงั อยู่ใน
ระดับตํ่าไม่สามารถกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากพอ
ปั จจัยทางธุรกิจอาหารในประเทศในด้านมาตรการของการดําเนินการด้านการตลาด เช่น การแข่งขันของ
ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาแข่งขันมากขึ้น ร้านอาหารและเบเกอรี่
รวมทัง้ การผลิตในอุตสาหกรรมอาหารเพิม่ สูงขึน้ มากในปี ท่ผี ่านๆมา ทําให้ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกมากขึน้ ประกอบกับ
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาวะบ้านเมือง และเหตุการณ์ สําคัญ ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ ในปี 2559 ทัง้ ในประเทศและ
ภูมภิ าคอื่น ๆ ของโลก ทําให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปด้วยความยากมากขึน้ การเข้าถึงได้งา่ ยด้านสื่อข้อมูลการตลาด
ทัง้ ด้าน Mobile Marketing การสังซื
่ ้อ Online ผ่าน web ผ่าน Application ต่างๆ ทําได้ง่ายขึน้ ผูป้ ระกอบการจึงต้อง
ปรับตัวมากขึ้นทัง้ ในการแข่งขันซึ่งหน้ า ไม่ว่าโดยสถานที่ตงั ้ การให้ส่วนลด ซึ่งมีม ากขึ้น รวมทัง้ การแข่งขันผ่าน
เครื่องมือการตลาด ที่มกี ารสื่อสารตรงถึงผู้บริโภค เกิดการปรับตัวและเกิดวิธกี ารใหม่ๆ ในการนํ าเสนอสินค้าและ
บริการสูผ่ บู้ ริโภค กลยุทธทางการตลาดใหม่ๆ ซึ่งในอดีตอาจจะพบเห็นได้ในวงจํากัด ถูกนํามาใช้มากขึน้ สําหรับบาง
สิน ค้า เช่ น Mass Customization กระบวนการสังซื
่ ้ อ สิน ค้า และผลิต ในแบบที่ลู ก ค้า ต้ อ งการ การใช้ Interactive
Marketing เช่น จอภาพ Interactive ที่ลูก ค้าสามารถเลือ กสิน ค้าได้จ าก Touch Screen, Crowdsourcing การหา
ข้อมูลทางการตลาดของลูกค้าผ่าน Media ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการที่จะนํ าเสนอ ก็เกิดมากขึ้น ผู้ผลิต
อาหารและผูป้ ระกอบการด้านอาหารในประเทศไทย จึงต้องปรับตัวตามกลยุทธและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถ
แข่งขันได้ดขี น้ึ

ในส่วน เอส แอนด์ พี ก็มกี ารปรับตัวเชิงกลยุทธการตลาดมากขึน้ มีการวิเคราะห์ Segment ของการตลาด
เพื่อการคัดเลือกทําเลทีต่ งั ้ สาขาทีเ่ ข้มมากขึน้ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ประมาณการเติบโตของตลาด จํานวน
ลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อเลือกทําเลทีต่ งั ้ สาขาทีเ่ หมาะสม เช่น ลดการตัง้ สาขาใน ไฮเปอร์มาร์ท
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และ Community Mall ซึ่งมีจํานวนของลูกค้าที่ไปใช้บริการลดลง โดยบริษทั ได้ลงทุนอย่างระมัดระวังขึน้ และเริม่ ไป
ขยายใน Segment อื่น ๆ ที่มแี นวโน้ มการเติบโตทางธุรกิจที่ดกี ว่า และมีการแข่งขันตํ่ากว่า นอกเหนือไปจากการ
ปรับ ปรุงระบบการสังซื
่ ้อ 1344 S&P Delivery ผ่ านเวปไซท์ และ Application ที่เริม่ ใช้งานในปี 2559 และการทํ า
กิจกรรมทางการตลาดผ่านSocial Media และ Mobile Application มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็ นLine Facebook การขาย
ผ่านสือ่ สมัยใหม่ และผูใ้ ห้บริการข้อมูลและการขาย Online ต่าง ๆ เป็ นต้น เพือ่ การเข้าถึงลูกค้าและเพิม่ ยอดขาย
เอส แอนด์ พีมกี ารเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ณ สิน้ ปี 2559 ในประเทศมีสาขารวม 491 สาขา ภายใต้
ตรา S&P, SNP/HQ และ SNP/yttlh hCAFÉ, BlueCup, VANILLA, Patio, Patara, Grand Seaside, Maisen และ
Umenohanaในขณะที่มสี าขาร้านอาหารที่เปิ ดในประเทศอื่น ๆ จํานวน 25 สาขา (ในยุโรป 9 สาขา ในเอเชีย 16
สาขา)
หากจํา แนกตามช่ อ งทางการจํา หน่ า ยของบริษัท ในส่ว นรายได้จ ากช่ อ งทางสาขาในประเทศ ได้แ ก่
ร้านอาหาร และเบเกอรี่ ในปี 2559 มียอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.45 ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ผ่านร้านค้าปลีก
ร้านสดวกซื้อและซุปเปอร์มาเก็ต ก็มกี ารเติบโตถึงร้อยละ 5.67 จากผลของการขยายสาขา การทํากิจกรรมการตลาด
และการส่งเสริมการจําหน่ ายอย่างต่อเนื่อง ในขณะทีธ่ ุรกิจร้านอาหารของบริษทั ย่อยในต่างประเทศ รายได้ลดลงร้อย
ละ 7.53 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตตํ่าและผลของความไม่แน่ นอนทางการเมืองทัง้ จากการเลือกตัง้ ในหลาย
ประเทศและการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ จึงส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ในประเทศที่บริษทั ย่อยไปตัง้ อยู่ แม้ว่า
รายได้ในส่วน AEC และจีนจะเพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั เป็ นส่วนน้อยของยอดรวมรายได้จากสาขาต่างประเทศ
บริษัทและบริษัทย่อย มียอดรายได้รวมของกลุ่ม 7,774.9 ล้านบาท เพิม่ จากปี ก่อน 222.9 ล้านบาท หรือ
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 ซึ่งนับว่ายังอยู่ในเกณฑ์ท่นี ่ าพอใจ เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจของประเทศไทยทีเ่ ติบโตเพียงร้อยละ 3
ในปี 2559
ในปี 2560 เอส แอนด์ พี มีแผนเปิ ดสาขาเพิม่ ในประเทศประมาณ 20 สาขา ภายใต้ตรา S&P และตราอื่น ๆ
โดยวางกลยุทธทีช่ ดั เจนในการเลือกทีต่ งั ้ สาขาทีม่ แี นวโน้มทางธุรกิจทีด่ เี ท่านัน้ จากการใช้ขอ้ มูลและประสพการณ์ของ
บริษทั ในอดีต และการสํารวจข้อมูลสําคัญอื่น ๆ เพิม่ เติม โดยจะลดการขยายในไฮเปอร์มาร์ท และ Community Mall
ซึ่งธุรกิจเติบโตลดลงและมีภาระค่าเช่าและค่าบริการที่สงู ขึน้ ตลอดเวลา จะมุ่งไปในจุดทีม่ จี ํานวนลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย
ในระดับทีเ่ หมาะสมมีแนวโน้มทางธุรกิจที่ดกี ว่า และการแข่งขันที่น้อยกว่า นอกจากนัน้ จะดําเนินการปรับปรุงสาขา
เดิมอีกกว่า 20 สาขาทัวประเทศ
่
เพือ่ ปรับภาพลักษณ์ให้ทนั สมัยขึน้ ดูดขี น้ึ เพิม่ ความสดวกในการเข้ามาใช้บริการของ
ลูกค้า สร้างบรรยากาศให้เป็ นร้านอาหารทีส่ ดวก สบายสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการและสร้างรายได้ทส่ี งู ขึน้
ในส่ว นของการขยายสาขาในต่ า งประเทศ จะยังมุ่ งการขยายในกัม พู ช า ซึ่งมีก ารเติบ โตทางธุ ร กิจ ที่ดี
พิจ ารณาความเป็ นไปได้ในการเปิ ดสาขาในประทศอื่น ๆ ใน AEC รวมทัง้ พิจ ารณาขายสิท ธิ (Franchise) ให้
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ ใน AEC ทีม่ ศี กั ยภาพในการดําเนินธุรกิจด้วย

รายได้จ ากการขายและการให้บ ริ ก าร
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บริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการจํานวน 7,774.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากงวด
เดียวกันของปี ก่อน 222.9 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จากธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศ การขยายจุดขายเบเกอรีใ่ นประเทศ และการขายส่งอาหารและเบเกอรีส่ าํ เร็จรูป รวมทัง้ การทํากิจกรรม
การตลาดต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ การส่งเสริมการขาย และการปรับปรุงเมนูอาหาร เพือ่ เพิม่
การขายของร้านสาขาและจุดขายเดิม แม้วา่ เศรษฐกิจในประเทศจะเติบโตเพียงร้อยละ 3 และการแข่งขันทีเ่ พิม่ สูงขึน้
แต่ยอดรายได้ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยก็ยงั สามารถเติบโตได้รอ้ ยละ 2.9
ข้อมูลรายได้จากการขายและการให้บริการ ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
รายได้แ ยกตามประเภทช่อ งทางการจัด จํา หน่ า ย

ช่อ งทางการจํา หน่ า ย
ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายในประเทศ
ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรีส่ าํ เร็จรูป
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ
อื่น ๆ *
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2559
จํา นวน ร้อ ยละ
เงิ น
6,009
77.29
820
10.55
945
12.15
1
0.01
7,775 100.00

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)
ปี 2558
เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง
)
จํา นวน
ร้อ ยละ
ร้อ ยละ
เงิ น
5,753
76.18
4.45
776
10.28
5.67
1,022
13.53
-7.53
1
0.01
0.00
7,552 100.00
2.95

* รายได้จากการให้เช่าสถานทีแ่ ก่บุคคลภายนอก

หากแยกตามช่องทางการจําหน่ายของบริษทั ธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรีภ่ ายในประเทศ มียอดขายเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 4.4 ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรี่ ผ่านร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซือ้ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ก็มกี ารเติบโตถึงร้อย
ละ 5.7 จากปี ก่อน จากการเพิม่ ฐานของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการเพิม่ ปริมาณการขายด้วยกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายอย่างต่อเนื่ อง ธุรกิจร้านอาหารของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มีอตั ราการลดลงร้อยละ 7.5 เนื่ องจากสภาพ
เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตตํ่าผลของความไม่แน่ นอนทางการเมืองทัง้ จากการเลือกตัง้ ใหม่ในหลายประเทศ และการออกจาก
สหภาพยุโรปของอังกฤษ ส่งผลต่อธุรกิจส่วนใหญ่ ในประเทศที่บริษัทย่อยตัง้ อยู่ และการแข่งขันของคู่แข่งที่สูงขึ้น
ส่งผลต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯขยายธุรกิจเข้าไปในจีน และ AEC มากขึน้ มีการเติบโตของรายได้แต่ยงั
อยูใ่ นระยะเริม่ ต้น

รายได้แ ยกตามรายผลิ ต ภัณ ฑ์
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ข้อมูลรายได้แยกตามรายผลิตภัณฑ์ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
รายได้แ ยกตามรายผลิ ต ภัณ ฑ์

ผลิ ต ภัณ ฑ์
เบเกอรี่
อาหารและเครือ่ งดื่มในประเทศ
อาหารในต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์อาหาร **
ผลิตภัณฑ์อ่นื ๆ ***
รวมทัง้ สิ้ น

ปี 2559
จํา นวนเงิ น ร้อ ยละ
3,267
2,529
945
792
242
7,775

42.02
32.53
12.15
10.19
3.11
100.00

ปี 2558
จํา นวน
ร้อ ยละ
เงิ น
3,201
42.39
2,328
30.83
1,022
13.53
606
8.02
395
5.23
7,552
100.00

(หน่ ว ย: ล้า นบาท)
เพิ่ ม ขึน้ (ลดลง )
ร้อ ยละ
2.06
8.63
(7.53)
30.69
(38.73)
2.95

** ผลิตภัณฑ์อาหารทีผ่ ลิตโดยโรงงานของบริษทั ประกอบด้วย อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่ กลิน่ สีผสมอาหาร
*** ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์รบั จ้างผลิตภายใต้ตรา S&P สินค้าฝากขาย ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ และรายได้จากการให้เช่า
สถานที่

ในปี 2559 รายได้จากการขายเบเกอรี่ 3,267 ล้านบาท ยังครองสัดส่วนรายได้สว่ นใหญ่ของกลุ่มเอสแอนด์พี
คือร้อยละ 42.0 ซึ่งมีอตั ราการเติบโตเพียงร้อยละ 2.1 ส่วนรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มในประเทศมีการขยายตัว
เพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 8.6 ทําให้ยอดรายได้สงู ขึน้ เป็ น 2,529 ล้านบาท และยังจะมีการเติบโตของรายได้ต่อเนื่องในปี 2560
จากผลของการขยายสาขามากขึน้ ในทําเลทีม่ กี ารพิจารณาแนวโน้มการเติบโตทีด่ ี ประกอบกับกิจกรรมการตลาดและ
ส่งเสริมการจําหน่าย รวมทัง้ สินค้าใหม่ ๆ ทีจ่ ะออกมาอย่างต่อเนื่อง
รายได้จากธุรกิจอาหารในต่างประเทศในปี 2559 ลดลงร้อยละ 7.5 จากปี ก่อน เป็ นผลมาจากการแข่งขันและ
สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศทีส่ าขาของบริษทั ย่อยตัง้ อยู่ ทัง้ นี้บริษทั ได้
ดําเนินการปรับปรุงทัง้ ปั จจัยภายในด้านอาหารและการให้บริการ รวมทัง้ แผนการขยายสาขาเพิม่ ใน AEC ซึ่งมีการ
เติบโตทีด่ ี เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ารายได้จากการขายและผลประกอบการในต่างประเทศจะดีขน้ึ ในปี 2560 นี้
ในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งได้แก่ อาหารสําเร็จรูปแช่แข็ง ไส้กรอก เยลลี่ และผลิตภัณฑ์อาหารรับจ้าง
ผลิต มีการเติบโตถึง ร้อยละ 30.7 จากการแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงภาชนะบรรจุและหีบห่อ เข้าช่องทางการ
จําหน่ ายค้าปลีก ไฮเปอร์มาร์ท ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ต ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการจําหน่ ายอื่น ๆ ที่
ได้ผล ทําให้รายได้เพิม่ สูงขึน้ มาก และยังจะดําเนินการปรับปรุงต่อไปในปี 2560 เพื่อเพิม่ รายได้จากช่องทางนี้เพิม่ ขึน้
ไปอีก ด้วยคุณภาพของสินค้า การแนะนําสินค้าใหม่ ความสมํ่าเสมอในการจัดส่ง และการจัดรูปแบบสินค้าให้ตรงกับ
ความต้องการของคูค่ า้

กํา ไรขัน้ ต้น
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บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกําไรขันต้
้ น 3,475.9 ล้ านบาทในปี 2559 ตํ่ากว่าปี ก่อนร้ อยละ 2.2 จากผลของต้ นทุน
วัตถุดิบและต้ นทุนค่าแรงที่ปรับสูงขึ ้น โดยเฉพาะวัตถุดิบซึ่งกระทบจากภัยแล้ ง นํ ้าท่วม และการแข่งขันซื ้อวัตถุดิบผู้ซื ้อ
ต่างประเทศ ทําให้ ราคาเพิ่มสูงขึ ้นมาก ส่งผลกระทบต่อต้ นทุนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่สงู ขึ ้นและกําไรขันต้
้ นที่ลดลง
ค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีค่าใช้ จ่ายในการขายและการบริ หารรวม 3,000.7 ล้ านบาท
ในปี 2559 เพิ่มขึ ้นกว่าปี 2558 ร้ อยละ 6.3 จากกิจกรรมทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ค่าเช่าและค่าบริ การของสาขา
ต่างๆที่เพิ่มสูงขึ ้น ค่าเสื่อมราคาของสาขาที่ขยาย การเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนพนักงาน การเพิ่มของจํานวนพนักงานเพิ่มขึ ้น
สําหรับสาขาที่ขยายเพิ่มขึ ้น
กํา ไรสุทธิ ป ระจํา ปี 2559
จากผลรวมข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีกําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 437.5 ล้ านบาท ตํ่ากว่าปี
ก่อน 168.6 ล้ านบาท
ภาพรวมฐานะทางการเงิ น และกระแสเงิ น สดปี 2559
บริษัทฯและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,713.7 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 93.0
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 ส่วนด้ านหนี ้สินรวมแสดงยอด 1,293.1 ล้ านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,420.6 ล้ านบาท ณ
สิ ้นปี 2559 ใกล้ เคียงกับปี ก่อน และมีอตั ราส่วนของหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพียง 0.53 เท่า เทียบกับปี 2558 ที่
0.52 เท่า ซึง่ เป็ นเครื่ องชี ้ฐานะทางการเงินของบริษัทที่มนั่ คง หนี ้สินตํ่า มีสภาพคล่องทางการเงินและความพร้ อมสําหรับ
การขยายงานในอนาคต
การดํา เนิ น งานในปี 2560 และปัจ จัย ที่อ าจจะมีผลกระทบต่อ การดํา เนิ น งานในอนาคต
คาดการณ์ ว่าในปี 2560 การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศจะดีข้นึ กว่าปี ก่อนเล็กน้ อย ด้วยมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนของรัฐบาล โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ซึ่งได้แก่ ถนน ระบบรถไฟ รถไฟฟ้ าชาน
เมือง และระดับราคานํ้ามันในตลาดโลกซึ่งยังอยู่ในระดับตํ่า ในขณะทีร่ าคาพืชผลหลักทางการเกษตรมีการกระเตื้อง
สูงขึน้ บ้างเล็กน้อย
ในภาพการแข่งขันของธุรกิจอาหารจะยังคงมีการแข่งขันสูงต่อไป จากการแข่งขันของคู่แข่งมีการขยายสาขา
คู่แข่งรายใหม่ๆทีเ่ ข้ามาในธุรกิจเพิม่ ขึน้ เอส แอนด์ พี จึงต้องเตรียมพร้อมสําหรับการแข่งขันโดยมีการจัดทําแผนกล
ยุท ธทุ ก หน่ วยงานขององค์ก ร เพื่อเน้ น วิสยั ทัศน์ ในการที่จะเป็ น “To be the most Trusted Thai Restaurant and
Bakery Chain” โดยจะยังมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องในทีซ่ ่งึ เป็ น Strategic Area การรักษาคุณภาพ รสชาติ และ
ความใหม่สดของสิน ค้า การปรับ ปรุงด้านบริก ารให้เป็ น ที่ป ระทับใจต่อลูก ค้า การออกผลิตภัณ ฑ์ใหม่ๆ เพื่อเป็ น
ทางเลือกของลูกค้า การจัดซือ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้าเพื่อลดความผันผวนด้านปริมาณและราคาวัตถุดบิ การควบคุมและลด
ต้นทุนการผลิต การจัดระบบการผลิตและทดแทนด้วยเครื่องจักรที่ทนั สมัย รักษาสิง่ แวดล้อม การลดการใช้พลังงาน
และการใช้พลังงานทางเลือกที่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ การจัดส่งสินค้าจากโรงงานไปยังสาขาต่างๆอย่าง
สมํ่าเสมอโดยมีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ การจัดทําโปรแกรมการส่งเสริมการจําหน่ ายทีเ่ หมาะสมกับโอกาสต่างๆและ
ได้ผลต่อการเพิม่ ของรายได้ ทัง้ นี้ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า สินค้าและบริการของเอส แอนด์ พี จะเป็ นทีช่ ่นื ชอบของลูกค้า ทัง้
ลูกค้าประจําและลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

หน้า 123

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

การรับ รองความถูก ต้อ งของข้อ มูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรอง
ว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่นื สําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงิน ที่สรุป มาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อย
แล้ว
(2) บริษัท ได้จ ัด ให้ม ีร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มูล ที่ดีเพื่อ ให้แ น่ ใจว่า บริษัท ได้เปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ว นที่เป็ น
สาระสําคัญ ทัง้ ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ิตามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และ
บริษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ของระบบการควบคุมภายใน
รวมทัง้ การกระทําทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารทีช่ ุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ว
บริษทั ได้มอบหมายให้ นายวิทรู ศิลาอ่อน เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มลี ายมือ
ชื่อของ นายวิทรู ศิลาอ่อน กํากับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีข่ า้ พเจ้าได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น

ชื่อ

ตํา แหน่ ง

1. นายประเวศวุฒ ิ ไรวา

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางเกษสุดา ไรวา

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ชื่อ

ผูร้ บั มอบอํานาจ นายวิทรู ศิลาอ่อน

ตํา แหน่ ง

ลายมือ ชื่อ

ลายมือ ชื่อ

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
เลขานุการบริษทั

หน้า 124

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 : รายละเอีย ดเกี่ย วกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอ าํ นาจควบคุม และเลขานุก ารบริ ษทั
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง
(ปี )
นางภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

75 ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปริญญาเอกกิตติมศักดิ ์
Doctor in Letters (Honorary)
Pine Manor College, Massachusetts, USA
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ร้อยโทวรากร ไรวา
69 ปริญญาโท M.A. (Economics)
รองประธานกรรมการ
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
(ลาออกเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต
2559)
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา
66 ปริญญาตรี Political Science
ประธานกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา
รองประธานกรรมการ
Modern Managers Program (MMP)
(เข้ารับตําแหน่งรองประธาน
Modern Marketing Management (MMM)
กรรมการเมือ่ วันที่ 23
โครงการอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมภาพันธ์ 2559 แทน
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ร้อยโทวรากร ไรวา)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
กรรมการบริหาร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
หลักสูตรภูมพิ ลังแผ่นดิน รุน่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัด ส่ว น
ความสัม พัน ธ์
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
การถือ
หุ้น
ทางครอบครัว
(ร้อ ยละ) ระหว่า งผูบ้ ริ หาร
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
8.19
พีส่ าวคนโต
ทัง้ 5 ปี /
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ประธานกรรมการ
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

2.24

น้องชายคนที่ 1

ทัง้ 5 ปี /
รองประธานกรรมการ
(ลาออก 23 กุมภาพันธ์ 2559)

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

6.22

น้องชายคนที่ 3

2559 – ปั จจุบนั /
รองประธานกรรมการ
2558 – ปั จจุบนั /
ประธานกรรมการบริหาร
2558 – 2559 /
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2551 – 2558 /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ /
กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

อายุ
ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง
(ปี )
นายประเวศวุฒ ิ ไรวา (ต่อ)

นายขจรเดช ไรวา
กรรมการ
กรรมการบริหาร
นางเกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
ความสัม พัน ธ์
การถือ
หุ้น
ทางครอบครัว
(ร้อ ยละ) ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการค้ า และการ
พาณิชย์(TEPCoT) รุน่ 8
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ั ฑิต
67 ปริญญาตรี บัญชีบณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ณ.)
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
63 ปริญญาดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิสาขาการจั
ดการ
์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธอิสเทิรน์ บอสตัน, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร
วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 45/2005
ประกาศนียบัตร Role of The Chairman Program รุน่ 36
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ 10/2553
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

2.10

7.74

น้องชายคนที่ 2

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
2557 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระและประธาน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
2536 –2556 /
กรรมการ
ทัง้ 5 ปี /
กรรมการบริหาร

2560 – ปั จจุบนั /
ภริยาของ
นายประเวศวุฒ ิ ไร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
วา
2559 – 2560 /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2556 – ปั จจุบนั /
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2551 – 2558 /
กรรมการรองผูจ้ ดั การใหญ่
2537 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
บริษทั ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท์ จํากัด(มหาชน)
/ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง
นางเกษสุดา ไรวา (ต่อ)

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงของประเทศ “ภูมพิ ลังแผ่นดิน” รุ่น
1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
2533 – ปั จจุบนั /
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
บริษทั เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํากัด /
ธุรกิจร้านอาหารในต่างประเทศ

หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุน่ 6
(TEPCoT)

สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ 6

สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลัก สู ต รผู้ บ ริห ารระดับ สู ง ด้ า นการพั ฒ นาธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุน่ 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
นายวิทรู ศิลาอ่อน
49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
กรรมการและเลขานุ การบริษทั /
มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรลายนา แชปเปิ ลฮิล
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายฏิบตั กิ าร
ประเทศสหรัฐอเมริกา
และบุคคล /
ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร
กรรมการบริหาร/
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

1.59

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
บุตรชายคนที่ 1 ของ 2560 – ปั จจุบนั /
นางภัทรา ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
2555 – ปั จจุบนั /
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการ
2533 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
2551 – 2559/
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สัด ส่ว น
ความสัม พัน ธ์
ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา
การถือ หุ้น ทางครอบครัว
(ร้อ ยละ) ระหว่า งผูบ้ ริ หาร
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
1.51 บุตรชายคนที่ 2 ของ 2560 – ปั จจุบนั /
47 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
นายกําธร ศิลาอ่อน
นางภัทรา ศิลาอ่อน กรรมการผู้ จ ั ด การใหญ่ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
การเงิน
กรรมการ
MIT Sloan School, Massachusetts, USA
(เข้าเป็ นกรรมการเมือ่ วันที่ 23
สายการผลิตและการเงิน
ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
กุมภาพันธ์ 2559)
2559 – ปั จจุบนั /กรรมการ
Imperial College of Science Technology
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายการผลิต
2558 – ปั จจุบนั /
and
Medicine,
London,
England
และการเงิน
กรรมการบริหารความ
ประกาศนี
ย
บั
ต
ร
Audit
Committee
Program
(ACP)
กรรมการบริหาร
เสีย่ ง
ประกาศนี
ย
บั
ต
ร
Director
Certification
Program
(DCP)
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
2558 – 2560 /
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
รอ งผู้ จ ั ด ก ารให ญ่ อ าวุ โ ส
สายการผลิต และซัพ พลาย
หลักสูตร TLCA Executive Development Program
เชน
(EDP) รุน่ ที่ 2
2557 – ปั จจุบนั /
สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
กรรมการบริหาร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านการค้าและพาณิชย์
2557 – 2558 /
TEPCOT
รองผูจ้ ดั การใหญ่
บริษทั พรีเชียส ชิฟปปิ้ ง จํากัด(มหาชน) /
สายการผลิตและซัพพลาย ธุรกิจขนส่งทางเรือ
เชน
2554 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบและ
กํากับดูแลกิจการ
2554 – ปั จจุบนั /
ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน /
กรรมการสรรหา
ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวงจํากัด(มหาชน) /
รองกรรมการผู้ จ ัด การสาย ธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์

นายกําธร ศิลาอ่อน (ต่อ)

2554 – 2557 /

งาน บ ริ ห ารก อ งทุ น ส่ ว น
บุคคล

2554 – 2557 /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานบริ ห ารกองทุ นส่ ว น
บุคคล
2547– 2554 /
รองกรรมการผูจ้ ดั การสาย
งานวาณิชธนกิจ
นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

69 ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการอบรม - Controllership
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Management Development Program
JJ Kellogg Northwestern University
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

0.01

ไม่ม ี

ทัง้ 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ /
กรรมการบริหาร

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
บริษทั ไดนาสตีเ้ ซรามิค จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง กระเบือ้ ง
เซรามิค

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

57 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP)
ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

-

ไม่ม ี

นายอวิรทุ ธ์ วงศ์พทุ ธพิทกั ษ์
69 M.B.A. Accounting Information System
กรรมการอิสระ
New York University, U.S.A.
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต
ค่าตอบแทน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)

-

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

บ ท บ าท ค ณ ะก รรม ก ารใน ก ารกํ าห น ด น โย บ าย
ค่าตอบแทน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

ทัง้ 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ทัง้ 5 ปี /
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

2553 - ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
2549 – 2558 /
กรรมการอิสระ / กรรมการ
กําหนดค่าตอบแทน /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2546 – ปั จจุบนั /
กรรมการ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

2538 – ปั จจุบนั /
กรรมการ /

บริษทั โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน)
/
ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน)
/
ธุรกิจการสือ่ สาร

บริษทั ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด
(มหาชน)
ธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
บริษทั เทเวศประกันภัย จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจการประกันภันภัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

ประธานคณะกรรมการ
บริหาร
นางปั ทมาวลัย รัตนพล
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน

61 ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ
Emporia State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

0.01

ไม่ม ี

2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการ /
กรรมการบริหาร /
กรรมการสรรห าและ
กําหนดค่าตอบแทน
2542 – ปั จจุบนั /
ประธานเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
2542 – ปั จจุบนั /
ประธานเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล
2542 – ปั จจุบนั /
ประธานเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล /
ประธานเจ้ า หน้ าที่ ฝ่ าย
ปฏิบตั กิ ารไมเนอร์ฟ้ ูด

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
และ บริษทั ในเครือ
ธุรกิจจัดจําหน่ายสินค้าแฟชันจากต่
่
างประเทศ
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน
บริษทั ไมเนอร์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด
(มหาชน) และ บริษทั ในเครือ
ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

46 ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ (MBA)
Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี
ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํ า ห น ด
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ค่าตอบแทน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเคมี
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

-

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
2555 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
2554 – ปั จจุบนั /
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
2544 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
- ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
- ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
- ปั จจุบนั /
กรรมการ
- ปั จจุบนั /
กรรมการ
- ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
- ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจสถาบันการเงิน
บริษทั ซีคอน จํากัด /
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกชนิด
บริษทั ไทยชูรส จํากัด /
ธุรกิจผลิตและ จําหน่ายผงชูรส
บริษทั นันยางมาร์เก็ตติง้ จํากัด /
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง
บริษทั นันยางอุตสาหกรรม จํากัด /
ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก รองเท้าผ้าใบ รองเท้านันยาง
บริษทั ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจให้เช่าพืน้ ที่
บริษทั เอราวัณนา จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล (ต่อ)

นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

นายสมจิตร กิตธิ รี ะกุล

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

-

56 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์

-

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

- ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
- ปั จจุบนั /
กรรมการ

บริษทั สยามเฮ้าซิง่ จํากัด /
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด/
ธุรกิจเอ็นเตอร์เทนเม้นต์

2555 – ปั จจุบนั /
กรรมการ /
กรรมการบริหารความ
เสีย่ ง 2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
2552 – ปั จจุบนั /
กรรมการ
2545 – ปั จจุบนั /
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ าย
ปฏิบตั กิ าร – กลุม่ ธุรกิจฮอ
ทเชนไมเนอร์ฟ้ ูด

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

ทัง้ 5 ปี /

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /

บริษทั ไมเนอร์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) /
และบริษทั ในเครือ
ธุ ร กิ จ จั ด จํ าห น่ าย สิ น ค้ าแ ฟ ชั ่น จ าก
ต่างประเทศ/
บริษทั เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารบริการด่วน

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตเบเกอ
รี่

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริญญาตรี เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

52 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต
นายจงชนะ จันทมาศ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิตอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายธวัช ปานเสถียรกุล
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายปฏิบตั กิ าร
สาขา

นายอําพล เรืองธุระกิจ
ผูอ้ าํ นวยการสายบัญชีและการเงิน

43 ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้ า
University of Southern California

60 ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
ผลิตเบเกอรี่

-

ไม่ม ี

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
2558 – ปั จจุบนั /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการผลิต ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
อ า ห า ร แ ล ะ ฝ่ า ย วิ จ ั ย
พัฒนาผลิตภัณฑ์
2556 – 2557 /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สายการขาย
2551 – 2557 /
ร อ ง ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่
สายการผลิตอาหาร

-

ไม่ม ี

2559 – ปั จจุบนั /
รองผูจ้ ดั การใหญ่
สายปฏิบตั กิ ารสาขา
2557 – ปั จจุบนั /
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

2559 – ปั จจุบนั /
ผูอ้ าํ นวยการ สายบัญชี

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

-

ไม่ม ี

ห้านหุน้ ส่วนจํากัด โอฮานะ บางกอก /
ธุรกิจการค้าดอกไม้และต้นไม้และอุปกรณ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Business Administration
University of California at Berkeley, U.S.A.

นายวิทรู ศิลาอ่อน
เลขานุ การบริษทั
(21 เมษายน 2553)

49 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัย นอร์ท คาร์โรลายนา แชปเปิ ลฮิล
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี ด้านการบริหารการโรงแรมและอาหาร

1.59

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
และการเงิน
2555 – 2558 /
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จ ั ด การ
ใหญ่
2552 – 2555 /
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ
บริษทั ไทยฮัว้ ยางพารา จํากัด (มหาชน) /
ธุรกิจยางพารา
บริษทั เอสซีจี แอคเคาท์ตง้ิ จํากัด (เครือซิเมนต์
ไทย SCG) /
ธุรกิจให้บริการด้านบัญซี

บุตรชายคนที่ 1 ของ 2560 – ปั จจุบนั /
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) /
นางภัทรา ศิลาอ่อน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่
สายปฏิบตั กิ ารและบุคคล
2555 – ปั จจุบนั /

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

อายุ
(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา
มหาวิทยาลัย บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP)
ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย

สัด ส่ว น
การถือ หุ้น
(ร้อ ยละ)

ความสัม พัน ธ์
ทางครอบครัว
ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
2553 – ปั จจุบนั /
กรรมการบริหาร
2550 – 2553/
2551 – ปั จจุบนั /
รองผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ธุรกิจอาหารในประเทศ
2549 – 2551 /
รองผูจ้ ดั การใหญ่สาย
พัฒนา
ธุรกิจการตลาดร้านอาหาร
2545- 2549 /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2 : การดํารงตําแหน่งของผูบ
้ ริหารและผูม
้ อ
ี ํานาจควบคุมของบริษ ัท ในบริษ ัทย่อย และบริษ ัทร่วม
่
รายชือ
1. นางภัทรา ศิลาอ่อน
2. ร ้อยโทวรากร ไรวา
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นายขจรเดช ไรวา
5. นางเกษสุดา ไรวา
6. นายวิทูร ศิลาอ่อน
7. นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา
8. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล
9. นายอวิรุทธ ์ วงศ ์พุทธพิทก
ั ษ์
10. นางปัทมาวลัย รตั นพล
11. นายจอหน์ สก๊อต ไฮเน็ ค
12. นายปิ ยะ ซอโสตถิกุล
13. นายกําธร ศิลาอ่อน
14. นางพรพิไล ไรวา
15. นางพันทิพา ไรวา
16. นายสมจิตร กิตธิ รี ะกุล
17. นายจงชนะ จันทมาศ
18. นายธวั ช ปานเสถียรกุล
19. นายอําพล เรืองธุรกิจ

บริษท
ั

บริษท
ั ย่อย

่ วข้อง
บริษ ัทร่วม ริษ ัททีเ่ กีย

อส แอนด์ พ เอส แอนด์ พี
เอส แอนด์ พี
อส แอนด์อส แอนด์ ภ ัทราอส แอนด์
ภ ัทรา
เอส เค
ภ ัทรา
สุดา ภ ัทรา ภ ัทราางกอกแจุเมะโนะฮานเอส แอนด์ พี เอส แอนด์ พี
เอ็ ม เอส พี
เซียงไฮ้
เอ็ มเอสซี ฟ้ ดเฮ้
ู
าส์
ี (พีทอ
ี
ี เคเทอร์รงิ่
่ ั แนล ฟูต
่ ั แนล ฟู้ดส์ (ก ัมพแอสเซท โกลเบล
่ เรสท ัวรไทย คูซน
ซินดิเคท เตอร์เนชน
้ อร์เนชน
ิ เจนีวารสท ัวรองทไฟน ์ ไทย คูซน
ี )ี เคเทอริง่ ฟน ์ ไทย คูซน
ปักกง่ิ วียนนา
(มาเลเซีย)อส แอนด์ ดเวลลอปเมนท
พี
วลลอปเมนท์ (สิงคโป
อ็ มเอสพี พร้อพเพอรงไฮ้ ยวะซื
่ั
อ

x
//
//
//
//
/
/
/
//
//
/
//
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/
x
/
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x
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x
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/

/
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/
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/
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เอส.อาร์.
เอสเตท

/

/

/

/
//
//

หมายเหตุ :

X ประธานกรรมการ
// กรรมการบริหาร
/ กรรมการ
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํ ากัด (มหาชน)
เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ด บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ดส์ จํ ากัด
เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ด บริษัท เอส แอนด์ พี อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ ดส์ จํ ากัด (กัมพูชา)
เอส แอนด์ พี แอสเซท
บริษัท เอส แอนด์ พี แอสเซท จํ ากัด
เอส แอนด์ พี โกลเบิล
บริษัท เอส แอนด์ พี โกลเบิล จํ ากัด
ภั ทรา (เจนี วา)
บริษัท ภั ทรา (เจนี วา) เอสเอ จํากัด
เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์
บริษัท เอส แอนด์ พี เรสทัวรองท์ จํ ากัด
ี (พีทอ
ี พีทอ
ภั ทรา ไฟน์ ไทย คูซน
ี )ี
บริษัท ภั ทรา ไฟน์ ไทย คูซน
ี ี จํ ากัด
เอส เค เคเทอริง่
บริษัท เอส เค เคเทอริง่ พีทอ
ี ี จํ ากัด (สิงคโปร์)
ี
ี จํ ากัด
ภั ทรา ไฟน์ ไทย คูซน
บริษัท ภั ทรา ไฟน์ ไทย คูซน

สุดา
บริษัท สุดา จํ ากัด
ภั ทรา ปั กกิง่
บริษัท ภั ทรา อินเตอร์เนชั่นแนล เรสทัวรองท์ แมเนจเม ้นท์ (ปั กกิง่ )จํ ากัด
ภั ทรา เวียนนา
ภั ทรา เรสทัวรองท์, เวียนนา จีเอ็มบีเอช
บางกอกแจม (มาเลเซีย) บริษัท บางกอกแจม จํ ากัด (มาเลเซีย)
อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พีบริษัท อุเมะโนะฮานะ เอส แอนด์ พี จํ ากัด
เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมน บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง จํ ากัด
เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมน บริษัท เอส แอนด์ พี ดีเวลลอปเมนท์ โฮลดิง พีทอ
ี ี จํ ากัด
ี
ี จํ ากัด
เอ็มเอสซี ไทย คูซน
บริษัท เอ็มเอสซี ไทย คูซน
ิ เซส จํ ากัด
ฟู้ ดเฮ ้าส์ เคเทอร์รงิ่
บริษัท ฟู้ ดเฮ ้าส์ เคเทอร์รงิ่ เซอร์วส
เอส. อาร์. เอสเตท
บริษัท เอส. อาร์. เอสเตท จํ ากัด
เอ็มเอสพี
บริษัท เอส เอส พี พร็ อพเพอร์ต ี้ จํ ากัด
่ เรสทัวรองท์ แมเนจเม ้นท์ จํ ากัด
เซียงไฮ ้
บริษัท เซียงไฮ ้ ยั่วะซือ

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 : รายละเอีย ดเกี่ย วกับ หัว หน้ างานตรวจสอบภายในและหัว หน้ างานกํากับ ดูแ ลการปฏิ บ ตั ิ งานของบริ ษทั (Compliance) (ถ้ามี)
อายุ
ชื่อ - สกุล / ตํา แหน่ ง

หัว หน้ า งานตรวจสอบ
ภายใน
นางเชอร์ล่ี สว่างคง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประจําสํานัก
ตรวจสอบภายใน

(ปี )

คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา

ั ฑิต
47 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สัด ส่ว น ความสัม พัน ธ์
การถือ
หุ้น
ทางครอบครัว
(ร้อ ยละ) ระหว่า งผูบ้ ริ หาร

-

ไม่ม ี

ประสบการณ์ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้อ นหล งั
ช่ว งเวลา / ตํา แหน่ ง

2558 – ปั จจุบนั /
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประจําสํานัก
ตรวจสอบ
2553 – 2558 /
ผูช้ ว่ ยฝ่ ายประจําสํานักงาน
ตรวจสอบ
2551-2552 /
ผูช้ ว่ ยฝ่ ายประจําศูนย์ดลิ เิ วอรี่

บริ ษทั / ประเภทธุร กิ จ

บริษทั เอสแอนด์พซี นิ ดิเคท จํากัด
(มหาชน)/
ธุรกิจอาหารและเครือ่ งดืม่

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

หน้ า ที่ค วามรับ ผิด ชอบของหัว หน้ า งานตรวจสอบภายใน
สํานักงานตรวจสอบกําหนดนโยบายการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตาม วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ รวมทัง้ ข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในทีเ่ ป็ นสากล เป็ นการตรวจสอบเชิงป้ องกันอย่างสร้างสรรค์ทนั เหตุการณ์ และยึดมันในจรรยาบรรณ
่
โดยกําหนดกําหนดความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ไว้ดงั นี้


ตรวจสอบให้มกี ารจัดทํารายงานทางการเงินให้เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทยและสากล มีกระบวนการจัดทํา และหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีทถ่ี กู ต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส
และเชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูล ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ



พิจารณาผลกระทบจากมาตรฐานบัญชีทม่ี กี าร เปลีย่ นแปลงและการเลือกใช้นโยบายบัญชี ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ



กําหนดและพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ส่งเสริมการดําเนินงานของบริษทั ในแนวทางเชิงป้ องกัน และสร้างสรรค์ดว้ ยเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย ให้เกิดประโยชน์และเพิม่ คุณค่าแก่องค์กร
ยิง่ ขึน้



พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ให้คาํ ปรึกษาอย่างเป็ นอิสระและเทีย่ งธรรมตามแนวทางจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาล เพือ่ ลดความ เสีย่ งจากการปฏิบตั ไิ ม่ตรงตามหลักการทีห่ น่วยงานกําหนดไว้



สนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานและพัฒนาการตรวจสอบ



จัดให้มรี ะบบประเมินผลการตรวจสอบตามนโยบายตรวจสอบและกําหนด KPIsวัดผลของผูต้ รวจสอบและสํานักงานตรวจสอบเพือ่ พัฒนาปรับปรุงงานตรวจสอบให้ดยี งิ่ ขึน้



จัดให้มกี ารตรวจสอบทีเ่ ป็ นแนวทาง Innovative Auditing



กําหนดและพัฒนาแนวทางตรวจสอบให้มกี ารปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการตรวจสอบทีก่ าํ หนดโดยองค์กรวิชาชีพสากล
และส่งเสริมให้ผตู้ รวจสอบภายในได้รบั วุฒบิ ตั ร



พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและคุณภาพในการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง ตามสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลง



ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีตามนโยบายของคณะกรรมการตรวจสอบและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน



กําหนดผังบริหารงาน กําลังพล แผนงาน และงบประมาณของสํานักงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและการบริหารงานบุคคลทีด่ ี



ปฏิบตั ภิ ารกิจทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายเพิม่ เติม

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4 : รายละเอีย ดเกี่ย วกับ รายการประเมิ น ราคาทรัพย์สิ น
- ไม่ม ี -
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เอกสารแนบ 5 : อื่น ๆ
- ไม่ม ี -

