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สารจากประธานกรรมการ 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

ในท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจโลกท่ียงัชะลอตวั และปัญหาท่ีเกิดจาก

วิกฤตการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง อุทกภัยซึ่ง

เกิดขึน้ในหลายภูมิภาคของประเทศไทย ในปี 2553 ท่ีผ่านมา บริษัท ส.

ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) ได้ฟันฝ่าปัญหาและอปุสรรคในการดําเนินการ

มาได้ด้วยดี จนสามารถดําเนินการให้ประสบความสาํเร็จโดยตอ่เน่ือง 

ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ผมขอสรุปภาพรวมของสภาวะ

เศรษฐกิจของไทย และรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา และใคร่ถือโอกาสเรียนท่านผู้ ถือ

หุ้นให้ทราบถงึแนวโน้มการดําเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 

สภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2553 

ในรอบปี 2553เศรษฐกิจไทยเติบโตขึน้ประมาณร้อยละ 7.5 เปรียบเทียบกบัอตัราการเจริญเติบโตของ

เศรษฐกิจในรอบปี 2552 ซึง่ติดลบอยูร้่อยละ 2.2 ถือวา่เศรษฐกิจของประเทศเร่ิมฟืน้ตวัอย่างมีนยัสําคญั ปัจจยั

หลกัท่ีทําให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในปี 2553 เกิดจากการขยายตวัของการบริโภคในภาคเอกชน และการลงทนุ

จากตา่งประเทศ สว่นอตัราเงินเฟ้อของประเทศได้เพ่ิมสงูขึน้จากเดิมท่ีติดลบร้อยละ 0.8 เป็นร้อยละ 3 ซึง่ยงัอยู่

ในกรอบเป้าหมายอตัราเงินเฟ้อท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนด อย่างไรก็ตามเพ่ือป้องกนัปัญหาเงินเฟ้อใน 

อนาคต ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับอตัราดอกเบีย้อ้างอิงเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 2 และร้อย

ละ 2.5 ในปัจจบุนั 

การดาํเนินการของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

ในปี 2553 ท่ีผ่านมา การดําเนินการของ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) ยังมีการ

เปลีย่นแปลงในทางที่แสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เหน็ได้จากการท่ีบริษัท

ฯ ได้เข้าไปลงทุนซือ้กิจการของบริษัทผู้ ผลิตอาหารแข่แช็งเพ่ือผลิตอาหารแช่แข็งเข้าสู่ตลาดตามแนวโน้ม
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พฤติกรรมการบริโภคอาหารสําเร็จรูปยคุใหม่  ซึง่เน้นความใหม่ สด และใช้เวลาในการเตรียมอาหารน้อยท่ีสดุ  

นอกจากนัน้ ยงัได้เร่ิมโครงการเปิดสาขาขนาดเล็กเพ่ือจําหน่ายอาหารท่ีมีคณุภาพของบริษัทฯ ในย่านชมุชน 

โดยเน้นรูปแบบการตกแต่งท่ีสวยงามและทนัสมัย ให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค ทัง้นี ้นอกจากการหวงัผลใน 

การขยายธุรกิจของบริษัทฯแล้ว ยังเป็นการวางรากฐานของการดําเนินธุรกิจลกัษณะฟรานไชส์ในอนาคต 

เพ่ือให้คนไทยมีโอกาสในการประกอบธุรกิจของตนเอง 

ในส่วนผลประกอบการของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในรายงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซึ่งอยู่ใน

รายงานประจําปี 2553 นีแ้ล้ว 

สดุท้ายนี ้ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น และลกูค้าของบริษัทฯ ทกุท่านท่ี

ได้ให้ความอปุการคณุต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา  และขอช่ืนชม และขอบคณุคณะผู้บริหาร และพนกังานที่ได้

ทุ่มเทการทํางานให้แก่บริษัทฯ อย่างตอ่เน่ืองจนทําให้ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) เจริญก้าวหน้า

อยา่งมัน่คงในปัจจบุนั 

 

 

(นายสมชาย  สกลุสรุรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

ในปี พ.ศ. 2553 ท่ีผ่านมา แม้ว่าการเมืองภายในประเทศจะไม่น่ิงสกั

เทา่ไรนกั ประจวบกบักําลงัซือ้จากทัว่โลกท่ีได้ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ อีกทัง้

ราคานํา้มันขึน้สงูทําลายสถิติ ล้วนเป็นเหตุปัจจัยสําคัญท่ีเป็นผลกระทบการ

เจริญเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศอยา่งมีนยัทัง้สิน้ 

สว่นผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาก็อาจกลา่วได้ว่าเป็นปีท่ี

สวนภาวะการณ์อีกปีหนึ่ง นั่นคือได้ทําสถิติยอดขายสงูจากปี 2552 คิดเป็น

อตัราร้อยละกว่า 37 ซึง่ยอดเติบโตจากผลิตภณัฑ์เดิมในอตัราร้อยละ 14 ในขณะท่ีผลิตภณัฑ์ใหม่ประเภท

อาหารแช่แข็งมีสดัสว่นยอดขายรวมร้อยละ 10.1 ปีท่ีผ่านมา ก็อาจกลา่วได้วา่เป็นปีท่ีบริษัทฯ บรรลพุนัธกิจท่ี

เรียกวา่เราได้สานฝันจาก " ต้นนํา้ไปสู่ปลายนํา้ “ หรืออาจพดูได้ว่า เราได้ตอ่จ๊ิกซอว์ “ จากธุรกิจฟาร์มสู่โต๊ะ

อาหาร ” ได้สาํเร็จก็วา่ได้ 

สุดท้ายนี  ้ความสําเร็จแต่ละย่างก้าวจะเป็นไปไม่ได้ถ้าขาดซึ่งการสนับสนุนของบุคคลผู้ เก่ียวข้อง 

ตลอดจนแรงงานและแรงใจของผู้บริหาร และพนกังานทกุระดบัชัน้  กระผมจึงขอฝากความช่ืนชม และความ

ขอบคณุอยา่งจริงใจมา ณ ท่ีนี ้

 

 
(นายเจริญ รุจิราโสภณ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ข้อมูลทั่วไป 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสขุมุวิท 
71 (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขต
วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธรุกิจ: ผลติและจําหน่ายผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้
สกุร 

เลขทะเบยีนบริษัท: 0107537001811 

โทรศพัท์: (02) 391–1010 

โทรสาร:  (02) 391-1792 

Website: http://www.sorkon.co.th 

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน: 80,850,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
8,085,000 หุ้น 

หุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด:  8,085,000 หุ้น 

ราคามลูคา่หุ้นที่ตราไว้ (Par Value): 10.00 บาทตอ่หุ้น 

จํานวนบริษัทยอ่ย: 3 บริษัท 

ช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย:  SORKON 
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ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษัท 

งบดุล 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 408.52 38 338.40 34 415.53 44 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 657.83 62 661.59 66 518.95 56 

สินทรัพย์รวม 1,066.35 100 999.99 100 934.48 100 

หนีส้นิหมนุเวียน 711.32 67 680.41 68 657.73 70 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน 53.42 5 69.22 7 58.75 7 

หนีส้ินรวม 764.74 72 749.63 75 716.48 77 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 301.61 28 250.36 25 218.00 23 
 
 
 

งบกาํไรขาดทุน 

ประจาํปี 

2553 2552 2551 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 1,504.87 98 1,199.15 99 1,125.94 97 

รายได้อื่น 23.95 2 14.22 1 31.18 3 

รวมรายได้ 1,528.82 100 1,213.37 100 1,157.12 100 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 94.68 6 93.77 8 59.27 5 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 94.68 6 77.45 6 58.74 5 

กําไรหลงัภาษีเงินได้ 51.44 3 37.41 3 9.44 1 

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 1.68 0 0.53 0 (0.04) 0 

กาํไรสุทธิ 49.76 3 36.88 3 9.48 1 

กาํไรสุทธิต่อหุ้น  (บาท) 8.07  6.14  1.57  
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งบกระแสเงนิสด 

ประจาํปี 

2553 2552 2551 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 66.85 132.86 62.25 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (16.12) (76.35) (32.76) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (46.73) (57.22) (30.94) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 4.00 (0.71) (1.45) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 2.18 2.90 4.34 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 6.18 2.19 2.89 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 
ประจาํปี 

2553 2552 2551 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )เทา่(  0.6 0.5 0.6 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว )เทา่(  0.4 0.4 0.5 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด )เทา่(  0.1 0.2 0.1 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า )เทา่(  6.3 5.6 6.3 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย )วนั (  58 65 58 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ )เทา่(  8.4 9.1 10.3 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย )วนั (  43 40 35 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า )เทา่(  8.9 7.3 9.6 

ระยะเวลาชําระหนี ้ )วนั (  41 50 38 

Cash Cycle (Days) 60 55 55 

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 24.3% 28.5% 28.5% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.8% 8.1% 2.5% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.4% 3.1% 0.8% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 18.6% 16.0% 4.3% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 
ประจาํปี 

2553 2552 2551 

อตัราสว่นแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 31.3% 28.3% 19.7% 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ )เทา่ (  1.5 1.2 1.2 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น )เทา่(  2.5 3.0 3.3 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ )เทา่(  3.8 4.3 1.7 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั )เทา่(  1.0 1.1 0.7 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 57% 30% 35% 
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ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือการเป็นผู้ ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สุกร 

อาหารทะเลแปรรูป อาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สกุร อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน การทําฟาร์มและจัด

จําหน่ายสกุรพนัธ์ุและสกุรขนุ และการทําร้านอาหารประเภท quick-service restaurants โดยผลิตภณัฑ์ของ

กลุ่มบริษัทจะเป็นการวางจําหน่ายภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยส่งออกเป็นบางส่วนเพ่ือสนองความ

ต้องการผลติภณัฑ์อาหารไทยแบบสาํเร็จรูปท่ีมีสงูขึน้ในตา่งประเทศ 

โครงสร้างการดําเนินงานของกลุม่บริษัท 

ธุรกิจ 

บริษัท 

อาหาร 
แปรรูปจาก 
เนือ้สกุร 

อาหารทะเล
แปรรูป 

อาหารขบ
เคีย้วท่ีทํา
จากเนือ้สกุร 

อาหารแช่แข็ง
พร้อม

รับประทาน 

ร้านอาหาร
จานดว่น 

ฟาร์มสกุร 

SORKON ผลติ และ 
จดัจําหน่าย 

จดัจําหน่าย ผลติ และ 
จดัจําหน่าย 

ผลติ และ 
จดัจําหน่าย 

จดัจําหน่าย  

MFP  ผลติ     
SKKF  จดัจําหน่าย     
SPS      ผลติ และ 

จดัจําหน่าย 
SORKON คือ บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) 

MFP คือ บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิง่ จํากดั 

SKKF คือ บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั 

SPS คือ บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั 

 

อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร 

อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร เป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และเป็นธุรกิจแรกที่ดําเนินการมา

ตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุรดําเนินการผลิตโดยโรงงานทัง้ 2 แห่ง

ของ SORKON คือ โรงงานบางพลีและโรงงานนครปฐม และมี SORKON และ SKKF เป็นผู้ ทําการตลาดและ
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จดัจําหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัตลาดสดในประเทศทัง้หมด 

ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซือ้ ตัวแทนในต่างจังหวัด ผู้ แทนจําหน่ายแบบขายตรงถึง

ผู้บริโภค และตลาดตา่งประเทศผ่านทางผู้ นําเข้าในตา่งประเทศ ประเทศท่ีนําเข้าคือ จีน ฮอ่งกง และมาเก๊า 

อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สุกร ประกอบด้วย หมูหยอง  หมูแผ่น  กุนเชียง  ไส้กรอกอีสาน หมูยอ  

ลกูชิน้หม ูและอื่นๆ อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุรของบริษัท จะมีทัง้ที่รับจ้างผลิต (OEM) และผลิตภายใต้

ย่ีห้อของตนเองโดยมีอตัราสว่น 10:90 อาหารแปรรูปที่ทําจากเนือ้สกุรของบริษัทมีการผลิตภายใต้ย่ีห้อ “หมดีู”  

“ส. ขอนแก่น” “หมเูหาะ” “ห้วยแก้ว” และ “บ้านไผ”่ 

อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลกัของบริษัท ดําเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP โดยมี 

SORKON และ SKKF เป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทัง้หมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจัดจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอื่นๆ ประกอบด้วยผู้ ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซือ้ ตัวแทนใน

ต่างจงัหวดั ผู้แทนจําหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และตลาดต่างประเทศผ่านทางผู้ นําเข้าในต่างประเทศ 

ประเทศท่ีนําเข้าหลกั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น และเกาหลี โดยในปัจจบุนัเป็นการผลิตเพื่อสง่ออก 15% 

การผลติเพ่ือขายในประเทศผา่นชอ่งทางตลาดสด 50% และผา่นชอ่งทางโมเดิร์นเทรด 35% 

อาหารทะเลแปรรูป ประกอบด้วย ลกูชิน้ปลาที่มีการแบง่ผลิตภณัฑ์ตามเกรดคณุภาพเพ่ือเป็นการเจาะ

ตลาดบนและตลาดล่าง ลกูชิน้กุ้ งและลกูชิน้ปลาหมึก ปัจจุบนับริษัทเป็นผู้ผลิตลกูชิน้ทะเลรายใหญ่ท่ีสดุของ

ประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 80% นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในสาย

ธรุกิจนี ้โดยได้ทําการลงทนุในเคร่ืองจกัรเมื่อปลายปี 2553 และคาดวา่จะสามารถทําการผลิตผลิตภณัฑ์ใหมไ่ด้

ภายในปี 2554 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท จะมีทัง้ท่ีผลิตภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และรับจ้างผลิต 

(OEM) โดยมีสดัสว่น 95:5 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทเป็นการผลติภายใต้ย่ีห้อ “แต้จ๋ิว” 
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นํา้พริกและนํา้จิม้จะถูกรวมอยู่ในสายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวตัถุดิบจําพวกกุ้ ง

และปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของบริษัททัง้หมด 

คือย่ีห้อ “ไทยเดิม” โดยมีบริษัทเป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยนํา้จิม้นัน้เป็น

การผลิตเป็นสินค้าเสริมให้กับอาหารทะเลแปรรูปของบริษัทฯ ในปี 2553 ยอดขายนํา้พริกและนํา้จิม้อยู่ท่ี

ประมาณ 25.68 ล้านบาท หรือเติบโตเพ่ิมขึน้ 8.03% จากปี 2552  

อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร 

อาหารขบเคีย้วที่ทําจากเนือ้สกุร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON เป็นผู้ ทํา

การตลาดและว่าจ้างให้บริษัท ดีทแฮล์ม จํากัด เป็นตัวแทนจัดจําหน่าย อาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สุกร 

ประกอบด้วย หมอูบ, หมแูผ่นสแน็ค, ปลาแผ่น, กุ้ งแผ่น โดยเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของตนเองทัง้หมด คือ

ย่ีห้อ “อองเทร่” โดยในปัจจบุนัเป็นการจําหนา่ยภายในประเทศกว่าร้อยละ 90 

อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานมหาชยัของ SORKON ซึง่เป็นโรงงานแห่งใหม่ของ

บริษัท ซือ้มาจาก บริษัท นารายณ์อินเตอร์ฟู้ ดส์ จํากัด โดยในปัจจุบนัจะเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของลกูค้า

ทัง้หมด (OEM) ส่งออกร้อยละ 70 จําหน่ายในประเทศร้อยละ 30 ตลาดต่างประเทศท่ีสําคญั คือ ฮ่องกง 

องักฤษ และเยอรมนั รวมถึงประเทศในแถบยโุรป และสหรัฐอเมริกา ผลิตภณัฑ์ของบริษัทประกอบด้วยอาหาร

แชแ่ข็งทัง้อาหารคาวและอาหารหวาน 

ร้านอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants 

บริษัทได้มีการลงทนุเปิดร้านอาหารประเภท Quick-Service Restaurants 2 สาขาในปี 2553 ภายใต้

ช่ือร้าน “Zaap Express” โดยเป็นร้านอาหารท่ีขายอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานท่ีผลติจากโรงงานของบริษัท 

บริษัทคาดว่าร้านอาหารจะเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัทท่ีสําคัญต่อไปในอนาคต เม่ือบริษัท

สามารถขยายสาขาของร้านอาหารได้ครอบคลมุมากย่ิงขึน้ โดยใช้ระบบแฟรนไชส์บางสว่นและบริษัทลงทนุเอง

อีกบางสว่น 
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การทาํฟาร์มและการจาํหน่ายสุกร 

บริษัทมีการทําฟาร์มสุกรท่ีโคราช โดยเป็นการนําสุกรแม่พันธ์ุจากต่างประเทศมาผสมพันธุ์ เพ่ือ

จําหน่ายเป็นสกุรพนัธ์ุเพ่ือขายให้กับผู้ เลีย้งสกุรอีกต่อหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการจําหน่ายลกูสกุรขุนให้ผู้

เลีย้งนําไปเลีย้งต่อ และจําหน่ายสกุรขนุท่ีบริษัทเลีย้งเองจนโตเต็มท่ีให้กบัโรงฆ่าสตัว์อีกด้วย โดยธุรกิจการทํา

ฟาร์มสกุรนีเ้ป็นการทําเพื่อสนบัสนนุการใช้วตัถดุิบประเภทเนือ้สกุรของธุรกิจอาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร

ของบริษัทฯ  
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

บริษัทฯ  มีความเสีย่งอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้  และความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน  การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 

เน่ืองจากเงินกู้ เป็นแหลง่เงินทนุท่ีสําคญัแหลง่หนึ่งของบริษัท โดยบริษัทมีแผนในการบริหารความเสี่ยงโดยการ

บริหารกระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการใช้เงิน และรักษาระดบัโครงสร้างเงินทนุ

ให้เหมาะสมกบักระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน จากการท่ีบริษัทส่งออกสินค้าจํานวนหนึ่งไป

ขายยงัตา่งประเทศ บริษัทไมไ่ด้มีการทําสญัญาป้องกนัความเสีย่งไว้ เพราะมลูคา่การสง่ออกยงัอยูใ่นระดบัท่ีไม่

สงูนกั 

การขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากลักษณะขัน้ตอนการผลิตของบริษัทยังต้องอาศัยแรงงานเป็นจํานวนมาก ในการแปรรูป

วตัถดิุบ แรงงานในท้องถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นสว่นประกอบสําคญัในการดําเนินการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มี

นโยบายในการสร้างแรงจงูใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้

บริษัทยงัเน้นให้มีการฝึกฝน และการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนการ

นําเคร่ืองจักรมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งในปี 2554 คาดว่าจะสามารถติดตัง้เคร่ืองจักรได้เสร็จ ทําให้ความ

ต้องการใช้แรงงานลดลงประมาณร้อยละ 30 

ความผันผวนของต้นทุนการผลติ 

ต้นทนุการผลิตท่ีสําคญัคือวตัถดิุบและค่าแรง ความเสี่ยงด้านการผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้ในการ

ผลิต โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคานํา้มันเชือ้เพลิงและอาหารสตัว์  ภาวะราคานํา้มันท่ีสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองมีผล

คกุคามต่อธุรกิจการเลีย้งสกุร เน่ืองจากพืชไร่ท่ีเป็นวตัถดิุบหลกั  ได้ถกูแย่งซือ้ไปผลิตเป็นเอทานอลเพื่อนําไป

ผสมกบันํา้มนัเบนซิน ทําให้ต้นทนุอาหารสตัว์ได้ถีบตวัสงูขึน้เป็นอย่างมาก รวมถึงต้นทนุค่าขนส่งท่ีเพ่ิมสงูขึน้ 
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เป็นปัจจยัให้ราคาเนือ้สกุรสงู ปัจจยัอ่ืนท่ีมีผลตอ่การขึน้ลงของราคาเนือ้สกุรประกอบด้วยความต้องการบริโภค

เนือ้สกุร ผลผลิตของฟาร์มผู้ เลีย้งสกุร ภาวะความแห้งแล้ง และโรคระบาดสตัว์ นอกจากนีอ้ตัราค่าแรงขัน้ต่ําท่ี

ปรับเพ่ิมสงูขึน้และผลตอบแทนท่ีสงูขึน้เพ่ือเป็นแรงจงูใจเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยงัสง่ผลโดยตรง

ต่อต้นทนุการผลิต ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้ขึน้ไปตามอตัราต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้นัน้ 

จะสง่ผลให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลง 

ในช่วงท่ีต้นทนุการผลิตมีความผนัผวนสงู บริษัทได้มีการรับมือโดยการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้เพ่ือลดต้นทุน รวมไปถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั และการวางแผนในระยะยาวในการเพ่ิม

ประสทิธิภาพการผลติโดยการนําเคร่ืองจกัรมาใช้ในการผลติให้มากย่ิงขึน้  

โรคระบาดในสุกร 

เน่ืองจากธรุกิจหนึ่งของกลุม่บริษัท คือการทําฟาร์มสกุร และการผลติผลิตภณัฑ์จากเนือ้สกุร ดงันัน้โรค

ระบาดในสกุรจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการทําฟาร์ม ราคาวตัถุดิบ และยงัอาจส่งผลกระทบต่อ

ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคในด้านความปลอดภยัของอาหาร 

บริษัทได้มีการค้นคว้าพฒันาระบบการจดัการฟาร์ม ระบบสขุาภิบาล และระบบการควบคมุคณุภาพ

การผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพื่อสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของสินค้า

ให้กบัผู้บริโภค ในด้านทําเลท่ีตัง้ของฟาร์มสกุรของบริษัทฯ มีภเูขาล้อมรอบอยู่ทําให้โรคระบาดจากฟาร์มอ่ืน

แพร่ระบาดมาสูฟ่าร์มของบริษัทฯ ได้ยาก 

ความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอํานาจใน

การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ 44.74 ของทุนท่ี

ออกจําหน่ายและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ สง่ผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเข้ามามีอํานาจในการ

บริหารจดัการบริษัทฯ ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถท่ีจะรวบรวม

เสียงสว่นใหญ่ในการลงมติผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตา่งๆ ท่ีต้องได้รับเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวรุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียง
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ลงคะแนนในวาระที่ตนเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้การบริหารงานและดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้และมีการถ่วงดลุ  บริษัทฯ จงึได้มีการแตง่ตัง้บคุคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือเข้ามากํากบัดแูล ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 
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โครงสร้างการถอืหุ้นและการจัดการ 

โครงสร้างการถือหุ้น 

ช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
1. ครอบครัว รุจิราโสภณ 
          นายเจริญ รุจิราโสภณ 
          นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 
          นางนิรมล รุจิราโสภณ 
          นายจรัสภล รุจิราโสภณ 
          นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

3,617,212 
2,317,500 

565,950 
446,292 
162,058 
125,412 

44.74 
28.66 
7.00 
5.52 
2.00 
1.55 

2. บริษัทย่อย 
         บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั 
         บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 

1,873,860 
1,438,860 

435,000 

23.18 
17.80 
5.38 

3. กลุม่บริษัท ภพเทรด จํากดั 
          บริษัท เมโทร อะโกรอินดสัทรี จํากดั  
          บริษัท ภพเทรด จํากดั 

1,134,947 
1,064,325 

70,622 

14.04 
13.16 
0.87 

4. บริษัท ไทยฟู้ ดอนิดสัทรี จํากดั 356,599 4.41 
5. ครอบครัว ศิริชยาพร 
        นายเธียรเทพ ศิริชยาพร 
        นางทองทิพย์ ศิริชยาพร 

262,000 
137,000 
125,000 

3.24 
1.69 
1.55 

6. นายอําพล ดีเลศิวงศ์ 50,000 0.62 
7. นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยธุยา 40,425 0.50 
8. พล.ร.อ.บรรณวิทย์ เก่งเรียน  40,425 0.50 
9. นางยวุดี ทรัพย์รุ่งทวีผล 40,425 0.50 

10. พล.ต.ชาญชิต เพียรเลศิ 30,640 0.38 
รวม 7,446,533 92.10 

 

  



 

 

 

โครงสร้าง

 

งการจัดการ  
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รายการระหว่างกัน 

ในระหวา่งปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบั กรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันี ้

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

การเข้าทํารายการระหวา่งกนัของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป็นธุรกิจปกติ 

และสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัท ซึง่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป  

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทาํรายการระหว่างกัน 

ในการทํารายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทํารายการกบับคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดย

คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั สําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทกําหนดให้ต้องผ่านการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินมาทําการประเมินราคาของรายการระหวา่ง

กนันัน้ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนัน้จงึนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติัตอ่ไป  

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะ

ความสัมพนัธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่สําคัญ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2553 

 1.นายเจริญ รุจิราโสภณ ผู้ ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ 

และผู้บริหาร 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เช่าท่ีดินเลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 

ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา  เนือ้ ท่ีประมาณ  368 ไร่ 72 

ตารางวา 

103,680 บาท 

 

2. นายประสาร มฤคพิทกัษ์ กรรมการอสิระ ให้บริการ ฝึกอบรมแก่พนักงานของบริษัท 

หลักสูตร “สร้างสรรค์พลังร่วม ส.ขอนแก่น” 

และ ”หลักสูตรการบริการเหนือความ

คาดหมาย” 

15,000 บาท 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา 

ปี 2553 ถือเป็นปีท่ีธุรกิจของบริษัท มีอตัราการเติบโตของยอดขายสงูถึงร้อยละ 26 จาก 1,199 ล้าน

บาท ในปี 2552 เพิม่ขึน้เป็น 1,505 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นอตัราการเติบโตสงูสดุในรอบ 7 ปี นบัตัง้แตปี่ที่บริษัทได้

มีการขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป สาเหตุเพราะปี 2553 เป็นปีท่ีธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทานมีการผลิตเต็มปี โดยธุรกิจดงักลา่วทํารายได้ให้กบับริษัทในปี 2553 เทา่กบั 152 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จาก 12 ล้านบาทในปี 2552 โดยยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้นีเ้ท่ากบัร้อยละ 46 ของสว่นของยอดขายท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมด

ในปี 2553 นอกจากนี ้ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในปี 2553 ยงัมีอตัราการเติบโตของรายได้ท่ีร้อยละ 10 หรือ

เพ่ิมขึน้ 56 ล้านบาท ปี 2553 ยงัเป็นปีที่บริษัทได้ขยายกิจการเข้าสูธุ่รกิจร้านอาหาร โดยมียอดขายของปี 2553 

เทา่กบั 3 ล้านบาท  

อยา่งไรก็ดี ปี 2553 ยงัเป็นปีที่บริษัทประสบปัญหาด้านต้นทนุการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อนัมีสาเหตมุาจาก

ราคาวตัถดิุบ คา่แรงและคา่นํา้มนัที่สงูขึน้ โดยเนือ้สกุรและชิน้สว่นของสกุรซึ่งเป็นวตัถดิุบหลกัอย่างหนึง่ มีการ

ปรับราคาขึน้ค่อนข้างมาก โดยเป็นผลสืบเน่ืองจากความต้องการบริโภคเนือ้สุกร และต้นทุนการเลีย้งสุกร

เพ่ิมขึน้ จากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ ต้นทนุอาหารสตัว์ ผลผลิตของฟาร์มผู้ เลีย้งและโรคระบาด เป็นผลให้

ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลงจากปีท่ีผ่านมาประมาณ 4% นอกจากนีร้าคานํา้มนัในตลาดโลก

ในปีที่ผ่านมามีการปรับตวัสงูขึน้เป็นอย่างมาก ส่งผลให้วตัถดิุบอ่ืนๆ ท่ีใช้ในการผลิต รวมไปถึงบรรจภุณัฑ์ มี

การปรับราคาสูงขึน้ อัตรากําไรขัน้ต้นในปี 2553 เท่ากับ 366 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 ของยอดขาย 

เปรียบเทียบกบั 342 ล้านบาทในปี 2552 หรือร้อยละ 29 ของยอดขาย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2553 เท่ากับ 294 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.5 ของยอดขาย

เปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2552 ท่ี 245 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.4 ของยอดขาย 

โดยมีคา่ใช้จ่ายในการขายเป็นอตัราร้อยละ 8 ของยอดขายเท่ากบัปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของแตล่ะสายธุรกิจ 

 
2553 2552 2551 

ล้าน
บาท สัดส่วน ล้าน

บาท สัดส่วน ล้าน
บาท สัดส่วน 

อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร       

 
ในประเทศ 624.4 40.8% 570.5 47.0% 567.3 49.0% 
สง่ออก   21.6   1.4%   23.2   1.9%   14.4   1.2% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 
ในประเทศ 392.3 25.7% 337.7 27.8% 320.4 27.7% 
สง่ออก   75.5   4.9%   68.5   5.6%   63.2  5.5% 

อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้หมู       

 
ในประเทศ   86.7 5.7%   68.3   5.6%   70.3  6.1% 
สง่ออก    6.1 0.4%    4.5   0.4%    6.9  0.6% 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน       

 
ในประเทศ   63.7 4.2%     6.2   0.5% -  0.0% 
สง่ออก   88.1 5.8%     5.7   0.5% -  0.0% 

ร้านอาหาร    3.0 0.2%     0.2   0.0% -  0.0% 

การจําหน่ายสุกรพันธ์ุและสุกร
ขุน 

143.5 9.4% 114.3   9.4%   83.3  7.2% 

รวมรายได้จากการขาย 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.8% 1,125.9 97.3% 

 

ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2553 มีอตัราเติบโตร้อยละ 8.81 จาก 594 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 646 ล้าน

บาท ในปี 2553 โดยมีปัจจัยหลกัมาจากความต้องการที่เพ่ิมสงูขึน้ของตลาดในประเทศ อตัราการทํากําไร

ขัน้ต้นของธรุกิจในปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 35.6 หรือลดลงร้อยละ 3.3 จากปี 2552 
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ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป 

รายได้จากการขายในปี 2553 มีอตัราเติบโตร้อยละ 15.20 จาก 406 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 468 

ล้านบาท ในปี 2553 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของตลาดทัง้ในและนอกประเทศ โดย

การขายในประเทศเติบโตร้อยละ 16.20 ในขณะท่ีการขายไปตลาดตา่งประเทศเติบโตร้อยละ 10.20 อตัราการ

ทํากําไรขัน้ต้นของธรุกิจในปี 2553 อยูท่ี่ร้อยละ 18.7 ซึง่ใกล้เคียงกบัปี 2552 

ธุรกจิอาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2553 มีอตัราเติบโตร้อยละ 27.50 จาก 73 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 93 ล้าน

บาท ในปี 2553 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของตลาดในประเทศโดยเติบโตเพ่ิมสงูขึน้ถึง

ร้อยละ 27.50 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 21.3 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1 จากปี 2552 

ธุรกจิอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 

รายได้จากการขายในปี 2553 เพิม่ขึน้จาก 12 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 152 ล้านบาท ในปี 2553 โดย

มีสาเหตมุาจากการท่ีบริษัทสามารถผลติได้เตม็ปี เม่ือเทียบกบัปี 2552 ท่ีเป็นปีที่บริษัทเพ่ิงเร่ิมธุรกิจจากการซือ้

สินทรัพย์ในช่วงคร่ึงหลงัของปี อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 6.3 ต้นทนุของบรรจุ

ภณัฑ์ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นสาเหตหุลกัท่ีทําให้อตัราการทํากําไรไมส่งูเท่าท่ีควร 

ธุรกจิร้านอาหาร 

รายได้จากการขายในปี 2553 มีอตัราเติบโตร้อยละ 1,400 จาก 0.2 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 3.0 ล้าน

บาท ในปี 2553 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 49.3 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.6 จากปี 

2552 

ธุรกจิจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 

รายได้จากการขายในปี 2553 มีอตัราเติบโตร้อยละ 25.55 จาก 114 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 144 

ล้านบาท ในปี 2553 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2553 อยู่ท่ีร้อยละ 12.6 หรือลดลงร้อยละ 3.3 จาก
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ปี 2552 โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาขาย และภูมิอากาศในบางช่วงท่ีไม่

เอือ้อํานวย 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์และสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์รวมของบริษัทมีจํานวน 1,066 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์

หมนุเวียนจํานวน 409 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 307 ล้านบาท และสินทรัพย์ระยะยาวอ่ืนอีก 

351 ล้านบาท 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ 6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 2 ล้านบาทของปี 2552 

โดยเป็นกระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมดําเนินงานเทา่กบั 67 ล้านบาท โดยลดลงจากจํานวน 133 ล้านบาท ใน

ปี 2552 โดยมีสาเหตมุาจากความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีการลงทนุเพิ่มใน

ปี 2553 จํานวน 34 ล้านบาท จากการซือ้เคร่ืองจกัรเพ่ือใช้ในการขยายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

และจากการลงทนุในธรุกิจร้านอาหาร กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินปี 2553 เทา่กบั 8 ล้านบาท 

ประกอบด้วย การชําระคืนหนีร้ะยะยาว หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน และเจ้าหนีเ้ช่าซือ้ และเป็นการ

จา่ยเงินปันผลอีก 8 ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เทา่กบั 0.6 เท่า ซึง่ใกล้เคียงกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ี 0.5 เทา่ ในขณะท่ีมีวงจรเงินสด (cash cycle) เทา่กบั 60 วนั เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่าน

มาท่ีเฉลีย่อยูท่ี่ 55 วนั 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ในปี 2553 บริษัทได้มีการกู้ ยืมเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้ จํานวน 46 ล้านบาท เพ่ือมาชําระคืนเงินกู้ระยะยาว

ท่ีถึงกําหนดชําระ เงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากบั 582 ล้านบาท ประกบด้วย

เงินกู้ ยืมระยะสัน้ 501 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาว 65 ล้านบาท และเจ้าหนีส้ญัญาเช่าทางการเงินและเจ้าหนี ้

เช่าซือ้อีก 16 ล้านบาท โดยสดัส่วนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 จาก

โครงสร้างของหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้
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ถือหุ้น (Net Debt-to-Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เทา่กบั 1.9 เทา่ เม่ือเปรียบเทียบกบั 2.3 เทา่ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 302 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 21 จากปีท่ีผา่นมา 

 



 
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”) 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 



 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 งบกาํไรขาดทุนรวม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของ
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความ
ถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ตอ้ง
วางแผนและปฏิบติังานเพ่ือใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งมีเหตุผลวา่งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็น
จาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการบญัชีท่ีกิจการใช้
และประมาณการเก่ียวกบัรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ดัทาํข้ึน ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีนาํเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือวา่การ
ตรวจสอบดงักล่าวใหข้อ้สรุปท่ีเป็นเกณฑอ์ยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 28 กมุภาพนัธ์ 2554 



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบดุล

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 6,186,079        2,183,778        1,167,760        524,871           
ลูกหน้ีการคา้
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       -                       3,605,456        3,297,504        
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 240,052,693    214,493,669    230,479,233    206,880,339    
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (500,329)          (1,051,000)       (500,329)          (1,051,000)       
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 8 239,552,364    213,442,669    233,584,360    209,126,843    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ดอกเบ้ียคา้งรับ
   และเงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 3,624,709        4,198,260        1,057,331        35,819             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 135,595,966    94,551,053      84,731,798      57,264,085      
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน
   ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       6,534,721        -                       6,534,721        
   ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 13,286,016      7,574,624        11,315,474      5,363,772        
   อ่ืน ๆ - สุทธิ 10,273,960      9,916,995        7,096,754        6,216,011        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 408,519,094    338,402,100    338,953,477    285,066,122    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 10 2,267,642        2,266,411        -                       -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       223,077,559    223,077,559    
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 12 -                       2,740,121        -                       6,544,155        
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 13 -                       -                       -                       -                       
สุกรพนัธ์ุ - สุทธิ 14 10,034,738      15,748,484      -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 306,922,870    302,197,037    215,652,988    213,528,717    
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน
   ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 16 332,979,701    332,979,701    61,060,000      61,060,000      
   อ่ืน ๆ 5,623,418        5,660,399        5,534,458        5,648,399        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 657,828,369    661,592,153    505,325,005    509,858,830    
รวมสินทรัพย์ 1,066,347,463 999,994,253    844,278,482    794,924,952    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 501,083,526    455,973,445    343,062,431    274,419,829    
เจา้หน้ีการคา้
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                       -                       13,325,747      12,534,371      
   กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 128,522,681    117,395,316    93,162,604      80,727,783      
รวมเจา้หน้ีการคา้ 128,522,681    117,395,316    106,488,351    93,262,154      
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 3,962,950        2,677,654        2,661,554        1,689,808        
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 2,210,079        3,802,051        1,951,915        3,423,663        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 21,735,044      50,148,473      21,735,044      45,749,342      
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 6,982,238        4,619,841        814,106           3,205,198        
   ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 5,866,302        5,881,804        3,921,095        4,201,902        
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 36,529,664      34,948,251      31,395,118      29,704,685      
   อ่ืน ๆ 4,427,206        4,959,209        3,227,580        3,002,966        
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 711,319,690    680,406,044    515,257,194    458,659,547    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 18 8,485,978        4,467,028        5,975,976        1,876,390        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 2,173,897        4,383,973        1,634,991        3,586,906        
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 19 42,765,000      60,368,099      42,765,000      59,673,915      
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 53,424,875      69,219,100      50,375,967      65,137,211      
รวมหนีสิ้น 764,744,565    749,625,144    565,633,161    523,796,758    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบดุล (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 8,085,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 80,850,000      80,850,000      80,850,000      80,850,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 8,085,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 80,850,000      80,850,000      80,850,000      80,850,000      
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 50,281,000      50,281,000      50,281,000      50,281,000      
ผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน 75,918,420      75,918,420      75,918,420      75,918,420      
   ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย 10,904,024      10,904,024      -                       -                       
หุน้ทุนของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (25,526,950)     (33,124,747)     -                       -                       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 8,085,000        8,085,000        8,085,000        8,085,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 93,971,161      51,983,272      63,510,901      55,993,774      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 294,482,655    244,896,969    278,645,321    271,128,194    
ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 7,120,243        5,472,140        -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 301,602,898    250,369,109    278,645,321    271,128,194    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,066,347,463 999,994,253    844,278,482    794,924,952    

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ กรรมการ



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,504,872,050 1,199,148,475 1,144,344,115 893,012,263    
รายไดอ่ื้น 
   ดอกเบ้ียรับ 696,554           904,379           506,741           673,089           
   รายไดเ้งินปันผล 11 -                       -                       4,436,407        -                       
   กาํไรจากการขายเงินลงทุน 6,134,747        -                       -                       -                       
   อ่ืน ๆ 17,112,054      13,312,794      8,989,089        2,608,489        
รวมรายได้ 1,528,815,405 1,213,365,648 1,158,276,352 896,293,841    
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,138,631,530 857,191,020    871,061,771    654,254,908    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 120,757,995    97,724,595      105,654,623    84,338,809      
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 122,160,336    95,923,790      93,295,076      73,436,794      
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 50,344,940      50,757,627      39,227,133      35,142,773      
ค่าใชจ่้ายอ่ืน
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน -                       11,052,995      3,806,280        3,446,997        
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2,247,288        354,290           2,247,288        354,290           
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       2,600,000        -                       -                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันา -                       4,000,000        -                       -                       
รวมค่าใช้จ่าย 1,434,142,089 1,119,604,317 1,115,292,171 850,974,571    
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนใน

   บริษทัร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 94,673,316      93,761,331      42,984,181      45,319,270      
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 12.2 7,060               (16,324,214)     -                       -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 94,680,376      77,437,117      42,984,181      45,319,270      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (31,203,655)     (32,642,884)     (21,845,082)     (20,420,918)     
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 63,476,721      44,794,233      21,139,099      24,898,352      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (12,043,965)     (7,397,337)       (3,515,722)       (5,006,201)       
กาํไรสุทธิสําหรับปี 51,432,756      37,396,896      17,623,377      19,892,151      

การแบ่งปันกาํไรสุทธิ

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 49,753,064      36,870,171      17,623,377      19,892,151      
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย 1,679,692        526,725           

51,432,756      37,396,896      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 23
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 8.07 6.14 2.18 2.46

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 6,163,772 6,002,322 8,085,000 8,085,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสุทธิก่อนภาษี 63,476,721      44,794,233      21,139,099      24,898,352      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรสุทธิก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   โอนกลบัรายการค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (550,671)          (262,624)          (550,671)          (58,672)            
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีอ่ืน (โอนกลบัรายการ) 757,365           (359,086)          -                       -                       
   ค่าเส่ือมราคาสุกรพนัธ์ุ 6,672,328        5,557,363        -                       -                       
   กาํไรจากการขายสุกรพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ (890,794)          (1,026,693)       -                       -                       
   ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 37,258,130      36,387,367      25,565,891      26,898,001      
   บริจาคอุปกรณ์ -                       7,449               -                       43                    
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -                       406,580           -                       403,197           
   กาํไรจากการขายอุปกรณ์ (1,122,740)       (735,924)          (887,807)          (684,581)          
   ส่วนแบ่ง (กาํไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (7,060)              16,324,214      -                       -                       
   ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 9,306               11,052,995      3,806,280        3,446,997        
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (6,144,052)       -                       -                       -                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       2,600,000        -                       -                       
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันา -                       4,000,000        -                       -                       
   ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (โอนกลบัรายการ) (233,724)          1,168,143        523,641           -                       
   ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 49,770             28,352             49,770             28,352             
   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (4,436,407)       -                       
   ดอกเบ้ียรับ (696,554)          (904,379)          (506,741)          (673,089)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,203,655      32,642,884      21,845,082      20,420,918      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 129,781,680    151,680,874    66,548,137      74,679,518      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       (307,949)          (49,039)            
   ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั (25,608,794)     (35,042,071)     (23,648,667)     (35,798,493)     
   สินคา้คงเหลือ (40,811,189)     (21,665,893)     (27,991,354)     (10,424,106)     
   ลูกหน้ีอ่ืน 823,329           1,158,158        583,019           566,414           
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (356,965)          (1,499,150)       (880,743)          (720,433)          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                       -                       791,376           (202,149)          
   เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 11,127,365      33,581,086      12,434,821      30,992,600      
   ภาษีมูลค่าเพิม่คา้งจ่าย (15,502)            1,196,931        (280,807)          1,140,429        
   ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,612,489        7,795,438        1,721,509        8,206,537        
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (532,003)          2,749,103        224,614           1,498,302        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 76,020,410      139,954,476    29,193,956      69,889,580      
   ดอกเบ้ียรับ 512,740           699,068           506,741           673,089           
   จ่ายภาษีเงินได้ (9,681,568)       (7,796,626)       (5,906,814)       (4,520,577)       
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 66,851,582      132,856,918    23,793,883      66,042,092      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัเพิ่มข้ึน (1,231)              (1,103,036)       -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรอง
   แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                       -                       (1,021,512)       120,119           
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       (507,600)          -                       -                       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 13,741,849      -                       -                       -                       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม 2,737,875        262,176           2,737,875        30,000             
เงินปันผลรับ -                       -                       4,436,407        -                       
เงินสดจ่ายซ้ือสุกรพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ (3,286,592)       (4,330,987)       -                       -                       
เงินสดรับจากการขายสุกรพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 3,218,804        2,493,843        -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (33,918,349)     (74,099,136)     (21,105,659)     (64,805,438)     
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 1,354,369        1,772,570        1,183,895        876,953           
เงินสดจ่ายค่าท่ีดินรอการพฒันา -                       (1,080,700)       -                       -                       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนลดลง 36,981             239,407           113,941           151,407           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (16,116,294)     (76,353,463)     (13,655,053)     (63,626,959)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั (มหาชน)”)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2553 2552 2553 2552
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 45,110,081      (15,247,300)     68,642,602      19,850,359      
เงินกูย้มืระยะยาวเพิ่มข้ึน (ลดลง) (46,016,528)     1,578,082        (40,923,213)     8,909,223        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (3,802,048)       (3,432,367)       (3,423,663)       (3,074,497)       
เจา้หน้ีเช่าซ้ือลดลง (2,992,997)       (2,992,627)       (1,809,259)       (1,783,126)       
จ่ายดอกเบ้ีย (31,234,731)     (32,599,321)     (21,876,158)     (20,348,956)     
เงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ย (31,589)            -                       -                       -                       
เงินปันผลจ่าย (7,765,175)       (4,522,080)       (10,106,250)     (6,063,750)       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (46,732,987)     (57,215,613)     (9,495,941)       (2,510,747)       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 4,002,301        (712,158)          642,889           (95,614)            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,183,778        2,895,936        524,871           620,485           
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 6,186,079        2,183,778        1,167,760        524,871           

-                       -                       -                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 8,297,243        8,275,937        7,750,516        3,611,750        
   รับโอนท่ีดินรอการพฒันาจากการรับชาํระหน้ี -                       139,178,732    -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(เดมิชื่อ “บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากดั (มหาชน)”)

(หน่วย: บาท)

ส่วนเกินทุน หุน้ทุนของ รวม ส่วนของผูถ้ือหุน้
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมลูค่า ส่วนเกินทุนจาก จากการตีราคา บริษทัฯที่ กาํไรสะสม ส่วนของผูถ้ือหุน้ ส่วนนอ้ยของ
และชาํระแลว้ หุน้สามญั การตีราคาที่ดิน ที่ดินของบริษทัยอ่ย ถือโดยบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2551 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  10,655,836                           (32,617,147)                      8,085,000               19,635,181                 212,808,290                     5,193,603                      218,001,893                 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              36,870,171                 36,870,171                        526,725                         37,396,896                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              (6,063,750)                 (6,063,750)                        -                                     (6,063,750)                    
เงินปันผลจ่ายสาํหรับหุน้ของบริษทัฯที่ถือโดยบริษทัยอ่ย -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              1,541,670                   1,541,670                          -                                     1,541,670                     
เงินปันผลจ่ายสุทธิ -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              (4,522,080)                 (4,522,080)                        -                                     (4,522,080)                    
หุน้ทุนของบริษทัฯที่ถือโดยบริษทัยอ่ย -                                        -                                -                                   -                                            (507,600)                           -                              -                                  (507,600)                           -                                     (507,600)                       
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                                        -                                -                                   248,188                                -                                         -                              -                                  248,188                             (248,188)                        -                                    
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  10,904,024                           (33,124,747)                      8,085,000               51,983,272                 244,896,969                     5,472,140                      250,369,109                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2552 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  10,904,024                           (33,124,747)                      8,085,000               51,983,272                 244,896,969                     5,472,140                      250,369,109                 
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              49,753,064                 49,753,064                        1,679,692                      51,432,756                   
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              (10,106,250)               (10,106,250)                      -                                     (10,106,250)                  
เงินปันผลจ่ายสาํหรับหุน้ของบริษทัฯที่ถือโดยบริษทัยอ่ย -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              2,341,075                   2,341,075                          -                                     2,341,075                     
เงินปันผลจ่ายสุทธิ -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              (7,765,175)                 (7,765,175)                        -                                     (7,765,175)                    
หุน้ทุนของบริษทัฯที่ถือโดยบริษทัยอ่ย -                                        -                                -                                   -                                            7,597,797                          -                              -                                  7,597,797                          -                                     7,597,797                     
ส่วนของผูถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยลดลง -                                        -                                -                                   -                                            -                                         -                              -                                  -                                         (31,589)                          (31,589)                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2553 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  10,904,024                           (25,526,950)                      8,085,000               93,971,161                 294,482,655                     7,120,243                      301,602,898                 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัใหญ่

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
(เดมิชื่อ “บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากดั (มหาชน)”)
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินทุนจาก กาํไรสะสม
และชาํระแลว้ หุน้สามญั การตีราคาที่ดิน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร รวม

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2551 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  8,085,000               42,165,373                 257,299,793                  
กาํไรสุทธิสาํหรับปี - - - - 19,892,151                 19,892,151                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                -                                  -                              (6,063,750)                 (6,063,750)                     
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  8,085,000               55,993,774                 271,128,194                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2552 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  8,085,000               55,993,774                 271,128,194                  
กาํไรสุทธิสาํหรับปี -                                       -                                -                                  -                              17,623,377                 17,623,377                    
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25) -                                       -                                -                                  -                              (10,106,250)               (10,106,250)                   
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 80,850,000                       50,281,000               75,918,420                  8,085,000               63,510,901                 278,645,321                  

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากดั (มหาชน)”)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว ์ท่ีอยูต่ามท่ีจด
ทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)์ แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเปล่ียนช่ือ 
บริษทัฯเป็นบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกัด (มหาชน) บริษทัฯจดทะเบียนเปล่ียนช่ือบริษทัฯกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2553 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 
2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: ร้อยละ) 

   อตัราร้อยละของ ร้อยละของสินทรัพย ์ ร้อยละของรายไดท่ี้รวม 
  จดัตั้งข้ึน การถือหุน้ทั้งทางตรง ท่ีรวมอยูใ่นสินทรัพยร์วม อยูใ่นรายไดร้วมสาํหรับปี 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ และทางออ้ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทั ส.ปศุสตัว ์จาํกดั ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและจาํหน่าย ไทย 93.08 93.08 8 8 9 9 
    สุกรพนัธ์ุ        
บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 95.92 95.92 17 18 16 17 
    ประเภทอาหาร        
บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 95.71 95.71 17 17 1 1 
    ประเภทอาหาร        

 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักับของ
บริษทัฯ 

 ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 จ) ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยคือจาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ี
ไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของ 
ผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี     

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดังกล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดังต่อไปน้ีท่ีฝ่าย
บริหารคาดวา่จะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภยั ซ่ึงในปัจจุบนับริษทัฯรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานดงักล่าวเม่ือเกิด
รายการ 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งจดัประเภทอาคารให้เช่าเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุน และทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมทุกปี หากบริษทัฯเลือกบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
โดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรม ผลต่างจากการประเมินจะบนัทึกเป็นกาํไรหรือขาดทุนในงบกาํไรขาดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลอืและสํารองเผือ่การลดมูลค่าสินค้า 

 สินคา้คงเหลือตีราคาตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ตน้ทุน
สินคา้สาํเร็จรูปรวมตน้ทุนของวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าโสหุย้การผลิต 

 สาํรองเผือ่การลดมูลค่าสินคา้จะตั้งข้ึนสาํหรับสินคา้เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

4.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้น
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพย์
ดงักล่าวในราคาตีใหม่ ทั้งน้ี จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคา
ตามบญัชี ณ วนัท่ีในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบดุล ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯใน
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยข์องบริษทัยอ่ยสุทธิตามสัดส่วนท่ีบริษทัฯถือหุน้ในบริษทั
ยอ่ยแสดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย” ในส่วนของผูถื้อ
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หุน้ในงบดุลรวม อยา่งไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะ
ถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกินจาํนวนท่ีเคยลดลง ซ่ึงไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนปีก่อน
แลว้ 

 - บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่เป็น
ค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมี
ยอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลง
จากการตีราคาใหม่จะถูกนาํไปหกัออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ไม่เกินจาํนวนซ่ึง
เคยตีราคาเพิ่มข้ึนของสินทรัพยช์นิดเดียวกนั และส่วนท่ีเกินจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุน 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใช้
งานโดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน - 20 ปี 
อาคาร - 20 ปี 
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน - 5 - 20 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

4.7 สุกรพนัธ์ุ 

 บริษทัย่อยถือว่าสุกรพนัธ์ุมีอายุการใชง้านเท่ากบั 3 ปี และหลงัจากนั้นจะสามารถขายต่อไดใ้นราคา
ประมาณ 6,800 บาทต่อตวั สาํหรับพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 

4.8 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 
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 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่า
การเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายสุญัญาเช่า 

4.10 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย หากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจ      
ดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรม
หักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์ บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ี
กิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
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ขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึง
สะท้อนถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักด้วยต้นทุนในการ
จาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดิน
ซ่ึงใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

4.12 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

4.13 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ประมาณการหน้ีสินเม่ือมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัซ่ึงเกิดจากเหตุการณ์ใน
อดีตและมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายชาํระภาระผูกพนัดงักล่าวและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ย่าง
น่าเช่ือถือ 

4.14 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ 
โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบ            
งบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 
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 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน           
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษทัฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือฝ่ายบริหาร
ใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและ
เป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมี
สาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารใช้
งานและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดจ้ากประเมินโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระ โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสาํหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าว
ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2553 2552 2553 2552 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
 ขายสินคา้ - - 25.7 24.6 กาํไรขั้นตน้ประมาณ     

ร้อยละ 10 - 20 
 รายไดค่้าเช่า - - 0.1 0.3 ค่าเช่าเดือนละ 1,350 - 

2,550 บาท (2552: 1,350 
- 20,000 บาท) 

 ขายทรัพยสิ์นและพสัดุ - - 0.5 0.6 ราคาตามบญัชีสุทธิ 
 รายไดค่้าบริการ - - 3.0 - ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่าเช่าจ่าย - - 0.1 0.6 ค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท 

(2552: 1,500 - 78,000 
บาท) 

 ซ้ือสินคา้ - - 207.4 179.4 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 - 20 

 ซ้ือทรัพยสิ์นและพสัดุ - - 0.2 0.2 ราคาตามบญัชีสุทธิ 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
 ดอกเบ้ียรับ 0.2 0.2 - - อตัราร้อยละ 6.65 - 6.75 ต่อ

ปี (2552: ร้อยละ 6.65 - 
7.50 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
 ดอกเบ้ียรับ - 0.1 - - อตัราร้อยละ 6.65 - 7.00 ต่อปี 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ลูกหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษัทย่อย     
    บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั - - 0.3 - 
    บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั - - 3.3 3.2 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3.6 3.2 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
    บริษทั ส. กรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 3.0 3.0 - - 
ดอกเบีย้ค้างรับและเงนิทดรองแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษัทย่อย     
    บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั - - 1.1 - 
 บริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั     
    บริษทั ส. กรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 0.6 1.2 - - 

รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้น ดอกเบ้ียคา้งรับและ     
 เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3.6 4.2 1.1 - 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษัทร่วม     
    บริษทั ส่ีมุมเมือง จาํกดั - 6.5 - 6.5 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 6.5 - 6.5 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
 บริษัทย่อย     
    บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั - - 13.3 12.5 

รวมเจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13.3 12.5 

 ในระหวา่งปี 2553 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม กูเ้พิ่ม รับชาํระคืน 31 ธนัวาคม 

 2552 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษัทร่วม     
 บริษทั ส. กรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 3.0 - - 3.0 
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 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ            
งบการเงินขอ้ 26.2 (3) และ 26.2 (4) 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553 2552 2553 2552 
เงินสด 243,155 178,190 22,488 26,850 
เงินฝากธนาคาร 5,942,924 2,005,588 1,145,272 498,021 
รวม 6,186,079 2,183,778 1,167,760 524,871 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพย ์ มีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี (2552: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.75 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ยอดคงคา้งจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 3.6 3.3 

รวม - - 3.6 3.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ยอดคงคา้งจากกิจการอ่ืน     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 223.8 203.8 220.6 201.5 
เกินกาํหนดชาํระ     
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 15.7 10.0 9.4 4.8 
     3 - 6 เดือน - 0.1 - - 
     6 - 12 เดือน - 0.1 - 0.1 
     12 เดือนข้ึนไป 0.5 0.5 0.5 0.5 

รวม 240.0 214.5 230.5 206.9 

รวมยอดคงคา้งทั้งส้ิน 240.0 214.5 234.1 210.2 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (0.5) (1.1) (0.5) (1.1) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 239.5 213.4 233.6 209.1 

 บริษทัฯไดโ้อนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้จาํนวน 114.5 ลา้นบาท (2552: 48.2 ลา้นบาท) ให้แก่
สถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อเป็นประกนัการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเหล่านั้น 

9. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 63.7 45.0 (1.9) (1.3) 61.8 43.7 
สินคา้สาํเร็จรูป 33.4 19.8 - - 33.4 19.8 
งานระหวา่งทาํ 10.7 8.4 - - 10.7 8.4 
วสัดุส้ินเปลือง 2.1 1.7 - - 2.1 1.7 
ลกูสุกรระหวา่งเล้ียง 27.6 21.7 - (0.7) 27.6 21.0 
รวม 137.5 96.6 (1.9) (2.0) 135.6 94.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า

สินคา้คงเหลือ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 46.1 34.2 (1.9) (1.3) 44.2 32.9 
สินคา้สาํเร็จรูป 29.8 16.0 - - 29.8 16.0 
งานระหวา่งทาํ 10.7 8.4 - - 10.7 8.4 
รวม 86.6 58.6 (1.9) (1.3) 84.7 57.3 

10. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัย่อยได้นําไปคํ้ าประกันหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคาร 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวา่งปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ส.ปศุสัตว ์จาํกดั 45 45 93.08 93.08 39.8 39.8 - - 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั 120 120 95.92 95.92 108.5 108.5 4.4 - 
บริษทั มหาชยัฟู้ ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั  85 85 95.71 95.71 74.7 74.7 - - 
รวม     223.0 223.0 4.4 - 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

12.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชี 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ส่ีมุมเมือง จาํกดั กิจการตวัแทน ไทย - 49.0 - 12.5 - 2.7 
  จาํหน่ายสินคา้        
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึน   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของ มูลค่าตามบญัชี 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินลงทุน ตามวิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ       
บริษทั ส่ีมุมเมือง จาํกดั กิจการตวัแทน ไทย - 49.00 - 12.5 - 6.0 - 6.5 
  จาํหน่ายสินคา้          

12.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงินปันผล
รับจากบริษทัร่วมดงักล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งขาดทุนจาก  
ช่ือบริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับระหวา่งปี 

 2553 2552 2553 2552 

บริษทั เพรสซิเด๊นท ์อินเตอร์เทรด จาํกดั - (3.9) - - 
บริษทั ส่ีมุมเมือง จาํกดั - (3.6) - - 
บริษทั ส. โปรด๊ิวส์ จาํกดั - (2.8) - - 
บริษทั ส. กรุ๊ป พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั - (2.5) - - 
บริษทั บอสส์ โฮลด้ิง จาํกดั - (3.5) - - 
รวม - (16.3) - - 

 ส่วนแบ่งขาดทุนท่ีเกิดจากผลการดาํเนินงานของบริษทัร่วมท่ีบนัทึกอยู่ในบญัชีเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมในงบการเงินรวมคาํนวณข้ึนจากงบการเงินของฝ่ายบริหารของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ียงัไม่ได้
ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 

 ในระหวา่งปี 2552 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดข้ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมออกไปทั้งหมด 

12.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 

  ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

    รายไดร้วมสาํหรับ ขาดทุนสุทธิ 
 ทุนเรียกชาํระ สินทรัพยร์วม หน้ีสินรวม ปีส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

บริษทั ส่ีมุมเมือง จาํกดั - 13 - 12.1 - 6.5 - 0.1 - (7.3) 
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13. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ ด จาํกดั 2.0 2.0 2.0 2.0 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (2.0) (2.0) (2.0) (2.0)) 

รวมเงินลงทุนระยะยาวสุทธิ - - - - 

14. สุกรพนัธ์ุ 

(หน่วย: บาท) 

 แม่พนัธ์ุ พอ่พนัธ์ุ รวม 

ราคาทุน    
31 ธนัวาคม 2552 20,897,800 504,164 21,401,964 
รับโอนเพ่ิม/ซ้ือ 3,040,523 487,375 3,527,898 
จาํหน่าย/โอน (6,049,674) (481,824) (6,531,498) 

31 ธนัวาคม 2553 17,888,649 509,715 18,398,364 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
31 ธนัวาคม 2552 (5,562,720) (90,760) (5,653,480) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6,521,292) (151,036) (6,672,328) 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย 3,839,009 123,173 3,962,182 

31 ธนัวาคม 2553 (8,245,003) (118,623) (8,363,626) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
31 ธนัวาคม 2552 15,335,080 413,404 15,748,484 

31 ธนัวาคม 2553 9,643,646 391,092 10,034,738 

ค่าเส่ือมราคาทีอ่ยู่ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปี    
2552   5,557,363 

2553   6,672,328 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม 

(หน่วย: บาท) 

  ส่วน อาคารและ           
  ปรับปรุง ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช ้ เครื่องมือ  คอมพิวเตอร์  งานระหวา่ง  

 ที่ดิน ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน สาํนกังาน เครื่องใช ้ ยานพาหนะ ซอฟแวร์ อื่น ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่              
31 ธนัวาคม 2552 131,563,659 6,744,228 192,327,876 7,821,650 156,161,183 2,925,010 33,154,434 64,249,654 37,056,310 7,044,573 17,416,318 9,688,826 666,153,721 
ซื้อเพิ่ม - - 2,463,774 - 7,096,236 256,719 3,284,213 3,418,128 11,102,386 459,700 1,053,420 13,081,016 42,215,592 
จาํหน่าย - - - - (319,500) - (361,585) (195,589) (6,020,445) - (135,400) - (7,032,519) 
โอน - - 4,381,606 - 7,670,593 - 174,100 977,650 - - - (13,203,949) - 

31 ธนัวาคม 2553 131,563,659 6,744,228 199,173,256 7,821,650 170,608,512 3,181,729 36,251,162 68,449,843 42,138,251 7,504,273 18,334,338 9,565,893 701,336,794 

ค่าเสื่อมราคาสะสม              
31 ธนัวาคม 2552 - (2,660,242) (107,162,415) (5,864,690) (116,254,996) (2,747,217) (28,347,582) (57,361,100) (20,733,041) (6,666,530) (12,421,819) - (360,219,632) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (215,705) (9,692,615) (304,263) (15,414,637) (53,486) (1,646,465) (3,182,970) (5,264,659) (228,639) (1,254,691) - (37,258,130) 

จาํหน่าย - - - - 319,498 - 356,798 195,567 5,816,545 - 112,482 - 6,800,890 

31 ธนัวาคม 2553 - (2,875,947) (116,855,030) (6,168,953) (131,350,135) (2,800,703) (29,637,249) (60,348,503) (20,181,155) (6,895,169) (13,564,028) - (390,676,872) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า              
31 ธนัวาคม 2552 (3,737,052) - - - - - - - - - - - (3,737,052) 

31 ธนัวาคม 2553 (3,737,052) - - - - - - - - - - - (3,737,052) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

31 ธนัวาคม 2552 127,826,607 4,083,986 85,165,461 1,956,960 39,906,187 177,793 4,806,852 6,888,554 16,323,269 378,043 4,994,499 9,688,826 302,197,037 

31 ธนัวาคม 2553 127,826,607 3,868,281 82,318,226 1,652,697 39,258,377 381,026 6,613,913 8,101,340 21,957,096 609,104 4,770,310 9,565,893 306,922,870 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี              

2552 (23.2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)        36,387,367 

2553 (25.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)        37,258,130 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(หน่วย: บาท) 

  อาคารและ           
  ส่วนปรับปรุง  เครื่องจกัรและ เครื่องตกแต่ง เครื่องใช ้ เครื่องมือ  คอมพิวเตอร์  งานระหวา่ง  

 ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่า อุปกรณ์ สาํนกังาน สาํนกังาน เครื่องใช ้ ยานพาหนะ ซอฟแวร์ อื่น ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน/ราคาที่ตใีหม่             
31 ธนัวาคม 2552 108,901,051 97,562,547 7,821,650 122,052,316 2,400,212 24,594,932 39,873,726 20,388,240 7,044,573 7,086,721 8,599,719 446,325,687 
ซื้อเพิ่ม - 1,903,774 - 2,173,050 256,719 2,226,648 1,702,387 9,680,393 218,050 913,600 9,781,554 28,856,175 
จาํหน่าย - - - - - (60,497) - (6,359,484) - - - (6,419,981) 
โอน - 2,549,466 - 7,651,124 - 174,100 - - - - (10,374,690) - 

31 ธนัวาคม 2553 108,901,051 102,015,787 7,821,650 131,876,490 2,656,931 26,935,183 41,576,113 23,709,149 7,262,623 8,000,321 8,006,583 468,761,881 

ค่าเสื่อมราคาสะสม             
31 ธนัวาคม 2552 - (55,368,734) (5,864,690) (83,279,711) (2,286,082) (21,559,612) (36,775,660) (12,703,693) (6,666,530) (4,555,206) - (229,059,918) 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - (4,971,057) (304,263) (14,257,777) (38,081) (1,090,970) (1,424,639) (2,532,352) (219,880) (726,872) - (25,565,891) 

จาํหน่าย - - - - - 58,719 - 5,195,249 - - - 5,253,968 

31 ธนัวาคม 2553 - (60,339,791) (6,168,953) (97,537,488) (2,324,163) (22,591,863) (38,200,299) (10,040,796) (6,886,410) (5,282,078) - (249,371,841) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า             
31 ธนัวาคม 2552 (3,737,052) - - - - - - - - - - (3,737,052) 

31 ธนัวาคม 2553 (3,737,052) - - - - - - - - - - (3,737,052) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี             

31 ธนัวาคม 2552 105,163,999 42,193,813 1,956,960 38,772,605 114,130 3,035,320 3,098,066 7,684,547 378,043 2,531,515 8,599,719 213,528,717 

31 ธนัวาคม 2553 105,163,999 41,675,996 1,652,697 34,339,002 332,768 4,343,320 3,375,814 13,668,353 376,213 2,718,243 8,006,583 215,652,988 

ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี             

2552 (18.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)       26,898,001 

2553 (16.0 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)       25,565,891 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 24.2 ลา้นบาท (2552: 21.1 ลา้นบาท) 
(เฉพาะของบริษทัฯ: 16.8 ลา้นบาท 2552: 13.3 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 221.5 ลา้นบาท (2552: 203.4 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 155.9 ลา้นบาท 2552: 138.2 ลา้น
บาท) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2553 จาํนวน 184.2 ลา้นบาท (2552: 175.1 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้า
ประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (เฉพาะของบริษทัฯ: 148.6 ลา้นบาท 2552: 138.9 ลา้น
บาท) 

16. ทีด่ินรอการพฒันา 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ท่ีดินรอการพฒันา 358,190,635 358,190,635 82,270,934 82,270,934 
หกั: สาํรองผลขาดทุนจากการตีราคาท่ีดิน (25,210,934) (25,210,934) (21,210,934) (21,210,934) 

ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 332,979,701 332,979,701 61,060,000 61,060,000 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 192.5 ลา้น
บาท (2552: 192.5 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย (เฉพาะของบริษทัฯ: 61.1 ลา้นบาท 2552: 61.1 ลา้นบาท) 
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17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ (ต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR, 
MOR ลบ 0.5%, 
MOR บวก 1% 

MOR, 
MOR ลบ 0.5%, 
MOR บวก 1% 

58.6 84.0 43.9 42.5 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน MLR ลบ MLR ลบ 442.5 372.0 299.1 231.9 
 0.75-1.5% 0.75-1.5%     

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและ       
   เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   501.1 456.0 343.0 274.4 

 วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ นอกจากน้ี
ไดค้ ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อยคํ้ าประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย 
นอกจากน้ี ไดค้ ํ้าประกนัโดยการจาํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญัและเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย และ     
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าซ้ือ 19.0 17.1 13.8 11.8 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (2.2) (1.8) (1.6) (1.2) 

รวม 16.8 15.3 12.2 10.6 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (6.2) (6.5) (4.6) (5.1) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน/สญัญาเช่าซ้ือ      
   - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 10.6 8.8 7.6 5.5 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทาํสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจักร 
ยานพาหนะและอุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า
การเงิน/สญัญาเช่าซ้ือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6.9 12.1 19.0 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี               (0.7) (1.5) (2.2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6.2 10.6 16.8 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 – 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5.1 8.7 13.8 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าซ้ือรอการตดับญัชี               (0.5) (1.1) (1.6) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4.6 7.6 12.2 

19. เงินกู้ยมืระยะยาว 

 เงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 จาํนวนเงินกูย้มืระยะยาว  

 ส่วนท่ีถึง ส่วนท่ีถึง   
 กาํหนด กาํหนด  เง่ือนไขท่ีสาํคญัของสญัญาเงินกูย้มื 

 ชาํระภายใน ชาํระเกินกวา่  ระยะเวลา งวดชาํระ งวดชาํระ  
วนัท่ีทาํสญัญา หน่ึงปี หน่ึงปี รวม เงินกู ้ คืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ีย 

บริษทั ส. ขอนแก่น ฟู้ ดส์     
   จาํกดั (มหาชน)     
22 มีนาคม 2547 10.0 8.2 18.2 7 ปี ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 4.0 ต่อปี 

ปีท่ี 3-7 อตัรา MLR ต่อปี 
26 มีนาคม 2551 0.5 - 0.5 3 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัราร้อยละ 7.6 - 8.4 ต่อปี 
13 มีนาคม 2551 0.4 - 0.4 3 ปี ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน อตัรา MLR ต่อปี 
26 พฤศจิกายน 2552 8.1 33.2 41.3 6 ปี 2 เดือน ทุก 1 เดือน 

(เร่ิมมิถุนายน 
2553) 

ทุก 1 เดือน อตัรา MLR ต่อปี 

12 พฤศจิกายน 2553 2.7 1.4 4.1 5 ปี ทุก 1 เดือน 
(เร่ิมมิถุนายน 

2554) 

ทุก 1 เดือน อตัรา MLR ต่อปี 

รวมเงินกูย้มื 21.7 42.8 64.5     
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 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตามสญัญา เป็นตน้ 

20. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายน้ีจะ
นาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน
ของพนกังาน 236,749,960 180,674,070 166,947,918 117,912,421 

ค่าเส่ือมราคา 37,258,130 36,387,367 25,565,891 26,898,001 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 14,429,774 10,861,266 13,494,792 10,768,833 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 799,829,506 675,523,254 641,897,489 559,688,684 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและ
งานระหวา่งทาํ 21,730,902 (7,417,227) 16,066,451 (5,769,270) 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทั ส.ปศุสัตว ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ
ลงทุน (พ.ศ. 2520) โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามบตัรส่งเสริมเลขท่ี 
1742/2537 ลงวนัท่ี 4 ตุลาคม 2537 ทั้งน้ีภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าว
รวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 1 มีนาคม 2539) 
และไดรั้บลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมในอตัราร้อยละ 50 ของ
อตัราปกติมีกาํหนด 5 ปีนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดไดรั้บยกเวน้ภาษี 

23. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างปี โดยสุทธิจากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดย
บริษทัยอ่ย และไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวน
หุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผล ซ่ึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัโดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น
ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้น
สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออกจาํหน่ายอยูใ่นระหว่างปี และไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดย
บุคคลภายนอกตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผล ซ่ึงได้
ปรับปรุงจาํนวนหุน้สามญัโดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน 

24. ข้อมูลทางการเงินของกจิการจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปร
รูปจากเน้ือสัตวแ์ละเพาะเล้ียงสุกรพนัธ์ุเพื่อจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จากทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ส่งออก 
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 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 ของบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงาน ส่วนงาน การตดัรายการบญัชี  
 ขายผลิตภณัฑอ์าหาร ขายสุกรพนัธ์ุ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

รายไดจ้ากภายนอก 1,361.2 1,084.8 143.6 114.3 - - 1,504.8 1,199.1 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 1,361.2 1,084.8 143.6 114.3 - - 1,504.8 1,199.1 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 348.0 323.7 18.1 18.1   366.1 341.8 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:         
 ดอกเบ้ียรับ       0.7 0.9 
 รายไดอ่ื้น       17.1 13.3 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย       (120.8) (97.7) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (122.1) (95.9) 
 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร       (50.3) (50.8) 
   กาํไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน       6.1 (11.0) 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน       (2.2) (0.3) 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน         
    ระยะยาวอ่ืน       - (2.6) 
 ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันา       - (4.0) 
 ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนใน         
    บริษทัร่วม       - (16.3) 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (31.2) (32.6) 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (12.0) (7.4) 

กาํไรสุทธิ       51.4 37.4 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ      
งบการเงินขอ้ 6 

25. เงินปันผล 

 บริษทัฯประกาศจ่ายเงินปันผลในปี 2553 และ 2552 ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2551 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
22 เมษายน 2552 6,063,750 0.75 

    
เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2553 10,106,250 1.25 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

26.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาจ้างบริการ 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและสัญญาจา้งบริการ
อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่า
ดาํเนินงานและสญัญาจา้งบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 25.1 9.9 
1 ถึง 5 ปี 12.1 11.8 
มากกวา่ 5 ปี 7.6 7.6 

26.2 การคํา้ประกนั 

(1) บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนประมาณ 2.3 ลา้นบาท (2552: 2.3 ลา้นบาท) ไปวาง
เพื่อเป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร   

(2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินส่วนใหญ่รวมทั้งอาคารท่ีสร้างข้ึนบนท่ีดินนั้นไปจาํนองไว้
กบัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(3) บริษทัฯมีภาระการคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารของบริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยเป็นจาํนวนรวม 2.0 ลา้นบาท (2552: 2.0 ลา้นบาท) 

(4) บริษัทฯมีภาระการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศของบริษัท มหาชัย           
ฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยเป็นจาํนวน 112.0 ลา้นบาท (2552: 112.0 ลา้นบาท) 

(5) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 4.8 ลา้นบาท (2552: 4.8 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ
จาํนวน 2.2 ลา้นบาท 2552: 2.2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน
บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง
ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ เงินให้กูย้ืม และ
ลูกหน้ีอ่ืน  ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสาํคญั
จากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ เงินให้
กูย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯมีลูกหน้ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญัซ่ึงไม่ไดมี้
การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนมีดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพย ์          
ทางการเงิน 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย             
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตรา
ต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.1 30.0063 
เหรียญฮ่องกง 2.7 3.8440 
ปอนดส์เตอร์ลิง 0.1 46.4413 

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม 

28. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือ การจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 ตามงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.56:1 (2552: 
2.99:1) และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 2.05:1 (2552: 1.93:1) 

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ
หรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้
รายไดจ้ากการขาย 1,199,148,475 1,243,842,451 893,012,263 937,706,239 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 97,724,595 142,418,571 84,338,809 129,032,785 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2554 
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