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สารจากประธานกรรมการบริษัท 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

ปี 2554 ท่ีผ่านมาถือเป็นปีท่ีท้าทายความสามารถในการดําเนินงานอย่างมากของ 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย เน่ืองจากประเทศไทยของเราได้

ประสบปัญหาอุทกภัยร้ายรุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทัง้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเป็น

อย่างมาก โดยในภาคครัวเรือนนัน้ได้รับความเดือดร้อนจากทรัพย์สินท่ีเสียหาย การอพยพ

ย้ายถ่ินฐาน การขาดแคลนปัจจยัท่ีสําคญัต่อการดํารงชีพ การวา่งงาน แม้กระทัง่ชีวิตท่ีต้อง

สญูเสียไป ขณะท่ีภาคธุรกิจจํานวนมากต้องปิดตวัลงจากปัญหาทรัพย์สินท่ีเสียหาย ทําให้

ต้องหยดุกิจการเป็นจํานวนมากด้วยเช่นกนั  

 ในส่วนของ บริษัทฯ ซึ่งมีโรงงานและสํานกังานหลายแห่งท่ีตัง้อยู่ในทําเลท่ีมีความเสี่ยงต่อภยัดงักล่าว บริษัทฯ ได้

ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว และได้ดําเนินการป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้อย่างเต็มท่ี ทําให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

ไม่ได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ดงักล่าวแต่อย่างใด เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคจํานวนมากท่ีขาดแคลน

สินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร บริษัทฯ ได้ทําการผลิตสินค้าด้วยกําลงัการผลิตเต็มความสามารถ และเพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อน บริษัทฯ ได้นําสินค้าบางส่วนไปมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนต่างๆ 

เพ่ือนําไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอีกด้วย ซึง่ถือเป็นการตอบแทนแก่สงัคมทางหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัในเร่ือง

ดงักลา่วเป็นอย่างมาก 

 ในส่วนของผลประกอบการของนัน้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดรายได้จากการขาย 1,682 ล้านบาท สงูสดุนบัแต่

ก่อตัง้บริษัทมา ซึ่งเติบโตร้อยละ 12 จากปี 2553 ผลสําเร็จของบริษัทฯ ดงักล่าว เกิดจากการสนบัสนนุท่ีดีจากท่านผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้า คณะผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯทกุทา่น ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ ผมขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้น และลกูค้า

ของบริษัทฯ ทกุทา่นท่ีได้ให้ความอปุการคณุตอ่บริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา อีกทัง้ขอช่ืนชมและขอบคณุคณะผู้บริหาร และพนกังาน

ท่ีได้ทุ่มเทการทํางานให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง ผมขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ว่าบริษัทฯ จะดําเนินธรุกิจอย่างมืออาชีพ ยึดมัน่

ในหลกับรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกบัการดแูลสงัคม เพ่ือดํารงรักษาความเป็นบริษัทชัน้นําของประเทศไทยตอ่ไป 

 
(นายสมชาย  สกลุสรุรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 

ปี 2554 ท่ีผา่นมาถือวา่เป็นปีท่ีบ้านเมืองประสบอทุกภยัร้ายแรงอยา่ง

ท่ีไมเ่คยเกิดขึน้มาก่อนในประวติัศาสตร์ พืน้ที่ 2 ใน 3 ของประเทศจมอยูใ่ต้นํา้ 

บางแหง่นํา้ทว่มจนมิดหลงัคาบ้านเรือนของราษฎร ตามท่ีเป็นขา่วในหน้า

หนงัสอืพิมพ์ ทัง้นี ้ไม่ต้องพดูถงึความเสยีหายของภาคเกษตรท่ีได้รับผลกระทบ

อยา่งแสนสาหสั สง่ผลตอ่กําลงัซือ้ของประเทศโดยรวมเป็นอยา่งมาก สว่น

บริษัทฯ เองถือวา่มีความโชคดีอยา่งมาก ท่ีโรงงานตา่งๆ ไมป่ระสบภยันํา้ทว่ม

เลยแม้แตโ่รงงานเดียว แตก่ารประกอบภารกิจก็มีความยากมากขึน้ อาทิ การลําเลยีงวตัถดุบิสง่โรงงาน และ

การจดัสง่สนิค้าสูต่ลาด 

 อยา่งไรก็ดี แม้จะมีอปุสรรคนานปัการอยา่งไรก็ตาม พนกังานทกุระดบัทกุสายงานก็ร่วมจิตร่วมใจ

มุง่มัน่ท่ีจะนําพาบริษัทฯ พชิิตเป้าหมายทางธุรกิจให้ได้อยา่งสวยงามเกินความคาดหมาย นัน่คือ พิชิตได้ทัง้

ยอดขายและผลกําไรสงูสดุ ข้าพเจ้าจงึขอขอบคณุทกุทา่นเป็นอยา่งย่ิงมา ณ โอกาสนี ้

 

 
(นายเจริญ รุจิราโสภณ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
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ข้อมูลทั่วไป 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสขุมุวทิ 71 
(ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธรุกิจ: ผลติและจําหน่ายผลติภณัฑ์อาหารแปรรูปจาก
เนือ้สตัว์และอาหารทะเล 

เลขทะเบยีนบริษัท: 0107537001811 

โทรศพัท์: (02) 391–1010 

โทรสาร:  (02) 391-1792 

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

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทนุจดทะเบยีน: 242,550,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
24,255,000 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 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 467.33 40 408.52 38 338.40 34 

สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียน 709.63 60 657.83 62 661.59 66 

สินทรัพย์รวม 1,176.96 100 1,066.35 100 999.99 100 

หนีส้นิหมนุเวียน 756.48 64 711.32 67 680.41 68 

หนีส้นิไม่หมนุเวียน 84.03 7 53.42 5 69.22 7 

หนีส้ินรวม 840.51 71 764.74 72 749.63 75 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 336.44 29 301.61 28 250.36 25 
 
 
 

งบกาํไรขาดทนุ 

ประจาํปี 

2554 2553 2552 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 1,682.01 99 1,504.87 98 1,199.15 99 

รายได้อื่น 18.12 1 23.95 2 14.22 1 

รวมรายได้ 1,700.13 100 1,528.82 100 1,213.37 100 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 115.79 7 94.68 6 93.77 8 

กําไรก่อนต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 115.79 7 94.68 6 77.45 6 

กําไรหลงัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 51.30 3 51.44 3 37.41 3 

กําไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 0.47  0 1.68 0 0.53 0 

กาํไรสุทธิ 50.83 3 49.75 3 36.88 3 

กาํไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน  (บาท) 7.87  8.07  6.14  
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งบกระแสเงนิสด 

ประจาํปี 

2554 2553 2552 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 110.83 66.38 132.40 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (69.96) (15.64) (75.89) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (36.85) (46.73) (57.22) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 4.02 4.00 (0.71) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัต้นปี 6.18 2.18 2.89 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 10.20 6.18 2.18 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 
ประจาํปี 

2554 2553 2552 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )เทา่(  0.62 0.57 0.50 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว )เทา่(  0.39 0.37 0.32 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด )เทา่(  0.15 0.10 0.20 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า )เทา่(  6.22 6.40 6.12 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย )วนั (  58 56 59 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ )เทา่(  8.30 9.89 9.93 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย )วนั (  43 36 36 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า )เทา่(  9.64 9.26 8.52 

ระยะเวลาชําระหนี ้ )วนั (  37 39 42 

วงจรเงินสด  (วนั) 64 54 53 

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 26.77% 24.34% 28.52% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.05% 4.85% 8.14% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 3.02% 3.36% 3.08% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 16.08% 18.64% 15.97% 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่สําคัญ 
ประจาํปี 

2554 2553 2552 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 4.57% 4.98% 3.87% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 26.37% 29.08% 26.36 

อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ )เทา่ (  1.52 1.48 1.25 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น )เทา่(  2.50 2.54 2.99 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ )เทา่(  1.84 1.39 1.23 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั )เทา่(  4.38 1.10 4.76 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%) 18.89% 15.10 12.09 
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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

จดัจําหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัตลาดสดในประเทศทัง้หมด 
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ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ ทําการตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ประกอบด้วย

ผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซือ้ ตัวแทนในต่างจังหวัด ผู้ แทนจําหน่ายแบบขายตรงถึง

ผู้บริโภค และตลาดตา่งประเทศผ่านทางผู้ นําเข้าในตา่งประเทศ ประเทศท่ีนําเข้าคือ จีน ฮอ่งกง และมาเก๊า 

อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร ประกอบด้วย หมหูยอง  หมแูผน่  กนุเชียง  ไส้กรอกอีสาน หมยูอ  

ลกูชิน้หม ู และอื่นๆ อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุรของบริษัท จะมีทัง้ที่รับจ้างผลติ (OEM) และผลติภายใต้

ย่ีห้อของตนเองโดยมีอตัราสว่น 7 : 93 อาหารแปรรูปที่ทําจากเนือ้สกุรของบริษัทมีการผลติภายใต้ยี่ห้อ “หมดีู”  

“ส. ขอนแกน่” “หมเูหาะ” “ห้วยแก้ว” “บ้านไผ”่ และ “3 เหรียญทอง” 

 

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 ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ผลิตลกูชิน้ทะเลรายใหญ่ท่ีสดุของ

ประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณกว่า 80% นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ใน

สายธรุกิจนี ้โดยได้ทําการลงทนุในเคร่ืองจกัรเม่ือปลายปี 2553 และเร่ิมทยอยติดตัง้เคร่ืองจกัรบางสว่นพร้อมทัง้

ดําเนินการผลติได้บางสว่นในปี 2554 โดยคาดวา่จะสามารถติดตัง้เคร่ืองจกัรได้เสร็จสิน้ทัง้หมดในปี 2555 นี ้

อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท จะมีทัง้ท่ีผลติภายใต้ตราสนิค้าของตนเอง และรับจ้างผลติ (OEM) โดยมีสดัสว่น 
96 : 4 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทเป็นการผลติภายใต้ย่ีห้อ “แต้จ๋ิว” “กวางเจา” “เกาลนู” “มหาชยั” “โอเด้ง”  
”เยาวราช” “เฮงเฮง” “ไคเซน” และ “ยมิู” 
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ส่วนนํา้พริกและนํา้จิม้จะถกูรวมอยู่ในสายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวตัถดิุบจําพวก

กุ้ งและปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของบริษัท

ทัง้หมด คือย่ีห้อ “ไทยเดิม”  และตรา “ไทยนิยม” โดยมีบริษัทเป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่ายผ่านช่องทาง

โมเดิร์นเทรด โดยนํา้จิม้นัน้เป็นการผลิตเป็นสินค้าเสริมให้กับอาหารทะเลแปรรูปของบริษัทฯ ในปี 2554 

ยอดขายนํา้พริกและนํา้จิม้อยูท่ี่ประมาณ 27.81 ล้านบาท หรือเติบโตเพ่ิมขึน้ 8.29% จากปี 2553  

 

อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร 

อาหารขบเคีย้วที่ทําจากเนือ้สกุร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON เป็นผู้ ทํา

การตลาดและแต่งตัง้ให้บริษัท ดีทแฮล์ม จํากัด เป็นตัวแทนจัดจําหน่าย อาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สุกร 

ประกอบด้วย หมอูบ, หมแูผ่นสแน็ค, ปลาแผ่น, กุ้ งแผ่น โดยเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของตนเองทัง้หมด คือ

ย่ีห้อ “อองเทร่” โดยในปัจจบุนัเป็นการจําหนา่ยภายในประเทศกว่าร้อยละ 92 

 

อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหนึ่งของ SORKON ซึ่งตัง้อยู่ในนิคม

สมทุรสาคร ซึง่เป็นโรงงานแห่งใหม่ของบริษัทท่ีซือ้มาจาก บริษัท นารายณ์อินเตอร์ฟู้ ดส์ จํากดั โดยในปัจจบุนั

จะเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของลกูค้าทัง้หมด (OEM) สง่ออกร้อยละ 21 จําหน่ายในประเทศร้อยละ 79 ตลาด

ต่างประเทศท่ีสําคัญ คือ ฮ่องกง อังกฤษ และเยอรมัน รวมถึงประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

ผลติภณัฑ์ของบริษัทประกอบด้วยอาหารแชแ่ข็งทัง้อาหารคาวและขนมหวาน 

 

ร้านอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants 

บริษัทได้ลงทนุเปิดร้านอาหารประเภท Quick-Service Restaurants ในปี 2553 ภายใต้ช่ือร้าน “Zaap 

Express” โดยเป็นร้านอาหารท่ีขายอาหารที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท โดยใช้พืน้ท่ีด้านหน้าโรงงานท่ีบางพลี

เป็นแหง่แรก หลงัจากนัน้จงึขยายสูพื่น้ท่ีอ่ืน โดยในปี 2554 บริษัทมีร้านอาหารรวม 3 สาขา ทัง้นีบ้ริษัทจะทยอย

เปิดร้านอาหารเพ่ิมขึน้ เพราะคาดว่าร้านอาหารจะเป็นช่องทางการจําหน่ายสินค้าของบริษัทท่ีสําคญัต่อไปใน
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อนาคต เม่ือบริษัทสามารถขยายสาขาของร้านอาหารได้ครอบคลุมมากยิ่งขึน้ โดยจะใช้ระบบแฟรนไชส์

บางสว่นและบริษัทลงทนุเองอีกบางสว่น 

 

การทาํฟาร์มและการจาํหน่ายสุกร 

บริษัทมีการทําฟาร์มสุกรท่ีโคราช โดยเป็นการนําสุกรแม่พันธ์ุจากต่างประเทศมาผสมพันธุ์ เพ่ือ

จําหน่ายเป็นสกุรพนัธ์ุเพ่ือขายให้กับผู้ เลีย้งสกุรอีกต่อหนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทยังมีการจําหน่ายลกูสกุรขุนให้ผู้

เลีย้งนําไปเลีย้งต่อ และจําหน่ายสกุรขนุท่ีบริษัทเลีย้งเองจนโตเต็มท่ีให้กบัโรงฆ่าสตัว์อีกด้วย โดยธุรกิจการทํา

ฟาร์มสกุรนีเ้ป็นการทําเพื่อสนบัสนนุการใช้วตัถดุิบประเภทเนือ้สกุรของธุรกิจอาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร

ของบริษัท  
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ปัจจัยความเส่ียง 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

บริษัทฯ  มีความเสีย่งอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้  และความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี่ยน  การเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มีผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท 

เน่ืองจากเงินกู้ เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัแหล่งหนึ่งของบริษัท โดยบริษัทได้ปรับนโยบายในการบริหารความ

เสี่ยงด้วยการขอสินเช่ือโครงการ (Project Finance) เพื่อมาใช้ในการขยายงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จงึ

ทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดท่ีได้จากการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัแผนการใช้เงินได้ดีย่ิงขึน้ 

และรักษาระดบัโครงสร้างเงินทนุให้เหมาะสมกบักระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

นอกจากนี ้บริษัทยงัมีความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน จากการท่ีบริษัทส่งออกสินค้าจํานวนหนึ่งไป

ขายยงัต่างประเทศ บริษัทจึงได้ทําสญัญาป้องกนัความเสี่ยงไว้บางส่วน เน่ืองจากมลูค่าการส่งออกยังอยู่ใน

ระดบัท่ีไมส่งูนกั 

 

การขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากลักษณะขัน้ตอนการผลิตของบริษัทยังต้องอาศัยแรงงานเป็นจํานวนมาก ในการแปรรูป

วตัถดิุบ แรงงานในท้องถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นสว่นประกอบสําคญัในการดําเนินการผลิต ซึ่งบริษัทฯ มี

นโยบายในการสร้างแรงจงูใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากนี ้

บริษัทยงัเน้นให้มีการฝึกฝน และการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนการ

นําเคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงานคน ซึง่ในปี 2554 บริษัทฯ สามารถทยอยติดตัง้เคร่ืองจกัรได้แล้วเสร็จบางสว่น   

บริษัทฯ คาดว่าเมื่อการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์ในปี 2555 นี ้จะทําให้ความต้องการใช้แรงงานลดลงประมาณร้อย

ละ 30 
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ความผันผวนของต้นทุนการผลติ 

ต้นทุนการผลิตท่ีสําคญัคือวตัถุดิบและค่าแรง ความเสี่ยงด้านความผนัผวนของราคาวตัถดิุบท่ีใช้ใน

การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคานํา้มนัเชือ้เพลิงและอาหารสตัว์  ภาวะราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองจึงมี

ผลตอ่ธุรกิจการเลีย้งสกุร เน่ืองจากพืชไร่ท่ีเป็นวตัถดิุบหลกัได้ถกูแยง่ซือ้ไปผลิตเป็นเอทานอล เพื่อนําไปผสมกบั

นํา้มันเบนซิน ทําให้ต้นทุนอาหารสตัว์ได้ถีบตัวสูงขึน้เป็นอย่างมาก รวมถึงต้นทุนค่าขนส่งท่ีเพิ่มสงูขึน้ เป็น

ปัจจยัให้ราคาเนือ้สกุรสงู ปัจจยัอ่ืนที่มีผลตอ่การขึน้ลงของราคาเนือ้สกุรประกอบด้วยความต้องการบริโภคเนือ้

สกุร ผลผลิตของฟาร์มผู้ เลีย้งสกุร ภาวะความแห้งแล้ง และโรคระบาดสตัว์ นอกจากนีอ้ตัราคา่แรงขัน้ต่ําท่ีปรับ

เพ่ิมสงูขึน้และผลตอบแทนท่ีสงูขึน้เพ่ือเป็นแรงจูงใจเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยงัส่งผลโดยตรงต่อ

ต้นทนุการผลิต ในกรณีท่ีบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้ขึน้ไปตามอตัราต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้นัน้ จะ

สง่ผลให้ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลง 

ในช่วงท่ีต้นทนุการผลิตมีความผนัผวนสงู บริษัทได้มีการรับมือโดยการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึน้เพ่ือลดต้นทุน รวมไปถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลงั และการวางแผนในระยะยาวในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเคร่ืองจกัรมาใช้ในการผลิตให้มากย่ิงขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีแผนที่จะนํา

ท่ีดินท่ียงัมิได้พฒันามาทําการเพาะปลกูพืชเกษตร เช่น มนัสําปะหลงั พริก ถัว่ฝักยาว มะละกอ และกล้วย เป็น

ต้น ผลผลติสว่นหนึง่สามารถนํามาใช้เป็นอาหารสตัว์ หรือวตัถดิุบสาํหรับการประกอบอาหารของบริษัทในเครือ

ได้ 

 

โรคระบาดในสุกร 

การทําฟาร์มสกุร เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท เพื่อสนับสนุนให้การผลิตผลิตภณัฑ์จากเนือ้สกุร

สามารถดําเนินการผลติได้อยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิภาพ ดงันัน้โรคระบาดในสกุรจงึสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่

รายได้จากการทําฟาร์ม ราคาวัตถุดิบ และยังอาจส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภคในด้านความ

ปลอดภยัของอาหาร 

บริษัทฯ ได้ค้นคว้าพฒันาระบบการจดัการฟาร์ม ระบบสขุาภิบาล และระบบการควบคมุคณุภาพการ
ผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพ่ือสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของสินค้า
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ให้กบัผู้บริโภค ในด้านทําเลท่ีตัง้ของฟาร์มสกุรของบริษัทฯ มีภเูขาล้อมรอบอยู่เสมือนแนวกําแพงท่ีสะกดักัน้โรค
ระบาดจากฟาร์มอ่ืนแพร่ระบาดมาสูฟ่าร์มของบริษัทฯ ได้ยากขึน้ 

 
ความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอํานาจใน

การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ 57.25 ของทุนท่ี

ออกจําหน่ายและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ สง่ผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเข้ามามีอํานาจในการ

บริหารจดัการบริษัทฯ ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถท่ีจะรวบรวม

เสยีงสว่นใหญ่ในการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตา่งๆ ท่ีต้องได้รับเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ แตอ่ย่างไรก็ตามครอบครัวรุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระท่ีตนเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย และเพื่อให้การบริหารงานและดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุล  บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือเข้ามากํากบัดแูล ซึง่เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย 

 

 

  



 

   14 | ห น้ า  

โครงสร้างการถอืหุ้นและการจัดการ 

โครงสร้างการถือหุ้น (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554) 

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

4,628,779 
2,067,500 
1,974,999 

565,950 
12,058 
8,272 

57.25 
25.57 
24.43 
7.00 
0.15 
0.10 

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

1,625,000 
1,210,000 

415,000 

20.10 
14.97 
5.13 

3. ครอบครัว พิเชษฐวณิชย์โชค 
          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  
          น.ส.วินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค 
          นายสวุิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค 
          นางวิภาพร พิเชษฐวณิชย์โชค 

288,100 
146,800 

70,000 
63,300 
8,000 

3.57 
1.82 
0.87 
0.78 
0.10 

4. KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 242,860 3.00 
5. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 180,000 2.23 
6. นายเสริมชยั วโิรจน์กฎู 159,830 1.98 
7. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 69,800 0.86 
8. นายเกียรตินนัท์ เดน่ไพศาล  58,600 0.72 
9. น.ส.อรพรรณ อสัสมงคล 55,200 0.68 

10. บริษัท ไทยฟู้ ดอนิดสัทรี จํากดั 44,005 0.54 
รวม 7,352,174 90.93 

ทีม่า: บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

  



 

   15 | ห น้ า  

โครงสร้างการจัดการ  

 

 

  

ผู้อํานวยการ
กจิการขายต่างประเทศ 

ผู้อํานวยการ
กจิการขายในประเทศ 

ผู้อํานวยการ
สาํนักการตลาด 3 

ผู้อํานวยการ QSR 
Zaap Restaurant 

ผู้อํานวยการ 
F&B 

ผู้อํานวยการ
สาํนักการตลาด 1

ผู้อํานวยการ
สาํนักการตลาด 2

รองประธานฯ
คุณนิรมล รุจริาโสภณ 

เลขานุการ

ผู้ช่วยประธานฯ
(จัดซือ้ I) 

ผู้ช่วยประธานฯ
(โครงการ) 

ผู้อํานวยการ
สาํนักวิชาการ 1

ผู้อํานวยการ
กจิการผลติ I (อ.บางพลี) 

ผู้อํานวยการ
กจิการผลติ II (อ.มหาชัย) 

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค 

ผู้อํานวยการ 
สาํนักสารสนเทศ

ผู้อํานวยการ
สํานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 

ผู้อํานวยการ
สาํนักบัญชีและการเงนิ 

ผู้จัดการทั่วไป
งานวางแผนเชงิกลยุทธ์ 

คณะที่ปรึกษา ผู้อํานวยการสาํนักประธานฯ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คุณเจริญ รุจริาโสภณ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
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การกาํกับดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที่ดีสาํหรับบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารตระหนกัเป็นอย่างดีว่า การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีมีความสําคญัต่อการสร้าง

ขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯ รวมทัง้สร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผู้ลงทนุ และผู้ มีส่วนได้เสียใน

กิจการของบริษัทฯ ทกุฝ่าย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายสนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ โดยสรุปได้ดงันี ้

 สทิธิของผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการกํากบัดแูลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้นตามท่ีกฎหมาย

กําหนด และรวมถึงสิทธิอ่ืนๆ อนัพึงมี เช่น การรับรู้ข่าวสารของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเสนอแนะ

ความคิดเห็นแก่บริษัทฯ เป็นต้น ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่บริษัทฯ ได้หลากหลายช่องทาง ทัง้ทางโทรศพัท์ 

โทรสาร จดหมาย หรือทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เอง 

 การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 
บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทยนอกเหนือจากการจดัส่งเอกสารทางไปรษณีย์โดย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จํากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ทัง้นีห้ากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถท่ีจะเข้าร่วมประชมุผู้

ถือหุ้ นได้ ก็สามารถมอบหมายการตัดสินใจหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ให้แก่บุคคลอ่ืน หรือกรรมการ

ตรวจสอบทา่นใดทา่นหนึง่ก็ได้ 

 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู้ มี

สว่นได้เสียดงักลา่วตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และจะไม่กระทําการใดๆ ท่ีเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นัน้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้รับแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมาย 

ความถกูต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคมุภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ เป็นต้น 

บริษัทฯ จะมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามสมควร เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ มีความ

โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ 
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นอกจากนี ้คณะกรรมการได้กําหนดนโยบายในการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคมอยา่งชดัเจน ทัง้ที่อาคาร

สาํนกังานและโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทกุแห่ง เช่น ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 

จะใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นสว่นใหญ่ พลงังานที่ได้จากเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมจะใช้เป็นสว่นน้อย จึงก่อให้เกิด

มลภาวะจากการเผาผลาญเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมในปริมาณต่ํา 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการทํางาน (ISO14000) และปรับปรุงสถานท่ี

บริเวณบริษัทให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึน้ รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนท่ีได้รับสมัปทาน

อย่างถกูต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารสว่นตําบลให้เป็นผู้ขนย้ายขยะและสิ่งปฏิกลู เพื่อนําไป

กําจัดด้วยกรรมวิธีท่ีถูกต้อง นํา้ทิง้จากโรงงานได้ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํา้ทิง้ และมีการ

ตรวจสอบควบคมุคณุภาพของนํา้ทิง้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนระบายไปสูล่าํคลองสาธารณะ  

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิง่แวดล้อมในการประเมิน ตรวจสอบควบคมุ และ

ให้คําปรึกษาด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การควบคมุสิง่แวดล้อมเป็นไปอย่างมี

ประสทิธิภาพ  

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูสาํคญัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้ข้อมลู

ทางการเงินและข้อมลูท่ีมิใชข้่อมลูทางการเงินอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา โปร่งใส ผ่านทาง

ชอ่งทางท่ีเข้าถงึข้อมลูได้งา่ย มีความเทา่เทียมกนัและน่าเช่ือถือ เช่น เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ หรือของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น 

 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคณุสมบติัหลากหลาย ทัง้ในด้านประสบการณ์ 

ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ รวมทัง้การอทิุศเวลาและความพยายามในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทมีการบริหารทีโ่ปร่งใสและมปีระสทิธิภาพ โครงสร้างคณะ 

กรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น หรือคิดเป็นสดัสว่น 1 ใน 2 ของกรรมการ

ทัง้คณะ โดยแบง่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น และดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท 1 

ทา่น แม้วา่บริษัทฯ จะมิได้จดัตัง้คณะกรรมการยอ่ยอ่ืนๆ ขึน้มา แตก่ารพิจารณาคา่ตอบแทนหรือการ
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สรรหาบคุลากรท่ีจะมาดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู ก็จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการซึง่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุด้วย 

บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุ 3 เดือน และอาจมีการประชมุครัง้พิเศษตาม

ความจําเป็น โดยในปี 2554 มีการประชมุรวม 6 ครัง้ ซึง่กรรมการสว่นใหญ่สามารถเข้าร่วมประชมุได้

ทกุครัง้  
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รายการระหว่างกัน 

ในระหวา่งปี 2554 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 2554 

 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 
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คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

ภาพรวมของผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา 

ปี 2554 ถือเป็นปีท่ีธุรกิจของกลุม่บริษัท มีอตัราการเติบโตของยอดขายสงูอย่างต่อเน่ืองถึงร้อยละ 12 

จาก 1,505 ล้านบาท ในปี 2553 เพ่ิมขึน้เป็น 1,682 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดขายที่สงูสดุนับแต่ก่อตัง้บริษัทมา 

ทัง้นีเ้พราะปี 2554 เป็นปีที่อาหารแปรรูปจากเนือ้สกุรยงัคงมียอดขายท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

สาํหรับธรุกิจอาหารแชแ่ข็งพร้อมรับประทานมีการผลิตเต็มปี โดยธุรกิจดงักลา่วทํารายได้ให้กบับริษัท
ในปี 2554 เท่ากบั 117 ล้านบาท ลดลงจาก 152 ล้านบาทในปี 2553 เหตสุบืเน่ืองจากเป็นนโยบายลดความ
เสีย่ง เน่ืองด้วยการขายสง่ออกตา่งประเทศนัน้ต้องทําสญัญาซือ้-ขายลว่งหน้าในราคาท่ีตกลงแนน่อน ในขณะท่ี
ราคาวตัถดิุบ และบรรจภุณัฑ์ได้ขึน้ราคาอยา่งตอ่เน่ือง อนัเป็นผลกระทบจากราคานํา้มนั แตบ่ริษัทฯ ได้
เตรียมการผลติเพ่ือตลาดภายในประเทศ ท่ีสามารถทํากําไรได้มากกวา่ สว่นธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในปี 
2554 ยงัมีอตัราการเติบโตของรายได้ที่ร้อยละ 14 หรือเพ่ิมขึน้ 66 ล้านบาท นอกจากนี ้ ปี 2554 ยงัเป็นปีท่ี
บริษัทได้ตอ่ยอดธรุกิจโดยการพฒันาอาหารจําพวกแหนม, หมยูอ, ไส้กรอกอิสาน ฯลฯ พร้อมทัง้เปิดร้านอาหาร
ไทยจานดว่น เพื่อให้บริการตรงถึงผู้บริโภค ภายใต้ช่ือ ”Zaap Restaurant” โดยมียอดขายในปี 2554 เป็น
มลูคา่ 9 ล้านบาท  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2554 เท่ากับ 348 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.49 ของยอดขาย

เปรียบเทียบกบัค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2553 ท่ี 293 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.18 ของยอดขาย 

โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายเป็นอตัราร้อยละ 9 ของยอดขายใกล้เคียงกบัปีก่อนหน้านัน้ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายใน

การบริหารเพ่ิมขึน้ร้อยละ 19.97 

อยา่งไรก็ดี อตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2554 จํานวน 450 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.77 ของยอดขาย สงูขึน้
กวา่ปีที่ผ่านมา 2.43% โดยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคลแล้วเพิม่ขึน้จากปี 2553 ร้อยละ 2.17% สาเหตมุา
จากคา่ใช้จา่ยท่ีต้องบวกกลบัเพ่ือเสยีภาษี มีจํานวนคอ่นข้างมาก เช่น ผลประโยชน์พนกังานตามมาตรฐาน
บญัชีฉบบัใหม ่คา่บริจาคการกศุล เงินปันผลรับของบริษัทยอ่ย เป็นต้น 
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ผลการดาํเนินงานของแต่ละธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้ของแตล่ะสายธุรกิจ 

รายการ 
2554 2553 2552 

ล้าน
บาท สัดส่วน ล้าน

บาท สัดส่วน ล้าน
บาท สัดส่วน 

อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร       

 
ในประเทศ 750.9 44.2% 624.4 40.8% 570.5 47.0% 
สง่ออก 25.6 1.5%   21.6   1.4%   23.2   1.9% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 
ในประเทศ 461.1 27.1% 392.3 25.7% 337.7 27.8% 
สง่ออก 72.9 4.3%   75.5   4.9%   68.5   5.6% 

อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร       

 
ในประเทศ 94.9 5.6%   86.7 5.7%   68.3   5.6% 
สง่ออก 8.5 0.5%    6.1 0.4%    4.5   0.4% 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน       

 
ในประเทศ 92.3 5.4%   63.7 4.2%     6.2   0.5% 
สง่ออก 24.8 1.5%   88.1 5.8%     5.7   0.5% 

ร้านอาหาร 8.8 0.5%    3.0 0.2%     0.2   0.0% 

การจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 142.2 8.4% 143.5 9.4% 114.3   9.4% 

รวมรายได้จากการขาย 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.8% 

รายได้อ่ืน 18.1 1.1% 23.9 1.6% 14.2 1.2% 

รวมรายได้ 1,700.1 100% 1,528.8 100% 1,213.4 100% 

 

ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2554 มีอตัราเติบโตร้อยละ 20.2 จาก 646 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 776.5 

ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของตลาดในประเทศ อตัรากําไรขัน้ต้น

ของธรุกิจในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 37.9 หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.3 จากปี 2553 
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ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป 

รายได้จากการขายในปี 2554 มีอตัราเติบโตร้อยละ 14.13 จาก 467.9 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 534 

ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของตลาดทัง้ในและนอกประเทศ โดย

การขายในประเทศเติบโตร้อยละ 17.54 ในขณะที่การขายไปตลาดตา่งประเทศลดลงร้อยละ 3.44 อตัรากําไร

ขัน้ต้นของธรุกิจในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 22.7 ซึง่เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4 จากปี 2553 

 

ธุรกจิอาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2554 มีอตัราเติบโตร้อยละ 11.34 จาก 93 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 103 ล้าน

บาท ในปี 2554 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพ่ิมสงูขึน้ของตลาดในประเทศโดยเติบโตเพ่ิมสงูขึน้

ร้อยละ 9.4 อตัรากําไรขัน้ต้นของธรุกิจในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 17.8 หรือลดลงร้อยละ 3 จากปี 2553 

 

ธุรกจิอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 

รายได้จากการขายในปี 2554 ลดลงจาก 152 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 117 ล้านบาท ในปี 2554 โดย
มีสาเหตมุาจากการนโยบายชะลอการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ เพราะเสี่ยงตอ่การขาดทนุ แตบ่ริษัทฯ 
ได้รับจ้างผลติในรูปแบบ OEM มากขึน้ รวมถงึได้เร่งผลิตอาหารแชแ่ข็งชนิด Premium ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทฯ เพ่ือสร้างผลกําไรในปี 2555 ตอ่ไป 

 

ธุรกจิร้านอาหาร 

รายได้จากการขายในปี 2554 มีอตัราเติบโตร้อยละ 198 จาก 3.0 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 8.8 ล้าน

บาท ในปี 2554 อตัรากําไรขัน้ต้นของธรุกิจในปี 2554 อยูท่ี่ร้อยละ 45.9 หรือลดลงร้อยละ 3.4 จากปี 2553 
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ธุรกจิจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 

รายได้จากการขายในปี 2554 มีอตัราเติบโตลดลงร้อยละ 0.92 จาก 144 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 

142 ล้านบาท ในปี 2554 อตัรากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2554 อยู่ท่ีร้อยละ 8.9 หรือลดลงร้อยละ 3.7 จากปี 

2553 โดยมีสาเหตมุาจากต้นทนุวตัถดิุบ ความผนัผวนของราคาขาย และภมิูอากาศในบางชว่งท่ีไมเ่อือ้อํานวย 

 

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์และสภาพคล่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัทมีจํานวน 1,177 ล้านบาท ประกอบด้วย

สินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 467 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 347 ล้านบาท และสินทรัพย์ระยะ

ยาวอ่ืนอีก 362 ล้านบาท 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ 10 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 6 ล้านบาทของปี 2553 

โดยเป็นกระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 111 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากจํานวน 67 ล้านบาท 

ในปี 2553 โดยมีสาเหตมุาจากความต้องการใช้เงินทนุหมนุเวียนท่ีลดลง แม้ว่าบริษัทจะมีการลงทนุเพ่ิมในปี 

2554 จํานวน 60 ล้านบาท จากการซือ้เคร่ืองจกัรเพื่อใช้ในการขยายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

และจากการลงทนุในธรุกิจร้านอาหาร กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมการจดัหาเงินปี 2554 ประกอบด้วย การ

ชําระคืนหนีร้ะยะยาว หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน และเจ้าหนีเ้ช่าซือ้ และเป็นการจ่ายเงินปันผลอีก 10 

ล้านบาท 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งตามงบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 0.62 เท่า ซึง่ใกล้เคียงกบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ี 0.57 เท่า ในขณะท่ีมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) เทา่กบั 64 วนั เพ่ิมขึน้จากปีท่ี

ผา่นมาท่ีเฉลีย่อยูท่ี่ 54 วนั 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ในปี 2554 บริษัทได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้เพ่ิมขึน้ จํานวน 46 ล้านบาท เพ่ือมาชําระคืนเงินกู้ ระยะยาวที่ถึง

กําหนดชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เท่ากบั 593 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้

ยืมระยะสัน้ 525 ล้านบาท เงินกู้ ยืมระยะยาว 55 ล้านบาท และเจ้าหนีส้ญัญาเช่าทางการเงินอีก 13 ล้านบาท 

โดยสดัสว่นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ต่อหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ทัง้หมดเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 จากโครงสร้างของหนีส้ินที่มี

ภาระดอกเบีย้ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 อตัราสว่นหนีส้ินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (Net Debt-to-

Equity Ratio) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เทา่กบั 2.50 เทา่ เม่ือเปรียบเทียบกบั 2.54 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สว่นของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 336 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11.55 จากปีท่ีผา่น

มา 
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 



   26 | ห น้ า  
 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 งบกาํไรขาดทุนรวม 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยและได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงผูบ้ริหารของ
กิจการเป็นผูรั้บผดิชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในงบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

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

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ยและเฉพาะของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่องบการเงินขา้งตน้ ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 3 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐาน
การบญัชีใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีเพื่อจดัทาํและนาํเสนองบการเงินน้ี 

 
 
โสภณ เพิ่มศิริวลัลภ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 27 กมุภาพนัธ์ 2555 



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 9 10,204,633      6,186,079        1,769,578        1,167,760        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8, 10 284,303,841    256,463,089    274,503,695    245,957,165    
สินคา้คงเหลือ 11 161,234,165    135,595,966    98,084,437      84,731,798      
เงินปันผลคา้งรับ 8 -                       -                       37,122,853      -                       
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 11,589,162      10,273,960      7,194,630        7,096,754        
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 467,331,801    408,519,094    418,675,193    338,953,477    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั 12 1,171,037        2,267,642        -                       -                       
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13 -                       -                       223,077,559    223,077,559    
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 14 332,089,099    332,979,701    62,530,000      61,060,000      
สุกรพนัธ์ุ 15 7,409,673        10,034,738      -                       -                       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 347,267,709    305,962,784    239,093,812    215,276,775    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 13,465,544      960,086           12,920,018      376,213           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 8,224,026        5,623,418        8,209,026        5,534,458        
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 709,627,088    657,828,369    545,830,415    505,325,005    
รวมสินทรัพย์ 1,176,958,889 1,066,347,463 964,505,608    844,278,482    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 27



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 18 524,504,185    501,083,526    356,150,068    343,062,431    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8, 19 126,916,224    128,522,681    122,690,862    106,488,351    
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 20 3,982,908        6,173,029        2,284,525        4,613,469        
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 13,920,000      21,735,044      13,920,000      21,735,044      
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,471,399      6,982,238        11,381,494      814,106           
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 66,689,211      46,823,172      56,530,288      38,543,793      
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 756,483,927    711,319,690    562,957,237    515,257,194    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 20 8,959,261        10,659,875      6,794,078        7,610,967        
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 21 41,285,000      42,765,000      41,285,000      42,765,000      
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22 33,786,303      -                       21,865,724      -                       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 84,030,564      53,424,875      69,944,802      50,375,967      
รวมหนีสิ้น 840,514,491    764,744,565    632,902,039    565,633,161    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี หนา้ 28



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 23
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 24,255,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท
         (31 ธนัวาคม 2553: หุน้สามญั 8,085,000 หุน้
            มลูค่าหุน้ละ 10 บาท) 242,550,000    80,850,000      242,550,000    80,850,000      
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้
      หุน้สามญั 8,085,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10 บาท 80,850,000      80,850,000      80,850,000      80,850,000      
ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 50,281,000      50,281,000      50,281,000      50,281,000      
หุน้ทุนของบริษทัฯท่ีถือโดยบริษทัยอ่ย (25,526,950)     (25,526,950)     -                       -                       
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 8,085,000        8,085,000        8,085,000        8,085,000        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 105,323,683    93,971,161      94,678,649      63,510,901      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 110,503,395    86,822,444      97,708,920      75,918,420      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 329,516,128    294,482,655    331,603,569    278,645,321    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,928,270        7,120,243        -                       -                       
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 336,444,398    301,602,898    331,603,569    278,645,321    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,176,958,889 1,066,347,463 964,505,608    844,278,482    

0 0 0 0

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุน

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553
รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,682,012,624 1,504,872,050 1,271,370,251 1,144,344,115 
รายไดอ่ื้น 18,119,830      23,943,355      42,318,176      13,932,237      
รวมรายได้ 1,700,132,454 1,528,815,405 1,313,688,427 1,158,276,352 
ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,231,770,912 1,138,631,530 926,446,072    871,061,771    
ค่าใชจ่้ายในการขาย 156,929,094    133,632,730    138,296,096    116,913,748    
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 191,507,617    159,630,541    144,748,332    121,263,084    
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 4,130,602        2,247,288        1,770,000        6,053,568        
รวมค่าใช้จ่าย 1,584,338,225 1,434,142,089 1,211,260,500 1,115,292,171 
กาํไรก่อนส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนใน

   บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และภาษีเงนิได้นิติบุคคล 115,794,229    94,673,316      102,427,927    42,984,181      
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       7,060               -                       -                       
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงนิได้นิติบุคคล 115,794,229    94,680,376      102,427,927    42,984,181      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (34,993,807)     (31,203,655)     (25,183,344)     (21,845,082)     
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล 80,800,422      63,476,721      77,244,583      21,139,099      
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (29,501,209)     (12,043,965)     (14,513,865)     (3,515,722)       
กาํไรสําหรับปี 51,299,213      51,432,756      62,730,718      17,623,377      

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 50,830,476      49,753,064      62,730,718      17,623,377      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 468,737           1,679,692        

51,299,213      51,432,756      

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 26
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 7.87 8.07 7.76 2.18
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
กาํไรสําหรับปี 51,299,213      51,432,756      62,730,718      17,623,377      

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดิน 21,790,500      -                       21,790,500      -                       
ผลกาํไรจากการตีราคาท่ีดินของบริษทัยอ่ย 1,890,451        -                       -                       -                       
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 23,680,951      -                       21,790,500      -                       

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 74,980,164      51,432,756      84,521,218      17,623,377      

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 74,455,111      49,753,064      84,521,218      17,623,377      
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 525,053           1,679,692        

74,980,164      51,432,756      
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนภาษี 80,800,422      63,476,721      77,244,583      21,139,099      
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 41,371,039      36,980,121      28,500,485      25,346,011      
   ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 555,090           278,009           479,294           219,880           
   ค่าเส่ือมราคาสุกรพนัธ์ุ 5,449,287        6,672,328        -                       -                       
   ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบัรายการ) -                       206,694           -                       (550,671)          
   หน้ีสูญ - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
      แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 24,709             -                       -                       -                       
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบัรายการ 1,975,240        (233,724)          1,975,240        523,641           
   กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (412,334)          (1,122,740)       (151,315)          (887,807)          
   กาํไรจากการจาํหน่ายสุกรพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ (2,897,475)       (890,794)          -                       -                       
   บริจาคอุปกรณ์ 80                    -                       78                    -                       
   ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย์ 4,130,602        -                       1,770,000        -                       
   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 101,485           -                       -                       -                       
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       9,306               -                       3,806,280        
   กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       (6,144,052)       -                       -                       
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       (7,060)              -                       -                       
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,621,399        -                       3,137,782        -                       
   ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (242,057)          49,770             (242,057)          49,770             
   รายไดเ้งินปันผล -                       -                       (37,122,853)     (4,436,407)       
   ดอกเบ้ียรับ (749,088)          (696,554)          (726,358)          (506,741)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 34,993,807      31,203,655      25,183,344      21,845,082      
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน 169,722,206    129,781,680    100,048,223    66,548,137      
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (28,223,404)     (24,785,465)     (29,290,509)     (23,373,597)     
   สินคา้คงเหลือ (27,613,439)     (40,811,189)     (15,327,879)     (27,991,354)     
   สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (1,315,202)       (356,965)          (97,876)            (880,743)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (2,600,608)       36,981             (2,674,568)       113,941           
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
หน้ีสินดาํเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (1,606,457)       11,127,365      16,202,511      13,226,197      
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (997,888)          -                       (707,528)          -                       
   หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 19,476,987      1,064,984        17,942,645      1,665,316        
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 126,842,195    76,057,391      86,095,019      29,307,897      
   จ่ายภาษีเงินได้ (16,012,048)     (9,681,568)       (3,946,477)       (5,906,814)       
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 110,830,147    66,375,823      82,148,542      23,401,083      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง 1,096,605        (1,231)              -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพิ่มข้ึน) ลดลง -                       -                       986,036           (1,021,512)       
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ (60,274,563)     (33,918,349)     (32,691,554)     (21,105,659)     
เงินสดจ่ายซ้ือสุกรพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ (4,842,392)       (3,286,592)       -                       -                       
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,060,548)     -                       (13,023,098)     -                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม -                       2,737,875        -                       2,737,875        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน -                       13,741,849      -                       -                       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 855,834           1,354,369        587,834           1,183,895        
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสุกรพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 4,915,645        3,218,804        -                       -                       
เงินปันผลรับ -                       -                       -                       4,436,407        
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,349,088        512,740           726,358           506,741           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (69,960,331)     (15,640,535)     (43,414,424)     (13,262,253)     
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2554 2553 2554 2553
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
   สถาบนัการเงินเพิ่มข้ึน 23,420,659      45,110,081      13,087,637      68,642,602      
เงินกูย้มืระยะยาวลดลง (9,295,044)       (46,016,528)     (9,295,044)       (40,923,213)     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (6,339,934)       (6,795,045)       (4,657,899)       (5,232,922)       
จ่ายดอกเบ้ีย (34,946,943)     (31,234,731)     (25,139,494)     (21,876,158)     
เงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       (31,589)            -                       -                       
จ่ายเงินปันผล (9,690,000)       (7,765,175)       (12,127,500)     (10,106,250)     
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (36,851,262)     (46,732,987)     (38,132,300)     (9,495,941)       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 4,018,554        4,002,301        601,818           642,889           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 6,186,079        2,183,778        1,167,760        524,871           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 10,204,633      6,186,079        1,769,578        1,167,760        

-                       -                       -                       -                       
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย
   ซ้ืออุปกรณ์โดยทาํสญัญาเช่าการเงิน 2,449,199        8,297,243        1,512,065        7,750,516        
   รายการปรับปรุงสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
      กบักาํไรสะสมตน้ปี 29,787,954      -                       19,435,470      -                       
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(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูม้ี
หุน้ทุนของ ส่วนเกินทุนจาก รวม รวม ส่วนไดเ้สียที่ รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมูลค่า บริษทัฯที่ กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาที่ดิน องคป์ระกอบอื่น ส่วนของผูถ้ือหุน้ ไม่มีอาํนาจควบคุม ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั ถือโดยบริษทัยอ่ย จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที่ดิน ของบริษทัยอ่ย ของส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 80,850,000    50,281,000    (33,124,747)   8,085,000      51,983,272    75,918,420    10,904,024    86,822,444    244,896,969  5,472,140      250,369,109  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     49,753,064    -                     -                     -                     49,753,064    1,679,692      51,432,756    
เงินปันผลจ่าย 28 -                     -                     -                     -                     (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      
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
  บริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (31,589)          (31,589)          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 80,850,000    50,281,000    (25,526,950)   8,085,000      93,971,161    75,918,420    10,904,024    86,822,444    294,482,655  7,120,243      301,602,898  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 80,850,000    50,281,000    (25,526,950)   8,085,000      93,971,161    75,918,420    10,904,024    86,822,444    294,482,655  7,120,243      301,602,898  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชนข์องพนกังาน 3, 5 -                     -                     -                     -                     (29,787,954)   -                     -                     -                     (29,787,954)   (374,838)        (30,162,792)   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     -                     50,830,476    21,790,500    1,890,451      23,680,951    74,511,427    525,053         75,036,480    
เงินปันผลจ่าย 28 -                     -                     -                     -                     (12,127,500)   -                     -                     -                     (12,127,500)   -                     (12,127,500)   
เงินปันผลจ่ายสาํหรับหุน้ของบริษทัฯที่ถือโดยบริษทัยอ่ย -                     -                     -                     -                     2,437,500      -                     -                     -                     2,437,500      -                     2,437,500      
เงินปันผลจ่ายสุทธิ -                     -                     -                     -                     (9,690,000)     -                     -                     -                     (9,690,000)     -                     (9,690,000)     
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของ
  บริษทัยอ่ยลดลง -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (342,188)        (342,188)        
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 80,850,000    50,281,000    (25,526,950)   8,085,000      105,323,683  97,708,920    12,794,475    110,503,395  329,516,128  6,928,270      336,444,398  

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
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กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้บริษทัฯ

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้



บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น รวม

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกินมลูค่า กาํไรสะสม ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของ
หมายเหตุ และชาํระแลว้ หุน้สามญั จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร การตีราคาที่ดิน ผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 80,850,000    50,281,000    8,085,000      55,993,774    75,918,420     271,128,194  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี - - - 17,623,377    -                      17,623,377    
เงินปันผลจ่าย 28 -                     -                     -                     (10,106,250)   -                      (10,106,250)   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 80,850,000    50,281,000    8,085,000      63,510,901    75,918,420     278,645,321  

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 80,850,000    50,281,000    8,085,000      63,510,901    75,918,420     278,645,321  
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเกี่ยวกบั
  ผลประโยชน์ของพนกังาน 3, 5 -                     -                     -                     (19,435,470)   -                      (19,435,470)   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                     -                     -                     62,730,718    21,790,500     84,521,218    
เงินปันผลจ่าย 28 -                     -                     -                     (12,127,500)   -                      (12,127,500)   
ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 80,850,000    50,281,000    8,085,000      94,678,649    97,708,920     331,603,569  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนา้ 36

งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

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 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

   อตัราร้อยละของ 
  จดัตั้งข้ึน การถือหุน้ทั้งทางตรง 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ และทางออ้ม 

   2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ส.ปศุสัตว ์จาํกดั ธุรกิจเพาะพนัธ์ุและจาํหน่าย ไทย 93 93 
    สุกรพนัธ์ุ    
บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั จาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 96 96 
    ประเภทอาหาร    
บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ ไทย 96 96 
    ประเภทอาหาร    
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 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

 ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 จ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวธีิราคาทุน 

3. การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ
บญัชีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กับพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ
กิจการไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึก
หน้ีสินเก่ียวกับผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนกังานดงักล่าวเม่ือ
เกิดรายการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี
เปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ีทาํให้
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกาํไรสาํหรับปี 2554 ลดลงเป็นจาํนวน 4.62 ลา้นบาท (0.72 บาทต่อหุ้น) 
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(เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงเป็นจาํนวน 3.14 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้นลดลง 0.39 บาทต่อหุ้น) ผล
สะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการเลือกบนัทึกอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน 
(ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) หรือด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมใหรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน เดิมบริษทัฯบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการ
ลงทุนภายใตร้ายการท่ีดินรอการพฒันา ซ่ึงแสดงตามวิธีราคาทุน ดงันั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชีฉบบัปรับปรุง บริษทัฯจึงไดเ้ปล่ียนช่ือรายการจากท่ีดินรอการพฒันาเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน 

4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี 

มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง
เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ได้คิด  
ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ
ของผูถื้อหุน้ 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 
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 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 
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 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

5. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 
เน่ืองจากบริษัทฯนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ              
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 มีดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 1 มกราคม 2554 

 งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน 30,163 19,435 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง 375 - 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรรลดลง 29,788 19,435 

6. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

6.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 



   43 | ห น้ า  
 

6.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

6.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้สาํเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 
หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าวหมายถึงตน้ทุนในการผลิต
ทั้งหมดรวมทั้งค่าโสหุย้โรงงานดว้ย 

 วตัถุดิบ สารเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

6.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (ถา้มี) 

ข) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน ผล
แตกต่างระหวา่งราคาตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน
หรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าในส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภท
ของเงินลงทุนท่ีมีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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6.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีเป็นท่ีดิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

6.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสม และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์า หลงัจากนั้นบริษทัฯจดัให้มี
การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์ังกล่าวในราคาตีใหม่ ทั้งน้ี 
บริษทัฯจดัใหมี้การประเมินราคาสินทรัพยด์งักล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิใหร้าคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในกําไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนและรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อ
หุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้ราคาท่ีลดลงใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายไดไ้ม่เกิน
จาํนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

 - บริษทัฯรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี 
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน” อยูใ่นส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูก
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจาํนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาท่ีดิน” 
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 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

อาคาร - 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 ปี 
ยานพาหนะ - 5 ปี 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาํหน่ายสินทรัพย  ์รายการผลกาํไรหรือ
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯตัดรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไ์ม่สามารถนาํมาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

6.8 สุกรพนัธ์ุ 

 บริษทัยอ่ยถือว่าสุกรพนัธ์ุมีอายกุารใหป้ระโยชน์เท่ากบั 3 ปี และหลงัจากนั้นจะสามารถขายต่อไดใ้น
ราคาประมาณ 6,800 บาทต่อตวั สาํหรับพอ่พนัธ์ุและแม่พนัธ์ุ 

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้
มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตัด
จาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

       อายกุารใหป้ระโยชน ์
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 ปี 

6.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั  
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

6.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าเคร่ืองจกัรและยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

6.12 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

6.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
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 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ี ท่ีดินซ่ึง
ใชว้ิธีการตีราคาใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุน้ ขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวา่ส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้ นแสดงด้วยราคาท่ีตีใหม่ การกลบั
รายการส่วนท่ีเกินกวา่มูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ่ม 

6.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน 

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลดแต่
ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรก         
บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตามนโยบาย
การบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 
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6.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

6.16 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคาํนวณ
จากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

7. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว  ้การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน           
ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษทัฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

 บริษทัฯจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไปเม่ือมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ี
ของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานาน
หรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ 
โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้ง
อาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการบางประการ 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าใน
ภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์
หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหา
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 2554 2553 2554 2553 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
 ขายสินคา้ - - 25,847 25,702 กาํไรขั้นตน้ประมาณ     

ร้อยละ 7 - 15 
 รายไดค่้าเช่า - - 76 76 ค่าเช่าเดือนละ 1,350 - 

2,550 บาท 
 ขายทรัพยสิ์นและพสัดุ - - 103 460 ราคาตามบญัชีสุทธิ 
 รายไดค่้าบริการ - - 13 3,026 ตามราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ - - 37,123 4,436 ตามท่ีประกาศ 
 ค่าเช่าจ่าย - - 54 54 ค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท  
 ซ้ือสินคา้ - - 219,635 207,402 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 20 
 ซ้ือทรัพยสิ์นและพสัดุ - - 185 189 ราคาตามบญัชีสุทธิ 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
 ดอกเบ้ียรับ - 184 - - อตัราร้อยละ 6.65 - 6.75 ต่อปี 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)    
 บริษทัยอ่ย - - 3,236 4,662 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)    
 บริษทัยอ่ย - - 39,959 13,326 

เงนิปันผลค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั    
 บริษทัยอ่ย - - 37,123 - 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 57,272 51,913 42,986 39,227 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 835 - 541 - 
รวม 58,107 51,913 43,527 39,227 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานส่วนของผูบ้ริหารสําคญัสาํหรับปี 2553 รวมอยู่ในการปรับปรุงกาํไร
สะสมตน้งวดปี 2554 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 5 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 29.3 (3) 

9. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินสด 239 243 73 23 
เงินฝากธนาคาร 9,966 5,943 1,696 1,145 
รวม 10,205 6,186 1,769 1,168 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.5 ถึง 0.875 ต่อปี (2553: 
ร้อยละ 0.1 ถึง 0.5 ต่อปี) 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 3,165 3,605 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,165 3,605 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 253,081 223,833 250,311 220,598 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 19,704 15,722 11,048 9,401 
 3 - 6 เดือน - 9 - 10 
 6 - 12 เดือน - 16 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 467 472 467 470 

รวม 273,252 240,052 261,826 230,479 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (500) (500) (500) (500) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 272,752 239,552 261,326 229,979 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 272,752 239,552 264,491 233,584 

ลกูหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 71 1,057 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - 625 - - 
อ่ืน 11,552 16,286 9,942 11,316 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 11,552 16,911 10,013 12,373 

รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 284,304 256,463 274,504 245,957 

 บริษทัฯได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหน้ีการคา้จาํนวน 100 ลา้นบาท (2553: 115 ลา้นบาท) ให้แก่
สถาบนัการเงินหลายแห่งเพื่อเป็นประกนัการกูย้มืเงินระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเหล่านั้น 
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11. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน  
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 75,487 63,687 (3,829) (1,854) 71,658 61,833 
สินคา้สาํเร็จรูป 48,335 33,407 - - 48,335 33,407 
งานระหวา่งทาํ 720 10,650 - - 720 10,650 
วสัดุส้ินเปลือง 2,792 2,063 - - 2,792 2,063 
ลูกสุกรระหวา่งเล้ียง 37,729 27,643 - - 37,729 27,643 

รวม 165,063 137,450 (3,829) (1,854) 161,234 135,596 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน  
ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

วตัถุดิบและวสัดุหีบห่อ 54,835 46,087 (3,829) (1,854) 51,006 44,233 
สินคา้สาํเร็จรูป 46,358 40,499 - - 46,358 40,499 
งานระหวา่งทาํ 720 - - - 720 - 
รวม 101,913 86,586 (3,829) (1,854) 98,084 84,732 

12. เงินฝากธนาคารทีมี่ภาระคํา้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝากธนาคารซ่ึงบริษทัย่อยได้นําไปคํ้ าประกันหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคาร 
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13. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   ร้อยละ ร้อยละ     
บริษทั ส.ปศุสัตว ์จาํกดั 45 45 93 93 39,797 39,797 - - 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั 120 120 96 96 108,533 108,533 19,964 4,436 
บริษทั มหาชยัฟู้ ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั  85 85 96 96 74,748 74,748 17,159 - 

รวม     223,078 223,078 37,123 4,436 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 

ทีด่ินรอการพฒันา     
ราคาทุน 358,191 358,191 82,271 82,271 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (26,102) (25,211) (19,741) (21,211) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 332,089 332,980 62,530 61,060 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ท่ีดินรอการพฒันา 490,103 360,151 62,630 61,060 

 มูลค่ายติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชเ้กณฑร์าคาตลาดสาํหรับท่ีดินรอการพฒันา 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 192 ลา้น
บาท (2553: 193 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้ืมของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย (เฉพาะของบริษทัฯ: 62 ลา้นบาท 2553: 61 ลา้นบาท) 

15. สุกรพนัธ์ุ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 แม่พนัธ์ุ พอ่พนัธ์ุ รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 20,898 504 21,402 
รับโอนเพ่ิม/ซ้ือ 3,041 487 3,528 
จาํหน่าย/โอน (6,050) (481) (6,531) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 17,889 510 18,399 
รับโอนเพ่ิม/ซ้ือ 4,638 204 4,842 
จาํหน่าย/โอน (8,362) (274) (8,636) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 14,165 440 14,605 

ค่าเส่ือมราคาสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (5,563) (91) (5,654) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (6,521) (151) (6,672) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย 3,839 123 3,962 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (8,245) (119) (8,364) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (5,282) (167) (5,449) 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนท่ีจาํหน่าย 6,479 139 6,618 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (7,048) (147) (7,195) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 9,644 391 10,035 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 7,117 293 7,410 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี    
2553   6,672 

2554   5,449 
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16. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 138,308 217,376 220,411 35,866 37,056 9,689 658,706 
ซ้ือเพิ่ม - 3,517 10,514 3,482 11,102 13,081 41,696 
จาํหน่าย/บริจาค - (135) (515) (362) (6,021) - (7,033) 
โอน - 4,382 8,648 174 - (13,204) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 138,308 225,140 239,058 39,160 42,137 9,566 693,369 
ซ้ือเพิ่ม 770 1,888 9,712 4,669 3,589 42,096 62,724 
จาํหน่าย/บริจาค - - (1,753) (523) (2,442) - (4,718) 
ตดัจาํหน่าย - - - - - (102) (102) 
โอน 1,600 13,756 24,221 2,979 - (42,556) - 

 ตีราคา 23,738 - - - - - 23,738 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 164,416 240,784 271,238 46,285 43,284 9,004 775,011 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (2,660) (125,357) (173,616) (31,124) (20,733) - (353,490) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (216) (11,214) (18,597) (1,688) (5,265) - (36,980) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - 112 515 357 5,817 - 6,801 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (2,876) (136,459) (191,698) (32,455) (20,181) - (383,669) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี (232) (12,418) (20,039) (2,477) (6,205) - (41,371) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - - 1,751 520 2,003 - 4,274 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (3,108) (148,877) (209,986) (34,412) (24,383) - (420,766) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (3,737) - - - - - (3,737) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (3,737) - - - - - (3,737) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี (3,240) - - - - - (3,240) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (6,977) - - - - - (6,977) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 131,695 88,681 47,360 6,705 21,956 9,566 305,963 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 154,331 91,907 61,252 11,873 18,901 9,004 347,268 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
 2553 (จาํนวน 25 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 36,980 

 2554 (จาํนวน 19 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 41,371 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดิน 
อาคารและส่ิง
ปลูกสร้าง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

งานระหวา่ง
ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตใีหม่        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 108,901 112,281 161,926 27,185 20,388 8,600 439,281 
ซ้ือเพิ่ม - 2,817 3,875 2,483 9,680 9,782 28,637 
จาํหน่าย - - - (60) (6,359) - (6,419) 
โอน - 2,549 7,651 175 - (10,375) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 108,901 117,647 173,452 29,783 23,709 8,007 461,499 
ซ้ือเพิ่ม - 1,132 7,789 4,254 2,044 18,984 34,203 
จาํหน่าย - - (1,748) (480) (1,928) - (4,156) 
โอน - 6,598 9,079 2,865 - (18,542) - 
ตีราคา 21,791 - - - - - 21,791 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 130,692 125,377 188,572 36,422 23,825 8,449 513,337 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - (65,697) (120,055) (23,938) (12,704) - (222,394) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (5,964) (15,682) (1,167) (2,533) - (25,346) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - - - 59 5,196 - 5,255 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - (71,661) (135,737) (25,046) (10,041) - (242,485) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - (6,702) (16,214) (1,838) (3,746) - (28,500) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี
จาํหน่าย - - 1,745 480 1,494 - 3,719 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - (78,363) (150,206) (26,404) (12,293) - (267,266) 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (3,737) - - - - - (3,737) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (3,737) - - - - - (3,737) 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี (3,240) - - - - - (3,240) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (6,977) - - - - - (6,977) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 105,164 45,986 37,715 4,737 13,668 8,007 215,277 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 123,715 47,014 38,366 10,018 11,532 8,449 239,094 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี      
 2553 (จาํนวน 16 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 25,346 

 2554 (จาํนวน 14 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 28,500 
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 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market approach) 

 หากบริษทัฯแสดงมูลค่าท่ีดินดงักล่าวดว้ยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
และ 2553 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
ท่ีดิน 46,874 46,874 32,983 32,983 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์ซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน โดย
มีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนประมาณ 18 ลา้นบาท (2553: 24 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 12 
ลา้นบาท 2553: 17 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน
เงิน 246 ลา้นบาท (2553: 222 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 178 ลา้นบาท 2553: 156 ลา้นบาท) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2554 จาํนวน 179 ลา้นบาท (2553: 184 ลา้นบาท) ไปจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้ า
ประกนัเงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย (เฉพาะของบริษทัฯ: 141 ลา้นบาท 2553: 149 ลา้นบาท) 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: พนับาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,448 7,045 
ซ้ือเพิ่ม 519 218 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 7,967 7,263 
ซ้ือเพิ่ม 13,061 13,023 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 21,028 20,286 
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(หน่วย: พนับาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

ค่าตัดจําหน่ายสะสม   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 (6,729) (6,667) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (278) (220) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 (7,007) (6,887) 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (555) (479) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 (7,562) (7,366) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 960 376 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 13,466 12,920 

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี   
2553 278 220 

2554 555 479 

18. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 6.00 - 7.15 91,561 58,541 63,207 43,920 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.85 - 6.50 432,943 442,543 292,943 299,142 

รวม  524,504 501,084 356,150 343,062 

 วงเงินสินเช่ือของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัฯ นอกจากน้ี
ไดค้ ํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือของบริษทัย่อยคํ้ าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของบริษทัย่อย 
นอกจากน้ี ไดค้ ํ้าประกนัโดยการจาํนาํเงินลงทุนในหุน้สามญัและเงินฝากธนาคารของบริษทัยอ่ย และ     
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯและกรรมการของบริษทัยอ่ย 
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19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 39,959 13,326 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 126,916 128,523 82,732 93,162 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 126,916 128,523 122,691 106,488 

20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 14,577 19,007 10,283 13,835 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,635) (2,174) (1,204) (1,611) 

รวม 12,942 16,833 9,079 12,224 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (3,983) (6,173) (2,285) (4,613) 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน     
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,959 10,660 6,794 7,611 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าเคร่ืองจกัร ยานพาหนะและ
อุปกรณ์ใชใ้นการดาํเนินงานของกิจการ โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่า
การเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,696 9,881 14,577 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (713) (922) (1,635) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 3,983 8,959 12,942 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,784 7,499 10,283 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี (499) (705) (1,204) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 2,285 6,794 9,079 

21. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย งวดชาํระ งวดชาํระ   
วนัท่ีทาํสญัญา ร้อยละ (ต่อปี) คืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย 2554 2553 

22 มีนาคม 2547 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 4.0  ทุก 3 เดือน ทุก 3 เดือน 5,800 18,200 
 ปีท่ี 3-7 MLR     
26 มีนาคม 2551 ร้อยละ 7.6 - 8.4 ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน - 541 
13 มีนาคม 2551 MLR  ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน - 389 
26 พฤศจิกายน 2552 MLR ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 33,750 41,250 
  (เร่ิมมิถุนายน 2553)    
12 พฤศจิกายน 2553 MLR ทุก 1 เดือน ทุก 1 เดือน 15,655 4,120 
  (เร่ิมมิถุนายน 2554)    

รวม    55,205 64,500 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (13,920) (21,735) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  41,285 42,765 

 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯคํ้าประกนัโดยการจาํนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัฯ และคํ้าประกนัโดยกรรมการของบริษทัฯ 

 ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหน้ีใหเ้ป็นไป
ตามสญัญา เป็นตน้ 
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22. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบั
ผลประโยชน์ของพนกังานโดยปรับกบักาํไรสะสมตน้ปี 
(หมายเหตุ 5) 30,163 19,435 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  3,123 2,155 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,498 983 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (998) (707) 
ยอดคงเหลือปลายปี 33,786 21,866 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 4.6 ลา้นบาท 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 2554 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 4.32 - 4.41 4.36 - 4.41 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 7.00 7.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 

(ข้ึนกบัช่วงอายขุองพนกังาน) 
 

0.00 - 94.00 
 

6.00 - 31.00 

23. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจาก 80.85 ลา้นบาท เป็น 242.55 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 
16,170,000 หุน้ ในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้
ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัเดิมต่อ 2 หุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 10 บาท และหากมี
หุน้สามญัเหลือจากการจองซ้ือของผูถื้อหุน้เดิมจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่าวให้กบัผูถื้อ
หุน้เดิมท่ีประสงคจ์ะซ้ือหุน้เกินสิทธิตามสดัส่วนการถือหุน้เดิมในราคาเดียวกนั 
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 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2554 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯโดยเพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 80.85 ลา้นบาท เป็น 242.55 ลา้นบาท 

24. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหัก
ดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

25. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554 2553 2554 2553 
เงินเดือนและค่าแรงและ
ผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 267,587 236,750 185,019 166,948 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 41,926 37,258 28,980 25,566 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 16,983 14,430 15,935 13,495 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,002,309 799,830 814,444 641,897 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป
และงานระหวา่งทาํ 15,084 21,731 6,580 16,066 

26. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดยสุทธิ
จากหุ้นสามญัซ้ือคืนท่ีถือโดยบริษทัย่อย และไดป้รับจาํนวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกตาม
สัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการออกหุ้นปันผล ซ่ึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้น
สามญัโดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี และไดป้รับ
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จาํนวนหุน้สามญัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการ
ออกหุน้ปันผล ซ่ึงไดป้รับปรุงจาํนวนหุน้สามญัโดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนั
เร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ
สาํหรับปี  (บาท) 50,830,476 49,753,064 62,730,718 17,623,377 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (หุน้) 6,460,000 6,163,772 8,085,000 8,085,000 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 7.87 8.07 7.76 2.18 

27. ข้อมูลทางการเงินของกจิการจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการส่วนใหญ่ในส่วนงานทางธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายอาหารแปร
รูปจากเน้ือสัตวแ์ละเพาะเล้ียงสุกรเพื่อจาํหน่าย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จากทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2554 และ 2553 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส่วนงานจาํหน่าย ส่วนงาน การตดัรายการ

บญัชี 
 

 ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํหน่ายสุกร ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจ้ากภายนอก 1,540 1,361 142 144 - - 1,682 1,505 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - - - - 
รายไดท้ั้งส้ิน 1,540 1,361 142 144 - - 1,682 1,505 
กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วน
งาน 437 348 13 18   450 366 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้น
ส่วน:         

 รายไดอ่ื้น       18 24 
 ค่าใชจ่้ายในการขาย       (156) (134) 
 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       (191) (159) 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน       (4) (2) 
 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (35) (31) 
 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (30) (12) 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจ         

 ควบคุมของบริษทัยอ่ย       (1) (2) 
กาํไรสาํหรับปี       51 50 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส่วนงานจาํหน่าย ส่วนงาน การตดัรายการ
บญัชี 

 

 ผลิตภณัฑอ์าหาร จาํหน่ายสุกร ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 302 272 45 34 - - 347 306 

สินทรัพยส่์วนกลาง       830 760 

รวมสินทรัพย ์       1,177 1,066 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ 8 

28. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในปี 2553 และ 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: บาท) 

   เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2552 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
26 เมษายน 2553 10,106,250 1.25 

เงินปันผลจ่ายจากผลการดาํเนินงาน
สาํหรับปี 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
29 เมษายน 2554 12,127,500 1.50 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวนเงิน 11 ลา้นบาท ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการก่อสร้างอาคารและการซ้ือสินทรัพย ์(เฉพาะของบริษทัฯ: 7 ลา้นบาท) 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาจ้างบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีในอาคารและ
สญัญาจา้งบริการอายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาจา้งบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 พนับาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน   

ภายใน 1 ปี 17,692 13,771 
1 ถึง 5 ปี 23,103 22,865 
มากกวา่ 5 ปี 5,853 5,853 

29.3 การคํา้ประกนั 

(1) บริษทัยอ่ยไดน้าํเงินฝากธนาคารจาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท (2553: 2 ลา้นบาท) ไปวางเพื่อ
เป็นหลกัประกนัหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคาร   

(2) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินส่วนใหญ่รวมทั้งอาคารท่ีสร้างข้ึนบนท่ีดินนั้นไปจาํนองไว้
กบัสถาบนัการเงินเพื่อคํ้าประกนัเงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(3) บริษัทฯมีภาระการคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทย่อยเป็นจาํนวนรวม 197 ล้านบาท     
(2553: 197 ลา้นบาท) 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 มีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2553: 3 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯจาํนวน    
2 ลา้นบาท 2553: 2 ลา้นบาท) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

30.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินใหกู้ย้ืม เจา้หน้ีการคา้และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

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

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กูย้ืม เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน
ระดบัตํ่า 

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เน่ืองจากบริษทัฯมีลูกหน้ีเป็นสกุลเงิน
ต่างประเทศ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีมีสาระสาํคญั
ซ่ึงไม่ไดมี้การทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนมีดงัน้ี 

 สินทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 
สกลุเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 100,103 31.4525 
เหรียญฮ่องกง 2,974,291 4.0333 
ยโูร 5,040 40.5938 
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30.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กูย้ืมและเงิน
กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์ันหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้
อยา่งเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายติุธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
เคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายติุธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑก์าร
วดัมูลค่าท่ีเหมาะสม 

31. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 2.50:1 (2553: 2.54:1) และเฉพาะบริษทั
มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.91:1 (2553: 2.03:1)  

32. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 
หุ้นละ 3 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมไม่เกิน 72,765,000 บาท โดยผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นเพิ่มทุนตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 23 มีสิทธ์ิไดรั้บเงินปันผลในคร้ังน้ีดว้ย 

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการใน
งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 3 และผลจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 5 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใน  
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

34. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2555 

 


