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สารจากประธานเจาหนาที่บริหาร 

เรียน ทานผูถือหุน 

ในป 2555 ที่ผานมา สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรป ซึ่งเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ตางเผชิญปญหาวิกฤต

เศรษฐกิจกันถวนหนา ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงประเทศไทย 

กลับมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดี ซึ่งเปนผลจากการเติบโตอยาง

แข็งแกรงของการบริโภคภาคเอกชน อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีก

ในอนาคตจากการเขาสูการรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

การบริโภคภาคเอกชนที่สูงขึ้นดังกลาว เปนปจจัยสําคัญทําใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตสูงขึ้น 

สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยสามารถทํายอดขายและผลกําไรไดสูงสุดนับ

แตกอต้ังบริษัท และการที่บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเปนผลสําเร็จในป 2555 ยิ่งเพิ่มความ

แข็งแกรงและมั่นคงใหกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

สําหรับแผนธุรกิจในป 2556 บริษัทฯ มีความมุงมั่นที่จะคงความเปนหนึ่งในผูนําดานอุตสาหกรรม

อาหาร โดยในป 2556 นี้ บริษัทฯ มีแผนการขยายตลาดไปสูกลุมลูกคากลุมใหมๆ เชนการเพิ่มผลิตภัณฑ

อาหารที่ไดรับเครื่องหมายฮาลาล เพ่ือขยายตลาดไปสูกลุมลูกคาที่เปนมุสลิม ซึ่งจัดเปนกลุมผูบริโภคกลุม

ใหญในตลาดAECรวมถึงตลาดโลก การเรงสรางระบบพัฒนากิจการสาขาของรานอาหารแซบ รวมถึงการ

ขยายธุรกิจในตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีโครงการที่จะระดมทุนโดยการออกหุนกูเพ่ือใชในการ

ลงทุน และเปนเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปเพื่อเพ่ิมศักยภาพทางการเงินของบริษัทฯ ใหมากยิ่งขึ้น 

การที่บริษัทฯ จะประสบความสําเร็จเปนอยางดีได ก็ตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกภาค

สวน ทั้งคณะผูบริหาร และพนักงานทุกระดับ ในการทุมเทแรงกายแรงใจมุงมั่นที่จะนําพาบริษัทฯ พิชิต

เปาหมายทางธุรกิจใหไดอยางสมบูรณที่สุด เชนเดียวกับความสําเร็จที่บริษัทฯ ไดรับในป 2555 ขาพเจาจึง

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 

 
(นายเจริญ รุจิราโสภณ) 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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ขอมูลทั่วไป 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวทิ 

71 (ปรีดี พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจาก

เนื้อสัตวและอาหารทะเล 

เลขทะเบียนบริษทั: 0107537001811 

โทรศัพท: (02) 391–1010 

โทรสาร:  (02) 391-1792 

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

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทุนจดทะเบียน: 242,550,000บาท แบงออกเปนหุนสามัญ

24,255,000 หุน 

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด:  24,255,000 หุน 

ราคามูลคาหุนที่ตราไว (Par Value): 10.00 บาทตอหุน 

จํานวนบรษิทัยอย: 3 บริษทั 

ชื่อยอในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย:  SORKON 
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ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 

งบดุล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
สินทรัพยหมุนเวียน 496.34 40 467.33 40 408.52 38 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 756.40 60 709.63 60 657.83 62 

สินทรัพยรวม 1,252.74 100 1,176.96 100 1,066.35 100 

หนี้สินหมุนเวียน 566.68 45 756.48 64 711.32 67 

หนี้สินไมหมุนเวียน 101.11 8 84.03 7 53.42 5 

หนี้สินรวม 667.79 53 840.51 71 764.74 72 

สวนของผูถือหุน 584.95 47 336.44 29 301.61 28 
 
 

งบกําไรขาดทนุ ประจําป 
2555 2554 2553 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 
รายไดจากการขาย 1,822.93 99 1,682.01 99 1,504.87 98 

รายไดอื่น 23.23 1 18.12 1 23.95 2 

รวมรายได 1,846.16 100 1,700.13 100 1,528.82 100 

กําไรจากการดําเนินงาน 154.87 8 115.79 7 94.68 6 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 154.87 8 115.79 7 94.68 6 

กําไรหลังตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 93.51 5 51.30 3 51.44 3 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 0.42 0 0.47 0 1.68 0 

กําไรสุทธิ 93.09 5 50.83 3 49.75 3 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน(บาท) 4.83  7.87  8.07  
 

งบกระแสเงินสด ประจําป 
2555 2554 2553 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 141.80 110.83 66.38 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (13.79) (69.96) (15.64) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (108.01) (36.85) (46.73) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น 20.00 4.02 4.00 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 10.20 6.18 2.18 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินป 30.20 10.20 6.18 
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อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ ประจําป 
2555 2554 2553 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง )เทา(  0.9 0.62 0.57 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว )เทา(  0.6 0.39 0.37 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด )เทา(  0.2 0.15 0.10 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา )เทา(  6.3 6.22 6.40 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย )วัน (  58 58 56 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ )เทา(  8 8.30 9.89 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย )วัน (  46 43 36 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา )เทา(  10.5 9.64 9.26 

ระยะเวลาชําระหนี้ )วัน (  35 37 39 

วงจรเงินสด(วัน) 69 64 54 
อัตราสวนความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรขั้นตน (%) 29.7% 26.77% 24.34% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.5% 6.05% 4.85% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 5% 3.02% 3.36% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 20.3% 16.08% 18.64% 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 12.75% 4.57% 4.98% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 42.09% 26.37% 29.08% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย )เทา (  1.5 1.52 1.48 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน )เทา(  1.1 2.50 2.54 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย )เทา(  7.39 1.84 1.39 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 75.02% 18.89% 15.10 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท คือ การเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร  

อาหารทะเลแปรรูป อาหารขบเคี้ยวที่ทําจากเนื้อสุกร อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน การทําฟารมและจัด

จําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน และการทํารานอาหารประเภท Quick-service restaurants โดยผลิตภัณฑ

ของกลุมบริษัทจะเปนการวางจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญ โดยสงออกเปนบางสวนเพื่อสนอง

ความตองการผลิตภัณฑอาหารไทยแบบสําเร็จรูปที่มีสูงขึ้นในตางประเทศ 

 

      การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในป 2555 

มีนาคม  2555 จัดโครงสรางการถือหุนใหมในบริษัทยอย เพื่อแกไขการถือหุนไขวระหวางบริษัทยอย ดังนี้ 

(1) ซื้อหุนของบริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด จํานวน 908,983 หุน คิดเปนรอยละ 7.57 ของ

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2) ซื้อหุนของบริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด จํานวน 8,420,489 หุน คิดเปนรอยละ 

49.53 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

(3) ซื้อหุนของบริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด จํานวน 450,000 หุน คิดเปนรอยละ 10 ของหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมด 

เมษายน 2555 ขายหุนเพิ่มทุนจํานวน 16,170,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เสนอขายแกผู

ถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 2 หุนสามัญใหม 

ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท  

พฤษภาคม 2555    บริษัทยอย 2 แหงคือบริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด และบริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง 

จํากัด ไดขายหุนของบริษัทฯ แกบุคคลภายนอกเพื่อแกไขการถือหุนไขว ดังนี้ 

(1) บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ขายหุนจํานวน 1,210,000 คิดเปนรอยละ 14.97 ของ

หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

(2) บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด ขายหุนจํานวน 342,000 หุน คิดเปนรอยละ 

4.23 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 
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 การจัดการฟารม จะตองกระทําอยางถูกตองตามหลักวิชาการพรอมกับพัฒนาฟารมใหทันกับ

เทคโนโลยีใหม ๆ จะทําใหการผลิตมีประสิทธิภาพสูง ไดสุกรที่มีคุณภาพดี เปนการนําไปสูการ

ลดตนทุนการผลิตใหนอยลง 

บริษัทฯ ทําธุรกิจฟารมสุกรที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการนําสุกรแมพันธุจากตางประเทศมาผสม

พันธุ เพื่อจําหนายเปนสุกรพันธุใหกับผูเลี้ยงสุกรอีกตอหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจําหนายลูกสุกรขุนใหผู

เล้ียงนําไปเลี้ยงตอ และจําหนายสุกรขุนที่บริษัทเลี้ยงเองจนโตเต็มที่ใหกับโรงฆาสัตวอีกดวย โดยธุรกิจการ

ทําฟารมสุกรนี้ ทําใหบริษัทสามารถควบคุม และลดความผันผวนของราคาวัตถุดิบได รวมทั้งเปนการ

ปองกันความเสี่ยงในกรณีที่สุกรขาดแคลน 
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ปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงทางดานการเงิน 

บริษัทฯ  มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  และความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยน  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ  เนื่องจากเงินกูเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึไดลดความเสี่ยง

จากอัตราดอกเบี้ยโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 161.7 ลานบาทในป 2555 เพื่อนําเงิน

มาใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  ทําใหความ

เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยลดลง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทฯ สงออกสินคา

จํานวนหนึ่งไปขายยังตางประเทศ บริษัทฯ ไดปองกันความเสี่ยงโดยการทําสัญญาซื้อ/ขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนาไวทุกครั้งที่มีการสงออก 

 

การขาดแคลนแรงงาน 

เนื่องจากลักษณะขั้นตอนการผลิตของบริษัทยังตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก ในการแปรรูป

วัตถุดิบ แรงงานในทองถิ่นและความเชี่ยวชาญจึงเปนสวนประกอบสําคัญในการดําเนินการผลิต ซึ่งบริษัทฯ 

มีนโยบายในการสรางแรงจูงใจในดานตางๆ เชน คาแรง สวัสดิการ ผลตอบแทนอื่นๆ อยูตลอดเวลา 

นอกจากนี้บริษัทยังเนนใหมีการฝกฝน และการอบรมใหความรูในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน อีกทั้งบริษัท

ฯ มีแผนการนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน ซึ่งในป 2554บริษัทฯ สามารถทยอยติดตั้งเครื่องจักรไดแลว

เสร็จบางสวน คาดวาจะสามารถติดตั้งเครื่องจักรไดเสร็จส้ินทั้งหมดในป 2555 นี้ แตเนื่องจากมีเหตุการณ

น้ําทวมเมื่อปลายป 2554 และสงผลกระทบตอเนื่องถึงป 2555 ทําใหการติดตั้งเครื่องจักรลาชาออกไป คาด

วาจะแลวเสร็จในป 2556 หลังจากการติดตั้งเครื่องจักรแลวเสร็จจะลดการใชแรงงานคนไดรอยละ 30 
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ความผันผวนของตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิตที่สําคัญคือวัตถุดิบและคาแรง ความเสี่ยงดานความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใช

ในการผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ํามันเชื้อเพลิงและอาหารสัตว  ภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง

จึงมีผลตอธุรกิจการเลี้ยงสุกร เนื่องจากพืชไรที่เปนวัตถุดิบหลักไดถูกแยงซื้อไปผลิตเปนเอทานอลเพื่อนําไป

ผสมกับน้ํามันเบนซิน ทําใหตนทุนอาหารสัตวไดถีบตัวสูงขึ้นเปนอยางมาก รวมถึงตนทุนคาขนสงที่เพิ่ม

สูงขึ้น เปนปจจัยใหราคาเนื้อสุกรสูง ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการขึ้นลงของราคาเนื้อสุกรประกอบดวยความ

ตองการบริโภคเนื้อสุกร ผลผลิตของฟารมผูเลี้ยงสุกร ภาวะความแหงแลง และโรคระบาดสัตว นอกจากนี้

อัตราคาแรงขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นและผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อเปนแรงจูงใจเพื่อลดปญหาการขาดแคลน

แรงงาน ยังสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับราคาขายสินคาใหข้ึนไปตาม

อัตราตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไดนั้น จะสงผลใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลง 

ในชวงที่ตนทุนการผลิตมีความผันผวนสูง  บริษัทไดมีการรับมือโดยการบริหารงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดตนทุน รวมไปถึงการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และการวางแผนในระยะ

ยาวในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเครื่องจักรมาใชในการผลิตใหมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ 

มีแผนที่จะนําที่ดินที่ยังมิไดพัฒนามาทําการเพาะปลูกพืชเกษตร เชน มันสําปะหลัง พริก ถั่วฝกยาว 

มะละกอ และกลวย เปนตน ผลผลิตสวนหนึ่งสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตว หรือวัตถุดิบสําหรับการ

ประกอบอาหารของบริษัทในเครือได 

โรคระบาดในสุกร 

การทําฟารมสุกร เปนอีกธุรกิจหนึ่งของกลุมบริษัทเพื่อสนับสนุนใหการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร

สามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรคระบาดในสุกรจึงสงผลกระทบ

โดยตรงตอรายไดจากการทําฟารม ราคาวัตถุดิบ และยังอาจสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคใน

ดานความปลอดภัยของอาหาร 

บริษัทฯ ไดมีการคนควาพัฒนาระบบการจัดการฟารม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุม

คุณภาพการผลิตอยางเขมงวด เพื่อลดปญหาโรคระบาดในฟารมและเพื่อสรางความมั่นใจในความ

ปลอดภัยของสินคาใหกับผูบริโภค ในดานทําเลที่ต้ังของฟารมสุกรของบริษัทฯ มีภูเขาลอมรอบอยูเสมือน

แนวกําแพงที่สะกัดกั้นโรคระบาดจากฟารมอ่ืนแพรระบาดมาสูฟารมของบริษัทฯ ไดยากขี้น 
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ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนและมีอํานาจใน

การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือหุนคิดเปนรอยละ 57.25ของทุนที่

ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ สงผลใหครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขามามีอํานาจใน

การบริหารจัดการบริษัทฯ ตลอดจนแตงตั้งตัวแทนเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถที่จะ

รวบรวมเสียงสวนใหญในการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนในเรื่องตางๆ ที่ตองไดรับเสียงขางมากของจํานวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได แตอยางไรก็ตามครอบครัวรุจิรา

โสภณ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเปนผูมีสวนไดเสีย และเพื่อใหการบริหารงานและ

ดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดและมีการถวงดุล  บริษัทฯ จึงไดแตงตั้งบุคคลภายนอกเปน

กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขามากํากับดูแล ซึ่งเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ 

โครงสรางการถือหุน (ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555) 

ชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถอืหุน 

1. ครอบครัว รุจิราโสภณ 

          นายเจริญ รุจิราโสภณ 

          นางนิรมล รุจิราโสภณ 

          นายจรญัพจน รุจิราโสภณ 

          นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 

          นายจรสัภล รุจิราโสภณ 

13,528,010 

7,414,058 

4,327,349 

907,067 

840,950 

38,586 

55.77 

30.57 

17.84 

3.74 

3.47 

0.16 

2. ครอบครัว พิเชษฐวณิชยโชค 

          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  

          นายสุวทิย พิเชษฐวณิชยโชค 

          น.ส.วนิธนี พิเชษฐวณชิยโชค 

          นางวิภาพร พิเชษฐวณิชยโชค 

1,228,100 

648,300 

361,300 

190,500 

28,000 

5.06 

2.67 

1.49 

0.79 

0.12 

3. นายอยทุธ ชาญเศรษฐิกลุ 645,474 2.66 

4. บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) 589,400 2.43 

5. กองทนุสํารองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแลว 

โดยบลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จาํกัด 

 

 

552,400 

 

 

2.28 

6. DBS BANK LTD – CLIENT A/C 

SG1100173011 

523,700 2.16 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 507,840 2.09 

8. นายสุชน สมิะกุลธร 391,900 1.62 

9. นายเกียรตนิันท เดนไพศาล  237,100 0.98 

10. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 228,530 0.94 

รวม 18,432,454 75.99 

   ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  
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โครงสรางการจัดการ      

 

 

 

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หนวยงานตรวจสอบ 

คณะที่ปรึกษา 

ประธานเจาหนาทีบริหาร 

คณเจรญิ รจริาโสภณ

ผูอํานวยการสํานักประธานฯ

รก.กัลวรัตน

ผูชวยประธาน      
(จัดซื้อ 1)

ทรงเกียรติ

เลขานุการ

อโนชา

ผูอํานวยการ   
สํานักการตลาด 1

ไพรสารต

ผูอํานวยการ   
สํานักการตลาด 2

รก.นิรมล

ผูอํานวยการ   
กิจการ เอฟ &บ ี

พิชญนภางค

ผูอํานวยการ   
กิจการ QSR

จรัสภล 

ผูอํานวยการ          
กิจการขาย(ใน

ศิริลกัษณ

ผูอํานวยการ          
กิจการขาย

เพชรรัตน

รองประธานฯ         

คุณนิรมล
ผูอํานวยการ        
วิชาการ 1

เรวดี

ผูอํานวยการ       
กิจการผลติ 1 

ธนกฤต 

ผูอํานวยการ       
กิจการผลิต 2

รก.อารยา

ทีปรึกษาดาน
เทคนิค

สามติ 

ผูอํานวยการ                
สํานักสารสนเทศ 

รก.เจริญ

ผูอํานวยการ               
สํานักทรัพยากรมนุษยและธุรการ 

สมบุญ

ผูชวยประธานเจาหนาทีบริหาร 
ดานTQM 

ศุภจรี

ผูอํานวยการ                
สํานักบัญชีและการเงิน 

พรธริัตน

ผูจัดการทัวไป              
งานวางแผนเชงิกลยุทธ 

จรัญพจน 
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การกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนตลอดระยะเวลาที่ผานมา 

คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารตระหนักเปนอยางดีวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ รวมทั้งสรางเสริมความเชื่อมั่นของผูลงทุน และผูมีสวนไดเสียในกิจการ

ของบริษัทฯ ทุกฝาย ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ โดยสรุปไดดังนี้ 

 สิทธิของผูถือหุน 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนตามที่กฎหมาย

กําหนด และรวมถึงสิทธิอ่ืนๆ อันพึงมี เชน การรับรูขาวสารของบริษัทฯ อยางเพียงพอ การเสนอแนะ

ความคิดเห็นแกบริษัทฯ เปนตน ผูถือหุนสามารถตดิตอบริษัทฯ ไดหลากหลายชองทาง ทั้งทางโทรศัพท 

โทรสาร จดหมาย หรือทางเว็บไซตของบริษัทฯ เอง 

 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลแกผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ หรือของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยนอกเหนือจากการจัดสงเอกสารทางไปรษณียโดยบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้หากผูถือหุนไมสามารถที่จะเขารวมประชุมผู

ถือหุนได ก็สามารถมอบหมายการตัดสินใจหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ใหแกบุคคลอื่น หรือกรรมการ

ตรวจสอบทานใดทานหนึ่งก็ได 

 การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
คณะกรรมการกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุม โดยคํานึงถึงสิทธิของผูมี

สวนไดเสียดังกลาวตามกฎหมาย หรือตามขอตกลงที่มีกับบริษัทฯ และจะไมกระทําการใดๆ ที่เปนการ

ละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับแจงเบาะแสเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย 

ความถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ เปนตน 

บริษัทฯ จะมีมาตรการคุมครองผูแจงเบาะแสตามสมควร เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ มีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
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นอกจากนี้ คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายในการดูแลสิ่งแวดลอมและสังคมอยางชัดเจนทั้ง

ที่อาคารสํานักงานและโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยทุกแหง เชน ขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑของ

บริษัทฯ จะใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ พลังงานที่ไดจากเชื้อเพลิงปโตรเลียมจะใชเปนสวนนอย จึง

กอใหเกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงปโตรเลียมในปริมาณต่ํา 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน (ISO14000) และปรับปรุง

สถานที่บริเวณบริษัทใหพนักงานอยูในสภาพแวดลอมที่ดีขึ้น รวมถึงไดวาจางบริษัทเอกชนที่ไดรับ

สัมปทานอยางถูกตองตามกฎหมายจากองคการบริหารสวนตําบลใหเปนผูขนยายขยะและสิ่งปฏิกูล 

เพื่อนําไปกําจัดดวยกรรมวิธีที่ถูกตอง น้ําทิ้งจากโรงงานไดผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําทิ้ง และมี

การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐาน กอนระบายไปสูลําคลองสาธารณะ  

นอกจากนีบ้ริษทัฯ ยังไดวาจางบริษทัทีป่รึกษาดานสิง่แวดลอมในการประเมิน ตรวจสอบ

ควบคุม และใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอมใหแกบริษทัฯ เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคมุส่ิงแวดลอมเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ 

 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
คณะกรรมการจะดูแลใหบริษทัฯ เปดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ และบรษิทัยอย ทั้งขอมูล

ทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส ผานทาง

ชองทางที่เขาถึงขอมูลไดงาย มีความเทาเทียมกนัและนาเชื่อถือ เชน เว็บไซตของบริษัทฯ หรือของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 

 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดวยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานประสบการณ 

ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนตอบริษัทฯรวมทั้งการอทุิศเวลาและความพยายามในการ

ปฏิบัติหนาที ่ เพ่ือเสริมสรางใหบริษทัมกีารบริหารที่โปรงใสและมีประสิทธภิาพ โครงสราง

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน หรือคิดเปนสัดสวน 1 ใน 2 ของ

กรรมการทั้งคณะ โดยแบงเปนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทาน และดํารงตําแหนงประธานกรรมการ

บริษทั 1 ทาน แมวาบรษิทัฯ จะมิไดจัดตั้งคณะกรรมการยอยอ่ืนๆ ขึ้นมา แตการพิจารณาคาตอบแทน
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หรือการสรรหาบุคลากรที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง ก็จะตองไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการซึง่มีกรรมการอิสระเขารวมประชุมดวย 

บริษทัฯ กําหนดใหมกีารประชุมคณะกรรมการบรษิทัทกุ 3 เดือน และอาจมีการประชุมครั้ง

พิเศษตามความจําเปน โดยในป 2555 มีการประชุมรวม 6 คร้ัง ซ่ึงกรรมการทกุทานสามารถเขารวม

ประชุมไดทุกครั้ง 

การอบรมและพัฒนาความรูกรรมการ 

บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในเรื่องการอบรมและการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ โดยกรรมการที่

ไดรับการแตงตั้งใหมทุกทานจะไดรับทราบการปฐมนิเทศเพื่อรับขอมูลตางๆ ของบริษัท เชน วิสัยทัศน 

พันธกิจ กลยุทธ เปาหมาย หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับบริษัท บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ 

และขอมูลธุรกิจของบริษัทที่เกี่ยวของ กฎระเบียบตาง ๆ อยางเพียงพอกอนปฏิบัติหนาที่ รวมทั้ง

กรรมการทุกทานจะไดรับการอบรมและพัฒนาความรูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติหนาที่กรรมการทั้งที่จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย บริษัทมีการแจงหลักสูตร

การอบรมตาง ๆ ใหกรรมการทราบลวงหนาอยางสม่ําเสมอ เพื่อชวยใหกรรมการสามารถทําหนาที่และ

กํากับดูแลกิจการของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการไดผานการฝกอบรมจากสมาคม

สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้ 

ชื่อกรรมการ ชื่อหลักสูตรฝกอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย 

นายสมชาย  สกุลสุรรัตน Directors Certification Program (DCP) 

นายเจริญ รุจิราโสภณ Director Accreditation Program (DAP) 

นางนิรมล  รุจิราโสภณ Director Accreditation Program (DAP) 

นายธนกฤต  รุจิราโสภณ Director Accreditation Program (DAP) 

นายเจริญพันธ  พันธุมงคล Director Accreditation Program (DAP) 

นายประสาร  มฤคพิทักษ Director Accreditation Program (DAP) 
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รายการระหวางกัน 

ในระหวางป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับ กรรมการ และผูถือหุนใหญ ดังนี้ 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปเพ่ือการประกอบกิจการที่เปนธุรกิจปกติ

และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป 

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันที่เปนธุรกิจปกติไมวาเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกลาวเชนเดียวกัน โดย

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ สําหรับรายการระหวางกันอ่ืนๆ บริษัทกําหนดใหตองผานการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบอาจวาจางผูประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทําการประเมินราคาของรายการระหวาง

กันนั้นๆ เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบจากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการระหวางกันที่สําคัญ 

มูลคารายการ 
ป 2555 

 1.นายเจริญ รุจิราโสภณ ผูถือหุนใหญ 

และผูบริหาร 

บริษัทยอยแหงหนึ่ง เชาที่ดินเลขที่ 44 หมูที่ 2 

ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากชอง  จังหวัด

นครราชสีมา  เนื้อท่ีประมาณ  368 ไร 72 

ตารางวา  

 

396,750 บาท 
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ผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจ 

โครงสรางรายไดของแตละสายธุรกิจ 

รายการ 2555 2554 2553 
ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร       

 ในประเทศ 764.3 41.4% 750.9 44.2% 624.4 40.8% 

สงออก 27.1 1.5% 25.6 1.5% 21.6 1.4% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 ในประเทศ 551.0 29.8% 461.1 27.1% 392.3 25.7% 

สงออก 67.4 3.6% 72.9 4.3% 75.5 4.9% 

อาหารขบเคี้ยวที่ทําจากเนื้อสุกร       

 ในประเทศ 104.2 5.6% 94.9 5.6% 86.7 5.7% 

สงออก 10.0 0.5% 8.5 0.5% 6.1 0.4% 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน       

 ในประเทศ 123.1 6.7% 92.3 5.4% 63.7 4.2% 

สงออก 2.9 0.2% 24.8 1.5% 88.1 5.8% 

รานอาหาร 19.3 1.0% 8.8 0.5% 3.0 0.2% 

การจําหนายสุกรพันธุและสุกรขนุ 153.5 8.3% 142.2 8.4% 143.5 9.4% 

รวมรายไดจากการขาย 1,822.9 98.7% 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 

รายไดอื่น 23.2 1.3% 18.1 1.1% 23.9 1.6% 

รวมรายได 1,846.1 100.0% 1,700.1 100.0% 1,528.8 100.0% 
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บริษทั ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2555 
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอตอผูถือหุนของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซึ่งประกอบดวย 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนรวม งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากดั 

(มหาชน) ดวยเชนกัน 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน 

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบ

การเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา  ขาพเจาได

ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึง

วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัด

ตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ

เปดเผยขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและ

การนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แต

ไมใชเพ่ือวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทํา

ข้ึนโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  
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ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็น

ของขาพเจา 

ความเห็น 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด 

สําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท ส. ขอน

แกนฟูดส จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 

 

 

โสภณ เพ่ิมศิริวัลลภ 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

กรุงเทพฯ: 27 กุมภาพันธ 2556 
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 7 30,201,238       10,204,633       1,067,452         1,769,578         

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น 6, 8 293,301,433     284,303,841     282,477,857     274,503,695     

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 6 -                       -                       80,000,000       -                       

สินคาคงเหลือ 9 160,552,843     161,234,165     103,838,254     98,084,437       

เงินปนผลคางรับ 6 -                       -                       -                       37,122,853       

สินทรัพยหมนุเวียนอื่น 12,287,030       11,589,162       6,174,939         7,194,630         

รวมสนิทรัพยหมุนเวียน 496,342,544     467,331,801     473,558,502     418,675,193     

สนิทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระค้ําประกัน 10 171,330            1,171,037         -                       -                       

เงินลงทุนในบริษัทยอย 11 -                       -                       292,184,701     223,077,559     

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 12 332,089,099     332,089,099     62,530,000       62,530,000       

สุกรพันธุ 13 7,991,128         7,409,673         -                       -                       

ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ 14 388,626,559     347,267,709     251,565,647     239,093,812     

สินทรัพยไมมตีัวตน 15 18,026,702       13,465,544       17,557,401       12,920,018       

สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น 9,495,097         8,224,026         9,476,098         8,209,026         

รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน 756,399,915     709,627,088     633,313,847     545,830,415     

รวมสนิทรัพย 1,252,742,459  1,176,958,889  1,106,872,349  964,505,608     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

หน้ีสนิและสวนของผูถือหุน

หน้ีสนิหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 16 316,388,308     524,504,185     298,353,998     356,150,068     

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 6, 17 117,951,195     126,916,224     100,236,850     122,690,862     

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 6 -                       -                       50,000,000       -                       

สวนของหน้ีสินตามสัญญาเชาการเงินท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป 18 3,744,971         3,982,908         2,307,272         2,284,525         

สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 19 29,772,000       13,920,000       19,092,000       13,920,000       

ภาษีเงินไดคางจาย 23,079,064       20,471,399       11,153,408       11,381,494       

หน้ีสินหมนุเวียนอื่น 75,750,346       66,689,211       64,468,234       56,530,288       

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 566,685,884     756,483,927     545,611,762     562,957,237     

หน้ีสนิไมหมุนเวียน

หน้ีสินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหน่ึงป 18 5,228,515         8,959,261         4,525,159         6,794,078         

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระ

   ภายในหน่ึงป 19 62,979,400       41,285,000       33,469,400       41,285,000       

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 20 32,899,254       33,786,303       17,829,707       21,865,724       

รวมหน้ีสนิไมหมุนเวียน 101,107,169     84,030,564       55,824,266       69,944,802       

รวมหน้ีสนิ 667,793,053     840,514,491     601,436,028     632,902,039     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน 21

   ทุนจดทะเบียน

      หุนสามญั 24,255,000 หุน มลูคาหุนละ 10 บาท 242,550,000     242,550,000     242,550,000     242,550,000     

   ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมลูคาแลว

      หุนสามญั 24,255,000 หุน มลูคาหุนละ 10 บาท

         (2554: หุนสามญั 8,085,000 หุน มลูคาหุนละ 10 บาท) 242,550,000     80,850,000       242,550,000     80,850,000       

สวนเกินมลูคาหุนสามญั 50,281,000       50,281,000       50,281,000       50,281,000       

สวนเกินทุนหุนทุนซ้ือคืน 37,552,153       -                       -                       -                       

หุนทุนของบริษัทฯท่ีถือโดยบริษัทยอย -                       (25,526,950)     -                       -                       

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 22 24,255,000       8,085,000         24,255,000       8,085,000         

   ยังไมไดจัดสรร 116,322,695     105,323,683     90,641,401       94,678,649       

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 112,631,066     110,503,395     97,708,920       97,708,920       

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 583,591,914     329,516,128     505,436,321     331,603,569     

สวนของผูมสีวนไดเสียท่ีไมมอีํานาจควบคุมของบริษัทยอย 1,357,492         6,928,270         -                       -                       

รวมสวนของผูถือหุน 584,949,406     336,444,398     505,436,321     331,603,569     

รวมหน้ีสนิและสวนของผูถือหุน 1,252,742,459  1,176,958,889  1,106,872,349  964,505,608     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

รายได

รายไดจากการขาย 1,822,929,605  1,682,012,624  1,358,242,514  1,271,370,251  

รายไดอื่น 23,228,437       18,119,830       7,038,488         42,318,176       

รวมรายได 1,846,158,042  1,700,132,454  1,365,281,002  1,313,688,427  

คาใชจาย

ตนทุนขาย 1,280,818,318  1,231,770,912  912,377,444     926,446,072     

คาใชจายในการขาย 185,139,894     156,929,094     165,372,916     138,296,096     

คาใชจายในการบริหาร 225,333,062     191,507,617     166,001,076     144,748,332     

คาใชจายอื่น -                       4,130,602         -                       1,770,000         

รวมคาใชจาย 1,691,291,274  1,584,338,225  1,243,751,436  1,211,260,500  

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 154,866,768     115,794,229     121,529,566     102,427,927     

คาใชจายทางการเงิน (25,324,812)     (34,993,807)     (19,962,320)     (25,183,344)     

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 129,541,956     80,800,422       101,567,246     77,244,583       

คาใชจายภาษีเงินได (36,030,957)     (29,501,209)     (22,841,616)     (14,513,865)     

กําไรสําหรับป 93,510,999       51,299,213       78,725,630       62,730,718       

การแบงปนกําไร

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 93,093,626       50,830,476       78,725,630       62,730,718       

สวนท่ีเปนของผูมสีวนไดเสียท่ีไมมอีํานาจควบคุมของบริษัทยอย 417,373            468,737            

93,510,999       51,299,213       

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 24

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบรษิัทฯ 4.83 7.87 3.97 7.76

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2555 2554 2555 2554

กําไรสําหรับป 93,510,999       51,299,213       78,725,630       62,730,718       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

ผลกําไรจากการตีราคาท่ีดิน -                       21,790,500       -                       21,790,500       

ผลกําไรจากการตีราคาท่ีดินของบริษัทยอย -                       1,946,767         -                       -                       

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร

     ประกันภัย 20 3,903,852         -                       6,172,122         -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สาํหรับป 3,903,852         23,737,267       6,172,122         21,790,500       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 97,414,851       75,036,480       84,897,752       84,521,218       

การแบงปนกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ 97,009,312       74,511,427       84,897,752       84,521,218       

สวนท่ีเปนของผูมสีวนไดเสียท่ีไมมอีํานาจควบคุมของบริษัทยอย 405,539            525,053            

97,414,851       75,036,480       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 129,541,956     80,800,422       101,567,246     77,244,583       

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ 44,211,121       41,371,039       28,473,444       28,500,485       

   คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมตีัวตน 559,245            555,090            483,019            479,294            

   คาเส่ือมราคาสุกรพันธุ 4,670,360         5,449,287         -                       -                       

   หน้ีสูญ - เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับ

      แกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน -                       24,709              -                       -                       

   การปรับลดสินคาคงเหลือเปนมลูคาสุทธิท่ีจะไดรับ (โอนกลับรายการ) (4,255,889)       1,975,240         (4,255,889)       1,975,240         

   กําไรจากการจําหนายอุปกรณ (75,442)            (412,334)          (63,247)            (151,315)          

   กําไรจากการจําหนายสุกรพอพันธุและแมพันธุ (4,120,172)       (2,897,475)       -                       -                       

   บริจาคอุปกรณ 32                     80                     -                       78                     

   คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย -                       4,130,602         -                       1,770,000         

   ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย -                       101,485            -                       -                       

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 3,749,300         4,621,399         2,667,644         3,137,782         

   กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนท่ียังไมเกิดข้ึนจริง (64,062)            (242,057)          (64,062)            (242,057)          

   รายไดเงินปนผล -                       -                       -                       (37,122,853)     

   ดอกเบี้ยรับ (740,550)          (749,088)          (2,374,708)       (726,358)          

   คาใชจายดอกเบ้ีย 25,324,812       34,993,807       19,962,320       25,183,344       

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย

   และหน้ีสินดําเนินงาน 198,800,711     169,722,206     146,395,767     100,048,223     

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น (8,933,530)       (28,223,404)     (7,504,894)       (29,290,509)     

   สินคาคงเหลือ (829,889)          (27,613,439)     (1,497,928)       (15,327,879)     

   สินทรัพยหมนุเวียนอื่น (697,868)          (1,315,202)       1,019,692         (97,876)            

   สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น (1,271,069)       (2,600,608)       (1,267,072)       (2,674,568)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิน้สดุวันท่ี 31 ธนัวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2555 2554 2555 2554

หน้ีสินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น (8,965,029)       (1,606,457)       (22,581,409)     16,202,511       

   สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน (732,500)          (997,888)          (531,540)          (707,528)          

   หน้ีสินหมนุเวียนอื่น 9,070,512         19,476,987       7,927,732         17,942,645       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 186,441,338     126,842,195     121,960,348     86,095,019       

   จายภาษีเงินได (44,640,168)     (16,012,048)     (23,069,701)     (3,946,477)       

เงินสดสทุธจิากกจิกรรมดําเนินงาน 141,801,170     110,830,147     98,890,647       82,148,542       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมภีาระค้ําประกันลดลง 999,707            1,096,605         -                       -                       

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง -                       -                       (80,000,000)     986,036            

เงินสดจายซ้ือท่ีดินและอุปกรณ (85,732,613)     (60,274,563)     (41,104,958)     (32,691,554)     

เงินสดจายซ้ือสุกรพอพันธุและแมพันธุ (110,591)          (4,842,392)       -                       -                       

เงินสดจายซ้ือสินทรัพยไมมตีัวตน (5,120,403)       (13,060,548)     (5,120,403)       (13,023,098)     

เงินสดจายซ้ือเงินลงทุนในบริษัทยอย (3,848,646)       -                       (69,107,142)     -                       

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทใหญ 74,295,980       -                       -                       -                       

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 238,052            855,834            222,926            587,834            

เงินสดรับจากการจําหนายสุกรพอพันธุและแมพันธุ 4,746,048         4,915,645         -                       -                       

เงินปนผลรับ -                       -                       37,122,853       -                       

เงินสดรับดอกเบ้ีย 740,550            1,349,088         1,969,503         726,358            

เงินสดสทุธใิชไปในกจิกรรมลงทุน (13,791,916)     (69,960,331)     (156,017,221)   (43,414,424)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2555 2554 2555 2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

   สถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น (208,115,877)   23,420,659       (57,796,070)     13,087,637       

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกันเพ่ิมขึ้น -                       -                       50,000,000       -                       

เงินกูยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 37,546,400       (9,295,044)       (2,643,600)       (9,295,044)       

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง (3,968,683)       (6,339,934)       (2,246,172)       (4,657,899)       

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 161,700,000     -                       161,700,000     -                       

จายดอกเบี้ย (25,334,189)     (34,946,943)     (19,824,710)     (25,139,494)     

จายเงินปนผล (69,840,300)     (9,690,000)       (72,765,000)     (12,127,500)     

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (108,012,649)   (36,851,262)     56,424,448       (38,132,300)     

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 19,996,605       4,018,554         (702,126)          601,818            

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 10,204,633       6,186,079         1,769,578         1,167,760         

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดปลายป 30,201,238       10,204,633       1,067,452         1,769,578         

-                       -                       -                       -                       

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพ่ิมเติม

รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย

   ซื้ออุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงิน -                       2,449,199         -                       1,512,065         

   รายการปรับปรุงสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน

      กับกําไรสะสมตนป -                       29,787,954       -                       19,435,470       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  
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(หนวย: บาท)

สวนเกินทุนจาก สวนของผูมี
หุนทุนของ สวนเกินทุนจาก การเปลี่ยนแปลง รวม รวม สวนไดเสียที่ รวม

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา สวนเกินทุน บริษัทฯที่ กําไรสะสม สวนเกินทุนจาก การตรีาคาที่ดนิ สัดสวนการถือหุน องคประกอบอื่น สวนของผูถือหุน ไมมีอํานาจควบคุม สวนของ
หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ หุนทุนซื้อคืน ถือโดยบริษัทยอย จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร การตรีาคาที่ดนิ ของบริษัทยอย ในบริษัทยอย ของสวนของผูถือหุน ของบริษัทฯ ของบริษัทยอย ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 80,850,000    50,281,000    -                     (25,526,950)   8,085,000      64,183,207    75,918,420    10,904,024    -                      86,822,444    264,694,701  6,745,405      271,440,106  
เงินปนผลจาย 26 -                     -                     -                     -                     -                     (12,127,500)   -                     -                     -                      -                     (12,127,500)   -                     (12,127,500)   
เงินปนผลจายสําหรับหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย -                     -                     -                     -                     -                     2,437,500      -                     -                     -                      -                     2,437,500      -                     2,437,500      
เงินปนผลจายสุทธิ -                     -                     -                     -                     -                     (9,690,000)     -                     -                     -                      -                     (9,690,000)     -                     (9,690,000)     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                     -                     -                     50,830,476    21,790,500    1,890,451      -                      23,680,951    74,511,427    525,053         75,036,480    
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัทยอยลดลง -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     -                     (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  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 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  
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 161,700,000  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     161,700,000  -                     161,700,000  
เงินปนผลจาย 26 -                     -                     -                     -                     -                     (72,765,000)   -                     -                     -                      -                     (72,765,000)   -                     (72,765,000)   
เงินปนผลจายสําหรับหุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย -                     -                     -                     -                     -                     2,924,700      -                     -                     -                      -                     2,924,700      -                     2,924,700      
เงินปนผลจายสุทธิ -                     -                     -                     -                     -                     (69,840,300)   -                     -                     -                      -                     (69,840,300)   -                     (69,840,300)   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                     -                     -                     97,009,312    -                     -                     -                      -                     97,009,312    405,539         97,414,851    
หุนทุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอยลดลง -                     -                     37,552,153    25,526,950    -                     -                     -                     -                     -                      -                     63,079,103    -                     63,079,103    
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวน
  การถือหุนในบริษัทยอย -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1,649,718       1,649,718      1,649,718      -                     1,649,718      
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
  บริษัทยอยลดลง -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     477,953         -                      477,953         477,953         (5,976,317)     (5,498,364)     
โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                     -                     -                     -                     16,170,000    (16,170,000)   -                     -                     -                      -                     -                     -                     -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 242,550,000  50,281,000    37,552,153    -                     24,255,000    116,322,695  97,708,920    13,272,428    1,649,718       112,631,066  583,591,914  1,357,492      584,949,406  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทฯ

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(หนวย: บาท)

องคประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น รวม

ทุนเรือนหุนที่ออก สวนเกินมูลคา กําไรสะสม สวนเกินทุนจาก สวนของ
หมายเหตุ และชําระแลว หุนสามัญ จดัสรรแลว ยังไมไดจดัสรร การตีราคาที่ดิน ผูถือหุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 80,850,000    50,281,000    8,085,000      44,075,431    75,918,420     259,209,851  
เงินปนผลจาย 26 -                     -                     -                     (12,127,500)   -                      (12,127,500)   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป - - - 62,730,718    21,790,500     84,521,218    
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 80,850,000    50,281,000    8,085,000      94,678,649    97,708,920     331,603,569  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 80,850,000    50,281,000    8,085,000      94,678,649    97,708,920     331,603,569  
ออกหุนสามัญเพิ่มทุน 161,700,000  -                     -                     -                     -                      161,700,000  
เงินปนผลจาย 26 -                     -                     -                     (72,765,000)   -                      (72,765,000)   
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป -                     -                     -                     84,897,752    -                      84,897,752    
โอนไปสํารองตามกฎหมาย -                     -                     16,170,000    (16,170,000)   -                      -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 242,550,000  50,281,000    24,255,000    90,641,401    97,708,920     505,436,321  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2555  

1. ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

 บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัทฯคือการผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 

259/13 ซอยปรีดี พนมยงค 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการใน

งบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความใน

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปล

จากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา 

“บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

   อัตรารอยละของ 

  จัดตั้งขึ้น การถือหุนทั้งทางตรง 

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ในประเทศ และทางออม 

   2555 2554 

   รอยละ รอยละ 

บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด ธุรกิจเพาะพนัธุและจําหนายสุกร ไทย 100 93 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด จําหนายผลิตภัณฑประเภทอาหาร ไทย 99 96 

บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง 
จํากัด 

ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑประเภท
อาหาร 

ไทย 99 96 
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 ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุม

บริษัทยอยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

 ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงิน

รวมนี้แลว 

 จ) สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุน

ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ยังไมมีผลบังคับใช 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้  

มาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12  

 

ภาษีเงินได 

ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิด             คา
เสื่อมราคาที่ตีราคาใหม 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู
ถือหุน 
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ฝายบริหารของบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการบัญชีขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ    งบการเงินเมื่อ

นํามาถือปฏิบัติ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  

มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กําหนดใหกิจการระบุผลแตกตางช่ัวคราวที่เกิดจากความแตกตางของมูลคาสินทรัพยและ

หนี้สินระหวางเกณฑทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรูผลกระทบทางภาษีเปนสินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด

บัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนด ฝายบริหารของบริษัทฯคาดวาการนํามาตรฐานการบัญชีดังกลาวมาใชจะมีผลทําให

กําไรสะสม และองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนที่ยกมาตนป 2556 ของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนลดลงรวม

ประมาณ 6.02 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: ประมาณ 9.58 ลานบาท) 

นอกจากนี้ สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 30/2555 - 34/2555 ซึ่งลงประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ใหใชแนวปฏิบัติทางบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ดังตอไปนี้ 
  วันที่มีผลบังคับใช 

แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี   

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมลูของขอตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา

หรือไม 

1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 

ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับท่ี 13 อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใช ซ่ึงยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะนี้ 
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4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคา

ใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ได

สงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

เงินปนผลรับ 

เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึง

กําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ

วิเคราะหอายุหนี้ 

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเคียงกับตนทุนจริง) หรือมูลคาสุทธิที่

จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนดังกลาวหมายถึงตนทุนในการผลิตทั้งหมดรวมทั้งคาโสหุยโรงงานดวย 

 วัตถุดิบ สารเคมี อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํา

กวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช 
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากคา

เผื่อการดอยคา (ถามี) 

ข) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  

 บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคาของเงินลงทุน

ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา

ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแต

ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกใน

สวนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํารายการ หลังจากนั้น 

บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนที่เปนที่ดิน 

 บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือ

ขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม และคา

เผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) 

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ไดสินทรัพยมา หลังจากนั้นบริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคา

ที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวในราคาตีใหม ทั้งนี้ บริษัทฯจัดใหมีการประเมินราคา

สินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกตางจากมูลคายุติธรรม

อยางมีสาระสําคัญ 

 บริษัทฯบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตรีาคาสินทรัพยดังตอไปนี้ 
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 - บริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหมในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู

จํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในสวนของผูถือหุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคย

มีการตีราคาลดลงและบริษัทฯไดรับรูราคาที่ลดลงในสวนของกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคา

ใหมนี้จะถูกรับรูเปนรายไดไมเกินจํานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว 

 - บริษัทฯรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมในสวนของกําไรหรือขาดทุน อยางไรก็ตาม 

หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มข้ึนและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยูใน

สวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในจํานวนที่ไมเกินยอด

คงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” 

 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณดังนี้ 

อาคาร - 20 ป 

เครื่องจักรและอุปกรณ - 5 ป 

เครื่องตกแตง ตดิตั้ง และเครื่องใชสํานักงาน - 5 ป 

ยานพาหนะ - 5 ป 

 ไมมีการคดิคาเสือ่มราคาสําหรับท่ีดินและงานระหวางกอสราง 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนนิงาน 

 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ออกจากบัญชี เมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสนิทรัพย จะรับรู

ในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญชี 

 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปน  เงินปนผลได 

4.8 สุกรพันธุ 

 บริษัทยอยถือวาสุกรพันธุมีอายุการใหประโยชนเทากับ 3 ป และหลังจากนั้นจะสามารถขายตอไดในราคาประมาณ 

6,800 บาทตอตัว สําหรับพอพันธุและแมพันธุ 
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4.9     สินทรัพยไมมีตัวตน 

 บริษัทฯจะบันทึกตนทุนเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรูรายการเริ่มแรกสินทรัพยไมมี

ตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น 

 บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง

เศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา 

บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยาง

นอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดมีดังนี้ 

       อายุการใหประโยชน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร 5 ป 

4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ

ควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ  บริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ

ทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มี

อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.11 สญัญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือ

มูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหัก

คาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุ

ของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

 สัญญาเชาที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชา

ถือเปนสัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

ตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา 
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4.12 เงินตราตางประเทศ 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน

ที่เปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.13 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยที่ไมมี

ตัวตนอื่นของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาด

วาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง

มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดินซึ่งใชวิธีการตีราคาใหม

และไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูในสวนของผูถือหุนไม

เกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว 

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพย มีขอบงช้ีที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูใน

งวดกอนไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผล

ขาดทุนจากการดอยคาที่รับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน

ภายหลังจากการรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับ

รายการผลขาดทุนจากการดอยคาตองไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการ

ดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ บริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยัง

สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที เวนแตสินทรัพยนั้นแสดงดวยราคาที่ตีใหม การกลับรายการสวนที่เกินกวามูลคาตาม

บัญชีที่ควรจะเปนถือเปนการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม 

4.14 ผลประโยชนพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 
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 บริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯถือวาเงิน

ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณ

การไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจาก

งานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน เปนครั้งแรกในป 2554 บริษัทฯเลือก

รับรูหนี้สินในชวงการเปลี่ยนแปลงที่มากกวาหนี้สินที่รับรู ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับ

กําไรสะสม ณ วันตนงวดของป 2554 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี

ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ

สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

4.16 ภาษีเงินได 

 บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ในเรื่องที่มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงใน

งบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณ

การไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน           ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและ

ผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 
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 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่

คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะ

เศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อ

ขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิค

และแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดย

คํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย 

 บริษัทฯจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ

และเปนระยะเวลานานหรือเมื่อมีขอบงช้ีของการดอยคา การที่จะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสําคัญ

หรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและ

มูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 บริษัทฯแสดงมูลคาของที่ดินดวยราคาที่ตีใหม ซ่ึงราคาที่ตีใหมนี้ไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ โดยใชวิธี

เปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับสินทรัพยประเภทที่ดิน ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการ

ประมาณการบางประการ 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุน

จากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 
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สินทรัพยไมมีตัวตน 

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝาย

บริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ 

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซ่ึงตอง

อาศัยขอสมมติฐานตาง ๆในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และ

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง

สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

 2555 2554 2555 2554 นโยบายการกําหนดราคา 

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

 ขายสินคา - - 27,672 25,847 กําไรข้ันตนประมาณ     
รอยละ 7 - 15 

 รายไดคาเชา - - 78 76 คาเชาเดือนละ 1,350 - 
2,750 บาท 

 ขายทรัพยสินและพัสดุ - - 123 103 ราคาตามบัญชีสุทธิ 

 รายไดคาบริการ - - 26 13 ตามราคาที่ตกลงรวมกัน 

 เงนิปนผลรับ - - - 37,123 ตามที่ประกาศ 

    ดอกเบี้ยรับ - - 2,309 - อัตราดอกเบี้ย MLR ลบ 1 

 คาเชาจาย - - 54 54 คาเชาเดือนละ 4,500 บาท  
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 ซื้อสินคา - - 254,354 219,635 ตนทนุบวกกําไรสวนเพิม่
รอยละ 5 – 20 

 ซื้อทรัพยสินและพัสดุ - - 232 185 ราคาตามบัญชีสุทธิ 

    ดอกเบี้ยจาย - - 756 - อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3 ตอ
ป 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน (หมายเหตุ 8)    

 บริษัทยอย - - 2,562 3,236 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินใหกูยมืระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวของกนั    

 บริษัทยอย - - 80,000 - 

เงินปนผลคางรบั - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย - - - 37,123 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น - กิจการที่เกีย่วของกัน (หมายเหตุ 17)    

 บริษัทยอย - - 20,948 39,959 

เงินกูยมืระยะสัน้ - กิจการที่เกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย - - 50,000 - 
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เงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกันและเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ยอดคงคางของเงินใหกูยืม และเงินกูยืมระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม2555 และ 2554 

และการเคลื่อนไหวของเงินใหกูยืมและเงินกูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้  

(หนวย: พนับาท) 

 
 

 

 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

2554 

เพิม่ข้ึน 

ระหวางป 
ลดลง   

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

2555 

 

เงนิใหกูยืม 

บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด  บริษทัยอย - 30,000 - 30,000 

บริษัท มหาชัยฟูด โปรเซสซ่ิง จํากัด  บริษทัยอย - 50,000 - 50,000 

รวม  - 80,000 - 80,000 

(หนวย: พนับาท) 

 

ลักษณะ
ความสัมพนัธ 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

2554 

 

เพิม่ข้ึน 

ระหวางป 
ลดลง   

ระหวางป 

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 

2555 

 

เงนิกูยืม 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด  บริษทัยอย - 80,000 (30,000) 50,000 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแก

กรรมการและผูบริหาร ดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ผลประโยชนระยะสั้น 67,394 57,272 51,984 42,986 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 1,620 835 1,324 541 

รวม 69,014 58,107 53,308 43,527 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 27.3 (3) 

7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด 296 239 109 73 

เงินฝากธนาคาร 29,905 9,966 958 1,696 

รวม 30,201 10,205 1,067 1,769 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เงินฝากออมทรัพยมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.125 ถึง 2.25 ตอป (2554: รอยละ 0.5 

ถึง 0.875 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหนี้การคา - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชาํระ - - 2,087 3,165 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เก่ียวของกัน - - 2,087 3,165 

ลูกหนี้การคา - กิจการทีไ่มเก่ียวของกัน     

อายุหนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชาํระ 263,010 253,081 259,526 250,311 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน 20,476 19,704 12,079 11,048 

 3 - 6 เดือน 4 - 4 - 

 มากกวา 12 เดือน 467 467 467 467 

รวม 283,957 273,252 272,076 261,826 

หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (500) (500) (500) (500) 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน, สุทธิ 283,457 272,752 271,576 261,326 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 283,457 272,752 273,663 264,491 
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ลูกหนี้อ่ืน     

เงนิทดรองแกกิจการที่เก่ียวของกัน - - 70 71 

ดอกเบี้ยคางรับกิจการทีเ่ก่ียวของกัน - - 405 - 

อ่ืน 9,845 11,552 8,340 9,942 

รวมลูกหนี้อ่ืน 9,845 11,552 8,815 10,013 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 293,302 284,304 282,478 274,504 

 บริษัทฯไดโอนสิทธิเรียกรองในลูกหนี้การคาจํานวน 98 ลานบาท (2554: 100 ลานบาท) ใหแกสถาบันการเงินหลายแหง

เพื่อเปนประกันการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเหลานั้น 

9. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 

ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทุน  ให

เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรบั สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ 78,974 75,487 (427) (3,829) 78,547 71,658 

สินคาสําเร็จรูป 47,773 48,335 - - 47,773 48,335 

งานระหวางทํา - 720 - - - 720 

วัสดุส้ินเปลือง 2,434 2,792 - - 2,434 2,792 

ผลผลิตระหวางเพาะปลูก 659 - - - 659 - 

ลูกสุกรระหวางเล้ียง 31,140 37,729 - - 31,140 37,729 

รวม 160,980 165,063 (427) (3,829) 160,553 161,234 
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(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ราคาทนุ 

รายการปรับลดราคาทุน  ให
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรบั สินคาคงเหลือ-สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

วัตถุดิบและวัสดุหีบหอ 60,685 54,835 (427) (3,829) 60,258 51,006 

สินคาสําเร็จรูป 43,580 46,358 - - 43,580 46,358 

งานระหวางทํา - 720 - - - 720 

รวม 104,265 101,913 (427) (3,829) 103,838 98,084 

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือนี้คือเงินฝากธนาคารซึ่งบริษัทยอยไดนําไปค้ําประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร 

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(หนวย: พนับาท) 

    เงนิปนผลที่บริษัทฯ 

ช่ือบริษัท ทนุเรียกชําระแลว สัดสวนเงนิลงทนุ ราคาทนุ รับระหวางป 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   รอยละ รอยละ     

บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด 45 45 100 93 44,968 39,797 - - 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 120 120 99 96 119,225 108,533 - 19,964 

บริษัท มหาชัยฟูด โปรเซสซิ่ง 
จํากัด  

85 85 99 96 127,992 74,748 - 17,159 

รวม     292,185 223,078 - 37,123 

 

 



 

67 | ห น า  

การจัดโครงสรางการถือหุนใหมในบริษัทยอย 

ในเดือนมีนาคม 2555 บริษัทฯไดซื้อหุนของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัทจากผูถือหุนเดิมทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยบริษัทยอย

และผูถือหุนรายอื่นในราคาเทากับมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพื่อแกการถือหุนไขวระหวางบริษัทยอย 

โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. บริษัทฯซื้อหุนของ บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด จํานวน 449,998 หุน คิดเปนรอยละ 10.0 ของหุนที่ออกจําหนายและ

ชําระแลว ในราคา 11.49 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 5.2 ลานบาท  

2. บริษัทฯซื้อหุนของบริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด จํานวน 869,985 หุน คิดเปนรอยละ 7.2 ของหุนที่ออกจําหนายและ

ชําระแลว ในราคา 12.29 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 10.7 ลานบาท 

3. บริษัทฯซื้อหุนของ บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด จํานวน 8,306,482 หุน คิดเปนรอยละ 48.9 ของหุนที่

ออกจําหนายและชําระแลว ในราคา 6.41 บาทตอหุน คิดเปนมูลคารวม 53.2 ลานบาท 

รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 69.1 ลานบาท ซ่ึงแบงออกเปนการชําระคาหุนใหแกบริษัทยอยจํานวน 65.3 ลานบาทและ

ชําระใหแกผูถือหุนรายอื่นจํานวน 3.8 ลานบาท 

ภายหลังจากการทํารายการดังกลาว บริษัทฯถือหุนทางตรงในบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท โดยที่บริษัทยอยไมมีการถือหุน

ระหวางกันอีกตอไป 

12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทนุ 

 มูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ที่ดินรอการพัฒนา     

ราคาทุน 358,191 358,191 82,271 82,271 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (26,102) (26,102) (19,741) (19,741) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 332,089 332,089 62,530 62,530 
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 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ที่ดินรอการพัฒนา 490,103 490,103 62,630 62,630 

 มูลคายุติธรรมประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาดสําหรับที่ดินรอการพัฒนา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 192 ลานบาท (2554: 192 

ลานบาท) ไปจํานองไวกับสถาบันการเงินเพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 62 

ลานบาท 2554: 62 ลานบาท) 

13. สุกรพันธุ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 แมพนัธุ พอพนัธุ รวม 

ราคาทุน    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 17,889 510 18,399 

รับโอนเพิม่/ซื้อ 4,638 204 4,842 

จําหนาย/โอน (8,362) (274) (8,636) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 14,165 440 14,605 

รับโอนเพิม่/ซื้อ 5,518 359 5,877 

จําหนาย/โอน (7,317) (189) (7,506) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 12,366 610 12,976 

คาเสื่อมราคาสะสม    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (8,245) (119) (8,364) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (5,282) (167) (5,449) 
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คาเสื่อมราคาสําหรับสวนทีจํ่าหนาย 6,479 139 6,618 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (7,048) (147) (7,195) 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (4,520) (150) (4,670) 

คาเสื่อมราคาของสวนที่จําหนาย 6,770 110 6,880 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (4,798) (187) (4,985) 

มลูคาสุทธิตามบัญช ี    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 9,644 391 10,035 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 7,117 293 7,410 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 7,568 423 7,991 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป    

2554   5,449 

2555   4,670 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดินและ
สวน

ปรบัปรุง
ที่ดนิ 

อาคารและ
ส่ิงปลูกสราง 

เครื่องจักร
และอุปกรณ 

เครื่อง
ตกแตงและ
เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 138,308 225,140 239,058 39,160 42,137 9,566 693,369 

ซื้อเพิม่ 770 1,888 9,712 4,669 3,589 42,096 62,724 

จําหนาย/บริจาค - - (1,753) (523) (2,442) - (4,718) 

ตัดจําหนาย - - - - - (102) (102) 

โอน 1,600 13,756 24,221 2,979 - (42,556) - 
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ตีราคา 23,738 - - - - - 23,738 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2554 164,416 240,784 271,238 46,285 43,284 9,004 775,011 

ซื้อเพิม่ 28,748 9,370 9,952 3,392 4,611 29,660 85,733 

จําหนาย/บริจาค - (140) (1,565) (701) (71) - (2,477) 

โอน 2,831 9,654 9,714 7,053 - (29,252) - 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 195,995 259,668 289,339 56,029 47,824 9,412 858,267 

คาเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (2,876) (136,459) (191,698) (32,455) (20,181) - (383,669) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (232) (12,418) (20,039) (2,477) (6,205) - (41,371) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/บริจาค - - 1,751 520 2,003 - 4,274 

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

คาเส่ือมราคาสําหรับป (552) (13,977) (20,039) (3,506) (6,137) - (44,211) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวนที่
จําหนาย/บริจาค - 30 1,541 699 43 - 2,313 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 (3,660) (162,824) (228,484) (37,219) (30,477) - (462,664) 

คาเผื่อการดอยคา        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (3,737) - - - - - (3,737) 

เพิม่ข้ึนระหวางป (3,240) - - - - - (3,240) 

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

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 (6,977) - - - - - (6,977) 

มลูคาสุทธิตามบัญช ี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 131,695 88,681 47,360 6,705 21,956 9,566 305,963 

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

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 185,358 96,844 60,855 18,810 17,347 9,412 388,626 
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คาเสื่อมราคาสาํหรับป      

 2554 (จํานวน 24 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการผลิต สวนทีเ่หลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 41,371 

 2555 (จํานวน 26 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการผลิต สวนทีเ่หลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 44,211 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 

ที่ดนิ 

อาคารและ
ส่ิงปลูก
สราง 

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ 

เครื่อง
ตกแตงและ
เครื่องใช
สํานักงาน ยานพาหนะ 

งานระหวาง
กอสราง รวม 

ราคาทุน / ราคาที่ตีใหม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 108,901 117,647 173,452 29,783 23,709 8,007 461,499 

ซื้อเพิม่ - 1,132 7,789 4,254 2,044 18,984 34,203 

จําหนาย - - (1,748) (480) (1,928) - (4,156) 

โอน - 6,598 9,079 2,865 - (18,542) - 

ตีราคา 21,791 - - - - - 21,791 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2554 130,692 125,377 188,572 36,422 23,825 8,449 513,337 

ซื้อเพิม่ - 7,108 6,207 2,968 3,624 21,198 41,105 

จําหนาย - (140) (1,550) (243) (71) - (2,004) 

โอน - 7,231 8,952 7,053 - (23,236) - 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 130,692 139,576 202,181 46,200 27,378 6,411 552,438 

คาเสื่อมราคาสะสม        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 - (71,661) (135,737) (25,046) (10,041) - (242,485) 

คาเส่ือมราคาสําหรับป - (6,702) (16,214) (1,838) (3,746) - (28,500) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ที่จําหนาย - - 1,745 480 1,494 - 3,719 

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



 

72 | ห น า  

คาเส่ือมราคาสําหรับป - (7,642) (14,354) (2,856) (3,621) - (28,473) 

คาเส่ือมราคาสําหรับสวน
ที่จําหนาย - 30 1,528 243 43 - 1,844 

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 - (85,975) (163,032) (29,017) (15,871) - (293,895) 

คาเผื่อการดอยคา        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (3,737) - - - - - (3,737) 

เพิม่ข้ึนระหวางป (3,240) - - - - - (3,240) 

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

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 (6,977) - - - - - (6,977) 

มลูคาสุทธิตามบัญช ี        

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 105,164 45,986 37,715 4,737 13,668 8,007 215,277 

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

ณ วันที่ 31ธนัวาคม 2555 123,715 53,601 39,149 17,183 11,507 6,411 251,566 

คาเสื่อมราคาสาํหรับป      

 2554 (จํานวน 14 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการผลิต สวนทีเ่หลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 28,500 

 2555 (จํานวน 13 ลานบาท รวมอยูในตนทนุการผลิต สวนทีเ่หลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 28,473 

 ในป 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชวิธีเปรียบเทียบราคา

ตลาด (Market approach) 

 หากบริษัทฯแสดงมูลคาที่ดินดังกลาวดวยวิธีราคาทุน มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จะ

เปนดังนี้ 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ที่ดิน 73,272 46,874 32,983 32,983 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตาม

บัญชีเปนจํานวนประมาณ 12 ลานบาท (2554: 18 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ:                8 ลานบาท 2554: 12 

ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง

ใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 299 ลานบาท (2554: 246 

ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯ: 226 ลานบาท 2554: 178 ลานบาท) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเคร่ืองจักรมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่              31 ธันวาคม 

2555 จํานวน 174 ลานบาท (2554: 179 ลานบาท) ไปจํานองไวกับสถาบันการเงินเพื่อ     ค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท

ฯและบริษัทยอย (เฉพาะของบริษัทฯ: 138 ลานบาท 2554: 141 ลานบาท) 

15. สินทรัพยไมมีตัวตน 

(หนวย: พันบาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 7,967 7,263 

ซื้อเพิ่ม 13,061 13,023 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 21,028 20,286 

ซื้อเพิ่ม 5,120 5,120 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 26,148 25,406 
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(หนวย: พันบาท) 

 โปรแกรมคอมพิวเตอร 

  งบการเงนิ 

 งบการเงนิรวม เฉพาะกิจการ 

คาตัดจําหนายสะสม   

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 (7,007) (6,887) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (555) (479) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (7,562) (7,366) 

คาตัดจําหนายสําหรับป (559) (483) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (8,121) (7,849) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 960 376 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 13,466 12,920 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 18,027 17,557 

คาตัดจําหนายสําหรับป   

2554 555 479 

2555 559 483 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พนับาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2555 2554 2555 2554 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 6.75 - 8.125 47,686 91,561 29,652 63,207 

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 4.38 - 6.98 268,702 432,943 268,702 292,943 

รวม  316,388 524,504 298,354 356,150 
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 วงเงินสินเชื่อของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทฯ นอกจากนี้ไดค้ําประกันโดย

กรรมการของบริษัทฯ 

 วงเงินสินเช่ือของบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย นอกจากนี้ ไดค้ําประกัน

โดยเงินฝากธนาคารของบริษัทยอย และค้ําประกันโดยบริษัทฯและกรรมการของบริษัทยอย 

 

17. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจาหนี้การคา - กิจการทีเ่กี่ยวของกัน - - 20,810 39,959 

เจาหนี้การคา - กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน 117,951 126,916 79,289 82,732 

ดอกเบี้ยคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 138 - 

รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 117,951 126,916 100,237 122,691 

18. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ 9,900 14,577 7,541 10,283 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (926) (1,635) (709) (1,204) 

รวม 8,974 12,942 6,832 9,079 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (3,745) (3,983) (2,307) (2,285) 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงนิ - สุทธิจากสวน     

   ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,229 8,959 4,525 6,794 
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 บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชาเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณใชในการ

ดําเนินงานของกิจการ โดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 

5 ป 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชาข้ันต่ําตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสญัญาเชา 4,284 5,616 9,900 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงนิรอการตัดบัญชี (539) (387) (926) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงนิข้ันตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 3,745 5,229 8,974 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสญัญาเชา 4,696 9,881 14,577 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงนิรอการตัดบัญชี (713) (922) (1,635) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงนิข้ันตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 3,983 8,959 12,942 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสญัญาเชา 2,698 4,844 7,542 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงนิรอการตัดบัญชี (391) (319) (710) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงนิข้ันตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 2,307 4,525 6,832 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงนิขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสญัญาเชา 2,784 7,499 10,283 

ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงนิรอการตัดบัญชี (499) (705) (1,204) 

มูลคาปจจุบนัของจํานวนเงนิข้ันตํ่าที่ตองจายทั้งส้ินตามสัญญาเชา 2,285 6,794 9,079 

19. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

เงนิกู  (รอยละ) การชําระคืน 2555 2554 2555 2554 

1 ปที่ 1-2 รอยละ 
4.0  ปที่ 3-7 MLR 

ชําระคนืเปนงวดทุก 3 เดือน 3,400 5,800 3,400 5,800 

2 MLR ชําระคนืเปนงวดทุก 1 เดือนเริม่ 
มิถุนายน 2553 

26,250 33,750 26,250 33,750 

3 MLR ชําระคนืเปนงวดทุก 1 เดือนเริม่ 
มิถุนายน 2554 

11,635 15,655 11,635 15,655 

4 MLR-0.5 ชําระคนืเปนงวดทุก 1 เดือนเริม่    
มนีาคม 2555 

6,211 - 6,211 - 

5 MLR ชําระคนืเปนงวดทุก 1 เดือนเริม่    
พฤษภาคม 2555 

40,190 - - - 

6 MLR-0.5 ชําระคนืเปนงวดทุก 1 เดือนเริม่ 
มิถุนายน 2555 5,065 - 5,065 - 

รวม 92,751 55,205 52,561 55,205 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  (29,772) (13,920) (19,092) (13,920) 

เงนิกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนทีถึ่งกําหนดชําระภายในหนึ่งป 62,979 41,285 33,469 41,285 
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 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯค้ําประกันโดยการจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเครื่องจักรของบริษัทฯ และค้ํา

ประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ 

 ภายใตสัญญาเงินกู บริษัทฯตองปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน การดํารง

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนความสามารถในการชําระหนี้ใหเปนไปตามสัญญา เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังมิไดเบิกใชเปนจํานวน 

73.6 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 66.4 ลานบาท) 

20. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนตนป 33,786 30,163 21,866 19,435 

ตนทนุบริการในปจจุบัน  2,606 3,123 1,870 2,155 

ตนทนุดอกเบี้ย 1,143 1,498 798 983 

ผลประโยชนที่จายในระหวางป (732) (998) (532) (707) 

กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร 

   ประกันภัย 

 

(3,904) 

 

- 

 

(6,172) - 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 32,899 33,786 17,830 21,866 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานรวมอยูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังนี้  

  (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตนทนุบริการในปจจุบัน  2,606 3,123 1,870 2,155 

ตนทนุดอกเบี้ย 1,143 1,498 798 983 

รวมคาใชจายทีร่ับรูในสวนของกําไรหรือขาดทนุ 3,749 4,621 2,668 3,138 
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คาใชจายดังกลาวรับรูในรายการตอไปนี้ใน 

   สวนของกําไรหรือขาดทนุ 

    

คาใชจายในการขายและการบรหิาร 3,749 4,621 2,668 3,138 

 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสะสมของบริษัทฯและบริษัทยอยที่รับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 3.90 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 6.17 ลาน

บาท)  

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดังนี้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) (รอยละตอป) 

อัตราคิดลด 4.13 - 4.18 4.32 - 4.41 4.18 4.36 - 4.41 

อัตราการข้ึนเงนิเดือนในอนาคต  4.16 - 8.51 7.00 4.16 - 8.51 7.00 

อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวน

พนักงาน (ข้ึนกับชวงอายุ) 

0.00 - 79.00 0.00 - 94.00 0.00 - 79.00 6.00 - 31.00 

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชนสําหรับปปจจุบันและสองปยอนหลังแสดงไดดังนี้ 

  (หนวย: พนับาท)

 ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน การปรับปรุงตามประสบการณทีเ่กิดจากหนี้สิน
โครงการ 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กิจการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ป 2555 32,899 17,830 3,907 1,776 

ป 2554 33,786 21,866 - - 

ป 2553 30,163 19,435 - - 
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21. ทุนเรือนหุน 

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 

80.85 ลานบาท เปน 242.55 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 16,170,000 หุน ในมูลคาที่ตราไวหุนละ 

10 บาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุนสามัญเพิ่มทุนใหม 

ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท และหากมีหุนสามัญเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมจะจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่

เหลือดังกลาวใหกับผูถือหุนเดิมที่ประสงคจะซื้อหุนเกินสิทธิตามสัดสวนการถือหุนเดิมในราคาเดียวกัน  เมื่อวันที่ 

8 สิงหาคม 2554 บริษัทฯไดจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80.85 ลาน

บาท เปน 242.55 ลานบาท 

 ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทฯไดรับเงินจากการออกหุนสามัญเพิ่มทุนเปนเงินทั้งสิ้น 161.7 ลานบาท บริษัทฯไดจด

ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวเปน 242.55 ลานบาท กับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 

22. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิ

ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) 

จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไป

จายเงินปนผลได ในปจจุบัน บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

23. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงนิเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของ
พนักงาน 324,312 267,587 218,715 185,019 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 44,770 41,926 28,956 28,980 

คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนนิงาน 19,588 16,983 18,129 15,935 

วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 928,257 1,002,309 708,008 814,444 

การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงาน
ระหวางทํา 7,870 15,084 3,498 6,580 
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24. กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน 

 งบการเงินรวม 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป โดยสุทธิจากหุนสามัญซื้อคืนที่ถือโดยบริษัทยอย 

และไดปรับจํานวนหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออก

หุนปนผล ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่

เสนอรายงาน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป และไดปรับจํานวนหุนสามัญที่ถือโดย

บุคคลภายนอกตามสัดสวนท่ีเปลี่ยนไปของจํานวนหุนสามัญที่เกิดจากการออกหุนปนผล ซ่ึงไดปรับปรุงจํานวนหุน

สามัญโดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดขึ้นตั้งแตวันเริ่มตนของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2555 2554 2555 2554 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯสําหรับป  

(บาท) 93,093,626 50,830,476 78,725,630 62,730,718 

จํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนกั (หุน) 19,286,791 6,460,000 19,836,967 8,085,000 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 4.83 7.87 3.97 7.76 

25. ขอมูลทางการเงินของกิจการจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการสวนใหญในสวนงานทางธุรกิจการผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว

และเพาะเลี้ยงสุกรเพื่อจําหนาย บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานทางภูมิศาสตรทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ และ

มีรายไดจากการขายสินคาจากทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก 
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 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มี

ดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สวนงานจําหนาย สวนงาน การตัดรายการ
บัญชี 

 

 ผลิตภัณฑอาหาร จําหนายสุกร ระหวางกัน งบการเงนิรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจากภายนอก 1,669 1,540 154 142 - - 1,823 1,682 

รายไดระหวางสวนงาน - - - - - - - - 

รายไดทัง้ส้ิน 1,669 1,540 154 142 - - 1,823 1,682 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน
ตามสวนงาน 548 437 (6) 13   542 450 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:         

 รายไดอ่ืน       23 18 

 คาใชจายในการขาย       (185) (156) 

 คาใชจายในการบรหิาร       (225) (191) 

 คาใชจายอื่น       - (4) 

 คาใชจายทางการเงนิ       (25) (35) 

 คาใชจายภาษีเงนิได       (36) (30) 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ         

 ควบคุมของบริษัทยอย       (1) (1) 

กําไรสําหรับป       93 51 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สวนงานจําหนาย สวนงาน การตัดรายการ

บัญชี 

 

 ผลิตภัณฑอาหาร จําหนายสุกร ระหวางกัน งบการเงนิรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 340 302 49 45  - 389 347 

สินทรพัยสวนกลาง       864 830 

รวมสินทรัพย       1,253 1,177 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชเกณฑในการกําหนดราคาระหวางกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 

26. เงินปนผล 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2555 และ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

   เงนิปนผลจาย 

 อนมุัติโดย เงนิปนผลจาย ตอหุน 

เงนิปนผลจายจากผลการดําเนนิงาน

สําหรับป 2554 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนเมื่อวนัที ่2 

เมษายน 2555 72,765,000 3.00 

เงนิปนผลจายจากผลการดําเนนิงาน

สําหรับป 2553 

ที่ประชมุสามัญผูถือหุนเมื่อวนัที ่

29 เมษายน 2554 12,127,500 1.50 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข้ึน 

27.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 7.47 ลานบาท ที่เกี่ยวของกับการ

กอสรางอาคารและการซื้อสินทรัพย (เฉพาะของบริษัทฯ: 6.45 ลานบาท) 
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27.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาจางบริการ 

บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและสัญญาจางบริการ

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต 1 ถึง 7 ป 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาจางบริการ

ที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

จายชําระ     

ภายใน 1 ป 21,974 17,692 15,467 13,771 

มากกวา 1 ป แตไมเกนิ  5 ป 14,631 23,103 13,896 22,865 

มากกวา 5 ป 3,307 5,853 3,307 5,853 

27.3 การค้ําประกัน 

(1) บริษัทยอยไดนําเงินฝากธนาคารจํานวนประมาณ 0.2 ลานบาท (2554: 1.0 ลานบาท) ไปวางเพื่อเปน

หลักประกันหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคาร   

(2) บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินสวนใหญรวมทั้งอาคารที่สรางขึ้นบนที่ดินนั้นไปจํานองไวกับสถาบันการเงิน

เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย 

(3) บริษัทฯมีภาระการค้ําประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทยอยเปนจํานวนรวม 184 ลานบาท     (2554: 197 ลาน

บาท) 

(4) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยู

เปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท (2554: 3 ลานบาท) (เฉพาะของบริษัทฯจํานวน    2 ลานบาท 2554: 2 ลานบาท) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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28. เครื่องมือทางการเงิน 

28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง

รายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้

การคา เงินใหกูยืม เจาหนี้การคาและเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีความ

เสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม และลูกหนี้อื่น  ฝาย

บริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและ

บริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้การใหสินเช่ือของบริษัทฯ

และบริษัทยอยไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมาก

ราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคา 

เงินใหกูยืม และลูกหนี้อ่ืนที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินใหกูยืม เงิน

เบิกเกินบัญชี และเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับข้ึนลง

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทฯมีลูกหนี้เปนสกุลเงินตางประเทศ 

บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้ 
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   อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกุลเงิน 
สินทรพัยทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ) 

 2555 2554 2555 2554 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 128,291 100,103 30.4857 31.4525 

เหรียญฮองกง 2,971,541 2,974,291 3.9207 4.0333 

ปอนด 21,251 5,040 48.9886 40.5938 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้ 

  อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ  วันครบกําหนด 

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย จํานวนที่ขาย ตามสัญญา 

  (บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 52,756 30.60 14 มิ.ย.2556 

เหรียญฮองกง 2,369,283 3.96 - 4.01 15 มี.ค.- 21 พ.ค. 2556 

28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ย

ใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตาม

บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันหรือจายชําระหนี้สินในขณะที่ทั้งสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะที่ไมมีความ

เกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจาก

ราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 
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29. การบริหารจัดการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุมบริษัทมี

อัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.14.:1 (2554: 2.50:1) และเฉพาะบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 1.19:1 (2554: 

1.91:1)  

30. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบใหเสนอตอที่ประชุม     ผูถือหุนซึ่งจะจัด

ข้ึนในเดือนเมษายน 2556 ในเรื่องการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.43 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวมไม

เกิน 58,939,650 บาท  

 เงินปนผลนี้จะจายและบันทึกบัญชีภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนแลว 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




