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สารจากประธานกรรมการบริษทั  
 

ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ยงัคงแสดงผลประกอบการท่ีเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถสร้าง
รายไดท่ี้มีอตัราการเจริญเติบโตถึง 7.2% ถึงแมส้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศจะยงัคงอยูใ่นสภาวะชะลอตวัต่อเน่ืองมาจากปี 2557 อนัเป็น
ผลมาจากก าลงัซ้ือของภาคครัวเรือนยงัไม่ฟ้ืนตวั อยา่งไรก็ดี ทางบริษทัฯก็
มิไดน่ิ้งนอนใจและคอยหาโอกาสท่ีจะสร้างก าไรให้เพ่ิมข้ึนอยูต่ลอดเวลา 
โดยสินคา้ใหม่ ๆ ท่ีทางบริษทัฯทยอยปล่อยออกสู่ตลาดในช่วง 2-3 ปี  
ท่ีผ่านมา ลว้นไดรั้บการตอบรับจากตลาดเป็นอยา่งดีและเป็นส่วนส าคญั
ในการผลกัดนัให้ยอดขายและผลก าไรของบริษทั ฯ มีการปรับตวัเติบโต
ข้ึนอย่างต่อเน่ือง และยัง่ยืน  ตรงตามเจตนารมณ์และปณิธานในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีรายได้รวม 2,394 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิส่วนท่ี
เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123.5 ลา้นบาท โดยปีท่ีผ่านมานั้น เน้ือปลา
ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัมีราคาสูงข้ึนกว่า 20% อนัเป็นผลกระทบสืบเน่ืองมาจากอุปทานของปลาในตลาดท่ีลดลง จากการท่ี
เรือประมงหยุดออกเรือเพื่อหลีกเล่ียงการถูกจบักุมขอ้หากระท าการประมงผิดกฎหมาย  ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้ของ 
บริษทัฯได้รับผลกระทบ  อย่างไรก็ตามทางบริษทัฯไดแ้กปั้ญหาด้วยการลดตน้ทุนของโรงงานอาหารทะเลโดยการใช้
เคร่ืองจกัรในการผลิตแทนแรงงานคนและเสาะหาแหล่งวตัถุดิบปลาแห่งอ่ืน ๆในต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่ากวา่  เม่ือผนวก
กบัการท่ีบริษทัฯมีการขยายธุรกิจร้านอาหารซ่ึงมีอตัราก าไรขั้นตน้สูง  ส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้รวมของบริษทัเพ่ิมสูงข้ึน
ในปี 2558 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายกบัฝ่ายบริหารและติดตามการด าเนินงานของบริษทัฯ 
อยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้บริษทัฯ สามารถสร้างรายได้ และผลก าไรให้เพ่ิมข้ึนอยา่งย ัง่ยืน และมีการบริหารความเส่ียงท่ีเขม้งวด
ตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี 

คณะกรรมการบริษทัฯ ขอยนืยนัเจตนารมณ์ในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบตามท่ีไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกภาคี
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ไว ้ ถึงแมว้า่ในปีน้ีจะยงัไม่สามารถยื่นแบบประเมินความพร้อมเพ่ือให้ไดรั้บการรับรองการเขา้เป็น
สมาชิก เน่ืองจากฝ่ายบริหารติดภารกิจในการขยายธุรกิจหลายดา้น แต่อยา่งไรก็ดี จะไดด้ าเนินการให้แลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด
ต่อไป  

ขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หค้วามสนบัสนุนกิจการของบริษทัฯดว้ยดีเสมอมา 
 

 
 

 
(นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์) 

ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมมีความยินดีท่ีจะรายงานวา่ปี 
2558 เป็นอีกปีหน่ึงท่ีบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการ และ สามารถขยายฐานธุรกิจออกไปได้
ท่ามกลางสภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีทา้ทา้ยทั้งในและต่างประเทศ 
 ทั้งน้ี จะเห็นไดว้า่ภาวะเศรษฐกิจในปีท่ีผ่านมานั้น ไม่เอ้ือต่อการ
เติบโตของรายไดแ้ละผลก าไรของบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นก าลงัซ้ือท่ีลดลง การ
ขาดความเช่ือมัน่ต่อรายไดใ้นอนาคต ของผูบ้ริโภค หรือการส่งออกท่ีชะลอ
ตวัทั้งในตลาดยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน แต่บริษทัฯ ยงัสามารถน าพา
ธุรกิจ “พายเรือทวนกระแสน ้ า” ให้เติบโตต่อไปได้ ด้วยการสร้างสรรค์
นวตักรรมจากสินคา้ท่ีมีอยู่เดิมให้เป็นสินคา้ใหม่ และแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
เพ่ือกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัฯ ทั้ง
รายไดแ้ละก าไรสุทธิในปีน้ี สูงสุดเป็นประวติัการณ์ต่อเน่ืองจากปี 2557 อีก
คร้ังหน่ึง 
 ในด้านการพฒันาสินคา้ใหม่ บริษัทฯ มองเห็นศักยภาพของสินคา้ในรูปแบบอาหารพร้อมรับประทานผ่าน
ช่องทางสะดวกซ้ือ และเพ่ิมกลุ่มผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป ขณะท่ีการมองหาตลาด
ใหม่ในปีน้ีมีความคืบหนา้ในหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ การขยายตลาดไปในส่วนภูมิภาค ทั้งสินคา้พ้ืนเมืองและอาหารทะเลแปร
รูป โดยท างานร่วมกบัพนัธมิตรทอ้งถ่ินเพ่ือลดตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย การขยายก าลงัการผลิตของโรงงานลูกช้ินปลาซ่ึง
ด าเนินการแลว้เสร็จเป็นท่ีเรียบร้อย ขณะเดียวกนัการก่อสร้างสายการผลิตขนมขบเค้ียวฮาลาลเพ่ือส่งออกไปจ าหน่ายยงั
ประเทศในแถบตะวนัออกกลางก็ด าเนินการไปแลว้ถึงร้อยละ 80 
 และปีน้ีเรายงัคงให้ความส าคญักบัธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีมูลค่า
มหาศาลดว้ยการเปิดสาขาเพ่ิมทั้งในประเทศและขยายออกไปในกลุ่มประเทศ AEC ซ่ึงบริษทัฯ เช่ือว่าจะเป็นตลาดท่ีมี
แนวโนม้สดใสและเป็นอีกเป้าหมายหน่ึงของการด าเนินธุรกิจนบัจากน้ีไป 
 นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการปรับโครงสร้างภายในทั้งระบบการท างานและบุคลากร โดยการเชิญชวนมือ
อาชีพท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นต่างๆ เขา้มาเสริมความแขง็แกร่งของทีมงาน ซ่ึงผมเช่ือมัน่วา่ทั้งหมดน้ีจะสามารถน าพาบริษทัฯ 
ไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวใ้นปี 2559 ไดอ้ยา่งแน่นอน 

ทา้ยท่ีสุดน้ี ผมใคร่ขอถือโอกาสแสดงความขอบคุณท่านผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางธุรกิจ ผูมี้อุปการคุณ ตลอดจน
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกท่านส าหรับการสนบัสนุน ความทุ่มเท และร่วมมือร่วมใจท่ีช่วยใหบ้ริษทับรรลุเป้าหมายและกา้วสู่
ความเป็นเลิศดงัท่ีปรากฏในวนัน้ี 

 
 

 
 

(นายเจริญ รุจิราโสภณ) 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ    
 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) เกิด

จากวสิยัทศัน์ของ คุณเจริญ รุจิราโสภณ และครอบครัวท่ี
ตอ้งการสร้างธุรกิจอาหารไทยให้เติบโตในตลาดโลก 
โดยธุรกิจเร่ิมตน้ข้ึนในปีพ.ศ. 2527 ในรูปแบบของห้าง
หุน้ส่วนจ ากดัท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑห์มูหยอง หมูแผ่นและ
กนุเชียงจากจงัหวดัขอนแก่น ก่อนจะเปล่ียนรูปแบบการ
ด า เ นิ น ง าน เ ป็ นบ ริ ษัท จ า กั ด ภ า ย ใ ต้ ช่ื อ  บ ริ ษัท 
อุตสาหกรรมอาหาร      ส. ขอนแก่น จ ากัด โดยมี
โรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตวป์ระเภทอาหาร
พ้ืนเมือง และมีฟาร์มสุกรเป็นของตนเองเพื่อลดความ
เส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ 

บริษทัฯ เร่ิมส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเน้ือ
สุกรในปี 2534 โดยส่งออกไปยงัฮ่องกงเป็นประเทศแรก 
ต่อมาไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีการออกหุ้นใหม่
เพ่ือจ าหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และเขา้จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2537 

 
ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจแปรรูป

อาหารทะเลโดยการลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อกระจาย
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั 
เป็นผลให้รายได้จากการด าเนินงานเติบโตข้ึนถึงเกือบ
ร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2551 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจ
อาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือสุกรซ่ึงเป็นการต่อยอดธุรกิจ
จากอาหารพ้ืนเมือง โดยลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้น
การบรรจุ ท าให้รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ในปีเดียวกนัเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 13  
 

ต่อมาในปี 2552 บริษทัฯ ได้ขยายเขา้สู่ธุรกิจ
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน โดยเป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์นจากบริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจากเล็งเห็นถึงอตัรา
การเจริญ เติบโตท่ีค่อนขา้งสูงในอนาคตของธุรกิจน้ี อนั
เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต 
หรือ lifestyle ของประชากรในเมืองใหญ่ และในปี
เดียวกนัน้ีเองบริษทัฯ ไดข้ยายตลาดสินคา้พ้ืนเมืองไปยงั
ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป โดยว่าจ้างผูผ้ลิตใน
ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้พ้ืนเมือง 
ภายใต้แบรนด์  “ส.ขอนแก่น” เพื่อท าการตลาดใน
ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปและสหราชอาณาจกัร 
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ในปี 2553 บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมธุรกิจร้านอาหาร
ประเภท Quick Service Restaurants เพ่ือเพ่ิมช่องทางใน
การจัดจ าหน่ายสินคา้และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การท าก าไรของบริษทัฯ นอกจากน้ีในระหว่างปี 2552-
2553 บริษทัฯ ได้ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหม่ โดย
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดข้ายหุ้นของบริษทัร่วมท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัออกไป เพ่ือมุ่งเนน้ในธุรกิจหลกั
และท าให้โครงสร้างทางธุรกิจมีความชดัเจนข้ึน รวมถึง
ได้เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร      
ส. ขอนแก่น จ ากดั เป็น บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั 
(มหาชน)  
 

ปี  2 5 5 6  บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ จั ด ตั้ ง  บ ริ ษั ท                     
ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. เพ่ือด าเนินธุรกิจ
จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดยว่าจ้างผูผ้ลิตใน
ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ในรูปแบบ OEM 
โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพ านกัอยูใ่นประเทศในกลุ่มประชาคม
ยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร ซ่ึงถือเป็นการยา้ยฐาน
การผลิตจาก บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จ ากัด 
ป ร ะ เ ท ศ ส า ธ า รณ รั ฐ โป แลนด์  ไ ป ยัง ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์  ซ่ึงเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารตน้ทุน โดยเฉพาะด้านการขนส่งสินคา้ และยงั
รองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต เน่ืองจากก าลงั
การผลิตของ OEM ท่ีมากเพียงพอแก่ความตอ้งการของ
บริษทั โดยผลิตภณัฑ์หลกั  คือ สินคา้จ าพวกลูกช้ินหมู, 
ลูกช้ินเน้ือ, แหนม, หมูยอและสินค้าอ่ืนๆ ของ              
ส.ขอนแก่น และในปีเดียวกนัน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการ
ต่อยอด ธุรกิจประเภท Quick Service Restaurants ดว้ย
การเปิดร้านขา้วขาหมูยนูนาน (Yunnan) โดยเนน้การเปิด
สาขาตามสถานีบริการน ้ ามนัจ านวน 4 สาขา 
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ปี  2557 บริษัทฯ มุ่งด าเ นินการตาม
นโยบาย “From Farm to Table” โดย
ขยายจ านวนสาขา QSR ร้านข้าวขาหมู
ยูนนานอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งปลายปี
บริษัทมีสาขาครบ 20 สาขา พร้อมทั้ง
ท าการตลาดบุกกลุ่มลูกค้าตลาด TT 
ด้วยผลติภัณฑ์กลุ่มอาหารพื้นเมืองและ
อาหารทะเลแปรรูป  
 
 
 

ปี 2558 บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายก าลังการผลิต
อาหารทะเลแปรรูปจากก าลังการผลิต 9,000 ตัน
ต่อปี เป็น 15,000 ตันต่อปี เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ
ในอนาคต อีกทั้งยังขยายธุรกิจประเภท Quick Service 
Restaurants ในประเทศไทยอีก 12 สาขา และ ปีนีเ้ป็นปี
แรกของการขยายสาขาไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 2 สาขา และ
มีการลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กับคู่ค้าจากประเทศ
กมัพูชาอกีด้วย  

ส าหรับในส่วน บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) 
จ ากัด บริษัทฯ ได้ด าเนินการปิดบริษัทเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว เน่ืองจากทางฝ่ายจดัการเห็นว่าการย้ายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ประสิทธิภาพเชิงต้นทุน
ค่าขนส่งที่ต ่ากว่า  และมีเ ง่ือนไขทางการค้าที่ดีกว่า
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นโยบายการด าเนินงาน 
บริษัท  ส .  ขอนแ ก่น ฟู้ด ส์  จ  า กัด 

(มหาชน)   ด า เ นินนโยบายธุร กิจโดยมี
วตัถุประสงคใ์นการขยายตลาดให้ครอบคลุม
ทัว่โลก บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้  าใน
การผลิตและจ าหน่ายอาหารไทยท่ีมีรสชาติดี 
สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ 
ภายใต้กรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัยและถูก
สุขอนามยั โดยค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู ้บริโภคเป็นหลัก พร้อมทั้ งมุ่งเน้นสู่การ
พฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยให้ความส าคัญ 
ต่อการก ากับ ดูแล กิจการ ท่ี ดี  (Corporate 
Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities - CSR) 

 

 

วสัิยทัศน์ 
บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้ า

อาหารไทยในตลาดโลกท่ีสร้าง
ความประทบัใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียอยา่งย ัง่ยนื  
ผา่นมาตรฐานกระบวนการ

ท างานท่ีเป็นเลิศ
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เป้าหมาย  
 

 “เป็นครัวของ AEC” ในการเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายอาหารไทย โดยการสร้าง แบรนด ์
“ส.ขอนแก่น” และแบรนดอ่ื์นๆ ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ียอมรับในประชาคมอาเซียน 

 เป็นผูน้  าทางดา้นอาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือสัตวแ์ละจากอาหารทะเลใน AEC และตลาด
ในกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะตลาดในตะวนัออกกลาง 

 สร้างแบรนดอ์าหารแช่แขง็พร้อมรับประทานของ “ส.ขอนแก่น”  ใหเ้ป็นท่ีหน่ึงในใจ
ของผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีประสบความส าเร็จในการสร้างแบรนดอ์าหาร
พื้นเมืองและลูกช้ินปลา คือ “นึกถึงความอร่อย นึกถึง ส.ขอนแก่น” 

 เป็นผูน้  าทางดา้นราคา (Price Setter) โดยควบคุมตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่
คู่แข่ง โดยการพฒันาหรือการน าเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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กลยุทธ์  
 
- ในการขยายตลาดสู่ AEC ในช่วงเร่ิมตน้นั้น 
บริษทัฯ ใชน้โยบายแต่งตั้งตวัแทนจ าหน่ายในแต่
ละประเทศ โดยเน้นคุณสมบัติของตัวแทน
จ าหน่ายนั้ นต้องมีช่องทางการจัดจ าหน่าย ท่ี
ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอย่างทัว่ถึง และมี
ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
- มุ่งเน้นเจาะตลาดอาหารและขนมขบเคี้ยวใน
กลุ่ มประเทศมุสลิม   โดยด าเนินการก่อสร้าง
โรงงานอาหารและขนมขบเค้ียวแห่งใหม่ตาม
มาตรฐานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ท าให้บริษทัฯ สามารถขยายตลาด
ไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมใน AEC โดยเฉพาะ
อินโดนีเซียและมาเลเซีย รวมทั้ งส่งออกไปยงั
ประเทศในตะวนัออกกลาง  
- มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานโรงงานให้ถูกตอ้งตาม
กฎระเบียบเพื่อส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายใน
สหภาพยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกา 

- จดัสรรงบลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมโดยทุกโครงการ
ลงทุนตอ้งมีผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 
- ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเน่ือง โดยค านึงถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภคตามวถีิการด าเนินชีวติท่ีเปล่ียนไป  
- บริษทัฯจะเน้นสินค้าแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
เฉพาะอาหารที่เป็นที่นิยมบริโภคโดยทัว่ไปของ
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น ขา้วขาหมู 
ขา้วหมูแดง และขา้วผดักระเพรา เป็นตน้ โดยให้
ความส าคัญกับกระบวนการพฒันาสินค้าก่อน
ออกสู่ตลาด นัน่คือ ตอ้งผา่นการทดสอบจนเป็นท่ี
ยอมรับแล้วว่า มีความอร่อย สด สะอาด ได้
มาตรฐาน 
- การขยายช่องทางจัดจ าหน่าย  หรือกระจาย
สินคา้ของบริษทัฯ ในรูปแบบร้านอาหาร และจุด
จ าหน่ายสินค้าต่างๆ ทั้งในรูปแบบของบริษทัฯ 
เองและการท าแฟรนไชส์ 
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โครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 
 
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) - SORKON 
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอาหารพ้ืนเมืองและอาหารแช่แขง็ และด าเนินกิจการร้านอาหาร QSR 

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ากดั - MFP 
ธุรกิจผลิตอาหารทะเลแปรรูป 

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั - SKKF 
ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ  ผา่นช่องทางตลาดสด 

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ ากดั -SPS 
ธุรกิจฟาร์มเล้ียงสุกร 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บ.ีว.ี 
ธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ในประเทศกลุ่มประชาคมยโุรป 

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จ ากดั 
ศูนยจ์ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

บริษัท ส.เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
บริการใหก้ารฝึกอบรม 

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั 
จ าหน่ายอาหารจานด่วนประเภท ก๋วยเต๋ียว ขา้วแกง ขา้วขาหมู ขา้วหมูแดง ขนม 

เคร่ืองด่ืม และของฝาก 

บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
ใหบ้ริการร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม 

99.33% 

99.68% 

100.0% 

100.0% 

13.33% 

99.96% 

79.998% 

99.996% 
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (SORKON) 

ด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินคา้พื้นเมือง, อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน, และกิจการร้านอาหาร
ประเภท Quick Service Restaurants (QSR) โดยมีโรงงานท่ีด าเนินการภายใตบ้ริษทัฯ 3 แห่ง ไดแ้ก่  

1. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองแบบแหง้ ท่ี จ.นครปฐม  
2. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองแบบสด ท่ี จ.สมุทรปราการ 
3. โรงงานอาหารแช่แขง็ พร้อมอุ่นรับประทาน ท่ี จ.สมุทรสาคร 

นอกจากน้ี บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) (SORKON) ยงั
เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปในช่องทางโมเดิร์นเทรด
ใหแ้ก่ บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ากดั (MFP) อีกดว้ย 
 

บริษทั มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ากดั (MFP) 
ด าเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลส าเร็จรูป เช่น 

ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุ้ง ลูกช้ินปลาหมึก, น ้ าพริก 
น ้ าจ้ิม ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตโดย  MFP จะจดัจ าหน่าย
โดย SORKON และ SKKF 

 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั (SKKF)  
ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั 

ผ่านช่องทางตลาดสด โดยผลิตภัณฑ์หลัก คือ 
สินคา้ทะเลแปรรูป, น ้ าพริก น ้ าจ้ิม, และสินคา้
พื้นเมือง 

 

บริษทั ส.ปศุสัตว์ จ ากดั (SPS)  
ด าเนินธุรกิจฟาร์มเล้ียงสุกร 
 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี  
ด าเนินธุรกิจจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทั 

(โดยวา่จา้งผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นใน
รูปแบบ OEM)  

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด จ ากดั  
ด าเนินธุรกิจศูนยจ์  าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

บริษทั ส.เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจบริการ จดัการฝึกอบรมให้แก่

บ ริ ษัท ใ น เ ค รื อ เ ดี ย ว กั น  ห รื อ บ ริ ษัท ท่ี มี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเครือข่ายกนั 

 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด )กรุงเทพฯ (จ ากดั  จ ากดั 
ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

รวมถึงมองหาท าเลท่ีมีศักยภาพเพื่อให้เช่าช่วง 
หรือใหบ้ริการอ่ืนๆ 

 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
ด า เนินธุรกิจให้บริการด้านอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทุกประเภทในภตัตาคารและร้านอาหาร 
รวมทั้งให้บริการจดัส่งอาหารและเคร่ืองด่ืมทุก
ประเภท 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั  
  

 ในปี 2558 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดา้นการประกอบธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี 
 การขยายก าลังการผลิตของโรงงานผลิต

ลูกช้ินปลาจากเดิมท่ี 9,000 ตนั เป็น 15,000 
ตัน ประสบความส า เ ร็จเป็นอย่างดี โดย
โรงงานสามารถรองรับการผลิตไดใ้นอีกสาม
ปีขา้งหนา้  

 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารและขนมขบ
เค้ียวเพื่อส่งไปจ าหน่ายย ังประเทศมุสลิม
โดยเฉพาะมีความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 80 
และผลิตภณัฑ์ท่ีจะผลิตออกจากโรงงานแห่ง
น้ีก็ได้รับเคร่ืองหมายฮาลาลและหนังสือ
รับรองการผลิตอาหารฮาลาลเป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้  

 มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บ ริโภคมากข้ึน เ ช่น 
ปรับเปล่ียนผลิตภณัฑ์พร้อมปรุง (Ready to 
Cook) ให้เป็นอาหารพร้อมรับประทาน 
(Ready to Eat) เป็นตน้ 

 บ ริ ษัท ฯ  เ ร่ิ ม ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ แฟ รน ไ ช ส์
ร้านอาหารอย่างเป็นทางการ หลังจากก่อน
หน้าน้ีบริษัทฯ เป็นผูล้งทุนและบริหารงาน
ร้านอาหารเองทั้งหมดทุกสาขา ทั้งน้ี เพื่อให้
มัน่ใจวา่ระบบบริหารจดัการร้านท่ีพฒันาข้ึนมี
ความสมบูรณ์และจะ เ ป็นประโยชน์ ต่อ
ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
กบับริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง 

 

  
 ปีน้ี  บริษัทฯ ได้ขยายสาขาร้านข้าวขาหมู     

ยูนนานในประเทศไทยเพิ่มอีก 12  สาขา เพื่อ
เพิ่มจุดให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งทัว่ถึง อีกทั้งยงั
ได้รับผลประโยชน์ด้านการบริหารต้นทุน
อาหารและค่าขนส่ง และขยายสาขาไปยงั
ประ เทศ เพื่ อนบ้าน  ได้แ ก่  ส าธ ารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 2 สาขา ท าให้
ร้านขา้วขาหมูยูนนานมีสาขาทั้งส้ิน 34 สาขา 
ณ ส้ินปี 2558 

 ปี น้ีนับเป็นปีของการปรับโครงสร้างการ
บริหารจดัการภายในเพื่อรองรับการเติบโตใน
อนาคตอนัใกล ้โดยบริษทัฯ ใหค้วามส าคญักบั
ทรัพยากรบุคคลดว้ยการน าบุคลากรมืออาชีพ
ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญในอุตสาหกรรม
อาหารจ านวนมากเขา้มาเสริมความแข็งแกร่ง
ใหก้บัทีมงาน 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  
การประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษทั ส. ขอนแก่น แบ่งได้เป็น 6 กลุ่มธุรกจิ/ ผลติภัณฑ์ ดังนี ้

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง) 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่ าจากเน้ือสุกร และเน้ือไก่ (Meat-Base-Snack) 

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน Ready-To-Eat (RTE) และ Ready-To-Heat (RTH) 

5. ธุรกจิร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant 

6. ธุรกจิฟาร์มสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 
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1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง)  

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร หรือ “อาหาร
พื้นเมือง”  เป็นหน่ึงในธุรกิจหลกัของบริษทัฯ 
โดยมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของ
ยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกท่ีด าเนินการมา
ตั้งแต่เร่ิมเปิดด าเนินการในเชิงพาณิชย ์โดยอาหาร
แปรรูปจากเน้ือสุกรผลิตจากโรงงานทั้ง 2 แห่ง
ของ SORKON คือ โรงงานท่ีบางพลีและโรงงาน
ท่ีนครปฐม และมี SORKON และ SKKF เป็น
ผูท้  าการตลาดและจดัจ าหน่าย โดย SKKF เป็น
ผูท้  าการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับ
ตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะท่ี SORKON 
จะเป็นผูท้  าการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ผา่นช่องทางอ่ืนๆ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการคา้
ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซ้ือ ตัวแทนใน
ต่างจังหวัด ผู ้แทนจ าหน่ายแบบขายตรงถึง
ผูบ้ริโภค และตลาดต่างประเทศผ่านทางผูน้ าเขา้
ในต่างประเทศ โดยประเทศท่ีน าเข้าคือ ฮ่องกง 
และมาเก๊า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร ประกอบดว้ย 
หมูหยอง  หมูแผน่  กุนเชียง  ไส้กรอกอีสาน หมู
ยอ แหนม ลูกช้ินหมู และอ่ืนๆ  ซ่ึงผลิตภายใต้
ยี่ห้อ “ส. ขอนแก่น”, “หมูดี”,  “หมูเหาะ”, “ห้วย
แกว้”, “บา้นไผ”่, “3 เหรียญทอง”, “หมูแชมป์”, 
และ “เศรษฐี” 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
อุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองมีอตัราการ

เจริญเติบโตประมาณร้อยละ 5-8 โดยเฉล่ียในช่วง 
3-5 ปีท่ีผ่านมา โดยปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงคือ 
อัตราการเจริญเติบโตของพื้น ท่ีค้าปลีกของ
ประเทศ และอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป็นหลกั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตอาหารพื้นเมืองราย
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ทั้งน้ีไม่นับรวมจ านวนท่ี
ผลิตในครัวเรือนนับหลายร้อยรายทั่วประเทศ 
จากการท่ีบริษัทฯ ด าเนินการผลิตในเชิง Mass 
Production จึงไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน สามารถเป็น
ผูน้ าด้านการปรับราคาขายได้ (Price Setter) 
ส าหรับการแข่งขนัในตลาดค้าปลีกแบบดั้ งเดิม 
(Traditional Trade) จะมีผูป้ระกอบการขนาดเล็ก 
ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และขนาดกลาง
กระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค 

การลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือ
สุกรหรืออาหารพื้นเมืองท่ีมีก าลงัการผลิตขนาด
ใหญ่นั้ น มีการลงทุนค่อนข้างสูงและต้องใช้
ค ว า ม รู้ แ ล ะทัก ษ ะ วิ ธี ก า ร  ป ร ะสบก า ร ณ์ 
(Technical Know How) อยา่งสูง ซ่ึงเป็นอุปสรรค
กีดขวา ง ต่ อก าร เ ข้ า สู่ อุ ตส าหกรรม น้ี ขอ ง
ผูป้ระกอบการรายใหม่ 

นอกจากน้ี ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการ
น าสินคา้ไปวางจ าหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดนั้น
ค่อนขา้งสูง และผูป้ระกอบการตอ้งท ายอดขายให้
เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี ต ก ล ง กั บ ท า ง
ห้ า ง ส ร รพ สิ น ค้ า ท า ใ ห้ เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค ต่ อ
ผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในช่องทางการ
จดัจ าหน่ายโมเดิร์นเทรด 

ในส่วนของบริษทัฯ นั้น ปีน้ีพฤติกรรม
การบริโภคยงัคงเป็นไปในทิศทางเนน้ความคุม้ค่า
เป็นหลกัเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวันกั 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้อบสนองทิศทางดงักล่าวดว้ยการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีได้มาตรฐานความสด 
อร่อย ในราคาท่ีคุม้ค่า โดยสินคา้ใหม่ในกลุ่มของ
แห้ง ได้แก่  หมูฝอยทรงเคร่ือง  ซ่ึงเพิ่มความ
ส ะ ด ว ก ใ นก า ร รั บป ร ะท านด้ ว ย รู ป แบบ         
บรรจุภณัฑ์แบบใหม่ ส่วนกลุ่มของสด บริษทัฯ 
เน้นท ายอดขายทั้ งจากผลิตภัณฑ์ใหม่และจาก
ตลาดใหม่ๆ เช่น หมูยอตม้ย  าท่ีเนน้ต่อยอดรสชาติ
แบบไทยเพื่อส่งออกต่างประเทศ และกลุ่มลูกช้ิน
หมู แหนม หมูยอ ภายใต้แบรนด์ใหม่เพื่อเจาะ
ตลาดสด เป็นตน้ 

ส าหรับกิจกรรมการตลาดในปีท่ีผ่านมา
บริษทัฯได้ด าเนินกิจกรรมกระตุน้ยอดขายอย่าง
ต่อเน่ืองอาทิ 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดจ าหน่าย  
 การ Tie In ร่วมกบัรายการทีวช่ีองต่างๆ  
 การจดัชุดสินคา้เพื่อจ าหน่ายในโอกาสพิเศษ 

เช่น ชุดของขวญัในช่วงเทศกาล ชุดของฝาก
ส าหรับนกัท่องเท่ียว 

 ร่วมกับโรงพยาบาลสมิติเวช แนะน าสินค้า 
หมูหยองและไก่อบปราศจากผงชูรสใน
หอ้งพกัผูป่้วยของโรงพยาบาล 
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2. อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหน่ึงธุรกิจ

หลักของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ของ
ยอดขายรวม  ด าเนินการผลิตโดยโรงงานของ 
MFP  โดยมี SORKON และ SKKF เป็นผูท้  า
การตลาดและจดัจ าหน่าย โดย SKKF จะเป็นผูท้  า
การตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัตลาด
สดในประเทศทั้งหมด ในขณะท่ี SORKON จะ
เป็นผูท้  าการตลาดและจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการค้าปลีก
ร า ย ให ญ่แล ะ ร้ านสะดวก ซ้ื อ  ตัว แทนใน
ต่างจังหวัด ผู ้แทนจ าหน่ายแบบขายตรงถึง
ผูบ้ริโภค และตลาดต่างประเทศผ่านทางผูน้ าเขา้
ในต่างประเทศ ประเทศท่ีน าเข้าหลัก  ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป, 
สหราชอาณาจกัร, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, และฮ่องกง โดย
มีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศและส่งออกอยูท่ี่
ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามล าดบั  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาหารทะ เล แปร รูปประกอบด้ว ย 

ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุ้งและลูกช้ินปลาหมึก โดยมี
การแบ่งผลิตภณัฑ์ตามเกรดคุณภาพเพื่อเป็นการ
เจาะตลาดบนและตลาดล่าง ปัจจุบันบริษัทฯ 
อาหารทะเลแปรรูปของบริษทัฯ จะมีทั้งท่ีผลิต
ภายใต้ตราสินค้าของตนเองและรับจ้างผลิต 
(OEM) อาหารทะเลแปรรูปของบริษทัฯ เป็นการ
ผลิตภายใตย้ี่ห้อ “แตจ๋ิ้ว”,“กวางเจา”, “เกาลูน”, 
“มหาชัย”, “โอเด้ง”, ”เยาวราช”, “เฮงเฮง”,       
“ไคเซน”, “ฮ่องกง”, และ “ไทเป” 

 



21 

ส่วนน ้ าพริกและน ้ าจ้ิมจะถูกรวมอยู่ใน
สายผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐาน
วัตถุดิบจ าพวกกุ้งและปลา และมีการผลิตท่ี
โรงงานของ MFP ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยเป็นการ
ผลิตภายใต้ยี่ห้อของบริษัทฯ ทั้ งหมด คือยี่ห้อ 
“ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมี SORKON เป็น
ผู ้ท  าการตลาดและจัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง
โมเดิร์นเทรด และ SKKF ท าการจัดจ าหน่าย
ให้กบัตลาดสด โดยมียอดขายน ้ าพริกและน ้ าจ้ิม
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4 รวมอยู่ใน
ยอดขายอาหารทะเลแปรรูป 

 
ในปี 2555 บริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินขา้งเคียง

เพิ่ม 24 ไร่เศษท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการขยาย
โรงงานโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 348 ลา้น
บาท (รวมท่ีดิน) เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตลูกช้ินปลา
และผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีได้รับเคร่ืองหมาย        
ฮาลาล เพื่อส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิม 
โดยการขยายโรงงานท า ให้ก าลังการผลิต
ลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 15,000 ตนัต่อปี จาก
เดิมท่ีก าลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี และ
เร่ิมทยอยการผลิตในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ท่ี
ผา่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 

ปีน้ีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
ได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ปัญหาการท า
ประมงผดิกฎหมายของรัฐบาล สืบเน่ืองจากการท่ี
คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปเร่งรัดให้รัฐบาล
ด าเนินการขั้นเด็ดขาดกบัเรือประมงท่ีไม่ได้ข้ึน
ทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตท าการประมง
อย่างถูกตอ้ง หากยงัคงปล่อยให้ท าประมงต่อไป 
สหภาพยุโรปจะปฏิเสธการซ้ือสินคา้อาหารทะเล
จากประเทศไทย  

หลังกฎหมาย มีผลบังคับใช้  พบว่ า
เรือประมงท่ีถูกกฎหมายมีจ านวนน้อย เม่ือเรือ
บางส่วนออกจบัปลาไม่ได ้ปริมาณปลาท่ีจบัไดจึ้ง
ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ท าให้ราคา
ปลาสูงข้ึน รวมถึงราคาปลาท่ีใช้ผลิตลูกช้ินปลา 
ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปด้วย เม่ือ
ประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวมซบเซา ก าลงั
ซ้ือในประเทศลดลงเน่ืองจากผูบ้ริโภคระมดัระวงั
การใชจ่้ายมากข้ึน การแข่งขนัในตลาดรุนแรงข้ึน
โดยคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ี เคย
ส่งออกเร่ิมกลับมาท าตลาดในประเทศมากข้ึน
สาเหตุจากการส่งออกซบเซาเช่นกนั  
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ทั้ ง น้ี  ส า ห รั บ ปั จ จั ย ท่ี ช่ ว ย ใ ห้ ผ ล
ประกอบการของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
เติบโตข้ึนไดน้ั้น มาจากการท่ีบริษทัฯ ทยอยออก
สินค้าใหม่ตลอดทั้งปี มีแผนสนับสนุนการขาย
เพื่อกระตุน้ตลาดอยา่งต่อเน่ือง มีสินคา้จดัส่งครบ
ตามความต้องการตลาด และสามารถรักษา
คุณภาพสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานดีสม ่าเสมอ 
ส าหรับช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ีบริษัทฯ ให้
ความส าคญัในปีน้ี ไดแ้ก่ 
 ช่องทางสะดวกซ้ือ เน่ืองจากพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคเปล่ียนไป โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภค
ท่ีอาศยัในเมืองหลวงซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาด
ครอบครัว เล็กลง  หรืออยู่ตามล าพังใน
คอนโดหรืออพาร์ทเมนท์และมีชีวิตท่ีเร่งรีบ 
ไม่มีเวลาปรุงอาหารหรือไม่สะดวกท่ีจะปรุง
อาหาร อาหารพร้อมรับประทาน (Ready to 
Eat) ของบริษทัฯ จึงเป็นค าตอบส าหรับ
ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี  

 ช่องทางค้าส่ง สืบเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภค
นิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ไม่
วา่จะเป็นการรับประทานท่ีร้านหรือซ้ือกลบั
บา้น กลุ่มอาหารทะเลจึงเสนอขายสินคา้เป็น 
Bulk Pack ให้กบักลุ่ม Food Service ท่ีใช้
เป็นวตัถุดิบในร้านอาหาร ภัตตาคาร ผ่าน
ห้างคา้ส่งโดยน าเสนอสินคา้คุณภาพดี ราคา
ยอ่มเยาซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 

 

ในส่วนของทิศทางการด าเนินธุรกิจของ
กลุ่มอาหารทะเลแปรรูปในปี 2559 นี ้ได้แก่ 

 ขยายตลาดเพิ่มในช่องทางใหม่ๆ  ( Expand 
New Market )  โดยเฉพาะช่องทางตลาดสด
ในต่างจงัหวดั เน่ืองจากบริษทัยงัมีส่วนแบ่ง
การตลาดในพื้นท่ีต่างจงัหวดัค่อนขา้งน้อย 
จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะเปิดตลาดเพิ่มเน่ืองจาก
ช่องทางตลาดสดเป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ของ
สินค้า ลูก ช้ินปลาโดยเฉพาะ  พื้ น ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมักจะหาสินค้าดีมี
คุณภาพสม ่าเสมอรับประทานได้ยาก ส่วน
อีกช่องทางหน่ึงได้แก่ ตลาดต่างประเทศ 
โดยบริษทัฯ พบว่ายงัมีอีกหลายประเทศท่ี
นิยมบริโภคสินค้าประเภทลูกช้ินปลาเป็น
อาหารประจ าวนั อาทิ ประเทศจีน เกาหลี 
หรือฟิลิปปินส์ จึงไม่ยากท่ีจะน าเสนอขาย
สินคา้ไปยงัประเทศเหล่าน้ี 

 เ พิ่ ม สั ด ส่ วนก า รข า ย ใน ช่ อ งท า ง เ ดิ ม 
(Increase % Share in Existing Channel) 
กล่าวคือ แม้บริษทัฯ จะขยายตลาดเพิ่มแต่
สัดส่วนการขายในช่องทางเดิมก็ตอ้งเพิ่มข้ึน
ดว้ย โดยจะด าเนินการจดัประเภทและขนาด
ของสินคา้ให้เหมาะสมกบัช่องทางจ าหน่าย
แต่ละช่องทาง พร้อมทั้ ง เพิ่มสินค้าใหม่
โดยเฉพาะสินคา้ พร้อมรับประทานในร้าน
สะดวกซ้ือซ่ึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ี
เป็นคนรุ่นใหม่ 
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3. อาหารขบเคีย้วทีท่ าจากเน้ือสุกร 
 

อาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือสุกร ผลิตท่ี
โรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON 
แต่งตั้ งให้ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากดั  เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายอาหารขบเค้ียวท่ีท า
จากเน้ือสุกร ประกอบดว้ย หมูแผน่อบกรอบ หมู
อบ ไก่อบ หมูแผ่นทอดกรอบ แคปหมู และขา้ว
เกรียบรูปดาว โดยเป็นการผลิตภายใตย้ี่ห้อของ
ตนเองทั้งหมด คือยี่ห้อ “อองเทร่”, “Moochi”,  
และ “The Star” โดยในปัจจุบนัเป็นการจ าหน่าย
ภายในประเทศเป็นหลกั โดยมีการส่งออกคิดเป็น
ร้อยละ 7 ไปยงัฮ่องกง และ มาเก๊า  

ในปีน้ีการสร้างโรงงานอาหารขบเค้ียวท่ี
ท าจากเน้ือไก่และอาหารทะเลเพื่อการส่งออกไป
ยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมมีความคืบหน้าร้อยละ 
80  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
อาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือสัตว ์(Meat-

Base-Snack) นั้น มีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงราย
เดียวภายใตสิ้นคา้ยี่ห้อ “อองเทร่ (Entré e)” และ 
“มูชิ (Moochi)” โดยในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจยงัไม่
เ อ้ื อ ให้ ธุ ร กิจ เ ติบโต เท่ า ท่ี ควร  บ ริษัทฯ  จึ ง
จ าเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสาน
หลายรูปแบบเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด โดย
เน้นการส่ือสารการตลาดโดยไม่ใช้ส่ือ (กิจกรรม 
below the line) เช่น 
 การจัด กิจกรรมส่งเสริมการขาย  ณ จุด

จ าหน่าย  
 การสร้างการรับรู้ในตราสินค้า  เช่น จัด

กิจกรรมโรดโชว ์30 ออฟฟิศทัว่กรุงเทพฯ 
 การ Tie In ร่วมกบัรายการทีวช่ีองต่างๆ  
 การสร้าง กิจกรรมร่วมกับผู ้บ ริโภคบน 

Social Media  
 การจดัชุดสินคา้เพื่อจ าหน่ายในโอกาสพิเศษ 

เช่น ชุดของขวญัในช่วงเทศกาล ชุดของฝาก
ส าหรับนกัท่องเท่ียว  
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ส าหรับสภาวะตลาดขนมขบเค้ียว ในปี 
2559 พบว่าปัจจัย ท่ี มีผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียวย ังคงเป็นภาวะ
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้จ่ายบริโภคภาค
ครัวเรือน นอกจากน้ี คาดว่า การจัดกิจกรรม
ทางการตลาด เช่น การจดัชิงโชค กระแสการให้
ความส าคัญกับคุณค่าทางอาหาร มีผลต่อผล
ประกอบการของกลุ่มธุรกิจอย่างยิ่ง  ส าหรับ
พฤติกรรมการบริโภค พบว่าผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะ
ทดลองหรือยอมรับสินค้าใหม่ๆ มากข้ึน และ
ความจงรักภกัดีต่อแบรนดล์ดลง 

 ส่วนกระแสความนิยมในตลาดโลก 
ปัจจุบันผู ้บ ริโภคในประเทศแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกามกันิยมรับประทานอาหารว่างท่ีมี
ประโยชน์มากข้ึน เช่น ผลไม ้ธัญพืชอบแห้ง โย
เ กิ ร์ต   เ ช่ือว่าขนมขบเ ค้ี ยวของไทยย ังคง มี
ความสามารถในการท าตลาดต่างประเทศได ้
 ในส่วนของทิศทางการท าตลาดในปี 
2559 บริษทัฯ เน้นความส าคญัของตลาดในกลุ่ม
นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มายงัประเทศไทย และตลาด
ส่งออกในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับเคร่ืองหมายฮา
ลาล โดยเฉพาะกลุ่ม Sea Snack ไดแ้ก่ ปลาแผ่น
อบ และปลาอบปรุงรส 
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4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิต

โดยโรงงานอีกแห่งหน่ึงของ SORKON ซ่ึงตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นโรงงาน
ท่ีบริษทัฯ ซ้ือทรัพย์สินมาจาก บริษทั นารายณ์
อินเตอร์ฟู้ดส์ จ  ากัด ในปี 2552 ผลิตภัณฑ์ของ
บริษทัฯ ประกอบดว้ยอาหารแช่แขง็ทั้งอาหารคาว
และขนมหวาน โดยในปัจจุบันเป็นการผลิต
ภายใตย้ี่ห้อของลูกคา้ (OEM) เป็นส่วนใหญ่ โดย
บริษทัฯ มีนโยบายในการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ผลิต โดยเน้นการผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของ
ตวัเอง โดยในช่วงปลายปี 2556 ไดอ้อกผลิตภณัฑ์
ข า ห มู ยู น น า น เ พื่ อ จัด จ า ห น่ า ย ผ่ า น  Tops 
Supermarket นอกจากน้ีโรงงานอาหารแช่แข็ง
พร้อม รับประทานยัง เ ป็นค รัวกลางในการ
จดัเตรียมอาหารเพื่อน าไปจ าหน่ายยงัร้านอาหาร
ประเภท QSR ภายใต ้    แบรนด์ “แซ่บคลาสสิก” 
และ “ยนูนาน” ของบริษทัฯ อีกดว้ย 

 

 

 
 
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 

ปีน้ี สถานการณ์ของธุรกิจอาหารแช่แข็ง
อยู่ในภาวะหดตวัเม่ือเทียบกับปี 2557 สืบเน่ือง
จากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีซบเซาส่งผล
ใหก้ าลงัการซ้ือหายไปจากตลาด ประกอบกบัการ
แข่งขันอย่างรุนแรง มีท า ส่ือใช้งบการตลาด
ค่อนขา้งสูง บริษทัฯ เน้นพฒันาสินคา้ใหม่อย่าง
ต่อเ น่ือง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู ้บ ริโภค  โดย เน้นความช านาญของ ธุร กิจ           
ส.ขอนแก่น เป็นหลักภาพรวม รวมทั้งเน้นเพิ่ม
ช่องทางร้านอาหารของบริษทัเอง 

บริษทัฯ คาดว่าในปี 2559 ธุรกิจอาหาร
แช่แข็งมีแนวโนม้ท่ีจะเติบโตมากข้ึน ดงันั้นกลุ่ม
อาหารแช่แข็งจึงวางแผนท่ีจะเนน้การท าตลาดใน
ช่องทางร้านสะดวกซ้ือซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีอตัรา
การเติบโตสูง รวมทั้งจะเปิดรับ OEM จากทั้งใน
ประ เทศ และ ต่ า ง ประ เทศ ให้ ม า ก ข้ึ น  ใ น
ขณะเดียวกันก็จะย ังคงเน้นสนับสนุนธุรกิจ
ร้านอาหารของบริษทัฯ ดว้ยการเป็นครัวกลางทั้ง
ในส่วนของการผลิตและกระจายสินคา้ 
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5. ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants 

บริษัทฯ ได้ด า เ นินธุรกิจร้านอาหาร
ประเภท Quick Service Restaurants ในปี 2553 
ภายใตช่ื้อร้าน “Zaap Express”  โดยเมนูอาหาร
ส่วนใหญ่ ปรุงจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็น
ส่วนประกอบหลกั โดยใช้พื้นท่ีดา้นหนา้โรงงาน
ท่ีบางพลีเปิดเป็นสาขาต้นแบบ หลังจากนั้นจึง
ขยายสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีสาขา
ร้านอาหาร “Zaap Express” รวม 6 สาขา ไดแ้ก่ 
สาขาบางพลี, อารีย,์ สีลม, ออลซีซัน่ส์ โซโห และ
สาขาเอม็ควอเทียร์ 

ส าหรับร้านขา้วขาหมูยูนนาน (Yunnan) 
บริษัทฯ เ ร่ิมร้านต้นแบบท่ีป๊ัมน ้ ามันบางจาก  
(บางนา-ตราด กม. 4.5) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 
โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเน้นการเปิดร้านตามสถานี
บริการน ้ ามนั ซ่ึง ณ ปลายปี 2556 มีสาขาร้านขา้ว
ขาหมูยูนนานรวม  4  สาขา  ก าร ท่ีบ ริษัทฯ 
ตดัสินใจเขา้ท าการตลาดร้านขา้วขาหมู เน่ืองจาก
บริษทัฯ เล็งเห็นว่าเป็นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของ
คนไทยและมีขนาดตลาดท่ีใหญ่ ประกอบกับ

บริษทัฯ มีความพร้อมทางด้านวตัถุดิบและสูตร
อาหาร ท่ี เ ป็นต้นต า รับจากมณฑลยูนนาน , 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นจุดขาย 
โดยเน้นเร่ืองสุขภาพ (ไม่มนั) ความสะอาด และ
รสชาติท่ีคงท่ี ซ่ึงเช่ือว่าจะสร้างการรับรู้แบรนด์
ร้านขา้วขาหมู “ยูนนาน โดย ส.ขอนแก่น” ไดดี้
ยิ่ง ข้ึน ซ่ึง ท่ีผ่านมา ทุกสาขาท่ี เ ปิดก็ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายหรือบางสาขาก็ดีเกิน
คาดหมาย ซ่ึงในปี 2557 ร้านขา้วขาหมูยูนนานมี
สาขารวมทั้งส้ิน 20 สาขาในประเทศไทย  

ส าหรับธุรกิจ QSR ในปี 2558 ท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ ได้ขยายสาขาร้านอาหารของบริษทัเอง
เพิ่มอีก 12 สาขา จาก 25 สาขา เป็น 37 สาขา และ
มีการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์กับคู่คา้จากประเทศ
กัมพูชา เพื่ อ เ ปิด ร้านข้าวขาหมูยูนนาน โดย
ประเทศกัมพูชา เ ป็นประเทศท่ีสองในกลุ่ม
อา เซียนรองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีมีร้านขา้วขาหมูยนูนานใหบ้ริการ 

ในส่วนของร้านอาหารอีสาน แซ่บเอ็กซ์
เพรส ก็ได้มีการปรับภาพลักษณ์และเปล่ียนช่ือ
ร้านใหม่เป็น “แซ่บคลาสสิก”โดยรับมืออาชีพ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ QSR เพื่อสร้างและควบคุม
มาตรฐานการท างานของร้าน  และขยายสาขาให้
ไดต้ามเป้าหมาย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
อาจกล่าวได้ว่า ปี น้ี ธุรกิจร้านอาหาร

ประเภท Quick Service Restaurants อยูใ่นสภาวะ
หดตวั เน่ืองจากผูบ้ริโภคระวงัการจบัจ่ายใช้สอย
มาก ข้ึน ในขณะท่ีสภาวะการแข่งขันย ัง สู ง 
เน่ืองจากมีผูเ้ล่นรายใหญ่หลายๆ รายน าแบรนด์
ร้านอาหารจากต่างประเทศเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 

ส าหรับแนวโนม้ธุรกิจในปี 2559 คาดว่า
การจบัจ่ายใช้สอย หรือรับประทานอาหารนอก
บา้นของผูบ้ริโภคยงัไม่น่าจะกระเต้ืองข้ึนจากปี 

2558 มากนัก  แต่ละแบรนด์ จึงต้องพยายาม
สร้างสรรค์นวตักรรมท่ีสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ และขยายช่องทางการท าตลาด
ใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยท าเพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไป
อยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี แผนการด าเนินธุรกิจในปี 2559 จะ
เน้นการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ และ
ขยายสาขาขา้วขาหมูในพื้นท่ีรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่
สถานีบริการน ้ามนัแต่เพียงอยา่งเดียว 
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6. การท าฟาร์มและการจ าหน่ายสุกร 
 
เ น่ื อ ง จ ากวัต ถุ ดิ บหลัก ในการผ ลิ ต

ผลิตภัณฑ์ของบ ริษัทฯ  คือ  เ น้ื อหมู  ดังนั้ น 
วตัถุประสงคห์ลกัในการลงทุนในฟาร์มสุกรเป็น
ของตวัเองนั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ช่วยให้บริษทัฯ สามารถ
ควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
การลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบอีก
ดว้ย 

 

 
 
 

บริษัทฯ ท าธุรกิจฟาร์มสุกรท่ีจังหวัด
นครราชสีมา โดยวิธีการผสมพันธ์ุเทียม เพื่อ
จ าหน่ายเป็นสุกรพนัธ์ุใหก้บัผูเ้ล้ียงสุกรอีกต่อหน่ึง 
นอกจากน้ีบริษัทฯ ยงัจ าหน่ายลูกสุกรขุนให้ผู ้
เล้ียงน าไปเล้ียงต่อ และจ าหน่ายสุกรขุนท่ีบริษทัฯ 
เล้ียงเองจนโตเตม็ท่ีใหก้บัโรงฆ่าสัตวอี์กดว้ย  
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นโยบายการตลาด 
 บริษทัฯ ใชก้ลยุทธ์หลากตรา (Multi Brand 

Strategies) ในการท าก ารตลาดส าห รับ
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ในทุกช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  โดยสินค้าทุกยี่ห้อของ 
บริษัทฯ เป็นท่ี รู้จักดีของผู ้บ ริโภค  และ
ผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินค้า  (Brand 
Loyalty) ค่อนขา้งสูง นอกจากน้ี การใช้กล
ยุทธ์หลากตรายงัส่งผลให้บริษทัฯ มีความ
คล่องตัวในการกระจายสินค้าไปย ังช่อง
ทา งก า รจัด จ าห น่ า ย ต่ า งๆ  ไ ด้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ โดยสามารถก าหนดราคา
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมในแต่ละ
ตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

 บริษทัฯ ให้ความส าคญัสูงสุดในการรักษา
คุณภาพของสินค้าทั้ งด้านความสะอาด 
สุขอนามยัและรสชาติของอาหาร โดยเน้น
กระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนั
โ ร ง ง า น ข อ ง บ ริ ษัท ท่ี ตั้ ง อ ยู่ ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้รับมาตรฐาน 
HACCP, GMP, ISO9200 และ BRC ใน
โรงงาน 

 รักษาความเป็นผูน้ าทางดา้นราคา โดยบริษทั
ฯ มีการพัฒนาระบบการผลิตไปสู่ระบบ
อตัโนมติัอยา่งต่อเน่ือง โดยการน าเคร่ืองจกัร
มาทดแทนแรงงานซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนใน
อนาคต ท าให้บริษทัฯ สามารถรักษาระดบั
ต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
สามารถเป็นผูน้ าทางดา้นราคาได ้
 

 ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ช่องทางการจดัจ าหน่ายในปัจจุบนัของ

บริษทั ประกอบดว้ย 
(1) การจ าหน่ายผ่านผูค้ ้าส่งหรือค้าปลีกขนาด

ใหญ่โดยตรง เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์
มาร์เก็ต (โมเดิร์น  เทรด) และร้านสะดวกซ้ือ 
โดยในปัจจุบนัช่องทางโมเดิร์นเทรด ยงัเป็น
ช่องทางหลกัในการกระจายสินคา้ของบริษทั 
โดยเฉพาะสินคา้พื้นเมืองและอาหารขบเค้ียว
ประมาณร้อยละ 80 กระจายผา่นช่องทางน้ี 

(2) การจ าหน่ายผา่นผูค้า้ปลีกในตลาดสดซ่ึงเป็น
ช่องทาง ท่ีส าคัญในการกระจายสินค้า
โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป ซ่ึงยอดขาย
ประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มลูกช้ินปลา 
กระจายผา่นช่องทางน้ี 

(3) การจ าหน่ายผ่านตวัแทนจดัจ าหน่ายซ่ึงเป็น
ช่องทางท่ีบริษัทเลือกใช้ในการกระจาย
สินค้าประเภทอาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือ
สุกร 

(4) การจ าห น่ า ยตรง สู่ อุ ตส าหกรรมห รือ
หน่วยงานตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการด้าน
อาหาร(Hotel Restaurant and  Catering-
 HoReCa)  

(5) การจ าหน่ายตรงถึงผูบ้ริโภคผ่านร้านอาหาร
ของบริษทัฯ ช่ือ “Zaap Classic” และ       
“ยนูนาน” 
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 ในภาพรวม บริษัทฯ ยงัคงมีส่วนแบ่งทาง
การตลาดในตลาดค้าปลีกแบบดั้ ง เ ดิม 
(Traditional  Trade หรือตลาด TT) ใน
สัดส่วนท่ีค่อนขา้งต ่า ดงันั้น ระหวา่งปี 2556 
– 2557 บริษทัฯ จึงได้จดัตั้ งและพฒันา
หน่วยงานขายส าหรับตลาด TT ข้ึนมา
โดยเฉพาะ และในปี 2558 ก็ไดมี้การร่วมมือ
กบัพนัธมิตรท่ีมีความช านาญในพื้นท่ีเพื่อรุก

ตลาดดงักล่าว รวมถึงมีการพฒันาปรับปรุง
ผ ลิตภัณฑ์ทั้ งด้ านต้นทุนการผ ลิตและ
คุณภาพให้เหมาะสมกับตลาดและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะ
ช่วยเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตของยอดขาย
ได้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
อาหารพื้นเมือง และอาหารทะเลแปรรูป 
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การจัดหาผลติภณัฑ์ 
 
วัตถุ ดิบหลัก ท่ีใช้ในการผลิตอาหาร

พื้นเมือง, อาหารขบเค้ียวท่ีผลิตจากเน้ือสัตว,์ และ
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ไดแ้ก่ เน้ือสุกร 
และช้ินส่วนของสุกร โดยซ้ือจากบริษทัผูค้า้ท่ีผา่น
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ และได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภยั
จากหน่วยงานของ รัฐ  ว ัต ถุ ดิบ อ่ืนๆ  ได้แ ก่ 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ โดย
บริษทัฯ ซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ วตัถุดิบบาง
ประเภท ได้แก่ ไส้สด ไส้สังเคราะห์ สั่งซ้ือจาก
ต่างประเทศผา่นตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ  

ส าหรับการผลิตลูกช้ินปลา บริษัทฯ 
สั่งซ้ือปลาทะเลสดจากผูค้ ้าภายในประเทศเป็น
การทัว่ไป และ ได้เร่ิมน าเขา้ปลาสดแช่แข็งในปี 

2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2558 โดยน าเขา้โดยตรงจาก
ผูค้ ้าในต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นการบริหารความ
เส่ียงดา้นปริมาณและราคาวตัถุดิบอีกทางหน่ึง 

 
บริษัทฯ จ าหน่ายสินค้าไปยงัลูกค้าใน

ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐาน
ด้านผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตท่ีสูงและ
เ ข้ม ง ว ด  ว ัต ถุ ดิ บบ า งป ระ เ ภท ท่ี น า เ ข้ า สู่
กระบวนการผลิตตอ้งสั่งซ้ือจากแหล่งซ่ึงผา่นการ
รับรองจากประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปเท่านั้น 
ส่งผลใหก้ารจดัหาวตัถุดิบดงักล่าวจ ากดัอยูเ่ฉพาะ
ผูส่้งมอบท่ีได้รับการรับรองเท่านั้ น ซ่ึงมีราคา
ค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูส่้งมอบรายอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



33 

การผลติและก าลงัการผลติ 
 
)ก(  SORKON มีโรงงานผลิตจ านวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

 -  โรงงานบางพลี ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44/4 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ต าบลราชาเทวะ หมู่ท่ี 13 อ าเภอบางพลี 
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีก าลงัการผลิตสินคา้พื้นเมืองประเภทอาหารสด (แหนม, หมูยอ, ไส้
กรอกอีสาน, ลูกช้ินหมู) ท่ี 7,000 ตนัต่อปี 

- โรงงานนครปฐม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 114 หมู่ท่ี 8 ถนนไผล้ิ่นชา้ง ต าบลบ่อพลบั อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม โดยมีก าลงัการผลิตอาหารพื้นเมืองประเภทอาหารแหง้ (กุนเชียง, หมูหยอง, หมูแผน่) ท่ี 
800 ตนัต่อปี 

 -   โรงงานมหาชยั ตั้งอยูเ่ลขท่ี 39/61 หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ต าบล
บางกระเจา้ อ าเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีก าลงัการผลิตอาหารแช่แขง็ท่ี 2,700 
ตนัต่อปี 

 
)ข(  MFP มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 71/11 หมู่ท่ี 6 ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร เดิมมีก าลงัการผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ี 9,000 ตนัต่อปี และเพิ่มข้ึนเป็น 
15,000 ตนัต่อปี ในปี 2558 และไลน์ผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเลท่ีไดรั้บ
เคร่ืองหมายการคา้ฮาลาลปัจจุบนัด าเนินการไปแลว้ประมาณ 80%   

 
)ค (   SPS มีฟาร์มสุกร 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

30320 โดยมีก าลงัการผลิตอยูท่ี่สุกรพนัธ์ุ 2,600 แม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 
ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้เป็นหลกั ซ่ึงทั้งพลงังาน

ไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้ต่างเป็นพลงังานสะอาด จึงไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
ติดตั้งระบบก าเนิดไฟฟ้าชีวะมวลจากมูลสุกร เพื่อผลิตไฟฟ้าใชเ้องในฟาร์มสุกรท่ีปากช่อง นอกจากเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิตแลว้ บริษทัฯ ยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการท างานและปรับปรุงสถานท่ี
บริเวณบริษทัใหพ้นกังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี รวมถึงไดว้า่จา้งบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสัมปทานอยา่ง
ถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อน าไปก าจดัดว้ย
กรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง ส่วนน ้ าทิ้งจากโรงงานไดผ้า่นการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าทิ้ง และมีการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพของน ้าทิ้งใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ล าคลองสาธารณะ 
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ปัจจัยความเส่ียง 
1. การพึง่พงิผู้จัดจ าหน่าย 

สินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะอาหาร
พื้นเมือง อาหารขบเค้ียว และอาหารแช่แข็งพร้อม
รับประทาน ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่ งพิงผูจ้ดัจ  าหน่าย
โมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซ้ือเป็นหลกั ท าให้
ยงัคงมีความเส่ียงด้านการพึ่งพิงผูจ้ดัจ  าหน่ายอยู ่
เน่ืองจากห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่มีอ านาจต่อรอง
สูง  หากห้างค้าปลีกเหล่านั้ นปฏิ เสธการน า
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ วางจ าหน่าย อาจส่งผล
กระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อย่างไรก็ตาม สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ
ได้รับความนิยมสูง และมีกลุ่มผูบ้ริโภคประจ า
เป็นจ านวนมาก เน่ืองมาจากการมีผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย สามารถตอบรับความต้องการของ
ผูบ้ริโภคได้มากข้ึน ซ่ึงสร้างยอดขายให้กบัผูจ้ดั
จ  าหน่ายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีอ านาจ
ต่อรองในการขายสินค้าในระดับหน่ึงเช่นกัน 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัได้ขยายธุรกิจร้านอาหาร
เพิ่มข้ึน เพื่อเป็นแหล่งรายได้ใหม่อีกทางหน่ึง 
และเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถกระจาย
สินคา้ของบริษทัฯ ไปสู่ผูบ้ริโภคได้โดยตรง ซ่ึง
แนวโนม้ในอนาคตจะมีสัดส่วนรายไดร้วมสูงกวา่
อาหารพื้นเมือง 

 
 
 
 
 
  
 

2. ความผนัผวนของราคาเน้ือสุกร 
ราคาของเน้ือสุกร ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัใน

การผลิตอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวจาก
เน้ือสัตว ์รวมทั้งอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
มีความผนัผวนค่อนข้างสูง เน่ืองจากเป็นสินค้า
ทางการเกษตร ซ่ึงราคาท่ีสูงข้ึนน้ีมีผลโดยตรงต่อ
ก าไรขั้นตน้ของบริษทัฯ ค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ดี 
บริษทัฯ ติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลง
แนวโน้มของราคาเน้ือสุกรอย่างใกล้ชิด และมี
การกกัตุนวตัถุดิบในช่วงราคาต ่า ซ่ึงโดยเฉล่ียจะมี
การส ารองวตัถุดิบจ าพวกเน้ือสัตวไ์วเ้พียงพอกบั
ความต้องการใช้คราวละ 1-3 เดือน (ข้ึนอยู่กับ
สถานการณ์) เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน
ของต้นทุนการผลิต อีกทั้ งบริษัทฯ เป็นผู ้น า
ทางดา้นราคา ดงันั้นท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถข้ึน
ราคาสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบั
ตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน  

นอกจากน้ีการมีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเอง
ยงัช่วยให้ก าไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูก
กระทบมากจนเกินไป เพราะในขณะท่ีเม่ือราคา
สุกรสูง ธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีอตัราก าไรขั้นต้น
สูงตามไปดว้ย จึงสามารถชดเชยก าไรขั้นตน้จาก
สินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้
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3. ปัญหาวตัถุดิบในการผลติอาหารทะเล    
อาหารทะเลโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปลา เป็น

วตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารแช่แข็งพร้อมปรุง-พร้อมรับประทาน และ
ขนมขบเค้ียวท่ีท าจากเน้ือปลา ซ่ึงบางปีบริษทัฯ 
อาจประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบอาหาร
ทะเลและราคาอาหารทะเลผนัผวนอนัเน่ืองมาจาก
ปัจจยัภายนอกได ้ดงัจะเห็นได้จากปีท่ีผ่านมาซ่ึง
เกิดกรณีท่ีเรือประมงไทยบางส่วนไม่สามารถท า
ประมงได ้เน่ืองจากไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเรือและไม่มี
ใบอนุญาตท าการประมงอย่างถูกต้องตามกฎ
ข้อบังคับของคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป 
ส่งผลให้ปริมาณปลาท่ีจบัไดไ้ม่เพียงพอกบัความ
ตอ้งการของตลาด หรือในกรณีท่ีราคาน ้ ามนัเพิ่ม
สูงข้ึนซ่ึงท าให้ตน้ทุนในการท าประมงสูงตามไป
ดว้ย 

กรณีเหล่าน้ีส่งผลให้ตน้ทุนในการจดัซ้ือ
วตัถุดิบอาหารทะเลของบริษัทฯ มีราคาสูงข้ึน  
อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ เช่ือวา่ปัญหาดงักล่าวยงัอยู่
ในวิสัยท่ีแกไ้ขไดเ้พียงแต่ตอ้งเฝ้าระวงั เน่ืองจาก
เป็นปัญหาของภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ และ
หากจะมีผลกระทบต่อยอดขายสินคา้ บริษทัฯ ก็มี
แนวทางในการหาตลาดใหม่ๆ เช่น ตลาด AEC 
มาชดเชยอยูแ่ลว้  

 

 
 

 

 
 

4. โรคระบาดในสุกร 
โรคระบาดในสุกรส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อรายได้จากการท าฟาร์ม เพื่อเป็นการลดความ
เส่ียง บริษทัฯ จึงไดมี้การคน้ควา้พฒันาระบบการ
จัดการฟาร์ม ระบบสุขาภิบาล และระบบการ
ควบคุมคุณภาพการผลิตอย่างเข้มงวด เพื่อลด
ปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพื่อสร้างความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภค 
ในด้านท าเลท่ีตั้ งของฟาร์มสุกรของบริษัทฯ มี
ภูเขาล้อมรอบ เสมือนเป็นแนวก าแพงท่ีสกดักั้น
โรคระบาดจากฟาร์มอ่ืน ซ่ึงท าให้แพร่ระบาดมาสู่
ฟาร์มของบริษทัฯ ไดย้ากข้ึน 
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5. การขาดแคลนแรงงาน 
เน่ืองจากลักษณะขั้นตอนการผลิตของ

บริษทัฯ ยงัตอ้งอาศยัแรงงานเป็นจ านวนมาก ใน
การแปรรูปวตัถุดิบ  แรงงานในทอ้งถ่ินและความ
เช่ียวชาญจึงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการ
ด าเนินการผลิต ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการสร้าง
แรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ 
ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา นอกจากน้ี  
บริษทัฯ ยงัเน้นให้มีการฝึกฝนและการอบรมให้
ความรู้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน อีกทั้ง
บริษัทฯ มีแผนการน า เค ร่ืองจักรมาใช้แทน
แรงงานคนอยา่งต่อเน่ือง  

 
6. ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษทัฯ  มีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกับ
การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน
และกระแสเงินสดของบริษทัฯ  เน่ืองจากเงินกู้
เป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัแหล่งหน่ึงของบริษทัฯ 
บริษทัฯ จึงไดล้ดความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดย
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 
161.7 ล้านบาท ในปี 2555 เพื่อน าเงินมาใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และช าระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ท าให้ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียลดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงด้าน
อตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ส่งออก
สินค้าจ านวนหน่ึงไปขายย ังต่างประเทศ แต่
อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 90 ของยอด
ส่งออก การตั้งราคาขายสินคา้นั้นเป็นการตั้งราคา
ขายเป็นเงินสกุลบาท ดงันั้นความเส่ียงท่ีเกิดจาก

อตัราแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึนเฉพาะในช่วงของการ
โอนเงินจากต่างประเทศจนถึงการแปลงเงินตรา
ต่างประเทศเป็นเงินบาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้ป้องกนั
ความเส่ียงโดยการท าสัญญาซ้ือ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ไวทุ้กคร้ังท่ีมีการส่งออก 

 
7. ความเส่ียงจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่สามารถ

ควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอ านาจบริหาร
บริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ของบริษทัฯ ถือหุน้คิดเป็นร้อยละ 54.96 ของ
ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วทั้ งหมดของ
บริษทัฯ ส่งผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถ
เข้ามามีอ านาจในการบริหารจัดการบริษัทฯ 
ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ  รวมถึงสามารถท่ีจะรวบรวมเสียงส่วน
ใหญ่ในการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีตอ้งได้รับเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนได้ แต่อย่างไรก็ตามครอบครัว
รุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
ท่ี ตน เ ป็นผู ้ มี ส่ วนได้ เ สี ย  แล ะ เพื่ อ ให้ ก า ร
บริหารงานและด าเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีการถ่วงดุล บริษัทฯ จึงได้
แต่งตั้ งบุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อ
เข้ามาก ากับดูแล ซ่ึงเป็นไปตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 
(1) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/13 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71 (ปรีด ีพนมยงค์)  
 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกจิ: ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเน้ือสัตว์ 
เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 
โทรศัพท์: (02) 339-3999 
โทรสาร: (02) 711-2131 
Website: http://www.sorkon.co.th  
E-mail: IR@sorkon.co.th  
ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว  
 แบ่งเป็นหุ้นสามญั 24,255,000 หุ้น 
หุ้นทีจ่ าหน่ายได้ทั้งหมด: 24,255,000 หุ้น 
 
(2) นิตบุิคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
 2.1 บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/17 ช้ัน 1 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71  
  (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ค้าปลกีและส่ง ผลติภัณฑ์จาก บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ และ  
  บจก.มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง เฉพาะกลุ่มลูกค้าตลาดสด และ 
  นอกห้างค้าปลกีขนาดใหญ่ 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั  
 ทุนจดทะเบียน: 120,000,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด: 12,000,000 หุ้น 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.68 
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 2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/13 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71  
  (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ผู้ผลติ และแปรรูปอาหารทะเล เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุ้ง น า้พริก 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 85,000,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด: 17,000,000 หุ้น 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.33 
 
 2.3 บริษัท ส. ปศุสัตว์ จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่44 หมู่ที ่2 ต าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง  
  จงัหวดันครราชสีมา 30320 
 ประเภทธุรกจิ: ฟาร์มสุกร 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 45,000,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด: 4,500,000 หุ้น 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 
  
 2.4 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี                 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: Bolderweg 45, 1332 BA Almere, The Netherlands 
 ประเภทธุรกจิ: จ าหน่ายอาหารพ้ืนเมืองไทยทั้งภายในและ 
  ภายนอกสหภาพยุโรป (อ.ียู.)  
 โทรศัพท์: +31 616485383 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: EUR 100 (ประมาณ 4,268 บาท) ช าระเตม็มูลค่าแล้ว  
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 
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 2.5 บริษัท ส. เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/13 ช้ัน 2 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71  
  (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: บริการให้การฝึกอบรมคอมพวิเตอร์และบริการฝึกอบรม 
  ให้แก่สาธารณชนทัว่ไปหรือให้แก่พนักงานบริษัทในเครือเดยีวกนั 
  หรือบริษัททีม่คีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิเป็นเครือข่ายกนั 
 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท ช าระค่าหุ้นแล้ว 50%  
  หรือคดิเป็นจ านวนเงนิ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.96 
 
 2.6 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: 257/5 ถนนสุขุมวทิ 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: จ าหน่ายอาหารจานด่วนประเภทก๋วยเตีย๋ว ข้าวแกง ข้าวขาหมู  
  ข้าวหมูแดง ขนม เคร่ืองด่ืม และของฝาก 
 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท ช าระค่าหุ้นแล้ว 50%  
  หรือคดิเป็นจ านวนเงนิ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 79.998 
 
 2.7 บริษัท ทรีดฟู้ีดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/13 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71  
  (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ให้บริการด้านอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภทในภัตตาคารและ 
  ร้านอาหาร รวมทั้งให้บริการจดัส่งอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท 
 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.996 
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 2.8 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: เลขที ่259/17 ช้ัน 2 ซอยปรีด ีพนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวทิ 71  
  (ปรีด ีพนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ศูนย์จ าหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 14,700,000 บาท ช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
 จ านวนหุ้นทั้งหมด: 1,470,000 หุ้น 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 13.33 
 
(3) บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 (ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 ช่ือ: บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์: (02) 009-9000 
 โทรสาร: (02) 009-9991 
 
 (ข) ผู้สอบบัญชี  
 ช่ือ: บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพลก็ซ์ 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์: (02) 264-0777 
 โทรสาร: (02) 264-0789 
 ช่ือผู้สอบบัญชี: 1. นายโสภณ     เพิม่ศิริวลัลภ     ทะเบียนเลขที ่3182 และ/ หรือ 
  2. น.ส.รุ้งนภา    เลศิสุวรรณกลุ   ทะเบียนเลขที ่3516 และ/ หรือ 
  3. น.ส.พมิพ์ใจ   มานิตขจรกจิ     ทะเบียนเลขที ่4521 และ/ หรือ 
  4.   นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท์   ทะเบียนเลขที ่3972 
 ช่ือ : น.ส.วภิรณ์รัตน์  ตรีวชัรานนท์ ทะเบียนเลขที ่10920 
 ทีอ่ยู่ : 907/2 ซอยพบูิลอุปถัมภ์ ถนนสุทธิสาร แขวงห้วยขวาง  
  เขตสามเสนนอก กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท์ : (086) 419-5900 
 Email : Faipancy@gmail.com 
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 (ค)  ทีป่รึกษากฎหมายภาษีอากร 
 ช่ือ: บริษัท แทก็ซ์สเปเชียลลสิท์ จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่: 168/3 โครงการบ้านกลางกรุง Office Park ซอยลาดพร้าว 71 
  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
 โทรศัพท์:   (02) 514-4334 
 โทรสาร:  (02) 514-4424 
 
 (ง)  ทีป่รึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 ช่ือ:  บริษัท ส านักกฎหมายสหการ จ ากดั 
 ทีต่ั้งส านักงานใหญ่:  16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมติรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  
   กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์:   (02) 954-3090-4 
 โทรสาร:  (02) 953-8225 
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ผู้ถือหุ้น 
 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2558 

 
ช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1.  ครอบครัว รุจิราโสภณ 
  นายเจริญ รุจิราโสภณ 
     นางนิรมล รุจิราโสภณ 
    นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 
   นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 
   นายจรัสภล รุจิราโสภณ 

13,330,310 
7,414,058 
4,327,349 

840,950 
609,367 
138,586 

54.96% 
30.57% 
17.84% 
3.47% 
2.51% 
0.57% 

2.  ครอบครัว พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
   นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค   
  นายสุวทิย ์พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
    น.ส.วนิธนี  พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

1,626,900 
759,800 
504,900 
362,200 

6.70% 
3.13% 
2.08% 
1.49% 

3. ครอบครัว ชาญเศรษฐิกลุ 
  นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 
  นางสุชาดา ชาญเศรษฐิกลุ 

1,395,474 
1,240,474 

155,000 

5.75% 
5.11% 
0.64% 

4.  KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 942,500 3.89% 
5.  น.ส.อรพรรณ อสัสมงคล 756,242 3.12% 
6. นายสาธิต วทิยากร 600,000 2.47% 
7 . บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ ากดั 549,840 2.27% 
8 . นางอรุณี มหธร 326,100 1.34% 
9 . นายเรืองกิตต์ิ กนกปรีชาวฒิุ 306,600 1.26% 
10. นางพิกลุแกว้ ไกรฤกษ ์ 250,000 1.03% 

รวม 20,083,966 82.79% 
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นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 

นโยบายจ่ายเงินปันผล : อตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ ยกเวน้มีเหตุจ าเป็น  
บริษทัย่อย ทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ ากดั (2) บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ากดั และ (3) 

บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ากดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และสภาพคล่องทางการเงิน
ของแต่ละบริษทั 

 

รายการ 2558 2557 2556 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุน้ )บาท /หุน้(  3.93 1.78 4.69 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ )บาท /หุน้(  2.75 2.43 2.43 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 70.0% 51.8% 61.5% 

 

โครงสร้างการจัดการ 
 

คณะกรรมการบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 
 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
5.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ  
7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
10.นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจหน้าทีด่ังนี้ 
 
 1. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจน

มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนด าเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมาย
ก าหนดใหต้อ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์ส าคญัตาม
กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อ านาจการบริหาร 
นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการและรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

 3. ก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหารด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั   
 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
 5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียง การ

รายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน

ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจ าปี 
 8. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม และค านึงถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใส

ในการด าเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
 9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และน าเสนอเร่ืองต่าง ๆ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 10. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ เพ่ือช่วยด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ  บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การประชุม

คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนใหค้  าแนะน าแก่กรรมการและบริษทัฯ ในการปฏิบติัตนและด าเนินกิจการให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

 
การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี 
 1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลก าหนด 
 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และด าเนินการปรับปรุงการ

ด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในภาพรวมแบ่งเป็น 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 
1. โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้ริหาร 

 
ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในปี 2558 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.83 อยูใ่นเกณฑดี์ 
 
 

คณะกรรมการบริษทั มีก าหนดการประชุมทุกไตรมาส และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความจ าเป็น โดยในปี 2558 
มีก าหนดการประชุมรวม 6 คร้ัง 

 

ช่ือ 
จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/ 

จ านวนคร้ังการประชุม 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ 6/6 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ 6/6 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี 6/6 
4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ 6/6 
5.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา 6/6 
6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล 6/6 
7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส 6/6 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ 6/6 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ 6/6 
10.นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 6/6 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ 6/6 
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ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 6 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารอาวโุส 
3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงาน QSR 

- รักษาการผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ งานกลยทุธ์ QSR 
4.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานสนบัสนุน 

- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานขายและการตลาด 
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานการผลิต 
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัการตลาด  
    (อาหารทะเลและอาหารแช่แขง็)  
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ

5.นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ - ผูช่้วยประธานฯ (จดัซ้ือ 1) 
6.นายอนุชา  ชวกิจโกศล - รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกับญัชีและการเงิน 
 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร  
 ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1. นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ ส้ินสุดต าแหน่ง รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านกัทรัพยากรมนุษยแ์ละ

ธุรการ ตั้งแต่วนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2559  เน่ืองจากนางสาวปูริดา  กฤตเวโรจน์ รับต าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ส านกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ แทน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559   

2. นายอนุชา  ชวกิจโกศล รับต าแหน่งเพ่ิมเติมต าแหน่ง รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ส านักบญัชีและ
การเงินเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2559  

 
หมายเหตุ : นายลือชา  พิศิษฐการ รับต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 และ

ส้ินสุดต าแหน่งเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 
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คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เจริญ รุจริาโสภณ 

ผู้ช่วยประธานฯ (จัดซ้ือ1) 

ทรงเกยีรต ิรุจริาโสภณ 

คณะทีป่รึกษา 

เลขานุการบริษทัฯ 

กลัวรัตน์ วฒิิธามาตย์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารอาวุโส 

นิรมล รุจริาโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 

(สายงานขายและการตลาด) 

รก.จรัญพจน์ รุจริาโสภณ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(สายงานสนับสนุน) 

จรัญพจน์ รุจริาโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(สายงานการผลติ) 

รก.จรัญพจน์ รุจริาโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(สายงาน QSR) 

จรัสภล รุจริาโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

ส านักบัญชีและการเงนิ 

รก. อนุชา ชวกจิโกศล 

ผู้บริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก .ล.ต.  
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1. นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์   
-ประธานกรรมการ 
 20 พฤษภาคม  2546 
-กรรมการอิสระ 
 28 กมุภาพนัธ์  2553 

67  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สถาบนัศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาบตัร  
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร  
 ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 4414 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
-ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้   
 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  
 ประชาธิปไตย  ส าหรับนกับริหารระดบัสูง  
 รุ่นท่ี 11 
-ประกาศนียบตัรการเงินและการธนาคาร   
 สถาบนันายธนาคารแห่งประเทศองักฤษ 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP 
 สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 
 

- - 2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2547 – 2556 
2549 – 2551 

-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
 
-ประธานกรรมการ     
-ประธานกรรมการ 
-สมาชิกสภานิติบญัญติั
แห่งชาติ 

-บจก. ท่าเรือประจวบ 
-บจก. เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียร่ิง 
-บมจ. สหวริิยาสตีลอินดสัตรี 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม 
 น ้ ามนัปาลม์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. ไทยแอก็โกรเอก็ซเชนจ ์
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

2. นายเจริญ  รุจิราโสภณ   
-ประธานกรรมการบริหาร  
  12 พฤศจิกายน  2555 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร  
ความเส่ียง 
  10 พฤศจิกายน 2557 
-กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
  24 กมุภาพนัธ์ 2557 
  
 
 

68 -วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
 (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
-ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต  
 (ผูน้ าทางสงัคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 มหาวทิยาลยัรังสิต 
-นิติศาสตร์บณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
 และกฎหมายมหาชน  
 “ รุ่นท่ี 9 (ปรม.9) ปี 2553 “  
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
-แนวทางการจดัตั้ง และปฏิบติังาน  
 ส าหรับ AUDIT COMMITTEE 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) รุ่น 6/2003 
-วทิยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 15) 
 

30.57% -สามีของ 
 นางนิรมล  
 รุจิราโสภณ 
-บิดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน ์
 รุจิราโสภณ 
-พี่ชายของ 
 นายทรงเกียรติ    
 รุจิราโสภณ 
-อาของ 
 นายธนกฤต    
 รุจิราโสภณ 

2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 

-ประธานกรรมการ 
 
-ประธานกรรมการ 
 
-กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
-ประธานคณะอนุกรรมการ 
 บริหารความเส่ียง 
-ประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-บริษทั ส.เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
จ ากดั /ฝึกอบรม 
-บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) 
จ ากดั 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด 
 
-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง 
 
-บจก. ส. ปศุสตัว ์
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   
-กรรมการบริหาร (ผูมี้อ  านาจ) 
 25 พฤษภาคม  2537 
-รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง 
10 พฤศจิกายน 2557 

65 -เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
 สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP 60/2007) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 (DCP 160/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           

17.84% -ภริยาของ 
 นายเจริญ   
 รุจิราโสภณ 
-มารดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน ์
 รุจิราโสภณ 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – 2557 
 
 
2556 – 2557 
 
 
2555 – 2557 
 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
 

-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 ส านกัการตลาด 4 
 (อาหารทะเลแปรรูป) 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
  ส านกัการตลาด 3 
  (อาหารพ้ืนเมือง) 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 ส านกัการตลาด 2 
 (อาหารแช่แขง็) 
-ประธานกรรมการ 
 
-รองประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
-รองประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-สมาคมนายจา้งอาหารไทย  
 ครัวไทยสู่ครัวโลก 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด  
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

2548 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

-รองประธาน เจา้หนา้ท่ี
บริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 

-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด 
-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง 
-บจก. ส. ปศุสตัว ์  
-บจก. ทรัพยธ์รณีไมน์น่ิง 

4. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ   
-กรรมการบริหาร (ผูมี้อ  านาจ) 
 14 สิงหาคม  2551 
-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 (สายงานปฏิบติัการ) 
 1 มีนาคม  2557 
-รักษาการผูอ้  านวยการกิจการ  
 QSR (T)    
 1 เมษายน 2557 
   
  

33 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การบริหารการตลาด  
 Aston University, Birmingham, UK 
-นิเทศศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร FSD รุ่นท่ี 17 ปี 2012 
 Financial Statements for Directors 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 105  
 ปี 2013 (Director Accreditation Program) 
 
 
 

0.57% -บุตรชายของ   
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และนางนิรมล   
 รุจิราโสภณ 
-หลานชายของ   
 นายทรงเกียรติ   
 รุจิราโสภณ  
-พี่ชายของ 
 นายจรัญพจน ์
 รุจิราโสภณ 

2557  
 
 
 
 
2556 – 2557 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2556 
 

-ผูช่้วยประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 (สายงานปฏิบติัการ), 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 กิจการ QSR (T)    
-ผูช่้วยรองประธาน  
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
 (ผูมี้อ  านาจ) 
-ผูอ้  านวยการกิจการ QSR 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

 
 

 
 

-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต   
 รุจิราโสภณ 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
2552 – 2554 
 
 
 
 
2552 
 
 

-ผูอ้  านวยการส านกั 
การตลาด (เอฟ & บี), 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 กิจการ QSR, 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  
 งานการตลาด 4, 
-รักษาการผูอ้  านวยการ  
 ส านกัการตลาด 1 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3 
 (อาหารขบเค้ียว), 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 โครงการโปแลนด ์
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3  
 (อาหารขบเค้ียวและ  
 อาหารพร้อมรับประทาน) 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

5. นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ   
-อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
10 พฤศจิกายน 2557 
-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    
 (สายงานสนบัสนุน) 
 1 มกราคม 2558 
-อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
  10 พฤศจิกายน 2557 
-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  (สายงานสนบัสนุน) 
  1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูช่้วยรองประธาน  
เจา้หนา้ท่ีบริหาร  
(สายงานขายและการตลาด) 
1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูช่้วยรองประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร (สายงานการผลิต) 
 1 มกราคม 2558 

30 -บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2.51% -บุตรชายของ   
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และนางนิรมล   
 รุจิราโสภณ 
-หลานชายของ   
 นายทรงเกียรติ   
 รุจิราโสภณ  
-นอ้งชายของ  
 นายจรัสภล 
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต  
 รุจิราโสภณ   

2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 

-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ี  
 บริหาร (สายงาน 
 สนบัสนุน) 
-รักษาการผูช่้วยรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(สายงานขายและการตลาด) 
-รักษาการผูช่้วยรอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
(สายงานการผลิต) 
-รักษาการผูอ้  านวยการ
กิจการขาย 
-รักษาการผูอ้  านวยการ
ส านกัการตลาด 
-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ี  
 บริหาร (สายงาน 
 สนบัสนุน) 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง   

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

-รักษาการผูอ้  านวยการกิจการขาย 
  1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 ส านกัการตลาด 
  1 มกราคม 2558 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร 
สายงานสนบัสนุน 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหาร สายงานขายและการตลาด 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหาร สายงานการผลิต 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ส านกัการตลาด (อาหารทะเลและ
อาหารแช่แขง็)  
  20 กรกฎาคม 2558 

2556 
 
 
 
 
 
 
 
2555 – 2557 

-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 ส านกักลยทุธ์และ 
 พฒันาธุรกิจ, 
-รักษาการผูอ้  านวยการ 
 ส านกัสารสนเทศ, 
-รักษาการผูช่้วยประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 (สายงานสนบัสนุน)   
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 (งานวางแผนเชิงกลยทุธ)์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

6. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  
-กรรมการบริหาร (ผูมี้อ  านาจ) 
 29 เมษายน  2556 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  กิจการผลิต (ส.บางพลี) 
  หรือช่ือเรียกต าแหน่งเดิม : 
  ผูอ้  านวยการกิจการผลิต 1 
 1 สิงหาคม  2545 

49 -วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคร่ืองกล   
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
-DIRECTOR  ACCREDITATION    
 PROGRAM (DAP) 

- -หลานชายของ          
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และ 
 นายทรงเกียรติ     
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูพ้ี่ของ  
 นายจรัสภล 
 รุจิราโสภณ 
และ 
 นายจรัญพจน์  
 รุจิราโสภณ 
 
 
 
 
 
 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2545 – 2555 
 
2545 – ปัจจุบนั 
 
     

-กรรมการบริหาร 
 (ผูมี้อ  านาจ) 
-กรรมการบริหาร 
 (ผูมี้อ  านาจ) 
-ผูอ้  านวยการกิจการผลิต 1 
 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

7. น.ส.ปัญจมา  วภิามาส 
-กรรมการ 
 28 เมษายน  2552 
-อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
10 พฤศจิกายน 2557 

65 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีมหาบณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-นิติศาสตร์บณัฑิต    
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        
-บญัชีบณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.02% - 2558 – ปัจจุบนั 
กรกฎาคม 2558 
– ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – 
มิถุนายน 2558 
 
 
2552 – 2558 
2550 –  
มีนาคม 2557 
2546 – 2556 
 
2537– 2551 

-กรรมการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชีและการเงิน 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง 
-ผูอ้  านวยการ 
 ฝ่ายบริหารการเงิน 
 กลุ่มบริษทัคาราบาว 
 ตะวนัแดง 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
 
-ผูอ้  านวยการ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-กรรมการบริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก.ซี.เจ.เอก็เพรสกรุ๊ป 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. คาราบาวกรุ๊ป 
 บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 บจก. ตะวนัแดง ดีซีเอม็  
 บจก. เอเชียแปซิฟิคกลา๊ส 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

8. นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล   
-กรรมการอิสระ    
-ประธานกรรมการสรรหาและ             
ก าหนดค่าตอบแทน 
 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

84 -ประกาศนียบตัรการบญัชี (ม.ธ.ก.) 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) 
-การควบคุมภายในและ 
 การบริหารหลกัจดัการความเส่ียง  
 (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
-มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
 ในปี 2556-2557 (สภาวชิาชีพบญัชีฯ) 
-แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
 เคร่ืองมือทางการเงิน  
 เร่ืองการรับรู้และมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน   
 แนวทางปฏิบติั เร่ืองการบญัชี  
 และป้องกนัความเส่ียง (สภาวชิาชีพบญัชีฯ) 
 
 
 
 

- 
 

- 
 

ก.ค.2558 – 
ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – 2557 
 
2541 – 2551 
 
2541 – 2551 

-ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 
-ท่ีปรึกษาดา้นบญัชี  
 และการเงิน 
-ประธานกรรมการสรรหา 
 และก าหนดค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
-ท่ีปรึกษาดา้นบญัชี       
 และการเงิน 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บจก. ช. สมัพนัธ์การบญัชี 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

9. นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   
-กรรมการอิสระ   
 25 พฤษภาคม  2537 
-กรรมการตรวจสอบ         
 และบรรษทัภิบาล                      
 24 กมุภาพนัธ์  2557 

67 -รัฐศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) 

- - 2557 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2537 – ปัจจุบนั 
 
2531 – ปัจจุบนั 
2524 – ปัจจุบนั 
 
2554 – 2555 
 
 
2551 – 2557 
 
2551 – 2553 
 
 
2550 – 2551 
2542 – 2557 

-สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
-กรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการ และ 
 กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
-ผูบ้รรยายภาคธุรกิจ, 
 รัฐบาล และรัฐวสิาหกิจ 
-ท่ีปรึกษา กสทช.  
 (นางสาวสุภิญญา 
 กลางณรงค)์ 
-สมาชิกวฒิุสภา 
 ประเภทสรรหาภาควชิาชีพ 
-สมาชิกวฒิุสภา  
 ประเภทสรรหา 
 ภาควชิาการ 
-กรรมการ 
-กรรมการตรวจสอบ 

 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. ชีวติธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-องคก์ารเภสชักรรม 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 



60

ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

10. นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา  
-กรรมการอิสระ  
 28 กมุภาพนัธ์  2553 
-กรรมการ 
 23 พฤศจิกายน  2547 
-กรรมการตรวจสอบ                      
 และบรรษทัภิบาล 
 24 กมุภาพนัธ์  2557 
-กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
  24 กมุภาพนัธ์ 2557 

65 -นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)   
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director   
 Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005 

-  - 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 
 
2547 – 2557 

-กรรมการ 
-กรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการสรรหาและ 
 ก าหนดค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ  
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. ไทยแวลูแคร์ 
-บจก. เวล็ต้ีเฮลทแ์คร์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. มาณ์เวล มีเดีย 
-บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั
-บจก. พี. เอส. ดี. แอนด ์ 
 แอสโซซิเอท 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

11. นายวรพล โลพนัธ์ศรี 
-ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
 12 พฤษภาคม 2557 
-กรรมการและกรรมการอิสระ 
 29 เมษายน 2557 

51 -ปริญญาโท (บญัชีมหาบณัฑิต)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 167/2012 (DCP167/2012) 
-AUDIT COMMITTEE PROGRAM 45-2013  
 (ACP 45-2013) 
-CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) 
NO.30858 

0.0247
% 

- 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 

-ประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการ  
 และกรรมการอิสระ 
-ผูอ้  านวยการอาวโุส 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. เอม็ เอส ไอ จี (ประกนัภยั)  
 ประเทศไทย 

12. นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ   
-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
 (จดัซ้ือ 1) 
 1 มิถุนายน  2527 

59 -นิติศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.47% -นอ้งชายของ   
 นายเจริญ   
 รุจิราโสภณ  
-อาของ 
 นายธนกฤต    
 รุจิราโสภณ, 
 นายจรัสภล   
 รุจิราโสภณ และ 
 นายจรัญพจน ์
 รุจิราโสภณ 

2527 – ปัจจุบนั -ผูช่้วยประธาน 
 เจา้หนา้ท่ีบริหาร (จดัซ้ือ 1) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ต าแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัอิบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

13. นายอนุชา  ชวกิจโกศล 
-อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
10 พฤศจิกายน 2557 
-ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ  
 ส านกัส านกับญัชีและการเงิน 
31 พฤษภาคม  2557 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (งานบญัชี) 
1 มกราคม  2556 

34 -บญัชีบณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นท่ี 15, สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 
-หลกัสูตร CFO Certification Program รุ่นท่ี 18, 
สภาวชิาชีพบญัชี 

- - 2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2553 – 2555 

-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเส่ียง 
-ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้  านวยการ  
 ส านกัส านกับญัชีและ 
 การเงิน 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  
 (งานบญัชี) 
-ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 

14. นางสาวกลัวรัตน์  วฒิิธามาตย ์
-เลขานุการคณะกรรมการ และ  
 เลขานุการบริษทัฯ 
 13 สิงหาคม  2551 

62 -ก าลงัศึกษาคณะนิติศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
-อบรมโครงการ TAN for Contact Person  
 (20 กนัยายน  2548) 
-อบรมเคลด็ (ไม่) ลบัจดัประชุมผูถื้อหุน้ 
 (13 กมุภาพนัธ์  2547) 

- - 13 ส.ค. 2551 – 
ปัจจุบนั 
2547 – 2557 

-เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษทัฯ 
-รักษาการผูอ้  านวยการ  
 ส านกัประธานฯ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ.ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการมีมติแต่งตั้ง นางสาวกลัวรัตน์  วฒิิธามาตย ์  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เพือ่ท าหนา้ท่ีดูแล

การประชุมของคณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ารก ากบัดูแลกิจการ
เป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

1. หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 
1.1 จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ดงัน้ี 
 (1) ทะเบียนกรรมการ 
 (2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั 
 (3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
1.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
1.3 ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

2. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2.1 ใหค้  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษทั 
2.2 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสารของบริษทั 
2.3 สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
ก) ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 
ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนประจ าปี 2558 โดยรายละเอียดของค่าตอบแทน

ท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมีดงัน้ี 

 

ช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

)บาท(  
ผลตอบแทน 

)บาท(  

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 148,000 233,280 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - 155,520 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการอิสระ 
146,000 131,280 

4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

97,000 168,400 

5.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

97,000 168,400 

6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ 63,000 181,440 
7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ 58,500 168,400 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 
10.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - - 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 

 
 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2558 จ านวน 11 ท่าน เท่ากบั 2,049,500 บาท โดยเป็นค่าเบ้ียประชุม 609,500 
บาท และผลตอบแทน 1,440,000 บาท 
 หมายเหต ุ นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ดงันั้นจึง
ไม่ไดรั้บผลตอบแทนประจ าปี 2558 ซ่ึงจ่ายจากผลการด าเนินงาน ปี 2557 
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ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจ านวน 6 รวมทั้งส้ิน 15,478,270.00 บาท (สิบหา้ลา้นส่ี
แสนเจ็ดหม่ืนแปดพนัสองร้อยเจด็สิบบาทถว้น) ซ่ึงประกอบดว้ยคา่ตอบแทนดงัน้ี 

1. เงินเดือน                          13,676,480.- บาท 
2. โบนสั                                1,675,790.- บาท 
3. ประกนัสงัคม                         54,000.- บาท 
4. ค่าเดินทาง                              60,000.- บาท 
5. ค่าโทรศพัท ์                           12,000.- บาท 

ค) ค่าตอบแทนอ่ืนของผูบ้ริหาร  
บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
 

บุคลากร 
 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งหมด 1,877 คน โดยในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายผลตอบแทน 

ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกนัสงัคม เป็นตน้ (โดยบริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัตั้งกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ) รวมเป็นเงิน 474.73 ลา้นบาท  

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จ านวนพนกังานและผลตอบแทนของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ปี 2558 
พนักงาน
ปฏิบัตกิาร 

พนักงาน
บริหาร 

รวม ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 1,063 86 1,149 328,703,441 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จ ำกดั 74 5 79 16,314,186 
บริษทั มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ำกดั 591 6 597 110,118,679 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั 45 6 51 17,421,184 
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด)์ บี.ว.ี 0 1 1 2,176,511 
บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จ ำกดั 0 0 0 - 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ ำกดั 0 0 0 - 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั 0 0 0 - 

รวม 1,773 104 1,877 474,734,001 

หมายเหตุ  
1. “พนกังานปฏิบติัการ” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัพนกังานรายวนัท่ียงัไม่ไดบ้รรจุ ถึงระดบัผูจ้ดัการอาวโุสแผนก 
2. “พนกังานบริหาร” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ถึงระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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การพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558 
ในปี 2558 บริษทัฯ มีการจดัอบรมสมัมนาให้ความรู้แก่พนกังานทั้งภายในองคก์ร และการส่งพนกังานเขา้รับการ

อบรมสมัมนาภายนอก และผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

1. พื้นฐาน 
 

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
- ความรู้เบ้ืองตน้ในการท างาน 
- การปฐมนิเทศส าหรับหวัหนา้งาน 
- Basic Out Pay XE 
- Basic Knowledge 
- Basic Excel 
- OJT 

2. ระบบคุณภาพ - การสอบเทียบและการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั ส าหรับหอ้งปฏิบติัการทดสอบตาม
ขอ้ก าหนด ISO / IEC 17025 : 2005 

- GMP.Codex & HACCP  
- ความรู้เก่ียวกบัระบบ HACCP และ GMP 

3. ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

- กรอบแนวทางระบบการควบคุม ภายใน 
-ไม่ตอ้งเส่ียงต่อการเสียสิทธิ กฎหมายประกนัสงัคมใหม่ใหป้ระโยชน์กบันายจา้ง ลูกจา้ง ไม่
ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนจริงหรือ 
- พบผูใ้ชฉ้ายรังสี 
-การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหารแนวใหม่ ส าหรับผลิตภณัฑ์
อาหาร 8 ประเภท 
- สารก่อภูมิแพใ้นอาหาร 
- มาตรฐานระบบการจดัความปลอดภยัดา้นอาหาร 
- ประเมินความเส่ียง / จดัท าแผนลดและแผนควบคุมความเส่ียง ระดบัหวัหนา้งาน 
- ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษน ้ า 
- การออกแบบโรงงานใหถู้กสุขลกัษณะ 
- ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- Food Safety (ความปลอดภยัดา้นอาหาร) 
- การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้เพ่ือประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ 
- การบริหารการจดัการ การตรวจสุขภาพประจ าปีเชิงป้องกนั เพ่ือการดูแลสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองส าหรับพนกังาน 
- บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
- ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑท์ าความสะอาดและผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือ 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

4. การบริหาร - เพ่ิมศกัยภาพการวางแผนภาษีส าหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรฯ 
- Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2015 
- Pack 5 & Fair Value 
- การจดัท าตวัช้ีวดัหลกัผลการด าเนินงานขององคก์รและการจดัท าขีดความสามารถและขีด
ความสามารถทางการบริหาร 
- การบริหารผลการปฏิบติังาน Performance Management System (PMS) 
- การจดัท าตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกัระดบัหน่วยงานและการจดัท าขีดความสามารถ
หลกัและขีดความสามารถทางการบริหาร 
- การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 
- HR & Admin Corporate 
- Powerful Psychology in Branding & Marketing 
- บริหารงานขายเชิกรุกอยา่งมืออาชีพเพ่ือเขา้สู่ AEC 
- The Extraordinary Leader 
- Thailand Quality Conference @ The 16th Symposium on TQM-Best Practices in 
Thailand 
- IIA THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2015-SMART IA IN DIGITAL WORLD 
- การบริหารนโยบาย และวตัถุประสงคคุ์ณภาพสู่ความส าเร็จ (KPI) 

- กลยทุธ์การแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจของหวัหนา้งาน 
5. การเพิม่ผลผลติ - กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต 

- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต QC Story 
- Logistic Excllence 
- ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน พ .ศ.๒๕๔๕  

- ระบบการจดัการดา้นการผลิต 
6. อ่ืนๆ - ช้ีแจงใหค้วามรู้ประกนัสงัคม 

- การคุม้ครองดูแลสิทธิลูกจา้งคนพิการ 
- Administration, Content Inspection and Basic VPN Access 1 Couse 
- CCNP Cisco Certificate Network 
- การจดัการสินคา้คงคลงั 
- Building a roadmap for Thailand food Products into Halal Market 
- ส่องโอกาสผา่นการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย 
- โครงการ 3 ม. 
- เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม (TO) 
- ภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการติดตอ่และเขา้สู่ AEC 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

- การวเิคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัร (OEE) 
- การประกนัคุณภาพผูข้าย 
- การท างานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงานและติดตามงาน 
- การใหค้วามรู้ดา้น Merchandise  และการจดัซ้ือ 
- การช้ีแจงวธีิการใช ้และวเิคราะห์ผลการส ารวจค่าจา้งสวสัดิการ และ HR Benchmark ปี 

2558/2559 
- การท าสมุด Inventory 
- มาตรฐานการปรุงและปริมาณการจดัเสิร์ฟ 
- ตอบโจทยก์ฎหมายแรงงาน....ท่านถามเราตอบ 
- กฎระเบียบการน าเขา้อาหารฮาลาลสู่ตลาดอินโดนีเซีย 
- มาตรการส่งเสริมการท างานต่อเน่ืองของผูสู้งอาย ุ
- การเตรียมความพร้อมในภาคปฎิบติั ในพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 2541-2551 ปัจจุบนัและ
อนาคตโดยเปล่ียนแปลง แกไ้ขช่วงเปล่ียนผา่นโดย สนช/สปช 

- กลยทุธ์การน าเสนอ พิชิตความส าเร็จในท่ีประชุมบอร์ด 
- ระบบการจดัการทางดา้นบญัชีและการจดัจ าหน่าย 
- Fraud และความเส่ียงทางการเงินภายใตก้ารคา้ระหวา่งประเทศ 
- Financial Instrument for Directors "ผลตอบแทนสร้างขวญัก าลงัใจ" 
- ไม่ตอ้งเส่ียงต่อการเสียสิทธิ กฎหมายประกนัสงัคมใหม่ ใหป้ระโยชน์กบันายจา้ง ลูกจา้ง 
ไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนจริงหรือโรงพยาบาลประกนัสงัคมและกองทุนจะ
สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลไดม้ากข้ึน ง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึนจริงหรือ 

- TFRS ทุกฉบบัปี 2558 รุ่นท่ี 2/2558  (หลกัสูตรยอ่ยท่ี 404) นโยบายการบญัชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด และงบกระแสเงินสด 

- TQM forum คร้ังท่ี 24 "คนคุณภาพ....สร้างองคก์รคุณภาพ" 
- เจาะประเด็นการบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตน้ทุนการกูย้มื 
- เตรียมพร้อมกบัมาตรฐาน TFRS for SMEs 
- การบริหารขอ้มูลปริมาณมากดว้ย PowerPivot เทคนิคการสร้าง Dashboard ฯลฯ 
- อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบติัเพื่อการอุตสาหกรรม 
- กลยทุธ์ในการท างาน 
- ขอ้ควรระวงัในการยืน่งบการเงินปี 2558 และการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าส่งงบ
การเงินปี 2559 

- เทคนิคการจดัท าและขจดัขอ้ผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการน าส่ง งบการเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ e-Filling 

- 20 ประเดน็มาตรฐานการบญัชีท่ีผูท้  าบญัชีตอ้งปฏิบติั 
- เทคนิคการแกปั้ญหาภาษี การยืน่ ภ.ง.ด.51 การขอคืนและการตรวจสอบภาษี ปี 2558 
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- ท าความเขา้ใจ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
- เจาะลึกความผดิพลาดการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหถู้กตอ้ง 
- การเปล่ียนแปลงภาษี 2558 และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จุดท่ีตอ้งระวงั 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
 

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
 

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญัต่อการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น    ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของ
บริษทัฯ ทุกฝ่าย  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั  โดยบริษทัไดก้ าหนดนโยบายให้สอดคลอ้ง
และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึง
ได้รับการพัฒนาข้ึนจากหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศ  OECD (OECD Principles of Corporate 
Governance) ซ่ึงเป็นหลกัการสากลท่ีไดรั้บการยอมรับ และถูกน าไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาหลกัการก ากบัดูแลกิจการ
ของประเทศต่างๆ รวมทั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตาม
โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ี
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจบนระบบเครือข่าย Intranet 
และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.sorkon.co.th) ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
โดยสรุปนโยบายการก ากบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  

1)  สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้   
• สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น และได้รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลา และในรูปแบบท่ี

เหมาะสมในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง 
• สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงใน

นโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ และในสิทธิของผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ 
• สิทธิในส่วนแบ่งก าไร 

2)  ผูถื้อหุน้จะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี วนั เวลา ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไวอ้ยา่งเหมาะสม 
ตลอดจนวาระการประชุมท่ีมีความเห็นของคณะกรรมการและขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา 
โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7  วนัก่อนการประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วนัติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าว
ล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัฯ อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนการประชุม 
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3)  ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยจ านวนเงินท่ีจ่ายจริงพร้อมขอ้มูลประกอบโดยเปรียบเทียบกบั
นโยบาย 

4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ มีการระบุช่ือพร้อมประวติักรรมการท่ีเสนอเลือกตั้งไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 
และผูถื้อหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง 

5)  ในวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั และขอ้มูลท่ีจะช่วยให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
ความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่าบริการไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม 

6)  ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารสายงานบญัชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเขา้ประชุมผูถื้อหุน้
เพ่ือตอบค าถามแก่ผูถื้อหุน้ 

7)  บริษทัฯ มีการแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ พร้อมทั้งจดั
ใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้นรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

8)  บริษทัฯ มีการจดบันทึกรายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ไวใ้นรายงานการประชุม รวมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงท่ีเห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีตอ้งมีการลงคะแนนเสียง 

9)  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งค าถามเก่ียวกบับริษทัฯ หรือเสนอช่ือกรรมการได้
ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในท่ีประชุม และมีการบนัทึกประเด็น
ค าถามค าตอบไวใ้นรายงานการประชุม 

10) หลงัการประชุมผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงสารสนเทศเก่ียวกบัผลการพิจารณาและผลของการลงคะแนน
เสียง 

11)  บริษทัฯ มีการอ านวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 
 
บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามส าคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การมีส่วน

แบ่งในก าไรของกิจการ  การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการใน
การเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซักถาม
กรรมการในท่ีประชุม และมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าสอบ
บญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์
สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

 
ในปี 2558 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม 

และอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
 

1. บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี  2558 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 โดยกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
กรรมการท่านอ่ืนๆ และนอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ พร้อมผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
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2. บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ 
ด าเนินการจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมหลกัเกณฑว์ธีิการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระ
ต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอยา่งเพียงพอและชดัเจนใหผู้ถื้อหุน้รับทราบล่วงหนา้
ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนการประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนั ติดต่อกนัและไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sorkon.co.th ล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม         

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อ่ืนหรือกรรมการอิสระ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดแ้นบประวติักรรมการอิสระโดยยอ่และ
หนงัสือมอบฉนัทะทั้งสองแบบท่ีกรมธุรกิจการคา้ก าหนด จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม 
5. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผูถื้อหุ้นในแง่ของการเดินทาง บริษทัฯ ไดจ้ัดการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีผ่านมาท่ี

โรงแรมแกรนดไ์ฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาประชุมไดอ้ยา่งสะดวก เน่ืองจากท าเลท่ีตั้ง
ของโรงแรมดงักล่าวอยูใ่จกลางเมืองและมีรถไฟฟ้าวิง่ผา่น 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

1)  คณะกรรมการตอ้งรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อหุ้นมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนตามจ านวนหุน้ท่ีตนมี และมีความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บสารสนเทศเก่ียวกบับริษทัฯ ท่ีจ าเป็นอยา่ง
เพียงพอและยติุธรรม ทนัเวลาจากบริษทัฯ และบริษทัฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกบัผูถื้อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยการ
ใหส้ารสนเทศท่ียงัไม่เปิดเผย 

2)  ผูถื้อหุน้ยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นมาประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บเอกสารและค าแนะน า
ในการมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายและยืน่หนงัสือมอบฉนัทะให้
กรรมการในท่ีประชุมแลว้ยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นทุกประการ ผูถื้อหุ้นอาจมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงมาประชุมและลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการ
ท างานของกรรมการอิสระแต่ละท่านอยา่งครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

3)  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการปฏิบติัโดยยติุธรรม 
4)  ในกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ก่อนการท ารายการบริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
5)  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยวา่ รายการระหวา่งกนัไดก้ระท าอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ 
6)  บริษทัฯ ก าหนดนโยบายใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้ต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้คณะกรรมการมอบหมาย

เก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซ้ือขาย 
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คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอยา่งเท่าเทียมกนั ทั้ง
เร่ืองกระบวนการจัดประชุมผูถื้อหุ้น การมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อ
หุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมและ
ไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้    

บริษทัฯ ให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
และบทก าหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
ภายใน 3 วนัท าการให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้ าหนดให้มีการรายงานการถือ
ครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ังดว้ย   

 
หมวดที ่3  การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

1)  คณะกรรมการตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสียตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมถึงการเคารพหลกัสิทธิ
มนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนให้ความส าคญักบัชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  และ
สนบัสนุนใหมี้การร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการ
ให้มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงอยา่งย ัง่ยืน คณะกรรมการมัน่ใจวา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติั
ดว้ยดี 

2)  คณะกรรมการค านึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากร มีการก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการฝึกอบรม เพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร มีส่ิงแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีการก าหนดมาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการ
ท างาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

3)  คณะกรรมการค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการท าประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความไดเ้ปรียบเชิง
การแข่งขนั และการท าก าไรใหก้บับริษทัฯ โดยคณะกรรมการก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ และไม่กระท า
การใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น 

บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจ โดยค านึงถึงสิทธิ ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นดว้ย แนวทางส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดย้ึดถือปฏิบติัต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ พนกังานและสงัคมพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น บริหารงานดว้ยความ

ระมดัระวงัและรอบคอบ เพ่ือป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง 
โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ด าเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก 
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การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ

ท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิด
เก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ และมีการก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมโดยไม่เอา
เปรียบผูบ้ริโภค ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 

การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 
บริษทัฯ พึงปฏิบัติต่อคู่คา้และ/หรือเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว
ทางแกไ้ข 

 

การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัฯ พึงประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทาง

การคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นตน้ และไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 

            
พนกังาน   
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้ง

การแบ่งแยก เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังาน เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบ
และความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการ
พฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานให้
ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ  รวมทั้ งจัดให้มีสวสัดิการส าหรับพนักงาน เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพ
ประจ าปี ค่าใชจ่้ายเดินทางปฏิบติังานภายนอก เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั(ธอส) ห้องพยาบาลของบริษทัฯ รถรับส่งพนกังาน  และ
สวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ ของเยีย่มไขพ้นกังาน ซ้ือของในราคาพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานแก่พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เช่น  การซ้อมหนีไฟ การจดัอบรมเก่ียวกบั
ความปลอดภยัในการท างาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานและเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังาน (รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ้ ความรับผิดชอบต่อสังคม)
 บริษทัฯ มีการก าหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้มพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 
ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและหา้มการน าซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทัฯ 
รวมทั้งมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และหา้มจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ไม่มีกรณีการกระท าผิดดา้นละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระท าผิดดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ 
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สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ 

ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมดว้ยดีเสมอมา และบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
และกฎระเบียบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด ใส่ใจและรับผิดชอบ ต่อผลกระทบท่ีอนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์บริการ หรือ
การด าเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังจิตส านึกของความรับผิดชอบต่อสงัคมและการมีจิตอาสาให้เกิดข้ึนในหมู่พนกังาน 
ในการสร้างสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึง ไม่กระท าการใดๆ 
ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

4)  คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ หรือ
พฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน 
รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จ้ง
เบาะแสเพ่ือใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

       ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์     dua@sorkon.co.th 
จดหมายธรรมดา  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) 
259/13 ซ.ปรีดี พนมยงค ์13 ถ.สุขมุวทิ 71 เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110  

5)  คณะกรรมการมีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพ่ือ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยถึงการปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

 

หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
1)  บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหข้อ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุน้ สถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์นกัลงทุน รวมไปถึงผู ้

ท่ีตอ้งการใชข้อ้มูลทางการเงินและสาธารณชนทั่วไป โดยให้ความส าคญัในการส่ือสารอย่างเปิดเผย ครบถว้น
ถูกตอ้ง ตรงเวลา และสม ่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบติัต่อขอ้มูลทั้งในดา้นบวกหรือดา้นลบ แต่บริษทัฯ ยงัคงตระหนกัถึง
ความจ าเป็นในการเก็บความลบัทางธุรกิจเก่ียวกับขอ้มูลทางธุรกิจท่ีส าคญัและกลยุทธ์ในการด าเนินงาน ทั้ งน้ี 
นโยบายน้ีจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2)  นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลน้ีครอบคลุมถึงทุกวธีิท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการส่ือสาร เช่น รายงานประจ าปี และรายงานผลการ
ด าเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ นอกจากน้ียงัรวมถึง การพูดโดยวาจา ทั้งการ
ประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือการพดูผา่นโทรศพัทก์บันกัวเิคราะห์และนกัลงทุน 

3)  บริษทัฯ จะส่ือสารกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุ้นผ่านประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
หรือผูแ้ทนบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ ผูอ้  านวยการส านกับญัชีและการเงิน และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โดยมีหนา้ท่ีหลกัในการติดต่อประสานงานกบันกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน 
ผลการด าเนินงาน ฐานะของบริษทัฯ และธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนสามารถ
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ไดโ้ดยตรงผ่านทาง โทรศพัท์ (66) 2339-3999 # 3291 ทางโทรสาร (66) 2711-
2131 และทางอีเมล ์IR@sorkon.co.th 
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4)  สารสนเทศท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยอย่างสม ่าเสมอ ได้แก่ วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ฐานะทางการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล การวิเคราะห์โครงสร้างการถือ
หุน้ การจดัการปัจจยัเส่ียง นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เป็นตน้ รวมถึงคณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัท ารายงาน
เชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจ าปี เพ่ือขยายความเร่ืองท่ีส าคญัและยากท่ีจะเขา้ใจและช้ีแจงนโยบายท่ีส าคญั
ของบริษทัฯ เก่ียวกบัการจดัการความเส่ียงในการด าเนินงานและการเงินเพ่ิมเติม อีกทั้งคณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดั
ใหมี้การเปิดเผยจ านวนคร้ังท่ีกรรมการและ/หรือ กรรมการชุดยอ่ยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมเปรียบเทียบกบัจ านวน
คร้ังของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยไวด้ว้ย 

5)  บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัส าคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต กลุ่ม
บุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชน และนกัวเิคราะห์) จนกวา่ขอ้มูลนั้นจะไดรั้บการเปิดเผยให้แก่
สาธารณชนแลว้ กรณีท่ีมีความจ าเป็นทางธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี Underwriter ธนาคาร ท่ี
ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ บริษทัฯ จะด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจวา่บุคคลดงักล่าวไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพ่ือ
รักษาไวซ่ึ้งความลบั หากมีขอ้มูลใดท่ีไม่ควรถูกเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวต่อ
สาธารณชนโดยทนัที โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการออกข่าวและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ 
หรือหากจ าเป็นบริษทัฯ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือขอระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว ในบาง
สถานการณ์ขอ้มูลอาจจะตอ้งถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถา้เปิดเผยขอ้มูลออกไป
จะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษทั) จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

6)  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลการด าเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็น
ประโยชน์ต่อผูห้น่ึงผูใ้ด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจดัส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยเร่ิมตั้งแต่วนัส้ินสุดไตรมาส จนกระทัง่บริษทัฯ จะไดแ้จง้ผลประกอบการอยา่งเป็นทางการผ่านระบบการ
จัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เวน้แต่ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีท าให้ผล
ประกอบการของบริษทัฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคล่ือนอยา่งมีนยัส าคญัจนส่งผลให้ผูท่ี้น าขอ้มูลไปใชเ้กิดความเขา้ใจ
ผิดได ้บริษทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

7)  บริษทัฯ จดัใหมี้หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) อยูบ่นเวบ็ไซตห์ลกัของบริษทั (www.sorkon.co.th) เพื่อ
เป็นช่องทางหน่ึงให้ผูล้งทุนและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ไดเ้ช่นเดียวกบันกัวิเคราะห์หรือนกัลงทุน
สถาบัน โดยบริษทัฯ จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีให้เวบ็ไซต์มีความพร้อมใช้งาน และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็น
ปัจจุบนัอยูเ่สมอ การบรรจุขอ้มูลบนเวบ็ไซตอ์าจมีรูปแบบหรือลกัษณะแตกต่างจากขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ ข้ึนอยู่
กบัขอ้จ ากดัของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็ตามเน้ือหาหลกัจะไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป  ตามหลกัเกณฑข์องส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผ่านช่องทางท่ี
เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยบริษทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุง
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบการเงินดงักล่าวจดัท า
ข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติั
ไดรั้บการยอมรับ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูท้  าหนา้ท่ีในการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนในการเผยแพร่ขอ้มูลสู่สาธารณะ  ใน
ส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น  บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพ่ือส่ือสารกบับุคคลภายนอกเช่น 
ผูล้งทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวเิคราะห์ อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินงาน แก่ นกัวเิคราะห์ นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุนสถาบนั และผู ้
ถือหุ้น โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
จ านวน 1 คร้ัง 

 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกวา่ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะ

ท าใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ณ 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน  ตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นอ านาจหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอย่างชดัเจน โดย
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและก ากบัดูแลการด าเนินงานของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ี
ผูบ้ริหารท าหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั 
และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั  โดยประธานกรรมการบริษทัจะท าหนา้ท่ีเพ่ิมเติมจากกรรมการ
ท่านอ่ืนในการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ เป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีอ านาจหน้าท่ี
บริหารงานในดา้นต่างๆใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ท าใหค้ณะกรรมการสามารถท าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการท างานของ
ฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัฯ ไดท้ าการเปิดเผย
ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี(แบบ56-1) และรายงานประจ าปีให้ผู ้
ถือหุน้ทราบเป็นประจ าทุกปี 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีจดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทัและ
การประชุมผูถื้อหุ้น จดัท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ี
กฎหมายก าหนด ให้ค  าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัท าหนา้ท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

ประกอบดว้ย นโยบายและแผนธุรกิจ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงานตาม
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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นโยบายด้านการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

คณะกรรมการบริษทัตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมีความส าคญัต่อการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของ
บริษทัฯ ทุกกลุ่ม จึงไดมี้มติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลร่วมกบัผูบ้ริหารจดัท านโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 ตามแนวท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด เพื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั และก าหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุมและ
ติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์
ของบริษทัฯ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท านโยบายด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลักษณ์อกัษร โดยได้ก าหนดให้
สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนจากหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate 
Governance) ซ่ึงเป็นหลกัการสากลท่ีไดรั้บการยอมรับ  รวมทั้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies) ตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ีปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG 
Scorecard) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีบนระบบเครือข่าย Intranet และบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทัฯ (www.sorkon.co.th) ภายใตห้วัขอ้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

  

จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในการด าเนินธุรกิจ มี

การก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ และด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบอยา่งมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้าง
ความเช่ือมัน่ และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั จึงไดมี้มติมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลร่วมกบั
ผูบ้ริหารจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้ถือปฏิบัติ และ
ก าหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้ งให้มีการทบทวน
จรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจ าทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทัฯ 

 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การตดัสินใจใดๆ 

ในการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งกระท าเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระท าท่ี
ก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยก าหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้
บริษทัฯ ทราบถึงความสมัพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่
มีอ านาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจ าปีดว้ย 
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ระบบการควบคุมภายใน 
(รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหวัขอ้ เร่ืองของการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง)  
 
การบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในดา้นการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร เพื่อจดัการความเส่ียงให้

อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอทั้ งในระดับผูบ้ริหารและระดับผู ้
ปฏิบติัการของบริษทัฯ เพ่ือร่วมกนัประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ตาม
นโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการ ในการจัดท า แผนการบริหารความเส่ียง การประเมิน และการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดว้างไว ้

 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึน

ตามมาตรฐานการบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั ทั้งขอ้มูล
ทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ด าเนินการบนพ้ืนฐานของขอ้เท็จจริงอยา่งครบถว้นและสม ่าเสมอ คณะกรรมการบริษทัได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลท าหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผูอ้  านวยการส านกับญัชีและ
การเงิน น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการก าหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีการก าหนดตารางเวลาการประชุม
ล่วงหนา้ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจ าเป็น มีการก าหนดวาระท่ีชดัเจน น าส่งเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน และมี
การบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบ
ได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร่้วมกนัก าหนดวาระการประชุมและ
พิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อ
เขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียด
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ิมเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบติั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคน
หน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผูบ้นัทึก
รายงานการประชุม เสนอใหท่ี้ประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป และจดัส่งใหป้ระธานกรรมการบริษทัพิจารณาลง
ลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้
อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตจุ าเป็น ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหนา้
ก่อนการประชุม (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้คณะกรรมการบริษทั)   

 
4. ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลการด าเนินงานของ
บริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุม ส าหรับ
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือนและโบนสั รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2558 อยูใ่น
หวัขอ้เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รับ
การอบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
องคก์รอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน และเพ่ือประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของ  
บริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

กรรมการเขา้ร่วมการสมัมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี  
ช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  -ประกาศนียบตัร  
 หลกัสูตร DCP   
 สถาบนักรรมการ  
 บริษทัไทย 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 -DIRECTOR    
 ACCREDITATION   
 PROGRAM (DAP) รุ่น 
6/2003 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร -DIRECTOR    
ACCREDITATION  
PROGRAM (DAP), 

 -DIRECTOR  
 CERTIFICATION  
 PROGRAM (DCP) 
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ช่ือ ต าแหน่ง หลกัสูตร 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร -ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 105 ปี 2013 
-ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร FSD รุ่นท่ี 17 ปี 2012 
(Financial Statement for 
Directors) สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร DIRECTOR ACCREDITATION    
PROGRAM (DAP) 

6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ DIRECTOR   ACCREDITATION  
PROGRAM (DAP) 

7.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

DIRECTOR 
ACCREDITATION PROGRAM 
(DAP) 

8.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

ประกาศนียบตัร 
-หลกัสูตร DIRECTOR 
 CERTIFICATION  
 PROGRAM 
 167/2012  (DCP167/2012) 
-หลกัสูตร AUDIT  
 COMMITTEE  PROGRAM 
45-2013 (ACP 45-2013) 

9.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร DIRECTOR 
ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) รุ่น 
(43/2005) 

 
 
 
 
 
 
 



82 

คณะกรรมการชุดย่อย 
-คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล (Audit and Corporate Governance 

Committee) ประกอบดว้ย กรรมการจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
1. นายวรพล โลพนัธ์ศรี  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2. นายประสาร มฤคพิทกัษ ์  กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3. นายชูศกัด์ิ วจิกัขณา  กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
(นายสมภาค กิรติพงษว์ฒิุ  เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล)  
โดยนายวรพล โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีความรู้ และประสบการณ์ดา้นบญัชี 

การเงิน และการตรวจสอบภายใน 29 ปี และด าเนินการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ในฐานะประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลในปี 2558 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีวาระการด ารงต าแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการท่ีพน้วาระการด ารง

ต าแหน่งสามารถไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดอี้ก 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบดงัน้ี 
1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2) สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการก ากับดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง  ระบบการควบคุม

ภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้ง ประเมินผลการปฏิบติังานหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบ้ริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และ
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วม
ประชุมดว้ย 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย
และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทัฯ ซ่ึง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ฉ. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎ
บตัร  

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7) จดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีก ากับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  

8) ก ากบั ดูแล และให้ค  าแนะน าแก่กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการปฏิบติัหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหมี้ผลในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง  

9) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้นโยบายการ 
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทัฯ  

10)  ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อ รายงานคณะกรรมการ
บริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป 

11)  เสนอแนะขอ้ก าหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด าเนิน ธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  

12)  แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความ จ าเป็น  
13)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  
14)  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล หากพบหรือมีขอ้สงสัยวา่มีรายการ

หรือการกระท า ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ บรรษทัภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข
ภายในเวลาท่ีก าหนด กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรายใดรายหน่ึงอาจรายงานวา่มีรายการหรือการกระท าดงักล่าว
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
-คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนนั้นประกอบด้วยกรรมการบริษทัฯ จ านวน 3 คน โดย
ประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดงัน้ี 

1) นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2) นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
3) นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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 วาระการด ารงต าแหน่งและค่าตอบแทน 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมี
วาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง หรือตามวาระการเป็นกรรมการในบริษทัฯ โดยเม่ือพน้
ต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ อีกได ้
 กฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยก าหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 

ก. งานดา้นการสรรหา 
1) พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 
3) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัฯ กรรมการใน

คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัทฯ และผูบ้ริหารระดับสูงสุดข้ึนไปเสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ 
พิจารณา 

4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
ข. งานดา้นการพิจารณา และก าหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืนๆ  ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ 
และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้ งผูบ้ริหารระดับสูงสุดให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความผิดชอบ และ
สอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ 

2) พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ 
3) ก าหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจ าปี และ

ผูบ้ริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 
4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 
-คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) นายเจริญ  รุจิราโสภณ  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
2) นางนิรมล  รุจิราโสภณ  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
3) นางสาวปัญจมา  วภิามาส อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
4) นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
5) นายอนุชา  ชวกิจโกศล อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ  
คุณสมบติัและการสรรหากรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  มีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. ไม่ไดมี้การถือหุน้ในบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเกินกวา่ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ีให้นบัรวมหุ้น

ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น

รายใหญ่ของบริษทัฯ และตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ าจากบริษทัฯ บริษทัใน
เครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและการบริหารงาน
ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้แต่
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้เห็นวา่การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ รายใหญ่ของบริษทัฯ 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติ
สนิทของบุคคลดงักล่าว 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการอิสระวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระคงเหลือไม่นอ้ย

กวา่สองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่และกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ
ซ่ึงตนแทน 

 
คณะกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1.  นายสมชาย สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายวรพล โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3.  นายประสาร มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
4.  นายชูศกัด์ิ วจิกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
5.  นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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(2) กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(2.1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษทัฯแลว้น าเสนอ คณะกรรมการบริษทัให้ความเห็นชอบและน าเสนอขออนุมติัแต่งตั้งในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
โดยตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละราย จะตอ้งใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการบริษทัก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ตดัสิน หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานท่ี

ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง

ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไดห้ากผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั 
ในกรณีท่ีจะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษทัใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมเขา้มาด ารงต าแหน่ง  

ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระคงเหลือไม่นอ้ยกวา่
สองเดือน ใหค้ณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทน
ในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ี
ยงัเหลืออยู ่และกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ ซ่ึงตน
แทน 

(2.2) การสรรหาผูบ้ริหาร 
ส าหรับการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง 

 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดระเบียบขอ้บงัคบั ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติั ในเร่ืองท่ีมีความส าคญัดงัต่อไปน้ี  

1) การท ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษัท
ดงักล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ โดยใช้
หลกัเกณฑเ์ดียวกบัของบริษทัฯ 

2) ใชน้โยบายและมาตรฐานการบนัทึกบญัชีเดียวกบัของบริษทัฯ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลและการบนัทึกบญัชีของ
บริษทัยอ่ย โดยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนด 

3) ใชน้โยบายการบริหารงานบุคคล นโยบายเดียวกบัของบริษทัฯ เพ่ือสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนัของบริษทัใน
เครือ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการด าเนินงานในกิจการของบริษทัยอ่ย 
เพ่ือดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัในกลุ่มยงัมีการประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพ่ือ
พิจารณาผลการด าเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและก าหนดเป้าหมาย 
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ในการพิจารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแต่ละบริษทั และให้
บริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมสายธุรกิจใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้
ด าเนินการในการลงทุนเอง 
 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในก าหนดไวด้งัน้ี  

- แจง้ใหผู้บ้ริหารรับทราบภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์
- แจง้ใหผู้บ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นบัตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 
- ก าชบัใหก้รรมการและผูบ้ริหารรักษาขอ้มูลภายในท่ีส าคญัเป็นความลบัจนกวา่จะไดร้ายงานต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีในปี 2558 บริษทัฯจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีทั้งส้ิน 2 ราย คือ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั รวม
จ านวน 2,795,000 บาท และ นางสาววภิรณ์รัตน์  ตรีวชัรานนท ์รวมจ านวน 12,000 บาท  

- บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนฯ จ านวนเงิน 1,234,600 บาท และ                                  
- บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนฯ จ านวนเงิน 1,572,400 บาท  

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
- ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน    

ค่าสงัเกตการณ์การท าลายสินคา้ บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 10,000 บาท 
- ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  

ไม่มี 
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ความรับผดิชอบต่อสังคม 
กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจภายใตแ้นวนโยบาย การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญัต่อการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) 
โดยไดน้ ามาปฏิบติัผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ สงัคมและชุมชน โดยสรุป
กิจกรรมในดา้นต่างๆ ในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
 1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและพร้อมท่ีจะพฒันากระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
ภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

1) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
 บริษทัฯ ตระหนกัถึงการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วยประเทศชาติลดการ

สูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเขา้เช้ือเพลิงในรูปต่างๆ ดงันั้นจึงควรเป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนั
ด าเนินการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและให้คงอยูต่่อไป ดงันั้นบริษทัฯ จึงก าหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการด าเนินงานดา้นพลงังานและเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดย
บริษทัฯ ไดก้ าหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี  

1.1) บริษทัฯ จะด าเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษพ์ลงังาน
เป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงานของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2) บริษทัฯ จะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม
กบัธุรกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

1.3) บริษทัฯ จะก าหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนกังานทุกคนเขา้ใจและ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4) บริษทัฯ ถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัท่ีจะให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานด้านการจัด
การพลงังาน 

1.5) บริษทัฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม การ
ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลงังาน และการมีส่วนร่วมในการน าเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันางาน
ดา้นพลงังาน 

1.6) ผูบ้ริหารและคณะท างานด้านการจัดการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย  เป้าหมายและแผนการ
ด าเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

2) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ อยา่งจริงจงัผ่านกิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทั้ง 
5 ส., Kaizen, TQM, Cost Reduction, และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการ ลดขั้นตอน และลด/ใชท้รัพยากรต่างๆใน
การท างานอยา่งคุม้ค่า 
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3) จดักิจกรรม สัมมนา พนกังานทุกระดบั ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในระบบคุณภาพ GMP  HACCP  Safety และ
มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนักงานในโครงการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆ เพ่ือการใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่าและลดการสูญเปล่า
จากการใชพ้ลงังาน 

4) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการน ้ า การจดัการกากของเสีย การ
ส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอบรมเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มการท างานและ
ปรับปรุงสถานท่ีบริเวณบริษทัฯ ให้พนักงานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและปลอดภยัมากข้ึน (รายละเอียดการอบรมได้
กล่าวไวใ้นหัวขอ้ บุคลากร) รวมถึงไดว้่าจา้งบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสัมปทานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลใหเ้ป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกลู เพ่ือน าไปก าจดัดว้ยกรรมวธีิท่ีถูกตอ้ง ส่วนน ้ าท้ิงจากโรงงานไดผ้่านการบ าบดั
จากระบบบ าบดัน ้ าท้ิง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน ้ าท้ิงให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ล าคลอง
สาธารณะ 
 
 2.  ด้านการศึกษา 

1)  บริษทัฯ ไดล้งนามส่งมอบอาคาร “หอส้มต า” มูลค่า 20 ลา้นให้กบัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เพื่อใชเ้ป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้นโภชนาการและพฒันาคุณภาพอาหารของนิสิตนกัศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยัฯ โดยมี
รองศาสตราจารย ์สุมาลี ไชยศุภรากลุ อธิการบดี เป็นผูรั้บมอบ เม่ือ 17 มิถุนายน 2558 

2)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนผลิตภณัฑใ์นโครงการแข่งขนัหุ่นยนต ์UBO ROBOCON 2015 คร้ังท่ี 12 ระหวา่งวนัท่ี 30 
มกราคม ถึง 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

3)  บริษัทฯ ได้สนับสนุนทีมแข่งขันกอล์ฟกระชับสัมพนัธ์ กับสภาองค์การนายจ้างงงผู ้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย เม่ือวนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2558 

4)  บริษทัฯ ร่วมบริจาคผลิตภณัฑ ์เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวนั ท่ีโรงเรียนคลองเตยวทิยา เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 
5) บริษัทฯ ได้สนับสนุนโฆษณาหนังสือนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ กิ ต์ิ 

พระบรมราชินีนาถคร้ังท่ี 20 ระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง 13 กนัยายน 2558 
6)  บริษทัฯ สนบัสนุนผลิตภณัฑ ์กบัหอศิลป์คลงัจตัุรัสร่วมกบัศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพ จดัโครงการศิลปะช้ีทางศิลป์แด่

ครูสู่เยาวชน คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 4 -6 กนัยายน 2558 
7)  บริษัทฯ ได้สนับสนุนทีมในกิจกรรมการแข่งขันโบว์ล่ิ งกระชับสัมพันธ์  กับสภาองค์การนายจ้าง            

ผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรมไทย เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 
8)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนทุน แก่นกัศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  เพ่ือเขา้ร่วม

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนป่าเด็งวทิยา จงัหวดัเพชรบุรี ระหวา่งวนัท่ี 31 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 
 

 3.  กจิกรรมจติอาสา 
1)  บริษทัฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาค เพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารเพ่ือเด็กกบัมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เม่ือวนัท่ี 12 

มกราคม 2558 
2)  บริษทัฯ ร่วมท าบุญสมทบทุนเล้ียงเด็กก าพร้า วดัหว้ยปลากั้ง จงัหวดัเชียงราย 
3)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนขนมขบเค้ียวในงานวนัแม่ 12 สิงหาคม 2558 กบัโครงการเคิร์ฟเซเวน่  
4)  บริษทัฯ ไดร่้วมบริจาคผลิตภณัฑ ์ใหฝ่้ายอาหารและเล้ียงรับรองงานวนัแม่แห่งชาติปี 2558 เพ่ือสนบัสนุนการเล้ียง

รับรองกรรมการการจดังานวนัแม่, แม่ดีเด่นปี 2558, ลูกกตญัญูปี 2558 และผูม้าร่วมงานวนัแม่ในวนัท่ี 12 สิงหาคม  2558 
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5)  บริษทัฯ ไดส้นับสนุนเงินในงานราตรีการกุศล สโมสรไลออนส์ กรุงเทพเจ้าพระยาภาค 310C เม่ือวนัท่ี 30 
สิงหาคม 2558 

6)  บริษทัฯ ไดส้นับสนุนผลิตภณัฑ์ ให้กบัโครงการเคร์ฟเซเว่น ในกิจกรรมงานวนัพ่อ ระหว่างวนัท่ี 28 – 29 
พฤศจิกายน 2558 

 
ด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพ่ือให้การตดัสินใจและการ
ด าเนินการทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งเหมาะสม  
รวมทั้งสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

ในปี 2557 บริษทัฯ ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซ่ึงมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติให้น าบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการ
รับรองเป็นสมาชิก CAC ดว้ยการจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งจดัให้มีนโยบาย
และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ไดร่้วมด าเนินการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซักถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหาร 
รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแลว้สรุปไดว้า่ จากการประเมินระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการ
ปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ ส าหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการ
เห็นวา่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร 

จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯและ
ผูส้อบบัญชีฯของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัท าบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
ในปี 2558 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง  

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 ไดแ้ต่งตั้ง

นายสมภาค  กิรติพงษ์วุฒิ ให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 21 ปี  และมีความเขา้ใจในกิจกรรม
และการด าเนินงานของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจึงเห็นว่านายสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
จะตอ้งผ่านการอนุมติัและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยคุณสมบติัของผูด้  ารง
ต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
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รายการระหว่างกนั 
 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงัน้ี 
 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัทีส่ าคญั มูลค่ารายการ 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหาร บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง เช่าท่ีดินเลขท่ี 44 
หมู่ท่ี 2 ต  าบลพญาเยน็ อ าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ีประมาณ 368 
ไร่ 72 ตารางวา 

451,020.51 บาท 

  
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

การเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป็นธุรกิจปกติ และ
สนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

 
มาตรการในการดูแลเกีย่วกบัการท ารายการระหว่างกนั 

ในการท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่วา่เป็นการท ารายการกบับุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัการอนุมติัรายการดงักล่าวเช่นเดียวกนั โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษทัฯ เป็นส าคญั ส าหรับรายการระหวา่งกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลเพ่ือดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอาจ
วา่จา้งผูป้ระเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินมาท าการประเมินราคาของรายการระหวา่งกนันั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง
เปรียบเทียบ จากนั้นจึงน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 
งบการเงินรวม 

งบดุล 

ณ วนัที ่

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.76 3.6 26.95 1.7 27.14 2.1 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 392.76 20.9 364.39 22.7 297.27 22.7 

สินคา้คงเหลือ 192.49 10.3 188.95 11.7 167.52 12.8 

สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 7.62 0.4 5.94 0.4 10.88 0.8 

รวมสินทรัพย์หมนุเวยีน 659.64 35.2 586.23 36.4 502.80 38.4 

สุกรพนัธ์ุสุทธิ 20.90 1.1 14.76 0.9 7.65 0.6 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 826.43 44.0 641.67 39.9 435.73 33.3 

ท่ีดินรอการพฒันาสุทธิ 328.28 17.5 331.84 20.6 332.09 25.4 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 41.10 2.2 34.06 2.1 29.81 2.3 

สินทรัพย์รวม 1,876.35 100.0 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 550.89 29.4 427.92 26.6 325.33 24.9 

เจา้หน้ีการคา้ 255.48 13.6 248.34 15.4 182.72 14.0 

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 55.68 3.0 31.71 2.0 34.22 2.6 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36.14 1.9 27.77 1.7 24.39 1.9 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 898.19 47.9 735.74 45.7 566.65 43.3 

หน้ีสินระยะยาว 217.81 11.6 170.85 10.6 93.15 7.1 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 59.49 3.2 37.30 2.3 36.07 2.8 

หนีสิ้นรวม 1,175.49 62.6 943.89 58.7 695.87 53.2 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 699.78 37.3 663.21 41.2 610.95 46.7 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1.06 0.0 1.46 0.1 1.26 0.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 700.84 37.3 664.67 41.3 612.22 46.8 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,876.34 100.0 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 
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งบก าไรขาดทุน 

ประจ าปี 

2558 2557 2556 

 ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,378.56 99.3 2,217.48 99.3 1,992.96 98.7 

รายไดอ่ื้น 15.74 0.7 15.47 0.7 26.27 1.3 

รวมรายได้ 2,394.30 100.0 2,232.95 100.0 2,019.23 100.0 

ตน้ทุนขาย 1,614.54 67.4 1,520.01 68.1 1,431.34 70.9 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 298.48 12.5 279.37 12.5 195.70 9.7 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 305.19 12.7 278.65 12.5 256.74 12.7 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - - - - 

ก าไรจากการด าเนินงาน 176.09 7.4 154.92 6.9 135.45 6.7 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 176.09 7.4 154.92 6.9 135.45 6.7 

ตน้ทุนทางการเงิน 23.74 1.0 16.29 0.7 19.26 1.0 

ภาษีเงินได ้ 30.10 1.3 27.21 1.2 24.40 1.2 

ก าไรหลงัภาษีเงนิได้ 122.25 5.1 111.42 5.0 91.79 4.5 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1.24) (0.1) 0.28 0.0 0.19 0.0 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123.49 5.2 111.14 5.0 91.60 4.5 

 

งบกระแสเงินสด 
ประจ าปี 

2558 2557 2556 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
(ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน) 

243.46 197.28          190.25  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน 170.30 136.59 139.21           

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (233.16) (225.20)     (82.33)  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 102.68 88.35       (59.90)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 39.82 (0.26)            (3.02) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 26.94 27.14           30.20  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 66.76 26.94           27.14  

 
 
 
 



95 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคญั 
ประจ าปี 

2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.8                      0.9  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.5 0.5                      0.6  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.2                      0.3 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.4 6.9                      6.9  

ระยะเวลาเก็บหน้ีการคา้เฉล่ีย (วนั)  56.3 52.5 51.9  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือ (เท่า) 42.9 35.1 30.3 

ระยะเวลาขายสินคา้ส าเร็จรูปเฉล่ีย (วนั)  8.4 10.2 11.9 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 10.7 12.1                     12.4  

ระยะเวลาช าระหน้ีการคา้ (วนั)  33.7 29.7 29.0  

Cash Cycle (Days) 31.0 33.0 34.7  

อตัราส่วนความสามารถในการหาก าไร  
 

  

อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 32.12 31.45% 28.18% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 7.40% 6.99% 6.80% 

อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.11% 4.99% 4.55% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 17.90% 17.45% 15.40% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 

  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.02% 7.64% 7.16% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 16.96% 17.74% 17.78% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)  1.4 1.5                      1.6  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ  
 

  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.7 1.4                      1.1  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า) 8.2 8.4 8.9  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 54.56% 52.98% 64.53% 
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การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
 

ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในช่วงปีทีผ่่านมา 

 

(1) ภาพรวมของการด าเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีม่นีัยส าคญั 
ส ำหรับผลประกอบกำรของบริษทัฯ ในปี 2558 

ถือเป็นอีกปีหน่ึงท่ี บริษทัฯ ประสบควำมส ำเร็จในธุรกิจ 
โดยมีผลจำกกำรด ำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ เช่น กำร
ขยำยสำขำธุรกิจร้ำนอำหำรและกำรออกผลิตภณัฑ์ใหม่
ประเภทพร้อมรับประทำนในช่องทำงสะดวกซ้ือ ส่งผล
ให้ในปี 2558 บริษทัฯ มีรำยไดร้วมสูงสุดนับตั้งแต่เร่ิม
ด ำเนินธุรกิจ คือมีรำยไดร้วมทั้งส้ิน 2,394.3 ลำ้นบำท 
เติบโตร้อยละ 7 จำกปี 2557 และมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 
122.2 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จำกปีก่อน  

ทำงด้ำนสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงชะลอ
ตวั ก ำลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มสินค้ำท่ีไม่มีควำม
จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตโดยตรงลดลง เน่ืองจำกภำวะหน้ี
ครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึงในประเด็นน้ีทำง
บริษทัฯก็ได้รับผลกระทบในตลำดธุรกิจขนมขบเค้ียว
เช่นเดียวกัน ทำงด้ำนของอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ
อำหำรทะเลก็ได้รับผลกระทบกับต้นทุนสินค้ำท่ีเพ่ิม
สูงข้ึนมำกกว่ำ 10% เน่ืองจำก สหภำพยุโรป(EU) แจก
ใบเหลืองเตือนประเทศไทย กรณีท่ีประเทศไทยไม่
แก้ปัญหำกำรประมง ท่ีผิ ดกฎหมำย  ซ่ึง ส่งผลให้
ภำครัฐบำลและเอกชนเ กิดควำมต่ืนตัวและมีกำร

ตรวจสอบอย่ำงเขม้งวด จนมีผลให้ผูป้ระกอบกำรธุรกิจ
เรือประมงไม่กลำ้ท่ีจะน ำเรือออกไปจบัปลำเน่ืองจำกไม่
มีคุณสมบัติผ่ำนเกณฑ์กำรท ำประมงอย่ำงถูกต้อง ส่ิง
เหล่ำน้ีเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบมำถึงบริษทัฯและท ำ
ใหบ้ริษทัฯท ำผลงำนไดต้ ่ำกวำ่เป้ำประมำณกำรท่ีวำงแผน
ไวเ้ลก็นอ้ย 

โดยรำยไดร้วมในปี 2558 ประกอบดว้ย รำยได้
จำกกำรขำยและรำยไดอ่ื้น จ ำนวน 2,378.6 ลำ้นบำท และ 
15.7 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงรำยไดจ้ำกกำรขำยปี 2558 น้ี
เพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 จ ำนวน 161.1 ลำ้นบำท หรือเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ  7 ซ่ึงมำจำกกำรเติบโตของรำยได้จำกทุกกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ยกเวน้ ธุรกิจอำหำรแช่แข็งท่ีมี
ยอดขำยลดลงร้อยละ  26 เม่ือเทียบกับปี 2557 โดยมี
สำเหตุหลักจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรปิดโรงงำนเพื่อ
ปรับปรุงโรงงำนและเคร่ืองจกัร  

ส ำ ห รั บ ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท่ี มี อั ต ร ำ ก ำ ร
เจริญเติบโตสูงสุดคือ กลุ่มร้ำนอำหำร มีอตัรำกำรเติบโต
ร้อยละ  53 ในส่วนของกำรเ ติบโตในกลุ่มอ่ืนๆ มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

มูลค่า : ลา้นบาท 
รายได้ตามกลุ่มผลติภณัฑ์ 2558 2557 เพิม่ (ลด) %YoY 

ร้านอาหาร 96.0 62.7 33.3 53.1% 
อาหารทะเลแปรรูป 825.1 756.2 68.9 9.1% 
อาหารพ้ืนเมืองไทย 1,038.0 956.3 81.7 8.5% 
ฟาร์มสุกร 205.5 191.7 13.8 7.2% 
อาหารขบเค้ียว 101.0 98.2 2.8 2.9% 
อาหารแช่แขง็ 112.9 152.3 (39.4) (25.9%) 

รวมรายได้ขายสุทธิ 2,378.5 2,217.4 161.1 7.3% 
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(2) ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 
 

  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพืน้เมือง)             

 -   ในประเทศ 973.1 40.6% 890.6 39.9%       808.8  39.3% 

 -   ส่งออก 64.9 2.7% 65.7 2.9%          32.4  1.5% 

รวม 1,038 43.3% 956.3 42.8%        841.2  41.7% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา)   
  

    

 -   ในประเทศ 746.0 31.2% 678.7 30.4%        652.2  32.3% 

 -   ส่งออก 79.1 3.3% 77.6 3.5%          65.3  3.2% 

รวม 825.1 34.5% 756.2 33.9%        717.5  35.5% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่ าจากเนื้อสุกร   
  

    

 -   ในประเทศ 98.0 4.1% 94.0 4.2%          68.8  3.4% 

 -   ส่งออก 3.0 0.1% 4.2 0.2%            5.4  0.3% 

รวม 101.0 4.2% 98.2 4.4%          74.2  3.7% 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน    
  

    

 -   ในประเทศ 108.3 4.5% 152.0 6.8%       165.9  8.2% 

 -   ส่งออก 4.6 0.2% 0.3 0.0%            0.3  0.0% 

รวม 112.9 4.7% 152.3 6.8%        166.2  8.2% 

5. ร้านอาหาร (QSR) 99.3 4.1% 62.8 2.8%          31.4  1.6% 

6. การจ าหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน  202.2 8.4% 191.7 8.6%       162.4  8.0% 

ยอดขายรวม 2,378.6 99.3% 2,217.5 99.3%     1,993.0  98.7% 

รำยไดอ่ื้น 15.7 0.7% 15.5 0.7%          26.3  1.3% 

รวมรายได้ 2,394.3 100.0% 2,233.0 100.0%    2,019.2  100.0% 
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จำกตำรำงขำ้งตน้ ธุรกิจอำหำรแปรรูปจำกเน้ือสุกร (อำหำรพ้ืนเมือง) และ อำหำรทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลำ) ยงัคง
สัดส่วนยอดขำยสูงสุด โดยมีขำยรวมกนัสูงถึง 77.8% ของยอดรำยไดท้ั้งหมด ซ่ึงมีสัดส่วนสูงข้ึนกวำ่ปี 2557 อยู ่1.1% ซ่ึง
เป็นผลจำกกำรออกสินคำ้ใหม่เพ่ือเจำะตลำดร้ำนสินคำ้สะดวกซ้ือ โดยในขณะเดียวกนัธุรกิจร้ำนอำหำรก็มีสัดส่วนกำรขำย
เพ่ิมสูงข้ึน 1.3% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจำกกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำรเพ่ิมเติม 

 

2.2 อตัราก าไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
ในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัรำก ำไรขั้นตน้โดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 32.6 เพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ 0.7 จำกปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่

ระดบัร้อยละ 31.9 โดยมีรำยละเอียดของกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำก ำไรขั้นตน้ของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
 

มูลค่า : ลา้นบาท 
กลุ่มธุรกจิ 2558 2557 เพิม่ (ลด) %YoY 

ร้านอาหาร 52.6 32.0 20.5 64.0% 
อาหารพ้ืนเมืองไทย 425.3 351.9 73.4 20.9% 
อาหารขบเค้ียว 32.2 26.8 5.3 19.9% 
อาหารทะเลแปรรูป 205.1 211.8 (6.7) (3.2%) 
ฟาร์มสุกร 37.9 48.4 (10.5) (21.7%) 
อาหารแช่แขง็ 11.0 26.5 (15.5) (58.6%) 

รวมรายได้ขายสุทธิ 764.1 697.4 66.5 9.5% 
 

จำกตำรำงขำ้งตน้ ธุรกิจฟำร์มสุกรขนุและลูกสุกรแสดงอตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง 21.7% เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยมี
สำเหตุจำกกำรท่ีรำคำเน้ือสุกรในตลำดปรับตวัลดลง ในขณะท่ีธุรกิจร้ำนอำหำรมีก ำไรขั้นตน้สูงข้ึนเน่ืองจำกกำรขยำยสำขำ
และโครงกำรกำรบริหำรจดักำรออกรำยกำรอำหำรใหม่ๆท่ีมีอตัรำก ำไรท่ีสูงข้ึน ในส่วนของอำหำรแช่แขง็ แสดงก ำไร
ขั้นตน้ลดลง 15.5 ลำ้นบำทเน่ืองจำกมีกำรปิดปรับปรุงโรงงำนในช่วงไตรมำสท่ี 3 ของปี 2558 ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจน้ี
ไดรั้บผลกระทบจำกตน้ทุนคงท่ี 

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expenses) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรเพ่ิมข้ึน  45.6 ลำ้นบำท จำกปี 2557 หรือเพ่ิมข้ึนประมำณร้อยละ  8  ซ่ึงเป็นผลมำ

จำกกำรขยำยสำขำร้ำนขำหมูยูนนำนเพ่ิมข้ึนอีก 14 สำขำ รวมทั้งส้ินปัจจุบนับริษทัฯมีร้ำนอำหำรทั้ง Zaap Classic และ 
Yunnan รวม 40 สำขำ (2 สำขำแฟรนไชส์ตั้งอยู่ในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว) รวมถึงกำรปรับเงินเดือน
ประจ ำปีและกำรตั้งส ำรองสินคำ้เส่ือมสภำพส ำหรับอำหำรขบเค้ียวตรำ “เดอะสตำร์” 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ (Interest Expenses) 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึนจำก  16.3 ลำ้นบำท ในปี 2557 เป็น 23.8 ลำ้นบำทในปี 2558 เพ่ิมข้ึน 7.5 ลำ้นบำท 

เน่ืองจำกกำรลงทุนขยำยก ำลงักำรผลิตของโรงงำนอำหำรทะเล 
 
2.5 ผลการปรับนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั 
ไม่มีกำรปรับนโยบำยกำรบญัชีท่ีมีนยัส ำคญั 
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2.7 ก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน (Net Income)  
ก ำไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนจำก 111.1 ลำ้นบำทในปี 2557 เป็น 123.5 ลำ้นบำทในปี 2558 

หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยท่ีเพ่ิมข้ึนของบริษทัฯ ประกอบกบักำรท่ีบริษทัฯ สำมำรถบริหำร
จดักำรตน้ทุน และสำมำรถท ำอตัรำก ำไรขั้นตน้ไดดี้ข้ึน 

 

2.8 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  
ในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัรำผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (Return on Equity - ROE) อยูท่ี่ร้อยละ17.9 สูงข้ึนจำกปี 2557 เล็กนอ้ย
ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 17.5 
 
(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 1,876.35 ลำ้นบำท โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีน 659.6 ลำ้นบำทหรือ

คิดเป็นร้อยละ 35.2 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์ำวร 1,216.7 ลำ้นบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 64.8 ของสินทรัพย์
รวม  

 ในปี 2558 ท่ีผำ่นมำนั้น บริษทัฯ มีท่ีดิน,อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน เป็นจ ำนวน 184.76 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรลงทุน
ในโครงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตลูกช้ินปลำของ บจก. มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง , กำรเขำ้ซ้ือท่ีดินแปลงใหม่เพ่ือรองรับ
โรงงำนใหม่, โครงกำรขยำยสำขำร้ำนอำหำร Yunnan และเป็นกำรลงทุนในเคร่ืองจกัร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ผลิต รวมถึงกำรลดตน้ทุน 

 ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ บริษทัฯ มีอตัรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) อยูท่ี่ 1.4 เท่ำ ซ่ึงต ่ำ
กวำ่ปี 2557 ท่ีผำ่นมำ ซ่ึงอยูท่ี่ 1.5 เท่ำ เน่ืองจำกบริษทัฯ มีกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ตลอดปี 2558 เช่น กำรลงทุนใน
โรงงำนผลิตลูกช้ินปลำ(ต่อเน่ืองปี 2557) และ กำรลงทุนขยำยร้ำนอำหำร Yunnan ท ำให้ไม่สำมำรถรับรู้รำยไดไ้ด้
เตม็ปี ส่งผลใหอ้ตัรำหมุนเวยีนของสินทรัพยร์วม ลดต ่ำลงจำกปีก่อน  

 กำรบริหำรเงินทุนหมุนเวยีน (สินทรัพยห์มุนเวยีน) นั้นมีประสิทธิภำพเป็นไปตำมนโยบำยบริษทัฯ ท่ีวำงไว ้
  -ระยะเวลำในกำรเก็บหน้ีเฉล่ีย   ปี 2558 อยูท่ี่ 56.3 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 52.5 วนั  
  -ระยะเวลำในกำรขำยสินคำ้ส ำเร็จรูปเฉล่ีย  ปี 2558 อยูท่ี่ 8.4 วนั ดีข้ึนเลก็นอ้ยจำกปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 10.2 วนั  
  -ระยะเวลำในกำรจ่ำยช ำระหน้ี   ปี 2558 อยูท่ี่ 33.7 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 29.7 วนั 
  -วงจรเงินสด     ปี 2558 อยูท่ี่ 31 วนั ดีกวำ่ปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 33 วนั 
 ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีท่ีดินรอกำรพฒันำมูลค่ำตำมบญัชี 328.28 ลำ้นบำท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของทรัพยสิ์นรวม 

โดยท่ีดินรอกำรพฒันำดงักล่ำว ส่วนใหญ่อยูท่ี่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซ่ึงโครงกำรรถไฟรำงคู่จะพำดผ่ำนใกลก้บัท่ีดิน
ดงักล่ำว ซ่ึงบริษทัฯรอจงัหวะและโอกำสท่ีเหมำะสมในกำรขำยท่ีดินดงักล่ำวเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ 
โดยรำคำท่ีถูกประเมินไวเ้ม่ือปี 2555 ท่ีดินรอกำรพฒันำทั้งหมดมีมูลค่ำตำมรำคำตลำดทั้งหมดอยูท่ี่ 488 ลำ้นบำท  
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 กำรดอ้ยค่ำของทรัพยสิ์น 
-กำรดอ้ยค่ำในเงินลงทุน บริษทัฯ มิไดมี้กำรตั้งส ำรองเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเน่ืองจำกเป็นบริษทัท่ีมีฐำนะทำงกำรเงิน

และผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี 
-กำรตั้งส ำรองหน้ีสูญ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภำพดี (กิจกำรโมเดิร์นเทรด) อีกทั้งบริษทัฯ มี

กำรบริหำรและด ำเนินนโยบำยสินเช่ืออยำ่งเคร่งครัด ท ำใหก้ำรตั้งส ำรองหน้ีสูญในปี 2558 อยูใ่นเกณฑต์ ่ำ  คือประมำณ 0.21 
ลำ้นบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของยอดลูกหน้ีกำรคำ้ โดยอำยขุองลูกหน้ีมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 
ไม่ถึงก าหนด

ช าระ 
0-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน >12 เดือน รวม 

ลูกหนีก้ารค้า 
(ก่อนหกั ค่ำเผื่อ 
หน้ีสงสยัจะสูญ) 

379.10 7.76 0.04 0.13 0.31 387.34

 
-กำรดอ้ยค่ำของสินคำ้คงเหลือ บริษทัฯ ไดป้รับลดรำคำทุนของวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อลงจ ำนวน 7.0 ลำ้นบำท ซ่ึงเป็น

ผลมำจำกบรรจุหีบห่อในรำยกำรเดอะสตำร์ท่ีถูกเลิกผลิต 
 
(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงนิทุนของบริษัทฯ 

4.1 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 
4.1.1 การเปลีย่นแปลงของแหล่งเงนิทุน 

แหล่งท่ีมำของเงินทุนส่วนใหญ่มำจำกกระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน โดยในปี 2558 บริษทัฯ มีกระแสเงิน
สดจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์นและหน้ีสินด ำเนินกำรจ ำนวน 243.5 ลำ้นบำท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจำกปี 2557 
ร้อยละ 23.4  

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ลูกหน้ี + สินคำ้คงเหลือ – เจำ้หน้ี) เพ่ิมข้ึนจำก 305.0 ลำ้นบำทในปี 2557เป็น 329.8 ลำ้น
บำทในปี 2558 เพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ 8.1  

โดยเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมด ำเนินงำน (ภำยหลงัภำษีเงินได้) 170.3 ลำ้นบำท น ำไปใชใ้นกิจกรรมลงทุนสุทธิ 
233.2 ลำ้นบำท โดยไดจ้ดัหำเงินสดเพ่ิมเติมจำกกิจกรรรมจดัหำเงินอีก 102.7 ลำ้นบำท 

สรุปโดยภำพรวม กระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำน เป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชไ้ปในกำรขยำยธุรกิจในปี 2558 ท่ี
ผำ่นมำ 

4.1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 
อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน (Debt/ Equity ratio, D/E ratio) ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มี D/E ratio อยูท่ี่ 1.7 เท่ำ 

ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม  
อตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : DSCR) ณ ส้ินปี 2558 อยูท่ี่ 8.2 เท่ำ แสดง

ถึงบริษทัฯ มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูง  
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4.2 รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)  
รำยจ่ำยลงทุนท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 นั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 

1. รำยจ่ำยลงทุนประจ ำปีส ำหรับกำรปรับปรุงอำคำร อปุกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรซ้ือ
สุกรพนัธ์ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือทดแทนของเก่ำท่ีหมดสภำพ และเป็นกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อลดตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนรวมทั้งหมดในส่วนน้ีเป็นเงินประมำณ 60 ลำ้นบำท 

2. เงินมดัจ ำค่ำท่ีดินในนิคมอุตสำหกรรมบำงปูเหนือ ซ่ึงทำงบริษทัฯ เขำ้จองสิทธ์ิกำรซ้ือไวเ้ป็นจ ำนวน 20 ไร่ คิดเป็น
มูลค่ำ 130 ลำ้นบำท โดยไดช้ ำระเงินมดัจ ำไปจ ำนวน 48.75 ลำ้นบำท คำดวำ่จะมีกำรโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมำส 2 
ปี 2559 โดยท่ีดินแปลงน้ีจะถูกน ำมำใชเ้พ่ือสร้ำงโรงงำนใหม่ใหก้บับริษทัฯเพ่ือรองรับกำรเติบโตของยอดกำรผลิต
ในอนำคต 

3. รำยจ่ำยลงทุนโครงกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตส ำหรับโรงงำนผลิตลูกช้ินปลำของบริษทั 
มหำชยัฟู้ด โปรเซสซ่ิง จ ำกดั เป็นเงิน 102.6 ลำ้นบำท โดยมูลค่ำเงินลงทุนในโครงกำรทั้งหมดประมำณกำรไวท่ี้ 
348 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดโครงกำรดงัน้ี 

รำยละเอียดโครงกำร 
1. เพ่ิมก ำลงักำรผลิตลูกช้ินปลำจำก 9,000 ตนั/ปี เป็นเกือบ 15,000 ตนั/ปี 
2. เพ่ิมไลน์กำรผลิตอำหำรขบเค้ียวท่ีท ำจำกเน้ือสัตว ์(โดยเฉพำะจำกไก่และอำหำรทะเล) 

ภำยใตเ้คร่ืองหมำยฮำลำล (Halal) เพ่ือส่งออก 
3. โครงกำรลงทุนเพ่ือลดตน้ทุนกำรผลิต โดยมีโครงกำรหลกั ไดแ้ก่  

1) โครงกำรสร้ำงโรงน ้ ำแขง็  
2) โครงกำรเคร่ืองตดัหวัปลำอตัโนมติั  
3) โครงกำรไลน์เคร่ืองชัง่และเคร่ืองบรรจุอตัโนมติั และ 
4) โครงกำรหอ้งแช่แขง็ส ำหรับสินคำ้ส่งออก 

โดยโครงกำรทั้งหมดน้ีจะท ำให้บริษทัฯ มีก ำลงักำรผลิตท่ีเพียงพอตอบสนองต่ออตัรำกำรเติบโตของ
ยอดขำยของกลุ่มลูกช้ินปลำท่ีค่อนขำ้งสูง รวมทั้งท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตโดยรวมลดลงไดป้ระมำณร้อยละ 2 
ในไตรมำส 3 ปี 2558 โครงกำรไดเ้ร่ิมทยอยเสร็จและสำมำรถเดินเคร่ืองจกัรไดต้ำมเป้ำหมำย อยำ่งไรก็ตำม ยงัมี
รำยกำรลงทุนปลีกยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงกำรซ่ึงตอ้งยกยอดไปท ำใหแ้ลว้เสร็จในปี 2559 ต่อไป 

4. รำยจ่ำยลงทุนปรับปรุงร้ำนอำหำรแซ่บคลำสสิค ใหมี้ครูปลกัษณ์ท่ีมีควำมโดดเด่น สะดุดตำผูบ้ริโภคมำกข้ึน และ
ขยำยสำขำร้ำนอำหำรยนูนำนในประเทศ จำกเดิมท่ีมีอยู ่20 สำขำ ในปี 2557 เป็นทั้งส้ิน 32 สำขำ ในปี 2558 ใชเ้งิน
ลงทุนรวมเบ็ดเสร็จทั้งส้ิน 40 ลำ้นบำท 
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4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง  
ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีอตัรำส่วนสภำพคล่องอยูท่ี่ 0.7 เท่ำ ลดลงจำกปีก่อน ซ่ึงนบัวำ่อยูใ่นอตัรำท่ีต ่ำเกินไป แต่

อยำ่งไรก็ตำมบริษทัฯ อยูร่ะหว่ำงกำรบริหำรจดักำรภำระหน้ี โดยจะด ำเนินกำรแปลงเงินกูร้ะยะสั้นบำงส่วนให้เป็นเงินกู้
ระยะยำวเพ่ิมเติม เพ่ือรักษำอตัรำส่วนสภำพคล่องอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง 1 เท่ำ 

บริษทัฯ มีนโยบำยใชบ้ริกำรวงเงินสินเช่ือจำกสถำบนักำรเงินมำกกวำ่ 1 แห่ง (เพื่อกระจำยควำมเส่ียง) ณ ส้ินปี 
2558 วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจำกสถำบนักำรเงินอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมำณธุรกิจท่ีเพ่ิมข้ึนจำก
กำรขยำยตวัของบริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ สำมำรถออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange- B/E) ในกำรกูเ้งินโดยตรงจำกตลำดทุน ในอตัรำ
ดอกเบ้ียท่ีต ่ำกวำ่อตัรำดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บจำกธนำคำร โดยตัว๋ท่ีออกมีอำยุ 3-6 เดือน ซ่ึงควำมส ำเร็จในกำรระดมทุน
โดยตรงจำกตลำดทุนจะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรจดัหำเงินทุนระยะสั้นเม่ือจ ำเป็นไดอี้กช่องทำงหน่ึง 

 
(5) ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น 
 

ณ 31 ธันวาคม 2558  
หน่วย : ลำ้นบำท 

ภาระผูกพนั รวม 
ระยะเวลาการช าระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี 

เงินกูร้ะยะยำว 254.6 54.1 133.6 66.9 
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ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต  
 
ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อกำรด ำเนินงำนในอนำคตพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

1 ภำวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงกับรำยได้ของบริษัทฯ โดยจะเห็นได้จำกในปีท่ีผ่ำนมำ 
เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั ท ำใหผู้บ้ริโภคลดกำรใชจ่้ำยท่ีไม่จ ำเป็นลง อีกทั้งภำวะเศรษฐกิจของประเทศในแถบยโุรป, จีนและ
อเมริกำ ยงัคงอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีเปรำะบำงซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัปี 2559 แต่ส ำหรับผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ จะไดรั้บ
ผลกระทบไม่มำกนกั เน่ืองจำกเป็นสินคำ้อำหำรท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพและพ่ึงพำตลำดภำคกำรส่งออกค่อนขำ้งนอ้ย  

 
2 ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบประเภทเน้ือสัตว ์โดยเฉพำะรำคำของเน้ือสุกรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั ส่งผลกระทบ

โดยตรง ท ำใหต้น้ทุนกำรผลิตสูงข้ึน ท ำใหอ้ตัรำก ำไรขั้นตน้ลดลง แต่อยำ่งไรก็ตำม จำกกำรท่ีบริษทัฯ มีฟำร์มสุกรเป็นของ
ตวัเอง รวมทั้งกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงรำคำของเน้ือสุกรอยูต่ลอดเวลำ เม่ือแนวโนม้รำคำสูงข้ึนค่อนขำ้งจะแน่ชดั บริษทั
ฯ จะท ำกำรสตอ๊กเน้ือสุกรไวเ้พียงพอส ำหรับกำรผลิตประมำณ 3-6 เดือน เพ่ือลดผลกระทบจำกกำรเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนกำร
ผลิต อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้ ำทำงดำ้นรำคำ ดงันั้นท่ีผำ่นมำบริษทัฯ สำมำรถข้ึนรำคำสินคำ้ในอตัรำท่ีเหมำะสม ให้สอดคลอ้ง
กบัตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึน นอกจำกน้ีกำรมีฟำร์มสุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยให้ก ำไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมำก
จนเกินไป เพรำะในขณะท่ีรำคำสุกรสูงนั้นธุรกิจฟำร์มสุกรก็จะมีอตัรำก ำไรขั้นตน้สูงตำมไปดว้ย จึงสำมำรถชดเชยก ำไร
ขั้นตน้จำกสินคำ้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้ 

ทำงดำ้นวตัถุดิบประเภทปลำ ก็มีควำมเส่ียงต่อผลประกอบกำรของบริษทัฯเช่นเดียวกนั เน่ืองจำกเป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อ
ใชใ้นกำรผลิตสินคำ้ประเภทอำหำรทะเล ซ่ึงมียอดขำยคิดเป็นร้อยละ 35 ของยอดขำยทั้งบริษทั บริษทัฯไดพ้ยำยำมปรับปรุง
สูตรให้สำมำรถใชป้ลำจำกแหล่งอ่ืนๆนอกประเทศได ้ซ่ึงจะท ำให้ผลกระทบท่ีมีต่อตน้ทุนของปลำนั้นลดลงได ้รวมถึง
พิจำรณำกกัตุนปลำแช่แขง็ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสมเพ่ือใหบ้ริษทัฯสำมำรถท ำก ำไรไดใ้นสภำวะท่ีปลำมีรำคำแพง 

 
3 ผูป้ระกอบกำรร้ำนคำ้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะเรียกเก็บอตัรำค่ำธรรมเนียมและ

ค่ำใชจ่้ำยต่ำงๆ ในกำรน ำสินคำ้เขำ้ไปวำงจ ำหน่ำยในอตัรำท่ีสูงข้ึนในทุกๆปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิม่เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) ของ
บริษัทฯ ที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเวปไซต์ของบริษัทฯ www.sorkon.co.th 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษทัฯ  เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯและบริษทัย่อย 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี  และในการจดัท างบการเงินดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  มีการ
พิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม ่าเสมอ และเป็นไปตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  มีการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอยา่ง
เพียงพอ ทั้งน้ี งบการเงินดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจาก 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และ
ดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ  โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว ปรากฏไวใ้นรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ซ่ึงแสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

 
 

 
 
 
 

 

(นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์) 
ประธานกรรมการ 

(นายเจริญ  รุจิราโสภณ) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน โดยมีนายวรพล โลพนัธ์ศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล นายประสาร มฤคพิทกัษ ์และนายชูศกัด์ิ วิจกัขณา เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิ
บาล ซ่ึงกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือพนกังาน หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

ในปี 2558 ได้มีการจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดย
คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดท้ าการสอบ
ทานงบการเงินของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใน
ดา้นการดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส เช่ือถือได้และถูกตอ้งเพียงพอ ตลอดจน
ก ากบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับท่ีเ ก่ียวข้อง รวมทั้ งการให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทั การตรวจสอบดงักล่าวส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผูส้อบ
บญัชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  การตรวจสอบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ี
เช่ือถือได ้ และรายงานทางการเงินไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  โดยมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  
พร้อมทั้งระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ การปฏิบติังานต่างๆ 
สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  การบริหารจดัการมีความโปร่งใส และรายงานทางการเงิน
ต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม มีการตรวจสอบดูแลการท ารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามท่ีบริษทัฯ ไดก้  าหนดไวอ้ยา่งครบถว้น  
 
 
 
 
 
 
       

(นายวรพล  โลพนัธ์ศรี) 
ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธันวาคม 2558 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                             
ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 งบก ำไรขำดทุนรวม งบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จรวม งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัและหมำยเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดงักล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้            
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ซ่ึงก ำหนดใหข้ำ้พเจำ้ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด               
ดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบติังำนตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบ
กำรเงินปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใชว้ิธีกำรตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้ำซ่ึงหลกัฐำนกำรสอบบญัชีเก่ียวกบัจ ำนวนเงินและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน วธีิกำรตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัของงบกำรเงินไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมินควำมเส่ียงดงักล่ำว ผูส้อบบญัชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ี
เก่ียวขอ้งกบักำรจดัท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของ
กำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ี
ผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีท่ีจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร รวมทั้งกำรประเมิน
กำรน ำเสนองบกำรเงินโดยรวม 

ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 
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ความเห็น 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผลกำรด ำเนินงำนและ             
กระแสเงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย                 
และเฉพำะของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำน         
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน   
 
 
 

 
 

พิมพใ์จ มำนิตขจรกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4521 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภำพนัธ์ 2559 
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 66,761,657        26,944,603        35,844,996        3,440,919          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 392,763,662     364,391,222     378,546,824     351,728,812     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 6 -                          -                          102,173,068     97,269,052        

สินคา้คงเหลือ 9 192,494,615     188,954,048     97,430,679        103,584,813     

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 7,618,805          5,938,408          5,124,124          3,270,442          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 659,638,739     586,228,281     619,119,691     559,294,038     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 1,371,224          1,351,892          -                          -                          

เงินให้กูย้มืแก่บริษทัอ่ืน 5,000,000          -                          5,000,000          -                          

เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          306,688,198     292,188,898     

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 12 328,283,237     331,844,299     55,030,000        62,530,000        

สุกรพนัธ์ุ 13 20,903,343        14,762,023        -                          -                          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 825,432,837     639,671,999     359,435,088     271,910,554     

สินทรัพยชี์วภาพ 889,898             -                          -                          -                          

สิทธิการเช่าอาคาร 15 998,974             1,997,947          998,974             1,997,947          

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 16 19,834,144        18,490,606        19,510,676        18,175,666        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 3,885,586          1,939,354          -                          -                          

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 10,107,947        12,277,715        9,546,925          11,952,589        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,216,707,190  1,022,335,835  756,209,861     658,755,654     

รวมสินทรัพย์ 1,876,345,929  1,608,564,116  1,375,329,552  1,218,049,692  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 550,889,385     427,922,627     476,725,432     371,562,841     

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 6, 18 255,479,356     248,345,179     201,538,883     203,888,472     

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          46,000,000        44,000,000        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 19 1,664,623          3,147,018          765,301             2,141,126          

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 54,022,585        28,560,000        14,159,585        12,547,000        

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 16,274,090        12,825,403        7,015,885          1,668,406          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 19,869,859        14,942,117        14,482,830        10,899,014        

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 898,199,898     735,742,344     760,687,916     646,706,859     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด

   ช าระภายในหน่ึงปี 19 1,949,076          3,611,095          948,991             1,714,293          

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ

   ภายในหน่ึงปี 20 200,597,916     150,088,700     21,209,916        4,458,700          

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 5,810,571          10,600,500        5,444,210          10,225,242        

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9,456,563          6,546,679          462,411             224,001             

ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 21 59,488,132        37,299,962        38,371,261        19,686,782        

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 277,302,258     208,146,936     66,436,789        36,309,018        

รวมหนีสิ้น 1,175,502,156  943,889,280     827,124,705     683,015,877     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

      หุ้นสามญั 24,255,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 242,550,000     242,550,000     242,550,000     242,550,000     

   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูค่าแลว้

      หุ้นสามญั 24,255,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท 242,550,000     242,550,000     242,550,000     242,550,000     

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 50,281,000        50,281,000        50,281,000        50,281,000        

ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน 37,552,153        37,552,153        -                          -                          

ก าไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 23 24,255,000        24,255,000        24,255,000        24,255,000        

   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 256,553,778     218,073,938     152,951,711     139,780,679     

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 88,585,037        90,502,174        78,167,136        78,167,136        

ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 699,776,968     663,214,265     548,204,847     535,033,815     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,066,805          1,460,571          -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 700,843,773     664,674,836     548,204,847     535,033,815     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,876,345,929  1,608,564,116  1,375,329,552  1,218,049,692  

-                      -                      -                      -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุน

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 2,378,557,557  2,217,481,111  1,695,786,322  1,584,489,981  

รายไดอ่ื้น 15,748,009        15,472,860        54,478,269        38,255,868        

รวมรำยได้ 2,394,305,566  2,232,953,971  1,750,264,591  1,622,745,849  

ค่ำใช้จ่ำย

ตน้ทุนขาย 1,614,538,982  1,520,013,794  1,115,050,954  1,093,016,573  

คา่ใช้จ่ายในการขาย 298,483,645     279,372,444     267,289,283     253,753,948     

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 305,193,569     278,649,640     243,777,121     215,416,973     

รวมค่ำใช้จ่ำย 2,218,216,196  2,078,035,878  1,626,117,358  1,562,187,494  

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 176,089,370     154,918,093     124,147,233     60,558,355        

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (23,746,003)      (16,287,454)      (15,845,682)      (14,216,197)      

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 152,343,367     138,630,639     108,301,551     46,342,158        

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (30,096,818)      (27,212,333)      (12,863,819)      (3,062,584)        

ก ำไรส ำหรับปี 122,246,549     111,418,306     95,437,732        43,279,574        

กำรแบ่งปันก ำไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123,490,078     111,136,102     95,437,732        43,279,574        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,243,529)        282,204             

122,246,549     111,418,306     

ก ำไรต่อหุ้น 26

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 5.09 4.58 3.93 1.78

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2558 2557 2558 2557

ก ำไรส ำหรับปี 122,246,549     111,418,306     95,437,732        43,279,574        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

     ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (40,592)              62,860               -                          -                          

รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (914,285)            -                          -                          -                          

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 182,857             -                          -                          -                          

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (22,893,077)      -                          (19,456,813)      -                          

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 4,578,616          -                          3,891,363          -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (19,086,481)      62,860               (15,565,450)      -                          

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 103,160,068     111,481,166     79,872,282        43,279,574        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 104,411,411     111,198,962     79,872,282        43,279,574        

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,251,343)        282,204             

103,160,068     111,481,166     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน

ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 152,343,367     138,630,639     108,301,551     46,342,158        

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 783,020             -                          783,020             -                          

   คา่เส่ือมราคา 57,195,438        42,838,677        31,144,284        26,001,474        

   คา่เส่ือมราคาสุกรพนัธุ์ 6,891,972          4,314,355          -                          -                          

   คา่ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าอาคาร 998,973             1,089,544          998,973             1,089,544          

   คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,912,604          2,405,420          2,824,632          2,329,491          

   คา่เช่าจ่ายรอตดับญัชี 328,410             246,501             238,410             224,001             

   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          (137,384)            -                          -                          

   คา่เผ่ือการดอ้ยคา่สินทรัพย ์(โอนกลบั) (98,158)              129,191             (98,158)              129,191             

   รายการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 5,034,978          (4,982,999)        5,034,978          (4,982,999)        

   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 257,982             558,521             249,876             105,923             

   ก  าไรจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ (3,162,739)        (1,018,000)        (142,871)            (613,887)            

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสุกรพนัธุ์ (5,465,943)        (4,041,836)        -                          -                          

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (1,500,000)        (612,675)            (1,500,000)        -                          

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,382,236          3,672,107          1,783,906          2,064,415          

   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 138,698             (621,457)            234,682             130,214             

   ก  าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่าอาคาร -                          (981,313)            -                          (981,313)            

   คา่ใช้จ่ายดอกเบ้ีย 23,746,003        16,287,454        15,845,682        14,216,197        

   รายไดด้อกเบ้ีย (323,548)            (492,128)            (4,252,872)        (4,056,891)        

   รายไดเ้งินปันผล -                          -                          (43,896,877)      (25,955,374)      

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนีสิ้นด ำเนินงำน 243,463,293     197,284,617     117,549,216     56,042,144        

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (29,355,868)      (69,106,047)      (27,573,491)      (71,307,624)      

   สินคา้คงเหลือ (15,899,439)      (19,354,255)      1,119,156          1,652,756          

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,680,397)        (1,249,419)        (1,853,682)        (1,337,010)        

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,169,768          (1,917,349)        2,405,664          (1,643,224)        

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (3,081,760)        50,938,402        (10,810,202)      44,428,130        

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 4,927,742          2,030,816          3,583,816          1,915,411          

   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,581,474          3,601,219          -                          -                          

   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,087,143)        (2,437,350)        (2,556,239)        (1,617,930)        

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 199,037,670     159,790,634     81,864,238        28,132,653        

   จ่ายภาษีเงินได้ (28,741,282)      (23,198,322)      (8,406,009)        (4,791,645)        

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 170,296,388     136,592,312     73,458,229        23,341,008        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (19,332)              (1,156,826)        -                          -                          

เงินสดจ่ายคา่หุน้ใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,147,458)        -                          -                          -                          

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (14,499,300)      -                          

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          (5,000,000)        (26,010,000)      

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัอ่ืน (5,000,000)        -                          (5,000,000)        -                          

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (184,939,600)    (228,193,988)    (62,437,976)      (49,320,612)      

ซ้ือสุกรพอ่แม่พนัธุ์และตน้ทุนระหวา่งเล้ียง (8,171,514)        (3,916,060)        -                          -                          

ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (4,256,146)        (2,077,424)        (4,159,646)        (2,077,424)        

ซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (3,938,938)        -                          -                          -                          

เงินสดจ่ายมดัจ าเพ่ือซ้ือท่ีดิน (48,750,000)      -                          (48,750,000)      -                          

สินทรัพยชี์วภาพเพ่ิมข้ึน (889,898)            -                          -                          -                          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดินและอุปกรณ์ 6,708,707          1,031,023          652,533             626,455             

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่าอาคาร -                          2,000,000          -                          2,000,000          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสุกรพนัธุ์ 7,928,059          5,622,234          -                          -                          

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9,000,000          994,859             9,000,000          -                          

เงินสดรับดอกเบ้ีย 320,864             494,421             4,086,632          3,938,310          

เงินปันผลรับ -                          -                          43,896,877        25,955,374        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (233,155,256)    (225,201,761)    (82,210,880)      (44,887,897)      

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 122,966,758     102,596,276     105,162,591     97,903,126        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                          -                          2,000,000          18,000,000        

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 103,101,448     101,000,000     31,801,448        -                          

จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (27,129,647)      (30,155,700)      (13,437,647)      (16,463,700)      

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินลดลง (3,144,414)        (4,604,445)        (2,141,127)        (3,352,203)        

จ่ายดอกเบ้ีย (27,233,958)      (21,461,347)      (15,527,287)      (14,031,114)      

เงินสดรับคา่หุน้จากผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,000,700          -                          -                          -                          

จ่ายเงินปันผลจ่ายแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (143,123)            (84,626)              -                          -                          

จ่ายเงินปันผล (66,701,250)      (58,939,650)      (66,701,250)      (58,939,650)      

เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 102,716,514     88,350,508        41,156,728        23,116,459        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 39,857,646        (258,941)            32,404,077        1,569,570          

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (40,592)              62,860               -                          -                          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 26,944,603        27,140,684        3,440,919          1,871,349          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 66,761,657        26,944,603        35,844,996        3,440,919          
-                          -                          -                          -                          

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

   ซ้ืออุปกรณ์โดยท าสญัญาเช่าการเงิน -                          3,534,287          -                          2,676,308          

   ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่จ่ายช าระเงิน 9,687,805          14,672,852        8,142,218          -                          

   ดอกเบ้ียจ่ายส่วนท่ีบนัทึกเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4,016,087          5,184,396          -                          -                          

   รับรู้ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการตีราคาทรัพยสิ์น 731,428 -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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(หน่วย: บาท)

ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุนจาก ส่วนของผูมี้

แปลงคา่งบการเงิน ส่วนเกินทุนจาก การเปล่ียนแปลง รวม รวม ส่วนไดเ้สียท่ี

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินทุน ก าไรสะสม ท่ีเป็นเงินตรา ส่วนเกินทุนจาก การตีราคาท่ีดิน สดัส่วนการถือหุน้ องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ไม่มีอ  านาจควบคุม รวมส่วน

และช าระแลว้ หุน้สามญั หุน้ทุนซ้ือคืน จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ต่างประเทศ การตีราคาท่ีดิน ของบริษทัย่อย ในบริษทัย่อย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัย่อย ของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2556 242,550,000      50,281,000      37,552,153      24,255,000      165,877,486    (37,299)           78,167,136      10,659,759      1,649,718        90,439,314      610,954,953    1,262,993        612,217,946    

ก าไรส าหรับปี -                       -                     -                     -                     111,136,102    -                     -                     -                     -                     -                     111,136,102    282,204          111,418,306    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                     -                     -                     -                     62,860            -                     -                     -                     62,860            62,860            -                     62,860            

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                     -                     -                     111,136,102    62,860            -                     -                     -                     62,860            111,198,962    282,204          111,481,166    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยลดลง -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (84,626)           (84,626)           

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                       -                     -                     -                     (58,939,650)     -                     -                     -                     -                     -                     (58,939,650)     -                     (58,939,650)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 242,550,000      50,281,000      37,552,153      24,255,000      218,073,938    25,561            78,167,136      10,659,759      1,649,718        90,502,174      663,214,265    1,460,571        664,674,836    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 242,550,000      50,281,000      37,552,153      24,255,000      218,073,938    25,561            78,167,136      10,659,759      1,649,718        90,502,174      663,214,265    1,460,571        664,674,836    

ก าไรส าหรับปี -                       -                     -                     -                     123,490,078     -                     -                     -                     -                     -                     123,490,078    (1,243,529)        122,246,549    

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                       -                     -                     -                     (18,308,988)      (40,592)           -                     (729,087)         -                     (769,679)         (19,078,667)     (7,814)                (19,086,481)     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                       -                     -                     -                     105,181,090    (40,592)           -                     (729,087)            -                     (769,679)         104,411,411    (1,251,343)      103,160,068    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   ของบริษทัย่อยเพ่ิมข้ึน -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     857,577          857,577          

ส่วนต ่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุน้

   ในบริษทัย่อย -                       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     (1,147,458)      (1,147,458)      (1,147,458)      -                     (1,147,458)      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                       -                     -                     -                     (66,701,250)      -                     -                     -                     -                     -                     (66,701,250)     -                          (66,701,250)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 242,550,000      50,281,000      37,552,153      24,255,000      256,553,778    (15,031)           78,167,136      9,930,672        502,260          88,585,037      699,776,968    1,066,805        700,843,773    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2558

งบกำรเงนิรวม

ส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ
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บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2558

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น
ก าไรขาดทนุ
เบด็เสร็จอ่ืน

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมลูค่า ก าไรสะสม ส่วนเกินทนุจาก รวมส่วน
และช าระแลว้ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร การตีราคาท่ีดิน ของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 242,550,000          50,281,000            24,255,000            155,440,755          78,167,136            550,693,891          
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              43,279,574            -                              43,279,574            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              -                              -                              -                              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              43,279,574            -                              43,279,574            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (58,939,650)           -                              (58,939,650)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 242,550,000          50,281,000            24,255,000            139,780,679          78,167,136            535,033,815          

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2557 242,550,000          50,281,000            24,255,000            139,780,679          78,167,136            535,033,815          
ก าไรส าหรับปี -                              -                              -                              95,437,732            -                              95,437,732            
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                              -                              -                              (15,565,450)           -                              (15,565,450)           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                              -                              -                              79,872,282            -                              79,872,282            
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28) -                              -                              -                              (66,701,250)           -                              (66,701,250)           
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวำคม 2558 242,550,000          50,281,000            24,255,000            152,951,711          78,167,136            548,204,847          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยอำหำรแปรรูปจำกเน้ือสัตว ์ท่ีอยู่ตำมท่ี    
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำย              
กำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก(  งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั (มหำชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

   อตัรำร้อยละ 
  จดัตั้งข้ึน ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2558 2557 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จ ำกดั ธุรกิจเพำะพนัธ์ุและจ ำหน่ำย ไทย 100 100 
    สุกร    
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอำหำร    
บริษทั มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ ไทย 99 99 
    ประเภทอำหำร    
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั ธุรกิจร้ำนอำหำรและ ไทย 100 - 
    เคร่ืองด่ืม    
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   อตัรำร้อยละ 
  จดัตั้งข้ึน ของกำรถือหุน้ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ 2558 2557 
บริษทั ส  .เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ ำกดั  ใหบ้ริกำรฝึกอบรมและสมัมนำ ไทย 100 - 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด )กรุงเทพฯ (จ ำกดั  ธุรกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ไทย 79 - 
    และธุรกิจแฟรนไชส์    
S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ ์ เนเธอร์แลนด ์ 100 100 
     ประเภทอำหำร    

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ        
มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยได้จดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

 จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยแปลงค่ำเป็น
เงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวได้
แสดงไวเ้ป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดง
กำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

 ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคต      
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

บริษทัฯไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557)  และฉบบัใหม่ท่ีออก
โดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2558 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับมีกำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดให้กิจกำรตอ้งรับรู้รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมำตรฐำนฉบบัเดิมอนุญำตให้
กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดงักล่ำวทนัทีในก ำไรขำดทุน หรือในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในก ำไรขำดทุนก็ได ้  

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ีเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้
รำยกำรก ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัทนัทีในก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 10 ก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรจดัท ำงบกำรเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหำเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับงบกำรเงินรวมท่ีเดิมก ำหนดอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 
27  เร่ือง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกักำรเก่ียวกบั
กำรพิจำรณำว่ำผูล้งทุนมีอ ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใตม้ำตรฐำนฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่ำ
ตนควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนได ้หำกตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำร 
ท่ีเข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงิน
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำ           
ก่ึงหน่ึงก็ตำม กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัน้ีส่งผลใหฝ่้ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งมำกในกำรทบทวน
วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน ำบริษทัใดใน
กลุ่มกิจกำรมำจดัท ำงบกำรเงินรวมบำ้ง 

 กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
กำรร่วมคำ้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดให้กิจกำรท่ีลงทุนในกิจกำรใดๆตอ้งพิจำรณำ
ว่ำตนมีกำรควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรำยอ่ืนในกิจกำรนั้นหรือไม่ หำกกิจกำรมีกำร
ควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรำยอ่ืนในกิจกำรท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ำกิจกำรนั้นเป็นกำรร่วมกำรงำน 
(Joint arrangement) หลงัจำกนั้น กิจกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรก ำหนดประเภทของกำรร่วมกำรงำน
นั้นวำ่เป็น กำรด ำเนินงำนร่วมกนั (Joint operation) หรือ กำรร่วมคำ้ (Joint venture) และบนัทึกส่วน
ไดเ้สียจำกกำรลงทุนให้เหมำะสมกบัประเภทของกำรร่วมกำรงำน กล่ำวคือ หำกเป็นกำรด ำเนินงำน
ร่วมกัน ให้กิจกำรรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย์ หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยแต่ละรำยกำรของกำร
ด ำเนินงำนร่วมกนัตำมส่วนท่ีตนมีสิทธิตำมสัญญำในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของตน แต่หำกเป็นกำร
ร่วมคำ้ ใหกิ้จกำรรับรู้เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิส่วนไดเ้สียในงบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธี
ส่วนไดเ้สีย หรืองบกำรเงินรวม )หำกมี (และรับรู้เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร มำตรฐำนดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน 

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดเร่ืองกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษทัย่อย             
กำรร่วมกำรงำน บริษทัร่วม รวมถึงกิจกำรท่ีมีโครงสร้ำงเฉพำะตวั มำตรฐำนฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มำตรฐำนฉบบัน้ีก ำหนดแนวทำงเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักำรวดั
มูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรตอ้งวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตำมขอ้ก ำหนด
ของมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจกำรจะตอ้งวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นตำมหลกักำรของมำตรฐำนฉบบัน้ีและ
ใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเร่ิมใชม้ำตรฐำนน้ี  

 มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
)ปรับปรุง 2558 ( และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ

งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั ยกเวน้
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม และแนวปฏิบติัทำงบญัชีส ำหรับกำรวดัมูลค่ำและ
รับรู้รำยกำรของพืชเพื่อกำรให้ผลิตผล ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่อ
งบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้ซ่ึงยงัไม่สำมำรถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำม
เป็นเจำ้ของสินค้ำให้กับผูซ้ื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกับสินค้ำโดย         
ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือน นับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีกำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำ
จำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 
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4.4 สินค้าคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและสินคำ้ระหวำ่งผลิตแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำ
ใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง  และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถุดิบ สำรเคมี อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน  

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้นบริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ )ถำ้มี(  

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน/รำคำท่ีตีใหม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือม
รำคำสะสม และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี) 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทุน ณ วนัท่ีไดสิ้นทรัพยม์ำ หลงัจำกนั้นบริษทัฯจดัให้มี
กำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระและบนัทึกสินทรัพย์ดังกล่ำวในรำคำตีใหม่ ทั้งน้ี 
บริษทัฯจดัใหมี้กำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งักล่ำวเป็นคร้ังครำวเพื่อมิใหร้ำคำตำมบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยติุธรรมอยำ่งมีสำระส ำคญั 
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 บริษทัฯบนัทึกส่วนต่ำงซ่ึงเกิดจำกกำรตีรำคำสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 

 - บริษทัฯบนัทึกรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรตีรำคำใหม่ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนและรับรู้จ ำนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน” ในส่วนของผูถื้อหุ้น อยำ่งไร
ก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษทัฯไดรั้บรู้รำคำท่ีลดลงในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรำยไดไ้ม่เกินจ ำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึง
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยปีก่อนแลว้ 

 - บริษทัฯรับรู้รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
อยำ่งไรก็ตำม หำกสินทรัพยน์ั้นเคยมีกำรตีรำคำเพิ่มข้ึนและยงัมียอดคงคำ้งของบญัชี “ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำท่ีดิน” อยู่ในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหม่จะถูกรับรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ ำนวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน” 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร  20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  5 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 บริษทัฯตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตัดรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพยไ์ม่สำมำรถน ำมำหักกบัขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็น  
เงินปันผลได ้

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำน
ในกำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้มือ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ี
เกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 
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4.9 สุกรพนัธ์ุ 

 บริษทัย่อยถือว่ำสุกรพ่อพนัธ์ุและแม่พนัธ์ุมีอำยุกำรให้ประโยชน์เท่ำกับ 3 ปี และหลังจำกนั้นจะ
สำมำรถขำยต่อไดใ้นรำคำประมำณ 6,500 บำทต่อตวั 

4.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯจะบนัทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำร
เร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
สะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงักล่ำวเม่ือมี              
ขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดั
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำย            
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

       อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5 - 10 ปี 

4.11 สิทธิการเช่าอาคารและค่าตัดจ าหน่าย 

 สิทธิกำรเช่ำอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม  )ถ้ำมี(         
ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำอำคำรค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

4.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ  
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 
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4.13 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่
มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำ
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.14 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

4.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯรับรู้
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์นั้ น ทั้ งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของ
สินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย ์บริษทัฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละ
ค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงใน
สภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์                 
ท่ีก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย บริษทัฯใช้แบบจ ำลองกำร
ประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะไดม้ำ
จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักด้วยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำม 
รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้
ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน ยกเวน้ในกรณีท่ีดินซ่ึงใช้
วิธีกำรตีรำคำใหม่และไดบ้นัทึกส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไวใ้นส่วนของผูถื้อหุ้น ขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ไม่เกินไปกวำ่ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีเคยบนัทึกไว ้

 หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นวำ่ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดย
รับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลับ
รำยกำรส่วนท่ีเกินกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน        
ซ่ึงบริษทัฯถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 

 บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลด            
แต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำร
ประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน เป็นคร้ังแรกในปี 
2554  บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงกำรเปล่ียนแปลงท่ีมำกกว่ำหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตำม
นโยบำยกำรบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบัก ำไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 
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4.17 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแล้ว และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

4.18 ภาษีเงินได้ 

 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ  โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี  
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้ง
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและ         
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษี     
 ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.19 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย              
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้            
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ
สถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบ
กำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบ                    
งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใช้ดุลยพินิจและ                 
กำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า 

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน           
ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษทัฯ
ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 
อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำ
รำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลอง
ไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงสภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และ
กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 บริษทัฯแสดงมูลค่ำของท่ีดินดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ ซ่ึงรำคำท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระ 
โดยใช้วิธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับสินทรัพยป์ระเภทท่ีดิน ซ่ึงกำรประเมินมูลค่ำดงักล่ำวตอ้ง
อำศยัขอ้สมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นหมำยเหตุ 14 

นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำ
และบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในกำรบนัทึกและวดัมูลค่ำของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้ำ ตลอดจนกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ         
ในภำยหลัง ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำก
สินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ีเหมำะสมในกำร
ค ำนวณหำมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กั
ภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯจะมีก ำไรทำงภำษีใน
อนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งประมำณกำรว่ำบริษทัฯควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวน
เท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2558 2557 2558 2557 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
)ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้(       

 ขำยสินคำ้ - - 31,495 30,099 ก ำไรขั้นตน้ประมำณ          
ร้อยละ 7 - 15 

 รำยไดค่้ำเช่ำ - - 98 166 ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
 รำยไดค่้ำบริกำร - - 1,001 1,805 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
 รำยไดค่้ำขำยอุปกรณ์และพสัดุ - - 395 117 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
 เงินปันผลรับ - - 43,897 25,955 ตำมท่ีประกำศ 
    ดอกเบ้ียรับ - - 3,962 3,579 ร้อยละ 3.86 - 4.50 ต่อปี 
 ซ้ือสินคำ้ - - 306,797 280,665 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม

ร้อยละ 5 - 20 
 ค่ำเช่ำจ่ำย - - 90 - ตำมสัญญำท่ีตกลงร่วมกนั 
 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 407 - รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
    ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,068 896 ร้อยละ 3 ต่อปี 
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทท่ี เ ก่ียวข้องกัน ณ ว ันท่ี  31 ธันวำคม 2558 และ 2557                   
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  )หมายเหตุ 8)     
 บริษทัยอ่ย - - 7,535 2,809 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
 บริษทัยอ่ย - - 102,173 97,269 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น  )หมายเหตุ 18)     
 บริษทัยอ่ย - - 20,963 22,479 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย     
 บริษทัยอ่ย - - 46,000 44,000 

เงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยและเงินกูย้มืจำกบริษทัยอ่ย 

 ยอดคงคำ้งของเงินใหกู้ย้มื และเงินกูย้มืระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 และ 
2557 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 
2557 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง   
ระหวำ่งปี 

ขำดทุน                
จำกอตัรำ
แลกเปล่ียน       
ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวำคม 
2558 

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ  ำกดั  บริษทัยอ่ย 9,500 3,000 (10,000) - 2,500 
บริษทั มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 82,000 27,000 (15,000) - 94,000 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. บริษทัยอ่ย 5,769 - - (96) 5,673 

รวม  97,269 30,000 (25,000) (96) 102,173 

(หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

เงินกูย้มื 
ลกัษณะ

ควำมสมัพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม  
2557 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวำ่งปี 

ลดลง   
ระหวำ่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 
2558 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั  บริษทัยอ่ย 44,000 46,000 (44,000) 46,000 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์
พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,005 86,824 62,464 69,054 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 1,448 1,722 1,057 1,319 
รวม 77,453 88,546 63,521 70,373 

 ภำระค ้ำประกนักบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัใหก้บักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ     
      งบกำรเงินขอ้ 29.3 (3) 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 1,303 2,097 1,017 1,933 
เงินฝำกธนำคำร 65,459 24,848 34,828 1,508 
รวม 66,762 26,945 35,845 3,441 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 เงินฝำกออมทรัพยมี์อตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.125 ถึง 0.75 ต่อปี               
(2557: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ลูกหน้ีกำรคำ้  -กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ - - 2,259 2,230 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 2,259 2,230 
ลูกหน้ีกำรคำ้ กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั -     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 379,105 352,241 361,263 339,339 
คำ้งช ำระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน 7,758 3,722 5,463 1,696 
 3 - 6 เดือน 39 412 39 253 
 6 - 12 เดือน 133 26 - 26 
 มำกกวำ่ 12 เดือน 309 289 284 289 
รวม 387,344 356,690 367,049 341,603 
หกั :ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (206) (159) (48) - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 387,138 356,531 367,001 341,603 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 387,138 356,531 369,260 343,833 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,531 - 
ดอกเบ้ียคำ้งรับกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 745 579 
เงินทดรองจ่ำยพนกังำน 765 157 765 157 
อ่ืน ๆ 4,861 7,703 3,246 7,160 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,626 7,860 9,287 7,896 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ  392,764 364,391 378,547 351,729 
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9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน  
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ              

ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 35,891 39,642 (312) (152) 35,579 39,490 
งำนระหวำ่งท ำ 19,499 17,860 (453) (885) 19,046 16,975 
วตัถุดิบ 57,185 54,668 (6,279) (970) 50,906 53,698 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 37,126 36,780 - - 37,126 36,780 
ลูกสุกรระหวำ่งเล้ียง 44,110 35,286 - - 44,110 35,286 
ผลผลิตระหวำ่งเพำะปลูก 20 461 - - 20 461 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 5,708 6,264 - - 5,708 6,264 

รวม 199,539 190,961 (7,044) (2,007) 192,495 188,954 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทุน  
ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิ          

     ท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 28,586 34,742 (312) (152) 28,274 34,590 
งำนระหวำ่งท ำ 19,499 17,860 (453) (885) 19,046 16,975 
วตัถุดิบ 24,373 18,630 (6,279) (970) 18,094 17,660 
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ 29,275 30,913 - - 29,275 30,913 
อะไหล่และวสัดุโรงงำน 2,742 3,447 - - 2,742 3,447 

รวม 104,475 105,592 (7,044) (2,007) 97,431 103,585 

ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 9 ลำ้นบำท (2557: 3 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร และมี
กำรกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 4 ลำ้นบำท (2557: 8 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกั
จำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 

10. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ีคือเงินฝำกประจ ำซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือ 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

    เงินปันผลที่บริษทัฯ 

 ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน รับระหวำ่งปี 

ช่ือบริษทั 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ  ำกดั 45 ลำ้นบำท 45 ลำ้นบำท 100 100 44,968 44,968 - - 

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั 120 ลำ้นบำท 120 ลำ้นบำท 99 99 119,225 119,225 43,897 25,955 

บริษทั มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ำกดั  85 ลำ้นบำท 85 ลำ้นบำท 99 99 127,992 127,992 - - 

บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บอเวอเรจ จ ำกดั  10 ลำ้นบำท - 100 - 10,000 - - - 

บริษทั ส  .เทรนน่ิงเซ็นเตอร์  จ  ำกดั  0.5 ลำ้นบำท - 100 - 500 - - - 

บริษทั ไทยโฮมฟู้ด )กรุงเทพฯ(  จ ำกดั  5 ลำ้นบำท - 79 - 3,999 - - - 

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 100 เหรียญยโูร 100 เหรียญยโูร 100 100 4 4 - - 

     306,688 292,189 43,897 25,955 

 วนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขำ้ลงทุนบริษทั 
ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในอตัรำร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน โดย
มีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืมในห้ำงสรรพสินคำ้เอ็มควอเทียร์ ช่ือร้ำน 
“แซ่บคลำสสิค” บริษทัดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และไดจ้ดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 13 มีนำคม 2558 

 วนัท่ี 11 สิงหำคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขำ้ลงทุนในบริษทั              
ส   .เทรนน่ิงเซ็นเตอร์ จ  ำกัด ซ่ึงเป็นบริ ษัทท่ีจัดตั้ งใหม่ในอัตรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน                      
มีวตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจฝึกอบรมและสัมมนำ  บริษทัมีทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท และ             
จดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 28 สิงหำคม 2558 บริษทัยอ่ยเรียกช ำระค่ำหุ้นแลว้ร้อย
ละ 50 หรือประมำณ 0.5 ลำ้นบำท  

 วนัท่ี 23 กนัยำยน 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯเขำ้ลงทุนในบริษทั ไทย
โฮมฟู้ด (กรุงเทพ) จ ำกัด ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ในอตัรำร้อยละ 79 ของทุนจดทะเบียน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจร้ำนอำหำร เคร่ืองด่ืมและของฝำก รวมถึงกำรท ำธุรกิจในลกัษณะ     
แฟรนไชส์ บริษทัดงักล่ำวมีทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และจดทะเบียนกบักระทรวงพำณิชยแ์ลว้ เม่ือ
วนัท่ี 14 ตุลำคม 2558 บริษทัยอ่ยเรียกช ำระค่ำหุน้แลว้ร้อยละ 50 หรือประมำณ 4 ลำ้นบำท 

 ในวนัท่ี  28  ธนัวำคม  2558  ท่ีประชุม คณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัเพิ่มกำรลงทุนใน
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ ำกดั โดยกำรซ้ือหุ้นจำกผูถื้อหุ้นเดิม ท ำให้บริษทัมีสัดส่วนกำรถือ
ในบริษทัดงักล่ำวเป็นอตัรำร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ทีด่ินรอการพฒันา     
รำคำทุน 354,247 357,808 74,771 82,271 
หกั: ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (25,964) (25,964) (19,741) (19,741) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ  328,283 331,844 55,030 62,530 

 มูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
ท่ีดินรอกำรพฒันำ 487,969 491,630 55,030 62,630 

 มูลค่ำยติุธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชเ้กณฑร์ำคำตลำดส ำหรับท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำม
บญัชี จ ำนวน 132 ลำ้นบำท (2557: 138 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีได้รับจำกธนำคำร
พำณิชย ์ (เฉพำะบริษทัฯ: 55 ลำ้นบำท 2557: 61 ลำ้นบำท) 
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13. สุกรพนัธ์ุ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 

สุกรพนัธ์ุ 
สุกรพนัธ์ุ    

ระหวำ่งเล้ียง รวม 

ราคาทุน    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 12,378 106 12,484 
รับโอนเพิ่ม/ซ้ือ 9,371 7,885 17,256 
จ ำหน่ำย/โอน (6,209) (4,248) (10,457) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 15,540 3,743 19,283 
รับโอนเพิ่ม/ซ้ือ 16,848 8,172 25,020 
จ ำหน่ำย/โอน (7,740) (9,526) (17,266) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 24,648 2,389 27,037 

ค่าเส่ือมราคาสุกรพนัธ์ุสะสม    
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 4,834 - 4,834 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธ์ุส ำหรับปี 4,314 - 4,314 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธ์ุท่ีจ  ำหน่ำย (4,627) - (4,627) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 4,521 - 4,521 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธ์ุส ำหรับปี 6,892 - 6,892 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธ์ุท่ีจ  ำหน่ำย (5,279) - (5,279) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 6,134 - 6,134 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 11,019 3,743 14,762 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 18,514 2,389 20,903 

ค่าเส่ือมราคาสุกรพนัธ์ุส าหรับปี )ทั้งจ านวนรวมอยู่ในต้นทุนขาย(    
2557   4,314 

2558   6,892 
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14. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง          

ท่ีดิน 
อำคำรและ     
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน  /ราคาทีต่ใีหม่          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 181,743 22,507 263,548 304,913 52,636 53,928 50,958 930,233 
ซ้ือเพิ่ม 1,092 1,008 1,184 15,623 5,955 7,336 219,388 251,586 
จ ำหน่ำย - - (178) (2,142) (1,031) (4,920) - (8,271) 
ตดับญัชี - - (3,723) (16,306) (2,784) (98) (263) (23,174) 
โอนเขำ้ )ออก(  - - 43,097 10,224 4,109 139 (57,569) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 182,835 23,515 303,928 312,312 58,885 56,385 212,514 1,150,374 
ซ้ือเพิ่ม 48,975 - 11,310 18,361 10,503 475 157,769 247,393 
จ ำหน่ำย (2,620) (913) (1,131) (2,248) (1,092) (1,761) - (9,765) 
ตดับญัชี - - (259) (21,150) (6,670) - (148) (28,227) 
โอนเขำ้ )ออก(  - 347 186,337 103,982 5,459 - (296,125) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 229,190 22,949 500,185 411,257 67,085 55,099 74,010 1,359,775 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - 6,606 167,026 241,594 40,698 35,708 - 491,632 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 742 14,195 15,468 4,746 7,688 - 42,839 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ                    
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (178) (2,142) (1,018) (4,920) - (8,258) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ                   
ส่วนท่ีตดับญัชี - - (3,673) (16,093) (2,753) (98) - (22,617) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 7,348 177,370 238,827 41,673 38,378 - 503,596 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 795 20,455 22,199 7,061 6,685 - 57,195 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ                    
ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (1,018) (2,126) (829) (1,515) - (5,488) 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ                   
ส่วนท่ีตดับญัชี - - (259) (21,084) (6,626) - - (27,969) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - 8,143 196,548 237,816 41,279 43,548 - 527,334 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 6,977 - - - - - - 6,977 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - - 66 63 - - 129 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 6,977 - - 66 63 - - 7,106 
ลดลงระหวำ่งปี - - - (57) (41) - - (98) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 6,977 - - 9 22 - - 7,008 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 175,858 16,167 126,558 73,419 17,149 18,007 212,514 639,672 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 222,213 14,806 303,637 173,432 25,784 11,551 74,010 825,433 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 
 2557 (จ ำนวน 24 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 42,839 

 2558 (จ ำนวน 30 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 57,195 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ท่ีดิน 
ส่วนปรับปรุง

ท่ีดิน 
อำคำรและ        
ส่ิงปลูกสร้ำง 

เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
ส ำนกังำน ยำนพำหนะ 

งำนระหวำ่ง
ก่อสร้ำง รวม 

ราคาทุน  /ราคาทีต่ใีหม่          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 130,692 2,247 137,175 212,809 42,418 30,800 6,552 562,693 
ซ้ือเพิ่ม - - 1,184 13,485 5,036 4,204 28,089 51,998 
จ ำหน่ำย - - - - (178) (3,246) - (3,424) 

ตดับญัชี - - - (632) - - - (632) 

โอนเขำ้ )ออก(  - - 22,482 5,167 4,109 - (31,758) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 130,692 2,247 160,841 230,829 51,385 31,758 2,883 610,635 
ซ้ือเพิ่ม 48,750 - 1,976 13,612 8,802 - 46,190 119,330 
จ ำหน่ำย - - (66) (1,940) (1,092) (1,761) - (4,859) 
ตดับญัชี - - - (21,142) (6,597) - (148) (27,887) 

โอนเขำ้ )ออก(  - - 13,411 17,672 5,414 - (36,497) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 179,442 2,247 176,162 239,031 57,912 29,997 12,428 697,219 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 - 2,247 83,430 172,232 31,825 19,819 - 309,553 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 6,723 10,476 4,095 4,708 - 26,002 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ           

ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - - - (166) (3,245) - (3,411) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - - (526) - - - (526) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 - 2,247 90,153 182,182 35,754 21,282 - 331,618 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - - 8,427 12,200 6,326 4,191 - 31,144 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ           

ส่วนท่ีจ ำหน่ำย - - (66) (1,940) (829) (1,514) - (4,349) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับ         

ส่วนท่ีตดับญัชี - - - (21,084) (6,553) - - (27,637) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 - 2,247 98,514 171,358 34,698 23,959 - 330,776 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 6,977 - - - - - - 6,977 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี - - - 66 63 - - 129 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 6,977 - - 66 63 - - 7,106 
ลดลงระหวำ่งปี - - - (57) (41) - - (98) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 6,977 - - 9 22 - - 7,008 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 123,715 - 70,688 48,581 15,568 10,476 2,883 271,911 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 172,465 - 77,648 67,664 23,192 6,038 12,428 359,435 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 
2557 (จ ำนวน 10 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 26,002 

2558 (จ ำนวน 11 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร) 31,144 
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 ในปี 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้กำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใชว้ิธี
เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market approach) 

 หำกบริษทัฯและบริษทัย่อยแสดงมูลค่ำท่ีดินดงักล่ำวด้วยวิธีรำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี                  
31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 จะเป็นดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2558 2557 2558 2557 
ท่ีดิน 67,641 70,260 31,785 31,785 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำ
กำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชีเป็นจ ำนวนเงิน 37 ล้ำนบำท (2557: 9 ล้ำนบำท) (เฉพำะ           
บริษทัฯ: 35 ลำ้นบำท 2557: 5 ลำ้นบำท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแล้วแต่ยงัใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนประมำณ 309 ลำ้นบำท (2557: 310 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 216 ลำ้น
บำท 2557: 244 ลำ้นบำท) 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนกำรกู้ยืมเขำ้เป็นรำคำทุนของ
โครงกำร จ ำนวน 4 ล้ำนบำท (2557: 5 ล้ำนบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำ             
ร้อยละ 3.70 - 6.88 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์มูลค่ำสุทธิตำม จ ำนวนประมำณ 336 ลำ้นบำท 
(2557: 164 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกสถำบนักำรเงิน (เฉพำะบริษทัฯ: 142 ลำ้น
บำท 2557: 130 ลำ้นบำท) 
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15. สิทธิการเช่าอาคาร 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม/ 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 

อำคำรคลงัสินคำ้ 4,222 4,222 
พื้นท่ีในศูนยก์ำรคำ้ 4,855 4,855 

รวม 9,077 9,077 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (8,078) (7,079) 
สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 999 1,998 

   
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำส ำหรับปี 999 1,090 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน       

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558:   
รำคำทุน 34,827 34,006 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (14,993) (14,495) 

มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 19,834 19,511 

   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557:   
รำคำทุน 30,849 30,107 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (12,358) (11,931) 
มูลค่ำตำมบญัชี  - สุทธิ 18,491 18,176 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2558 และ 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2558 2557 2558 2557 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 18,491 18,821 18,176 18,428 
ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 4,256 2,077 4,160 2,077 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (2,913) (2,405) (2,825) (2,329) 
ตดับญัชี - (2) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 19,834 18,491 19,511 18,176 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 อตัรำดอกเบ้ีย งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 )ร้อยละต่อปี(  2558 2557 2558 2557 
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 6.75 - 8.125 52,474 37,923 8,310 11,563 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 3.00 - 3.25 498,415 390,000 468,415 360,000 
รวม  550,889 427,923 476,725 371,563 

 วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของบริษทัฯค ้ ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและ        
ค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

 วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของของบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงของ
บริษทัยอ่ยและค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 20,520 22,376 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  164,075 138,021 103,662 98,507 
เงินทดรองจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 321 - 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 122 103 
ค่ำส่งเสริมกำรขำยคำ้งจ่ำย 54,370 63,775 54,370 63,775 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 26,362 30,926 14,223 19,100 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ืออุปกรณ์ 9,688 14,673 8,142 - 
อ่ืน ๆ 984 950 179 27 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 255,479 248,345 201,539 203,888 

19. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 3,971 7,513 1,930 4,308 
หกั  :ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย  (357) (755) (216) (453) 
รวม 3,614 6,758 1,714 3,855 
หกั  :ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี  (1,665) (3,147) (765) (2,141) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก      
   ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 1,949 3,611 949 1,714 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท ำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะ เพื่อใช้ในกำร
ด ำเนินงำน โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 3 ถึง 5 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน       
 ตำมสัญญำเช่ำ 1,875 2,096 3,971 3,542 3,971 7,513 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (210) (147) (357) (395) (360) (755) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,665 1,949 3,614 3,147 3,611 6,758 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน       
 ตำมสัญญำเช่ำ 880 1,050 1,930 2,378 1,930 4,308 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี (115) (101) (216) (237) (216) (453) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 765 949 1,714 2,141 1,714 3,855 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 เงินกูย้มืระยะยำวแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
เงินกูย้มืจำกธนำคำร 254,621 178,649 35,370 17,006 
หกั: ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึง     
 ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (54,023) (28,560) (14,160) (12,547) 
สุทธิ 200,598 150,089 21,210 4,459 

  

 กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 และ 2557                    
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับำท) 

                         
   งบกำรเงิน

รวม 

งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2557 107,804 33,469 
บวก: กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 101,000 - 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (30,155) (16,463) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 178,649 17,006 
บวก: กูเ้พิ่มระหวำ่งปี 103,101 31,801 
หกั: จ่ำยคืนเงินกูร้ะหวำ่งปี (27,129) (13,437) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 254,621 35,370 

 รำยละเอียดของเงินกูย้มืระยะยำวจ ำแนกตำมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแสดงไดด้งัน้ี 

 

ยอดคงเหลือของ         
เงินกูย้มืระยะยำว อตัรำดอกเบ้ีย  

ช่ือบริษทั 2558 2557 ตำมสญัญำ เง่ือนไขกำรช ำระคืน 
 พนับำท พนับำท ร้อยละต่อปี  

บริษทั ส  .ขอนแก่นฟู้ดส์ 
จ ำกดั  )มหำชน(  

3,750 11,250 MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน               
 เร่ิมมิถุนำยน 2553 

 - 3,595 MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 
 เร่ิมมิถุนำยน 2554 

 709 2,161 ปีท่ี 1 MLR-0.5 
ปีท่ี 2-4 MLR 

ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 
 เร่ิมมิถุนำยน 2555 

 30,911 - 4.00 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1เดือน                           
เร่ิมธนัวำคม 2559 

บริษทั มหำชยัฟู้ด            
      โปรเซสซ่ิง จ ำกดั 

19,760 29,600 MLR ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 
 เร่ิมพฤษภำคม 2556 

 108,300 95,500 MLR-1.5 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 
 เร่ิมธนัวำคม 2558 

 75,500 17,000 MLR-1.5 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน                          
เร่ิมธนัวำคม 2559 

บริษทั ส . ปศุสตัว ์จ ำกดั 15,691 19,543 ปีท่ี 1 MLR-1 ช ำระคืนเป็นงวดทุก 1 เดือน 
  ปีท่ี 2-6 MLR เร่ิมกรกฎำคม 2556

รวม 254,621 178,649   
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 เงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัฯค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัร 

 เงินกูย้มืระยะยำวของบริษทัยอ่ยค ้ำประกนัโดยกำรจ ำนองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรของ
บริษทัยอ่ย และค ้ำประกนัโดยบริษทัฯ 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก ำหนดในสัญญำ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินกูย้ืมระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิก
ใช้เป็นจ ำนวน 46.9 ลำ้นบำท (2557: 118.2 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 0.7 ลำ้นบำท 2557: 0.7 ลำ้น
บำท) 

21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 37,300 36,065 19,687 19,240 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  2,286 2,573 1,212 1,477 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,096 1,099 572 588 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

    

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ        
ทำงกำรเงิน 1,520 - 175 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ       
ดำ้นประชำกรศำสตร์  12,427 - 11,561 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 8,946 - 7,720 - 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (4,087) (2,437) (2,556) (1,618) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 59,488 37,300 38,371 19,687 
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 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 2,286 2,573 1,212 1,477 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,096 1,099 572 588 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 3,382 3,672 1,784 2,065 

ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในรำยกำรต่อไปน้ีในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุน 

    

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 3,382 3,672 1,784 2,065 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็น
จ ำนวนประมำณ 1.32 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 1.08 ลำ้นบำท) (2557: จ ำนวน 3.45 ลำ้นบำท 
เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 2.19 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมำณ 12 ปี (เฉพำะบริษทัฯ: 10 ปี) (2557: 19 ปี เฉพำะ            
บริษทัฯ: 20 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

อตัรำคิดลด 2.57 - 3.07 4.13 - 4.18 2.57 4.18 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  6.35 - 6.94 4.16 - 8.51 6.94 4.16 - 8.51 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 0.00 - 51.00 0.00 - 79.00 0.00 - 51.00 0.00 - 79.00 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด 55,566 63,852 35,986 41,008 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  63,609 55,700 40,850 36,077 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 56,121 62,886 36,267 40,700 
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22. ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

 ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย์  คือ  ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดินไม่สำมำรถน ำมำหักกับ
ขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้

23. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี            
หกัดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุน     
จดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ในปัจจุบนั บริษทัฯได้
จดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 574,429 494,242 448,863 381,432 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 67,999 50,648 34,968 29,421 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 28,227 24,824 25,700 23,219 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 1,621,585 1,191,270 956,571 953,141 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำ 7,121 9,045 (4,518) 7,343 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 165,136 178,314 164,853 177,932 
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25. ภาษีเงินได้ 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 32,191 24,548 13,753 1,784 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,094) 2,664 (889) 1,279 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก าไรขาดทุน 30,097 27,212 12,864 3,063 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 152,343 138,631 108,302 46,342 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัรำภำษี 30,469 27,726 21,660 9,268 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 887 1,889 567 833 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (1,423) (1,124) (921) (629) 
 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ - - (8,779) (5,191) 
 อ่ืน ๆ 164 (1,279) 337 (1,218) 

รวม (372) (514) (8,796) (6,205) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 30,097 27,212 12,864 3,063 
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 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 157 - 157 - 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 1,409 402 1,409 402 
ท่ีดินรอกำรพฒันำท่ีตีรำคำลดลง 5,193 5,193 3,948 3,948 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 1,934 1,743 1,934 1,743 
ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุน 392 392 392 392 
ค่ำเส่ือมรำคำสุกรพนัธ์ุ 476 351 - - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 11,899 7,460 7,674 3,937 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 1,288 - - - 
ค่ำเช่ำจ่ำยรอตดับญัชี 113 48 93 45 

รวมสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 22,861 15,589 15,607 10,467 

     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ตน้ทุนลูกสุกรระหวำ่งเล้ียง (264) (150) - - 
ตน้ทุนเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (2,533) (1,929)  (1,509) (1,150) 
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำท่ีดิน (21,989) (22,172) (19,542) (19,542) 

รวมหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (24,786) (24,251) (21,051) (20,692) 
สินทรัพย ์ )หน้ีสิน (ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ  (1,925) (8,662) (5,444) (10,225) 

     
สินทรัพย์ )หนีสิ้น (ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี                
ทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ     

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 3,886 1,939 - - 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (5,811) (10,601) (5,444) (10,225) 
สินทรัพย ์ )หน้ีสิน (ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสุทธิ  (1,925) (8,662) (5,444) (10,225) 
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26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2558 2557 2558 2557 
ก ำไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ (บำท) 123,490,078 111,136,102 95,437,732 43,279,574 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั (หุน้) 24,255,000 24,255,000 24,255,000 24,255,000 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 5.09 4.58 3.93 1.78 

27. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำรจดัสรร
ทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำม
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี 

 1 . ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ปรรูปจำกเน้ือสุกร 
 2 . ส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑอ์ำหำรทะเลแปรรูป 
 3 . ส่วนงำนเพำะพนัธ์ุและจ ำหน่ำยสุกร 
 4 . ส่วนงำนซ้ือและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑแ์ปรรูป 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

ผู ้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษทัฯ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน          
สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุน          
จำกกำรด ำเนินงำน สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมในงบกำรเงิน 

กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชี
ส ำหรับรำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก 

ขอ้มูลรำยได ้ก ำไร สินทรัพยร์วมและหน้ีสินรวมของส่วนงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อยส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 
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       (หน่วย: พนับำท) 

 

ส่วนงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์      

แปรรูปจากเน้ือสุกร 

ส่วนงานผลติและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์

อาหารทะเลแปรรูป 

ส่วนงานเพาะพนัธ์ุ   

และจ าหน่ายสุกร      

ส่วนงานซ้ือและ

จ าหน่ายผลติภณัฑ์   

แปรรูป 

 

 

รวมส่วนงาน 

                                     

รายการปรับปรุงและ

ตัดรายการระหว่างกนั งบการเงนิรวม 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก  1,667,912 1,554,497 1,788 2,325 202,183 191,717 506,675 468,942 2,378,558 2,217,481 - - 2,378,558 2,217,481 
รำยไดร้ะหวำ่งส่วนงำน 31,244 29,992 673,087 616,607 - 22 - - 704,331 646,621 (704,331) (646,621) - - 
ดอกเบ้ียรับ 4,264 4,057 5 - 4 11 1,082 900 5,355 4,968 (5,031) (4,475) 324 493 
ดอกเบ้ียจ่ำย 15,846 14,216 11,005 3,660 1,608 2,562 318 324 28,777 20,762 (5,031) (4,475) 23,746 16,287 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 35,622 29,421 14,994 7,574 16,299 12,357 1,132 1,344 68,047 50,696 (48) (48) 67,999 50,648 
ค่ำใชจ่้ำยส่งเสริมกำรขำย 164,853 177,932 - - - - 283 382 165,136 178,314 - - 165,136 178,314 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 11,941 3,063 955 6,087 6,259 8,288 10,942 9,774 30,097 27,212 - - 30,097 27,212 
                
ก าไรของส่วนงาน 118,645 111,088 3,789 24,132 24,707 32,115 44,666 37,800 191,807 205,135 (69,560) (93,717) 122,247 111,418 
               
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  1,506,036 1,308,800 581,220 497,925 143,605 128,413 270,324 256,434 2,501,185 2,191,572 (624,839) (583,008) 1,876,346 1,608,564 
               
หนีสิ้นรวมของส่วนงาน               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  831,844 683,016 429,993 350,165 40,277 48,400 77,302 62,229 1,379,416 1,143,810 (203,914) (199,921) 1,175,502 943,889 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2558 2557 

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก   
ประเทศไทย 2,229,556 2,081,981 
ประเทศอ่ืน 149,002 135,500 
รวม 2,378,558 2,217,481 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
554 ลำ้นบำท และ 309 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกเน้ือสุกร            
(ปี 2557 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวน 2 รำย เป็นจ ำนวนเงิน 502 ลำ้นบำท และ 301 ลำ้นบำท ซ่ึง
มำจำกส่วนงำนเดียวกนั) 

28. เงินปันผล 

 เงินปันผลท่ีประกำศจ่ำยในปี 2558 และ 2557 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

   เงินปันผลจ่ำย 
  เงินปันผลจ่ำย ต่อหุ้น 
 อนุมติัโดย (พนับำท) )บำท(  

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2557 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 27 เมษำยน 2558 

66,701 2.75 

เงินปันผลจ่ำยส ำหรับปี 2556 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 24 เมษำยน 2557 

58,940 2.43 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

29.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำนและกำรซ้ือเคร่ืองจกัรจ ำนวน 127 ลำ้นบำท (2557: 80 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 103 ลำ้น
บำท 2557: 21 ลำ้นบำท) 

 



155 

29.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาจ้างบริการ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พื้นท่ีในอำคำรและ
สัญญำจำ้งบริกำร อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 20 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนและ
สัญญำจำ้งบริกำรท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2558 2557 2558 2557 
จ่ำยช ำระ     

ภำยใน 1 ปี 36,610 28,565 32,374 20,972 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 32,477 24,807 27,109 20,028 
มำกกวำ่ 5 ปี 10,380 10,875 - - 

29.3 การค า้ประกนั 

)1(  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทย่อยได้น ำเงินฝำกธนำคำรไปวำงเพื่อค ้ ำประกันวงเงิน              
บตัรเครดิตส ำหรับเติมน ้ำมนัเช้ือเพลิง และหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรจ ำนวน 1.1 ลำ้น
บำท และ 0.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (2557: 1.1 ลำ้นบำท และ 0.2 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั)   

(2) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำท่ีดินส่วนใหญ่รวมทั้งอำคำรท่ีสร้ำงข้ึนบนท่ีดินนั้นไปจ ำนองไวก้บั
สถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

(3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2557 บริษทัฯมีภำระกำรค ้ำประกนัเงินกูย้มืของบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

ผูค้  ้ำประกนั ผูถู้กค ้ำประกนั 2558 2557 
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ ำกดั บริษทั ส. ปศุสัตว ์จ  ำกดั 42 42 
   )มหำชน(  บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จ ำกดั 60 60 
 บริษทั มหำชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จ ำกดั 240 240 

รวม  342 342 

(4) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีหนงัสือค ้ำประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 5 ลำ้นบำท เพื่อค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำ (2557: 5 ลำ้นบำท   ( ) เฉพำะ
บริษทัฯ: 3.4 ลำ้นบำท 2557: 3.4 ลำ้นบำท)  



156 

30. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยูใ่นมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 
107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม เจำ้หน้ีกำรคำ้  และเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมจำก
สถำบนักำรเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้กูย้ืม และ
ลูกหน้ีอ่ืน  ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญั
จำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรให้สินเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้ เงินให้
กูย้มื และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน 
เงินใหกู้ย้มื เงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน            
 ส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำ
ตลำดในปัจจุบนั 

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนด
อตัรำดอกเบ้ียใหม่ )หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน (ไดด้งัน้ี             
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 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 66,762 - 66,762 0.125 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 3,016 - - - 389,748 392,764 4.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 1,371 - - - 1,371 1.70 - 1.75 

เงินใหกู้ย้ืมแกบ่ริษทัอ่ืน - - - 5,000 - 5,000 MOR+2 

 3,016 1,371 - 71,762 389,748 465,897  

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น          
จำกสถำบนักำรเงิน - - - 550,889 - 550,889 3.00 - 8.125 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 255,479 255,479 - 

เงินกูย้ืมระยะยำว 54,023 200,598 - - - 254,621 MLR, 4.00 

 54,023 200,598 - 550,889 255,479 1,060,989  

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 26,945 - 26,945 0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,616 - - - 362,775 364,391 4.50 

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - 1,352 - - - 1,352 01.7 - 1.75  

 1,616 1,352 - 26,945 362,775 392,688  

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น  
           จำกสถำบนักำรเงิน - - - 427,923 - 427,923 6.75 - 8.125  

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 248,345 248,345 - 

เงินกูย้ืมระยะยำว 28,560 150,089 - - - 178,649 MLR 

 28,560 150,089 - 427,923 248,345 854,917  
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
  (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 35,845 - 35,845 0.125 - 0.75 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 3,016 - - - 375,531 378,547 4.50 
เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่ริษทัย่อย - - - 102,173 - 102,173 3.86 - 4.50 
เงินใหกู้ย้ืมแกบ่ริษทัอ่ืน - - - 5,000 - 5,000 MOR+2 

 3,016 - - 143,018 375,531 521,565  

หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้น  
            จำกสถำบนักำรเงิน - - - 476,725 - 476,725 3.00 - 8.125 

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 201,539 201,539 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบริษทัย่อย 46,000 - - - - 46,000 3.00 

เงินกูย้ืมระยะยำว 14,160 21,210 - - - 35,370 MLR, 4.00 

 60,160 21,210 - 476,725 201,539 759,634  

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2557 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกว่ำ 1 มำกกว่ำ ปรับข้ึนลง ไม่มีอตัรำ  อตัรำ 

 1 ปี  ถึง 5 ปี  5 ปี  ตำมรำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

  (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 3,441 - 3,441 0.10 - 1.25 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,616 - - - 350,113 351,729 4.50 

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแกบ่ริษทัย่อย - - - 97,269 - 97,269 3.86 - 4.31  

 1,616 - - 100,710 350,113 452,439  

หนีสิ้นทางการเงิน        

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จำกสถำบนักำรเงิน - - - 371,563 - 371,563 0.50 - 1.25  

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 203,888 203,888 - 

เงินกูยื้มระยะสั้นจำกบริษทัย่อย 44,000 - - - - 44,000 3.00 

เงินกูย้ืมระยะยำว 12,547 4,459 - - - 17,006 MLR 

 56,547 4,459 - 371,563 203,888 636,457  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้และกำรกูย้ืม
หรือให้กู ้ยืมเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯได้ตกลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

 สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  หน้ีสินทำงกำรเงิน         อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

สกลุเงิน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
     )บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ(  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 77,731 99,951 - - 36.0886 32.9630 
เหรียญฮ่องกง 1,995,034 2,867,468 - - 4.6579 4.2516 
ยโูร - - 37,341 - 39.4388 - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

   )บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ(   
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 270,000 - 35.8950 - 24 กมุภำพนัธ์ 2559 

 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ  

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 
วนัครบก ำหนดตำมสญัญำ 

   )บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ(   
เหรียญฮ่องกง - 905,829 - 4.19 8 เมษำยน 2558 
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31. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.68:1 (2557: 1.42:1) และเฉพำะ 
บริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 1.51:1 (2557: 1.28:1) 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ด ำเนินกำรในเร่ืองส ำคญั
ต่ำงๆ ดงัน้ี 

- เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อจ่ำยปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2558 เป็น
เงินสดในอตัรำหุน้ละ 2.75 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 66.7 ลำ้นบำท เงินปันผลน้ีจะจ่ำย
และบนัทึกบญัชีภำยหลงัจำกไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัประจ ำปีผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

- เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นส ำหรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจำก 242.55 ลำ้น
บำท เป็น 323.40 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 8,085,000 หุ้น ในมูลค่ำท่ีตรำไว้
หุน้ละ 10 บำท โดยเสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในอตัรำส่วน 3 หุ้นสำมญัเดิม
ต่อ 1 หุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 10 บำท และหำกมีหุ้นสำมญัเหลือจำกกำร
จองซ้ือของผูถื้อหุ้นเดิมจะจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนท่ีเหลือดงักล่ำวให้กบัผูถื้อหุ้นเดิมท่ีประสงค์
จะซ้ือหุน้เกินสิทธิตำมสัดส่วนกำรถือหุน้เดิมในรำคำเดียวกนั 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2559 

 








