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	 ในรอบปี	พ.ศ.	2560	ท่ีผา่นมา	ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยงัไมต่า่งจากปี	2559	ทัง้นี	้สืบเน่ืองมาจากผลติผล
ทางการเกษตร	อาทิ	 ข้าว	ยางพารา	ซึง่มีผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม	ท�าให้ก�าลงัซือ้ถกูกระทบอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้	
นอกจากนี	้การลงทนุในด้านสาธารณปูโภคก็ยงัไม่ได้เป็นไปตามคาดว่าจะด�าเนินการภายในปีท่ีผ่านมา	ทางด้านการ
ลงทนุจากตา่งประเทศก็ยงัอยูใ่นเกณฑ์ต�่า	เหตผุลสว่นใหญ่ก็คือ	จะรอรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้

 อยา่งไรก็ดี	คณะกรรมการบริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)	ในฐานะท่ีมีสว่นร่วมในการก�าหนดนโยบาย 
ก็มีสว่นชีน้�าให้บริษัทฯ	หลีกเลี่ยงการลงทนุในผลติภณัฑ์ใหมแ่ตก็่ให้ใช้ทรัพย์สนิท่ีมีอยูใ่ห้คุ้มคา่เตม็ท่ี	พร้อมกบัน�าข้อมลู
ภาวะเศรษฐกิจมาวิเคราะห์	ประมวลเพ่ือคาดเดาโอกาสอนาคตท่ีจะผา่นเข้ามาในปีถดั	ๆ	ไป

	 สดุท้ายนี	้ผมขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น	ลกูค้า	และคูค้่าทกุทา่น	คณะผู้บริหารรวมทัง้พนกังานของบริษัทฯ	ทกุทา่นท่ี
ได้ให้ความร่วมมือ	และสนบัสนนุกิจการของบริษัทฯ	ด้วยดีเสมอมา

สารจากประธานกรรมการ

(นายสมชาย		สกลุสรุรัตน์)
ประธานกรรมการ
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	 ในปี	พ.ศ.	2560	ท่ีผา่นพ้น	ภาวะเศรษฐกิจก็ยงัไมก่ระเตือ้งอยา่งมีนยั	ซํา้ยงัออกแนวต่ําลงกวา่ปีก่อน	ๆ	เน่ืองจาก
ประชาชนท่ีสว่นใหญ่อยู่ในภาคเกษตรยงัมีหนีค้รัวเรือนสงู	และรายรับไม่สมัพนัธ์กบัรายจ่าย	ซึง่กระทบผลตอ่กําลงัซือ้
โดยตรง	อยา่งไรก็ตาม	จากประสบการณ์ทางธรุกิจท่ียาวนาน	ทางบริษัทฯ	ก็ยงัเหน็โอกาสท่ีจะสร้างรายได้	และผลกําไรจาก
ภาคท่ียงัมีรายได้	เชน่	ภาคการทอ่งเท่ียว	ประจวบกบับริษัทฯ	ได้มุง่เน้นธรุกิจไปทางธรุกิจอาหารประเภทหาซือ้รับประทาน
ได้	และบริโภคสะดวก	ซึง่เป็นการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานในชีวิตประจําวนั	โดยเฉพาะอาหารท่ีจําหนา่ยผา่น
ร้านสะดวกซือ้	จะเป็นท่ีนิยมมากขึน้	สง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ	ในปีท่ีผา่นมา	มีผลประกอบการทัง้ยอดขาย	และ
ผลกําไรอยา่งถือเป็นนิวไฮท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน	สว่นหนึง่เกิดจากการเข้าถงึแหลง่วตัถดุบิโดยตรง	ประกอบกบัการลด
คา่ใช้จา่ยอยา่งเป็นรูปธรรม

	 อยา่งไรก็ดี	ผมขอช่ืนชมการทํางานของผู้บริหาร	และพนกังานท่ีทํางานอยา่งประสานกลมเกลยีวเป็นหนึง่เดียวจนมี 
ผลงานออกมาเป็นรูปธรรม	จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสท่ีขอขอบคณุทกุภาคส่วนอย่างจริงใจท่ีทกุท่านมีส่วนนําพาบริษัทฯ	 
จนประสบความสําเร็จอยา่งเกินคาดหมาย

(ดร.	เจริญ		รุจิราโสภณ)
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

4



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

5

วิสัยทัศน์

 บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้น�ำอำหำรไทยในตลำดโลกท่ี
สร้ำงควำมประทบัใจให้แก่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอย่ำงยัง่ยืน
ผำ่นมำตรฐำนกระบวนกำรท�ำงำนท่ีเป็นเลศิ 

เป้าหมาย 
 • “เป็นครัวของ AEC” ในกำรเป็นผู้ผลติและจ�ำหนำ่ย 
  อำหำรไทย โดยกำรสร้ำง แบรนด์ “ส.ขอนแก่น” และ 
  แบรนด์อ่ืนๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นท่ียอมรับใน 
  ประชำคมอำเซียน

 • เป็นผู้น�าทางด้านอาหารขบเคีย้วที่ท�าจากเนือ้ 
  สัตว์ใน AEC และอาหารขบเคีย้วที่ท�าจากอาหาร 
  ทะเลจะมุ่งตลาดในกลุ่มประเทศมุสลิม โดย 
  เฉพำะตลำดในตะวนัออกกลำง

 • สร้างแบรนด์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
  ของ “ส.ขอนแก่น”  ให้เป็นที่หน่ึงในใจของผู้ 
  บริโภคโดยทัว่ไป เชน่เดียวกบัท่ีประสบควำมส�ำเร็จ 
  ในกำรสร้ำงแบรนด์อำหำรพืน้เมืองและลกูชิน้ปลำ คือ  
  “นึกถงึความอร่อยนึกถงึ ส.ขอนแก่น”

 • เป็นผู้น�าทางด้านราคา (Price Setter) โดยควบคมุ 
  ต้นทุนกำรผลิตให้อยู่ในระดับต�่ำกว่ำคู่แข่ง โดย 
  กำรพัฒนำหรือกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ำมำ 
  ปรับปรุงกระบวนกำรผลติ เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภำพและ 
  ลดต้นทนุอยำ่งตอ่เน่ือง

กลยุทธ์ 

 • ขยายตลาดสู่ AECในช่วงเร่ิมต้น บริษัทฯ ใช้ 
  นโยบำยแต่งตัง้ตวัแทนจ�ำหน่ำยในแต่ละประเทศ  
  โดยมีกำรก�ำหนด คณุสมบตัขิองตวัแทนจ�ำหนำ่ยนัน้ 
  ต้องเป็นผู้ ท่ีมีช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยท่ีครอบคลมุ 
  กลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยอยำ่งทัว่ถงึ และมีฐำนะทำงกำร 
  เงินท่ีมัน่คง

 • เจาะตลาดอาหารและขนมขบเคีย้วในกลุ่ม 
  ประเทศมุสลิม โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง 
  โรงงำนผลิตอำหำรและขนมขบเคีย้วแห่งใหม่ตำม 
  มำตรฐำนของคณะกรรมกำรกลำงอิสลำมแห่ง 
  ประเทศไทย ท�ำให้บริษัทฯ สำมำรถขยำยตลำดไป 
  ยังประเทศในกลุ่มมุสลิมใน AEC ได้ โดยเฉพำะ 
  ประเทศอินโดนีเซียและมำเลเซีย รวมถงึประเทศใน 
  ตะวนัออกกลำง 

 • ยกระดับมาตรฐานโรงงานให้ถูกต้องตามกฎ 
  ระเบียบเพ่ือกำรส่งออกสินค้ำไปจ�ำหน่ำยในกลุ่ม 
  สหภำพยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกำ

 • ลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการ 
  ท�างานเพื่อลดต้นทนุ และเพิ่มขีดความสามารถ 
  ในการแข่งขัน

 • มีกำรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง  
  โดยค�ำนงึถึงควำมต้องกำรของผู้บริโภคตำมวิถีกำร 
  ด�ำเนินชีวิตท่ีเปลี่ยนไป 

 • มุ่งเน้นกลุ่มสินค้ำแช่แข็งพร้อมรับประทาน  
  เฉพาะอาหารที่เป็นที่นิยมบริโภคในชีวติประจ�า 
  วันของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เชน่ ข้ำว 
  ขำหม ูข้ำวหมแูดง และข้ำวผดักระเพรำ เป็นต้น โดย 
  ให้ควำมส�ำคญักับกระบวนกำรพัฒนำสินค้ำก่อน 
  ออกสู่ตลำด  โดยต้องผ่ำนกำรทดสอบจนเป็นท่ี 
  ยอมรับแล้วว่ำมีควำมอร่อย สด สะอำดและได้ 
  มำตรฐำน

 • ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายในรูปแบบร้ำน 
  อำหำร และจดุจ�ำหนำ่ยสนิค้ำในรูปแบบของบริษัทฯ  
  เองและกำรท�ำแฟรนไชส์
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

พ.ศ. 2527
 
 บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) เกิดจำก
วิสยัทศัน์ของนำยเจริญ รุจิรำโสภณ และครอบครัวท่ี
ต้องกำรสร้ำงธุรกิจอำหำรไทยให้เติบโตในตลำดโลก 
โดยธรุกิจเร่ิมต้นขึน้ในปีพ.ศ. 2527 ในรูปแบบของห้ำง
หุ้นส่วนจ�ำกดัท่ีจ�ำหน่ำยผลิตภณัฑ์หมหูยอง หมแูผ่น
และกุนเชียงจำกจังหวดัขอนแก่น ก่อนจะเปลี่ยนรูป
แบบกำรด�ำเนินงำนเป็นบริษัทจ�ำกดัภำยใต้ช่ือ “ บริษัท 
อตุสำหกรรมอำหำร ส. ขอนแก่น จ�ำกดั ” โดยมีโรงงำน
ผลติอำหำรแปรรูปจำกเนือ้สตัว์ประเภทอำหำรพืน้เมือง 
และมีฟำร์มสกุรเป็นของตนเองเพ่ือลดควำมเสี่ยงจำก
กำรขำดแคลนวตัถดุบิ

พ.ศ. 2534 – 2537 
 บริษัทฯ เร่ิมส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกเนือ้
สุกรในปี พ.ศ. 2534 โดยส่งออกไปยังฮ่องกงเป็น
ประเทศแรก ต่อมำได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน 
มีกำรออกหุ้ นใหม่เพ่ือจ�ำหน่ำยให้แก่ประชำชน
ทัว่ไป และเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2537
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พ.ศ. 2546
 
 ในปี พ.ศ.2546 บริษัทฯ ได้ขยำยเข้ำสูธ่รุกิจแปรรูป
อำหำรทะเลโดยกำรลงทนุในบริษัทย่อย เพ่ือกระจำย
ควำมเสี่ยงท่ีเกิดจำกกำรผนัผวนของรำยได้จำกธุรกิจ
หลกั เป็นผลท�ำให้รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนเตบิโตขึน้
ถงึร้อยละ 30 

พ.ศ. 2552
 
 ในปี พ.ศ. 2552 บริษัทฯ ได้ขยำยเข้ำสูธ่รุกิจอำหำร
แช่แข็งพร้อมรับประทำน โดยเป็นกำรซือ้ทรัพย์สิน
จำกบริษัทแห่งหนึ่ง เน่ืองจำกเห็นถึงอตัรำกำรเติบโต
ท่ีค่อนข้ำงสงูในอนำคตของธุรกิจนี ้ซึง่เป็นผลมำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรด�ำเนินชีวิต หรือ lifestyle 
ของประชำกรในเมือง นอกจำกนัน้บริษัทฯ ได้ขยำย
ตลำดสินค้ำพืน้เมืองไปยงัประเทศในกลุ่มประชำคม
ยโุรป โดยวำ่จ้ำงผู้ผลติในประเทศสำธำรณรัฐโปแลนด์
เป็นผู้ผลติสนิค้ำพืน้เมือง ภำยใต้แบรนด์ “ส.ขอนแก่น” 
เพ่ือท�ำกำรตลำดในประเทศในกลุม่ประชำคมยโุรปและ 
สหรำชอำณำจกัร

พ.ศ. 2551
 
 ในปี พ.ศ.2551บริษัทฯ ได้เพ่ิมสำยผลติภณัฑ์ใหม่
ด้ำนอำหำรขบเคีย้วท่ีท�ำจำกเนือ้สกุรซึง่เป็นกำรตอ่ยอด
ธุรกิจจำกอำหำรพืน้เมือง โดยลงทนุเพ่ิมในเคร่ืองจกัร
ท่ีใช้ในกำรบรรจ ุท�ำให้รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ ในปีเดียวกนัเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 13

พ.ศ. 2553
 ปี พ.ศ.2553 บริษัทฯ ได้ริเร่ิมธุรกิจร้ำนอำหำร
ประเภท Quick Service Restaurant(QSR) เพ่ือเพ่ิม
ช่องทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำและเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทฯ ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ 
ได้ปรับโครงสร้ำงกลุ่มบริษัทใหม่ โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ขำยหุ้นของบริษัทร่วมท่ีไม่เก่ียวข้องกบั
ธุรกิจหลกัออกไป เพ่ือมุ่งเน้นในธุรกิจหลกัและท�ำให้
โครงสร้ำงทำงธรุกิจมีควำมชดัเจนขึน้ รวมถงึได้เปลีย่น
ช่ือบริษัทจำก “ บริษัท อตุสำหกรรมอำหำร ส. ขอนแก่น 
จ�ำกดั ” เป็น “ บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) ” 

พ.ศ. 2556
 ปี พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้จดัตัง้ บริษัท ส.ขอนแก่น
ฟูด้ส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. เพ่ือด�ำเนินธรุกิจจดัจ�ำหนำ่ย
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้กบักลุม่ลกูค้ำท่ีพ�ำนกัอยู่ใน
ประเทศกลุม่ประชำคมยโุรป รวมถงึสหรำชอำณำจกัร
โดยกำรว่ำจ้ำงผู้ ผลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผู้
ผลิตสินค้ำในรูปแบบ OEM ซึ่งเป็นกำรย้ำยฐำนกำร
ผลติจำก บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ (อี.ย.ู) จ�ำกดั ประเทศ
สำธำรณรัฐโปแลนด์ ไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่ง
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรต้นทุน โดย
เฉพำะด้ำนกำรขนส่งสินค้ำ และยงัรองรับกำรเติบโต
ของยอดขำยในอนำคต เน่ืองจำกก�ำลงักำรผลิตของ 
OEM ท่ีมำกเพียงพอแก่ควำมต้องกำรของบริษัท โดย
ผลติภณัฑ์หลกั คือ สนิค้ำจ�ำพวกลกูชิน้หม,ู ลกูชิน้เนือ้, 
แหนม, หมยูอและสนิค้ำอ่ืนๆ ของส.ขอนแก่น และในปี
เดียวกนั บริษัทฯได้เร่ิมด�ำเนินกำรตอ่ยอดธรุกิจประเภท 
Quick Service Restaurantด้วยกำรเปิดร้ำนข้ำวขำหม ู
ยนูนำน (Yunnan) โดยเน้นกำรเปิดสำขำตำมสถำนี
บริกำรน�ำ้มนัจ�ำนวน 4 สำขำ
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พ.ศ. 2557 – 2560
 
	 ปี	พ.ศ.2557	บริษัทฯ	มุง่ด�ำเนินกำรตำมนโยบำย	
“From	Farm	to	Table”	บริษัทฯ	จงึได้ขยำยร้ำนอำหำร
ประเภทไทยอีสำน	ในช่ือของ	Zaap	Classic	เพ่ิมขึน้

	 ปี	พ.ศ.	2558	–	2560	บริษัทฯ	ได้มีกำรขยำยธรุกิจ
ประเภท	Quick	Service	Restaurant	เพ่ิมขึน้ในรูปแบบ
ของแฟรนไชส์	ทัง้	2	แบรนด์	คือ	ข้ำวขำหมยูนูนำน	และ	
Zaap	Classic	ทัง้ในประเทศ	และตำ่งประเทศ	ณ	สิน้ปี	
2560	บริษัทฯ	มีจ�ำนวนร้ำนค้ำดงันี.้-

	 จ�ำนวนสำขำท่ีเปิดด�ำเนินกำรในปี	พ.ศ.	2560	เป็น	
Zaap	Classic	14	สำขำ	และยนูนำน	ในประเทศ	มี	18	
สำขำ	สำเหตุท่ีจ�ำนวนสำขำลดลงจำกปีก่อน	 เน่ืองจำก 
บริษัทฯ	ได้มีกำรปิดสำขำท่ีตัง้อยู่ในท�ำเลท่ีไม่เหมำะสม	
และผลประกอบกำรไมเ่ป็นไปตำมเปำ้หมำย	ส�ำหรับร้ำนยนู
นำน	ตำ่งประเทศ	เปิดด�ำเนินกำรเพ่ิมอีก	1	สำขำท่ีประเทศ
กมัพชูำ	ซึง่รวมร้ำนยนูนำนในตำ่งประเทศท่ีเปิดด�ำเนินกำร
มีจ�ำนวนรวม	6	สำขำ

	 กลยทุธ์ในกำรขยำยของ	Zaap	Classic	บริษัทฯ	ได้
เพ่ิมช่องทำงในกำรขำยมำกขึน้	 เช่น	ช่องทำงในรูปแบบ	 
Delivery	 โดยมีกำรจัดตัง้	Call	Center	 เป็นของตวัเอง	
รวมถึงกำรสัง่สินค้ำผ่ำน	application	และ	website	เพ่ือ
เป็นกำรเข้ำถึงลูกค้ำได้มำกขึน้	และง่ำยขึน้	 รวมถึงกำร
ขำยในรูปแบบของสมำชิก	กำรส่งเสริมกำรขำยร่วมกับ
บตัรเครดิตของธนำคำร	และผู้ให้บริกำรโทรศพัท์เคล่ือนท่ี	
ส�ำหรับของยนูนำนมีกำรปรับปรุงรูปแบบของแฟรนไชส์ให้
มีกำรลงทนุท่ีลดลง	เพ่ือเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้กบันกัลงทนุ
รำยยอ่ยท่ีสนใจ	และต้องกำรเป็นเจ้ำของกิจกำรได้งำ่ยขึน้	
นอกจำกนัน้	ทำงบริษัทฯ	ยังได้ร่วมมือเป็นพนัธมิตรกับ
ธนำคำร	2	แหง่	เพ่ือสนบัสนนุแหลง่เงินทนุท่ีเหมำะสมให้
กบัผู้ประกอบกำรท่ีมีควำมสนใจท่ีจะท�ำธุรกิจกบับริษัทฯ	
ทัง้	2	แบรนด์

ปี พ.ศ.

2558 2559 2560

   Zaap Classic
			(ส้มต�ำ	ไก่ยำ่ง)

6 14 14

   ยูนนาน (ข้ำวขำหม)ู
						1)	ในประเทศ
						2)	ตำ่งประเทศ
										•	กมัพชูำ
										•	ลำว

32

1
2

19

3
2

18

4
2

รวม 41 38 38

8 รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ำกดั	(มหำชน)
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	 บริษัท	ส.	ขอนแก่นฟู้ดส์	จ�ำกัด	 (มหำชน)	ด�ำเนิน
นโยบำยธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในกำรขยำยตลำดให้
ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำเปำ้หมำยทัว่โลก	บริษัทฯ	มีควำมมุง่
มัน่ท่ีจะเป็นผู้น�ำในกำรผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรไทยท่ีมี
รสชำตดีิ	สด	สะอำด	และมีคณุคำ่ทำงโภชนำกำร	ภำยใต้
กรรมวิธีกำรผลติท่ีทนัสมยัและถกูสขุอนำมยั	โดยค�ำนงึถงึ
ควำมพงึพอใจสงูสดุของผู้บริโภคเป็นหลกั	พร้อมทัง้มุง่เน้น
สู่กำรพฒันำธุรกิจอย่ำงยัง่ยืนโดยให้ควำมส�ำคญัต่อกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี	(Corporate	Governance)	และควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม	(Corporate	Social	Responsibilities	
-	CSR)	และกำรปอ้งกนักำรทจุริตคอรัปชัน่

นโยบายการด�าเนินงาน

9รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ำกดั	(มหำชน)
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โครงสร้างการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
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บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) “ SORKON ”
 ด�ำเนินธรุกิจผลติและจ�ำหนำ่ยสนิค้ำพืน้เมือง, อำหำรแชแ่ขง็พร้อมรับประทำน, และกิจกำรร้ำนอำหำรประเภท Quick 
Service Restaurant (QSR) โดยมีโรงงำนท่ีด�ำเนินกำรภำยใต้บริษัทฯ 3 แหง่ ได้แก่ 
  1. โรงงานผลิตอาหารพืน้เมืองชนิดแห้ง     ท่ีจงัหวดันครปฐม 
  2. โรงงานผลิตอาหารพืน้เมืองชนิดสด     ท่ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร
  3. โรงงานอาหารแช่แขง็ ชนิดพร้อมอุ่นรับประทาน    ท่ีจงัหวดัสมทุรสำคร
 นอกจำกนี ้บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) ยงัเป็นผู้จดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์อำหำรทะเลแปรรูปในชอ่งทำง
โมเดร์ินเทรดให้แก่ บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั อีกด้วย

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ากัด “ MFP ”
 ด�ำเนินธรุกิจผลติ และจ�ำหนำ่ยอำหำรทะเลแปรรูปในรูปแบบแชเ่ย็น (Chilled) แชแ่ข็ง (Frozen) และอำหำรทะเล
แปรรูปพร้อมรับประทำน บริษัทฯ มีส�ำนกังำน และโรงงำนแปรรูปตัง้อยูเ่ลขท่ี 71/11 หมู ่6 ซอยรุ่งเศรษฐกิจ ถนนเศรษฐกิจ 
ต�ำบลทำ่ทรำย อ�ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร
 ในอดีตบริษัทฯ ท�ำหน้ำท่ีเป็นเพียงผู้ผลิตเพียงอย่ำงเดียว โดยแต่งตัง้ให้บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
เป็นผู้ท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ผำ่นชอ่งทำงโมเดร์ินเทรด รวมถงึตลำดตำ่งประเทศ และแตง่ตัง้ให้ บริษัท  
เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดัซึง่เป็นบริษัทในเครือ ส.ขอนแก่น เป็นผู้ท�ำกำรตลำดผำ่นชอ่งทำงตลำดสด (Traditional Trade) ทัง้
ในกรุงเทพฯ และตำ่งจงัหวดั แตใ่นปัจจบุนั บริษัทฯ ได้ท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทโดยตรงให้กบั
ลกูค้ำในกลุม่ตลำดสด(Traditional Trade)โดยมีกำรขยำยพืน้ท่ีขำยไปยงัทัว่ประเทศ โดยผ่ำนพนัธมิตรท่ีเป็นคูค้่ำ และ
ผู้จดัสง่รำยใหญ่ของประเทศ

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จ�ากัด “ SKKF ” 
 ในอดีต บริษัทฯ เป็นผู้ด�ำเนินธรุกิจเป็นผู้ท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์อำหำรแปรรูปให้กบับริษัท มหำชยั
ฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั และบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยผำ่นชอ่งทำงตลำดสด (Traditional Trade) แตใ่น
ปัจจบุนั ทำงบริษัทผู้ผลติได้ด�ำเนินกำรท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหนำ่ยสนิค้ำผำ่นชอ่งทำงตลำดสด (Traditional Trade)
ด้วยตนเอง

บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ากัด “ SPS ”
 ด�ำเนินธรุกิจฟำร์มผลติสกุรพนัธุ์ตอ่เน่ืองด้วยกำรผลติสกุรขนุเพ่ือกำรจ�ำหนำ่ย

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. 
 ด�ำเนินธรุกิจจดัจ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ของบริษัท (โดยวำ่จ้ำงผู้ผลติในประเทศเนเธอร์แลนด์ในรูปแบบ OEM) 

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จ�ากัด 
 ด�ำเนินธรุกิจศนูย์อำหำร และเคร่ืองด่ืม ซึง่ได้หยดุด�ำเนินกิจกำรตัง้แตเ่ดือนมิถนุำยน 2558 เน่ืองจำกสิน้สดุข้อตกลง
โครงกำรควำมร่วมมือกำรอนรัุกษ์วฒันธรรมอำหำรไทย

บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 ด�ำเนินธรุกิจบริกำร จดักำรฝึกอบรมให้แก่บริษัทในเครือเดียวกนั หรือบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจเป็นเครือขำ่ยกนั 

บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ�ากัด
 บริษัทฯ ได้หยดุด�ำเนินธรุกิจตัง้แตต้่นปี 2560 เน่ืองจำกมีกำรโอนย้ำยธรุกิจไปรวมกบับริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรมีควำมคลอ่งตวั และมีประสทิธิภำพมำกขึน้

บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ�ากัด
 บริษัทฯ ได้หยดุด�ำเนินธรุกิจตัง้แตต้่นปี 2560 เน่ืองจำกมีกำรโอนย้ำยธรุกิจไปรวมกบับริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรมีควำมคลอ่งตวั และมีประสทิธิภำพมำกขึน้
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 กำรประกอบธรุกิจของกลุม่บริษัท “ ส. ขอนแก่น ” แบง่ได้เป็น 6 กลุม่ธรุกิจหลกั ดงันี.้-
  1. อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร (อำหำรพืน้เมือง)
  2. อำหำรทะเลแปรรูป (ลกูชิน้ปลำ)
  3.  อำหำรขบเคีย้วท่ีท�ำจำกเนือ้สกุร, ชิน้สว่นสกุรและเนือ้ไก่ (meat base snack)
  4.  อำหำรแชแ่ข็งพร้อมรับประทำน (Ready–To–Eat) หรือค�ำยอ่วำ่ “ RTE ”และ
   อำหำรแชแ่ข็งพร้อมอุน่รับประทำน (Ready–To–Heat) หรือค�ำยอ่วำ่ “ RTH ”
  5.  ธรุกิจร้ำนอำหำรประเภท Quick Service Restaurant
  6. ธรุกิจฟำร์มสกุรขนุ

 รำยได้ของบริษัทฯ ประมำณร้อยละ 93 เป็นกำรจดัจ�ำหนำ่ยภำยในประเทศ และมีกำรสง่ออกคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 7 
โดยสนิค้ำท่ีสง่ออกสว่นใหญ่เป็นอำหำรทะเลแปรรูป ส�ำหรับอำหำรแปรรูปท่ีท�ำจำกเนือ้สกุรมีกำรสง่ออกเพียงไมก่ี่ประเทศ 
เน่ืองด้วยข้อจ�ำกดัท่ีประเทศไทยยงัคงไมเ่ป็นท่ียอมรับในเร่ืองกำรจดักำรโรคปำกเท้ำเป่ือย ซึง่ถือเป็นข้อกีดกนัทำงกำรค้ำ
ท่ีเป็นอปุสรรคส�ำหรับผู้แปรรูปเนือ้สกุรเพ่ือกำรสง่ออกไปตลำดสหภำพยโุรป สหรัฐอเมริกำ และญ่ีปุ่ น

ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ 2560
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 อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร หรือ “อำหำรพืน้เมืองไทย” 
เป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ โดยมียอดขำยคิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 42 ของยอดขำยรวม และเป็นธุรกิจแรกท่ี
ด�ำเนินกำรมำตัง้แตเ่ร่ิมเปิดด�ำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ โดย
อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุรผลิตจำกโรงงำนทัง้ 2 แหง่ของ 
บริษัทฯ คือ โรงงำนบำงพลีและโรงงำนนครปฐม โดยจดั
จ�ำหนำ่ยผำ่นชอ่งทำง Modern Trade เป็นหลกั ซึง่ประกอบ
ด้วยผู้ประกอบกำรค้ำปลีกรำยใหญ่ร้ำนสะดวกซือ้ และ
ตวัแทนในต่ำงจงัหวดัเป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยแบบขำยตรงถึง
ผู้บริโภค และให้บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั (MFP)   
เป็นผู้ท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ในช่องทำง
ตลำดสด ส�ำหรับตลำดต่ำงประเทศจดัจ�ำหน่ำยโดยผ่ำน
ทำงผู้น�ำเข้ำในตำ่งประเทศ โดยประเทศท่ีน�ำเข้ำคือ ฮอ่งกง 

 อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร ประกอบด้วย หมหูยอง หมู
แผน่ กนุเชียง ไส้กรอกอีสำน หมยูอ แหนม ลกูชิน้หม ูและ
อ่ืนๆ ซึง่ผลิตภำยใต้ย่ีห้อ “ส.ขอนแก่น”“หมดีู” “หมเูหำะ” 
“ห้วยแก้ว” “บ้ำนไผ”่ “หมแูชมป์ ”และ “เศรษฐี”เป็นต้น

กลยุทธ์ในฐานะผู้น�า

 บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ในตลำดเดิม และเปิดตลำดใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เดิม พร้อมทัง้เพ่ิม
ประสทิธิภำพในกำรผลติอยำ่งตอ่เน่ือง

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 
 (อาหารพื้นเมือง)

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 เน่ืองจำกสภำพเศรษฐกิจในปี 2560 ยงัคงอยูใ่นภำวะ
ท่ีทรงตวั ผู้บริโภคยงัขำดควำมมัน่ใจในภำวะเศรษฐกิจ
ภำพรวม จึงมีควำมระมดัระวงัในกำรใช้จ่ำย ท�ำให้ก�ำลงั
ซือ้ไม่เพ่ิมขึน้ ประกอบกบัรำคำวตัถดิุบประเภทเนือ้สตัว์
ลดลง กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมมีควำมรุนแรงมำกขึน้
ทัง้ในด้ำนของผลิตภัณฑ์ท่ีเหมือนกัน และทดแทนกัน  
มีผลท�ำให้อตัรำกำรเติบโตของยอดขำยของบริษัทฯ ใน
ปี 2560 ต�่ำกว่ำปี 2559 แต่อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยของ 
บริษัทฯ ก็ยงัคงมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง และสำมำรถ
รักษำส่วนแบ่งตลำดได้มำกกว่ำร้อยละ 50 ในฐำนะเป็น
ผู้น�ำในกำรผลติอำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุรมำนำนกวำ่ 30 
ปีท่ีผู้บริโภคได้ให้ควำมไว้วำงใจ และท่ีบริษัทฯ ได้มีกำร
พฒันำผลิตภณัฑ์ใหม่ และขยำยช่องทำงกำรจดัจ�ำหนำ่ย
ตลอดเวลำ เพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้
ครบทกุด้ำน

 ขณะเดียวกนัในอตุสำหกรรมอำหำรแปรรูปจำกเนือ้
สกุร ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถด�ำเนินธุรกิจให้เกิดควำม
ยัง่ยืนในระยะยำวได้ ผู้ผลิต และผลิตภณัฑ์นัน้จะต้องได้
รับกำรยอมรับจำกผู้บริโภคทัง้ในด้ำนของคณุภำพ ควำม
สด ควำมอร่อย ควำมคุ้มคำ่ ควำมไว้วำงใจ ปัจจยัเหลำ่นี ้
จงึเป็นอปุสรรคในกำรเข้ำสูอ่ตุสำกรรม (Entry Barrier)
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2. อาหารทะเลแปรรูป

 อำหำรทะเลแปรรูปเป็นอีกหนึง่ธรุกิจหลกัของบริษัทฯ 
โดยมีสดัสว่นร้อยละ 34 ของยอดขำยรวม ด�ำเนินกำรผลติ
โดยบริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดัซึง่เป็นบริษัทในเครือ 
จ�ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ให้กบัตลำดสดในประเทศทัง้หมด ใน
ขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ท�ำกำรตลำดและจดัจ�ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ผ่ำนช่องทำงอ่ืนๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบกำร
ค้ำปลีกรำยใหญ่ร้ำนสะดวกซือ้ และตลำดต่ำงประเทศ
ผ่ำนทำงผู้ น�ำเข้ำในต่ำงประเทศ ประเทศท่ีน�ำเข้ำหลัก 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ, ประเทศในกลุ่มประชำคมยุโรป,  
สหรำชอำณำจกัร, อิสรำเอล, ญ่ีปุ่ น, เกำหลี, และฮ่องกง 
โดยมีสดัสว่นยอดขำยภำยในประเทศและสง่ออกอยูท่ี่ร้อย
ละ 90 และร้อยละ 10 ตำมล�ำดบั 

 อำหำรทะเลแปรรูปประกอบด้วย ลกูชิน้ปลำ ลกูชิน้กุ้ง
ลกูชิน้ปลำหมกึ และผลิตภณัฑ์แปรรูปจำกเนือ้ปลำอ่ืน ๆ 
โดยมีกำรแบง่ผลติภณัฑ์ตำมเกรด และคณุภำพสนิค้ำ เพ่ือ
เป็นกำรเจำะตลำดบนและตลำดลำ่ง ปัจจบุนัอำหำรทะเล
แปรรูปของบริษัท มหำชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ำกดัมีทัง้ท่ีผลิต
ภำยใต้ตรำสินค้ำของตนเองภำยใต้ย่ีห้อ “แต้จ๋ิว” “กวำง
เจำ” “เกำลนู”“มหำชยั” “โอเด้ง” ”เยำวรำช” “เฮงเฮง” “ไค
เซน” “ฮอ่งกง”และ “ไทเป”และท่ีรับจ้ำงผลติ (OEM) 

ส่วนน�ำ้พริกและน�ำ้จิม้จะถูกรวมอยู่ในสำยผลิตภัณฑ์
อำหำรทะเลแปรรูป เพรำะมีฐำนวตัถดุบิจ�ำพวกกุ้งและปลำ 
และมีกำรผลิตท่ีบริษัท มหำชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ำกัดโดย
เป็นกำรผลติภำยใต้ย่ีห้อของบริษัทฯ ทัง้หมด คือย่ีห้อ “ไทย
เดิม” และ “ไทยนิยม” โดยบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั 
(มหำชน) เป็นผู้ ท�ำกำรตลำดและจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนช่อง
ทำงโมเดิร์นเทรด และบริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิ่ง จ�ำกดั 
ท�ำกำรตลำด และจดัจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงตลำดสด โดย
มียอดขำยน�ำ้พริกและน�ำ้จิม้คิดเป็นสดัสว่นประมำณร้อย
ละ 4 รวมอยูใ่นยอดขำยอำหำรทะเลแปรรูป
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 ในปีนีอ้ตุสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปได้รับผลกระ
ทบจำกมำตรกำรแก้ปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำย
ของรัฐบำลอย่ำงต่อเน่ืองจำกปี 2559 ท�ำให้รำคำปลำยงั
คงมีรำคำสงูขึน้ สง่ผลให้ต้นทนุกำรผลติสงูขึน้ตำมไปด้วย
เม่ือประกอบกบัสภำพเศรษฐกิจโดยรวมซบเซำ ก�ำลงัซือ้
ในประเทศลดลง เน่ืองจำกผู้บริโภคระมดัระวงักำรใช้จำ่ย
มำกขึน้ กำรแข่งขันในตลำดรุนแรงขึน้โดยคู่แข่งขันใน
อตุสำหกรรมเดียวกนัท่ีเคยสง่ออก เร่ิมกลบัมำท�ำตลำดใน
ประเทศมำกขึน้ สำเหตจุำกข้อจ�ำกดัของกฎหมำยท่ีมีมำก
ขึน้

 อย่ำงไรก็ตำม ในปีนีท้ำงบริษัทฯ สำมำรถบริหำร
จัดกำรแก้ปัญหำเร่ืองรำคำ และกำรขำดแคลนวัตถุดิบ
ปลำท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 ได้ พร้อมทัง้มีกำรปรับปรุงเพ่ิม
ประสทิธิภำพกำรผลติให้เพ่ิมขึน้ ท�ำให้บริษัทเพ่ิมขีดควำม
สำมำรถในกำรแข่งขนัได้ ส่งผลให้ยอดขำยอำหำรทะเล
แปรรูปเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 จำกปีก่อน ซึง่มีอตัรำกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เน่ือง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

ช่องทางการจัดจ�าหน่ายที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญใน
ปีนี ้ได้แก่
 • ช่องทางสะดวกซือ้
  เน่ืองจำกพฤตกิรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป โดยเฉพำะ
กลุ่มผู้บริโภคท่ีอำศัยในเมืองหลวงซึ่งส่วนใหญ่มีขนำด
ครอบครัวเล็กลง หรืออยู่ตำมล�ำพงัในคอนโดหรืออพำร์ท 
เมนท์และมีชีวติท่ีเร่งรีบ ไมมี่เวลำปรุงอำหำรหรือไมส่ะดวก
ท่ีจะปรุงอำหำร อำหำรพร้อมรับประทำน (Ready to Eat) 
ของบริษัทฯ จงึเป็นค�ำตอบส�ำหรับผู้บริโภคกลุม่นี ้
 • ช่องทางค้าส่ง
  จำกกำรท่ีผู้บริโภคนิยมรับประทำนอำหำรนอกบ้ำน
มำกขึน้ ท�ำให้มีผู้ประกอบกำร  ร้ำนอำหำร ภตัตำคำร เกิด
ขึน้จ�ำนวนมำก กลุ่มอำหำรทะเลจึงเสนอขำยสินค้ำเป็น 
Bulk Pack ให้กบักลุม่ Food Service ท่ีใช้เป็นวตัถดุบิใน
ร้ำนอำหำร ภตัตำคำร ผ่ำนห้ำงค้ำส่งโดยน�ำเสนอสินค้ำ
คณุภำพดี รำคำยอ่มเยำว์ซึง่ได้รับกำรตอบรับเป็นอยำ่งดี
 • ช่องทางตลาดสด
  เน่ืองจำกเป็นตลำดท่ีใหญ่ ครอบคลุมพืน้ท่ีทั่ว
ประเทศ บริษัทฯ ยงัมีโอกำสในกำรขยำยเข้ำสู่ช่องทำงนี ้
ได้มำก โดยกำรท�ำกำรตลำดผ่ำนทำงพนัธมิตรธุรกิจทัว่ 
ทกุภำคท่ีมีฐำนลกูค้ำ ควำมนำ่เช่ือถือ และฐำนะกำรเงินท่ี
มัน่คง 
 • ช่องทางต่างประเทศ 
  ในปีท่ีผ่ำนมำ เร่ิมมีกำรผลักดันสินค้ำเข้ำไปใน
ตลำดใหม ่โดยเจำะเข้ำตลำดท่ีประเทศอิตำลี ออสเตรเลีย 
และสำธำรณรัฐประชำชนจีน

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟดูส์ จ�ำกดั (มหำชน)
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3. อาหารขบเคี้ยวที่ท�าจากเนื้อสุกร, 
 ชิ้นส่วนสุกร และเนื้อไก่

 อำหำรขบเคีย้วประเภทเนือ้สกุร, ชิน้ส่วนสกุร และ 
เ นื อ้ ไ ก่ อัน ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ห มู แ ผ่ น ก ร อ บ  ห มูอ บ
ปรุงรส ไก่อบปรุงรส ภำยใต้ตรำ “ อองเทร่ ” ยังคง
ให้บริษัท ดี เคเอสเอช (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ำยเฉพำะตลำดห้ำงสรรพสินค้ำท่ีมิใช่
ร้ำนสะดวกซือ้ ส่วนร้ำนค้ำประเภทสะดวกซือ้ อำทิ  
เซเวน่อีเลฟเวน่ ทำงบริษัทฯ จะเป็นผู้วำงตลำดด้วยตนเอง 
ขณะเดียวกนั บริษัทฯ ได้ผลิตแคปหมอูอกจ�ำหน่ำย รวม
ด้วยกนั 2 ตรำ คือ ตรำ“ อองเทร่ ” และตรำ “ ส.ขอนแก่น ”  
ซึง่ได้ถกูจดัเป็นกบัแกล้มชัน้ดีส�ำหรับคอเบียร์  และกลุม่คน
ท่ีนิยมบริโภคแคปหมคูวบคูก๋่วยเต๋ียวเรือ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 อำหำรขบเคีย้วท่ีท�ำจำกเนือ้สกุร, ชิน้สว่นสกุร และเนือ้
ไก่ (meat base snack) นัน้ มีบริษัทฯ เป็นผู้ผลติเพียงรำย
เดียวภำยใต้สนิค้ำย่ีห้อ “อองเทร่ (Entrée)” 
 ส�ำหรับสภำวะตลำดขนมขบเคีย้ว ในปีพ.ศ.2560 
พบว่ำปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงตอ่อตุสำหกรรมอำหำร
ขบเคีย้วยงัคงเป็นภำวะเศรษฐกิจ โดยเฉพำะกำรใช้จ่ำย
บริโภคภำคครัวเรือน เน่ืองจำกอำหำรขบเคีย้วเป็นอำหำร
ว่ำง มิใช่อำหำรมือ้หลัก ยอดขำยจะเป็นไปตำมภำวะ
เศรษฐกิจ กำรกระตุ้นยอดขำยโดยวิธีโฆษณำสง่เสริมกำร
ขำย โดยวิธีชิงโชค หรือลด แลก แจก แถม จะไมป่ระสบผล
ส�ำเร็จ ผู้ประกอบกำรสว่นใหญ่จะใช้วิธีกำรลดรำคำ เพ่ิม
ปริมำณสินค้ำ หรือบรรจภุณัฑ์ท่ีมีขนำดเลก็ลง และรำคำ
ลดลง ส่วนอำหำรขบเคีย้วของบริษัทฯ ไม่ได้ถูกกระทบ
เป็นนยัส�ำคญั เน่ืองจำกมีอำหำรขบเคีย้วจำกเนือ้สกุร และ
ชิน้ส่วนสกุรของบริษัทฯ ได้ถกูวำงต�ำแหน่งให้เป็นสินค้ำ 
พรีเม่ียม และมุ่งกลุ่มเป้ำหมำยลกูค้ำท่ีมีก�ำลงัซือ้เท่ำนัน้ 
บริษัทฯ จงึยงัคงสำมำรถรักษำสว่นแบง่ตลำดไว้ได้คงเดมิ
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 อำหำรแช่แข็งพร้อมรับประทำน และพร้อมอุ่นรับ
ประทำนประกอบด้วยอำหำรแช่แข็งทัง้อำหำรคำวและ
ขนมหวำน โดยในปัจจุบนัเป็นกำรผลิตภำยใต้ย่ีห้อของ
ลูกค้ำ (OEM) และเป็นครัวกลำงในกำรผลิตสินค้ำส่ง
ให้กับร้ำน Quick Service Restaurant ภำยใต้แบรนด์  
“ แซบ่คลำสสิก” และ “ ยนูนำน” โดยบริษัทฯ มีนโยบำย
ในกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยเน้นกำรผลิตสินค้ำภำย
ใต้แบรนด์ของตัวเองในปริมำณท่ีมำกขึน้ และปัจจุบัน 
บริษัทฯ ได้ออกผลิตภณัฑ์ขำหมยูนูนำนเพ่ือจดัจ�ำหน่ำย
ผำ่น supermarkets ทัว่ไปด้วย

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรบัประทานอาหาร
 และพร้อมอุ่นรับประทาน

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 เร่ิมปีพ.ศ. 2560เป็นต้นมำ ตลำดอำหำรแช่แข็งเร่ิม
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ ด้วยเหตุผลหลัก  
3 ประกำรคือ
  1) อำหำรแช่แข็งมีรำคำถูก เม่ือเทียบกับรำคำ 
   ก๋วยเต๋ียว ข้ำวแกง
  2) อำหำรแชแ่ขง็มีวำงจ�ำหนำ่ยตำมร้ำนสะดวกซือ้ 
   ทัว่ไป หำซือ้ได้งำ่ย
  3) ภำวะควำมเร่งรีบท�ำให้ผู้บริโภคปรับเปล่ียน 
   พฤตกิรรมกำรบริโภคมำบริโภคอำหำรประเภท
   พร้อมรับประทำน หรือพร้อมอุ่นรับประทำน 
   มำกขึน้

รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

18



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

19

 บริษัทฯ ได้เปิดร้ำนอำหำรประเภทส้มต�ำ ไก่ย่ำง 
ภำยใต้ย่ีห้อ “ZaapClassic ” โดยเร่ิมเปิด 5 แห่งในปี 
พ.ศ. 2557 และได้ขยำยเพ่ิมรวมเป็น 14 แห่งในปี พ.ศ. 
2560 โดยในปีนี ้อำศัยกลยุทธ์หลัก คือ กำรให้บริกำร 
Deliveryทัง้ในรูปแบบ Call Center ของทำงบริษัทฯ เอง 
และกำรสง่อำหำรผำ่นตวัแทนจำก Platform ตำ่ง ๆ ตลอด
จนกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของเมนใูห้สำมำรถตอบควำม
ต้องกำรของลกูค้ำได้ดีย่ิงขึน้
 ส�ำหรับร้ำนข้ำวขำหม ูตรำ “ ยนูนำน ” ในประเทศ
จำกจ�ำนวน 19 สำขำในปี พ.ศ. 2559 และลดลงเหลือ 18 
สำขำ ณ สิน้ปี พ.ศ. 2560 จ�ำนวนสำขำท่ีลดลงเน่ืองจำก 
บริษัทฯ ได้ปิดสำขำท่ีมีผลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมเปำ้
หมำย บริษัทฯ จงึมีกำรปรับแผนกำรขำย และกลยทุธ์ใหม ่
โดยกำรปรับรูปแบบแฟรนไชส์ให้มีกำรลงทนุท่ีน้อยลง โดย
เร่ิมตัง้แตปี่ 2560 เป็นต้นไป
 ส�ำหรับสำขำในตำ่งประเทศของร้ำนข้ำวขำหม ู“ ยนู
นำน ” ใน 2 ประเทศ คือ ประเทศกมัพชูำ 4 สำขำ และ 2 
สำขำในประเทศสำธำรณรัฐประชำชนลำว รวมเป็น 6 สำขำ
ในปี 2560

5. ร้านอาหารประเภท 
 Quick Service Restaurant

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 ภำวะกำรแขง่ขนัในอตุสำหกรรมอยูใ่นระดบัสงู เพรำะ
คู่แข่งมีทัง้ท่ีเป็นผู้ประกอบกำรท่ีเป็นคนไทยหรือแบรนด์
ไทย และผู้ประกอบกำรตำ่งชำต ิหรือแบรนด์ตำ่งชำต ิเชน่ 
ญ่ีปุ่ น เกำหลี อเมริกนั อีกเป็นจ�ำนวนมำก และจำกสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีก�ำลงัซือ้ของผู้บริโภคท่ีลดลง และพฤตกิรรมกำร
รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนท่ีลดลง ดงันัน้บริษัทฯ จึงใช้
กลยทุธ์กำรเข้ำถงึผู้บริโภคให้มำกท่ีสดุ ทัง้ในด้ำนควำมคุ้ม
คำ่ และกำรจดัสง่ โดยกำรเพ่ิมชอ่งทำง Delivery ท่ีมำกขึน้ 
และเมนท่ีูหลำกหลำย เพ่ือตอบสนองผู้บริโภคยคุใหมท่ี่ไม่
ชอบกำรเดนิทำงท่ีใช้เวลำนำน แตก็่สำมำรถได้รับประทำน
อำหำรท่ีช่ืนชอบได้
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 ธุรกิจฟำร์มสกุรถือเป็นธุรกิจท่ีสร้ำงหลกัประกนัทำง
ด้ำนวัตถุดิบให้กับทำงบริษัทฯ ซึ่งหลำยปีท่ีผ่ำนมำทำง
ฟำร์มสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรให้กบับริษัทได้อย่ำงต่อเน่ือง 
แตใ่นปี 2560 นบัวำ่เป็นปีท่ีทำงฟำร์มได้รับผลกระทบจำก
รำคำขำยของสกุรขนุท่ีมีรำคำลดต�่ำลงมำก เน่ืองจำกใน
หลำยปีท่ีผ่ำนมำ มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยทัง้รำยใหญ่
และรำยเลก็มีกำรเพ่ิมปริมำณแมส่กุรพนัธุ์ ซึง่รวมถงึบริษัท 
ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดัได้มีกำรขยำยแมส่กุรพนัธุ์จำก 2,200 ตวั
ในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 2,700 ตวัในปี 2560 สง่ผลให้ในปีนี ้
มีปริมำณสกุรขนุท่ีเกินควำมต้องกำรของตลำดเป็นปริมำณ
มำก อยำ่งไรก็ตำม ทำงบริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั ได้พยำยำม
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึน้ ด้วยต้นทนุกำรผลติท่ีต�่ำลง ได้สกุรขนุท่ีมีคณุภำพ
สงู จนเป็นท่ียอมรับของวงกำรวำ่ บริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั 
เป็นผู้ผลติสกุรท่ีมีซำกสวย ปรำศจำกกำรใช้สำรเร่งเนือ้แดง 
จ�ำหนำ่ยงำ่ย และได้รำคำท่ีดีและเป็นฟำร์มท่ีได้รับกำรขึน้
ทะเบียนจำกกรมปศสุตัว์ให้เป็นฟำร์มท่ีปลอดโรคปำกเท้ำ
เป่ือย และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมด้วย

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรขุน ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 บริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั มีข้อได้เปรียบ และถือวำ่เป็น
จดุแข็งของ “ ส.ปศสุตัว์ ” คือ

 1) ท�าเลที่ตัง้ ฟำร์มตัง้อยู่ในหบุเขำ ซึง่มีสนัเขำเป็น 
  แนวก�ำแพงในกำรปอ้งกนักำรแพร่ของโรคท่ีจะเข้ำ 
  ถงึในฟำร์ม
 2) มีผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีควำมช�ำนำญในกำร 
  จดักำร และบริหำรฟำร์มให้เกิดประสิทธิภำพเชิง 
  ต้นทนุ และแขง่ขนัได้
 3) “ ส.ปศสุตัว์ ”ได้คัดเลือกสุกรสายพนัธ์ุเดนมาร์ก  
  ซึ่งถือว่ำเป็นสุกรพันธุ์ ท่ีมีซำกสวย กล่ำวคือ มี 
  มนัน้อยแตเ่นือ้แดงมำก ซึง่เป็นท่ีต้องกำรของตลำด  
  ปัจจบุนั สกุรของ “ ส.ปศสุตัว์ ” สำมำรถจ�ำหนำ่ย 
  ได้ใน รำคำสงูกวำ่ท้องตลำด หรือรำคำสงูกวำ่รำคำ 
  ท่ีประกำศ 1 – 2 บำทตอ่กิโลกรัม
 4) ด้วยเหตผุลในข้อ 2) ข้ำงต้น “ ส.ปศสุตัว์ ” สำมำรถ 
  ลดความสูญเสียจากโรคระบาดสัตว์ ท�ำให้ 
  “ ส.ปศสุตัว์ ”ได้เปรียบเชิงต้นทนุ 
 5) “ ส.ปศุสตัว์ ” ได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรแก้ 
  ปัญหามลภาวะ โดยกำรน�ำมลูสกุรมำผลิตแก็ส 
  ชีวภำพเพ่ือผลติไฟฟำ้มำใช้ในฟำร์มด้วยตนเอง จงึ 
  เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณูปโภค 
  ประเภทไฟฟำ้อยำ่งมีนยัส�ำคญั
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 ธุรกิจฟำร์มสกุรถือเป็นธุรกิจท่ีสร้ำงหลกัประกนัทำง
ด้ำนวัตถุดิบให้กับทำงบริษัทฯ ซึ่งหลำยปีท่ีผ่ำนมำทำง
ฟำร์มสำมำรถสร้ำงผลก�ำไรให้กบับริษัทได้อย่ำงต่อเน่ือง 
แตใ่นปี 2560 นบัวำ่เป็นปีท่ีทำงฟำร์มได้รับผลกระทบจำก
รำคำขำยของสกุรขนุท่ีมีรำคำลดต�่ำลงมำก เน่ืองจำกใน
หลำยปีท่ีผ่ำนมำ มีผู้ประกอบกำรหลำยรำยทัง้รำยใหญ่
และรำยเลก็มีกำรเพ่ิมปริมำณแมส่กุรพนัธุ์ ซึง่รวมถงึบริษัท 
ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดัได้มีกำรขยำยแมส่กุรพนัธุ์จำก 2,200 ตวั
ในปี 2558 เป็นจ�ำนวน 2,700 ตวัในปี 2560 สง่ผลให้ในปีนี ้
มีปริมำณสกุรขนุท่ีเกินควำมต้องกำรของตลำดเป็นปริมำณ
มำก อยำ่งไรก็ตำม ทำงบริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั ได้พยำยำม
เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึน้ ด้วยต้นทนุกำรผลติท่ีต�่ำลง ได้สกุรขนุท่ีมีคณุภำพ
สงู จนเป็นท่ียอมรับของวงกำรวำ่ บริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั 
เป็นผู้ผลติสกุรท่ีมีซำกสวย ปรำศจำกกำรใช้สำรเร่งเนือ้แดง 
จ�ำหนำ่ยงำ่ย และได้รำคำท่ีดีและเป็นฟำร์มท่ีได้รับกำรขึน้
ทะเบียนจำกกรมปศสุตัว์ให้เป็นฟำร์มท่ีปลอดโรคปำกเท้ำ
เป่ือย และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมด้วย

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรขุน ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2560

 บริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั มีข้อได้เปรียบ และถือวำ่เป็น
จดุแข็งของ “ ส.ปศสุตัว์ ” คือ

 1) ท�าเลที่ตัง้ ฟำร์มตัง้อยู่ในหบุเขำ ซึง่มีสนัเขำเป็น 
  แนวก�ำแพงในกำรปอ้งกนักำรแพร่ของโรคท่ีจะเข้ำ 
  ถงึในฟำร์ม
 2) มีผู้บริหารมืออาชีพท่ีมีควำมช�ำนำญในกำร 
  จดักำร และบริหำรฟำร์มให้เกิดประสิทธิภำพเชิง 
  ต้นทนุ และแขง่ขนัได้
 3) “ ส.ปศสุตัว์ ”ได้คัดเลือกสุกรสายพนัธ์ุเดนมาร์ก  
  ซึ่งถือว่ำเป็นสุกรพันธุ์ ท่ีมีซำกสวย กล่ำวคือ มี 
  มนัน้อยแตเ่นือ้แดงมำก ซึง่เป็นท่ีต้องกำรของตลำด  
  ปัจจบุนั สกุรของ “ ส.ปศสุตัว์ ” สำมำรถจ�ำหนำ่ย 
  ได้ใน รำคำสงูกวำ่ท้องตลำด หรือรำคำสงูกวำ่รำคำ 
  ท่ีประกำศ 1 – 2 บำทตอ่กิโลกรัม
 4) ด้วยเหตผุลในข้อ 2) ข้ำงต้น “ ส.ปศสุตัว์ ” สำมำรถ 
  ลดความสูญเสียจากโรคระบาดสัตว์ ท�ำให้ 
  “ ส.ปศสุตัว์ ”ได้เปรียบเชิงต้นทนุ 
 5) “ ส.ปศุสตัว์ ” ได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรแก้ 
  ปัญหามลภาวะ โดยกำรน�ำมลูสกุรมำผลิตแก็ส 
  ชีวภำพเพ่ือผลติไฟฟำ้มำใช้ในฟำร์มด้วยตนเอง จงึ 
  เป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยทำงด้ำนสำธำรณูปโภค 
  ประเภทไฟฟำ้อยำ่งมีนยัส�ำคญั
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(2) ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร
 2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลิตภณัฑ์

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร
    (อาหารพืน้เมือง)
    -  ในประเทศ

    -  สง่ออก

1,047.6

85.6

37.7

3.1

1,029.5

89.1

38.1

3.3

973.1

64.9

40.6

2.7

รวม 1,133.2 40.8 1,118.6 41.4 1,038.0 43.3

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกชิน้ปลา)
    -  ในประเทศ

    -  สง่ออก

836.6

90.6

30.1

  3.3

812.6

71.4

30.1

2.6

746.0

79.1

31.2

3.3

รวม 927.2 33.4 884.0 32.7 825.1 34.5

3. อาหารขบเคีย้วที่ท�าจากเนือ้สุกร
    -  ในประเทศ

    -  สง่ออก

100.7

   0.7

 3.6

  0.0

97.2

2.2

3.6

0.1

98.0

3.0

4.1

0.1

รวม 101.4 3.6 99.4 3.7 101.0 4.2

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 
    -  ในประเทศ

    -  สง่ออก

186.3

   5.9

6.7

   0.2

176.8

6.8

6.5

0.3

108.3

4.6

4.5

0.2

รวม 192.2 6.9 183.6 6.8 112.9 4.7

5. ร้านอาหาร (QSR) 158.6 5.7 129.7 4.8 99.3 4.1

6. การจ�าหน่ายสุกรขุน 194.9   7.0 224.3 8.3 202.2 8.4

ยอดขายรวม 2,707.5 97.4 2,639.6 97.7 2,378.5 99.3

รำยได้อ่ืน 69.2 2.6 60.5 2.3 15.7 0.8

รวมรายได้ 2,776.7 100.0 2,700.1 100.0 2,394.2 100.0
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นโยบายการตลาด

 • บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์หลากตรา (Multi Brand  
Strategies) ในกำรท�ำกำรตลำดส�ำหรับผลิตภณัฑ์ของ 
บริษัทฯ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุม่ ใน
ทกุชอ่งทำงกำรจดัจ�ำหนำ่ย โดยสนิค้ำทกุย่ีห้อของ บริษัทฯ 
เป็นท่ีรู้จักดีของผู้ บริโภค และผู้ บริโภคมีควำมภักดีใน
ตรำสนิค้ำ  (Brand Loyalty) คอ่นข้ำงสงู นอกจำกนี ้กำร
ใช้กลยทุธ์หลำกตรำยงัส่งผลให้บริษัทฯ มีควำมคล่องตวั
ในกำรกระจำยสินค้ำไปยงัช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยต่ำงๆ 
ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ โดยสำมำรถก�ำหนดรำคำคณุภำพ
ของผลิตภณัฑ์ให้เหมำะสมในแต่ละตลำด โดยไม่ส่งผล 
กระทบซึง่กนัและกนั

 • บริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญัสงูสดุในกำรรักษาคุณภาพ
ของสินค้าทัง้ด้ำนควำมสะอำด สขุอนำมยัและรสชำตขิอง
อำหำร โดยเน้นกระบวนกำรผลติท่ีมีมำตรฐำน ซึง่ปัจจบุนั
โรงงำนของบริษัทฯ ท่ีตัง้อยูใ่นนิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร 
ได้รับมำตรฐำน HACCP, GMP, ISO9200 และ BRC ใน
โรงงำน

 • รักษำควำมเป็นผู้น�าทางด้านราคาโดยบริษัทฯ มี
กำรพฒันำระบบกำรผลติไปสูร่ะบบอตัโนมตัอิย่ำงตอ่เน่ือง 
โดยกำรน�ำเคร่ืองจกัรมำทดแทนแรงงำนซึ่งมีแนวโน้มสงู
ขึน้ในอนำคต และเน้นกำรผลิตเชิงปริมำณ ท�ำให้บริษัทฯ 
สำมำรถรักษำระดบัต้นทนุกำรผลติให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมำะ
สม สำมำรถเป็นผู้น�ำทำงด้ำนรำคำได้

 • ช่องทางการจดัจ�าหน่าย
  ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยในปัจจุบันของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย
   (1) กำรจ�ำหน่ำยผ่ำนผู้ ค้ำส่งหรือค้ำปลีกขนำด
ใหญ่โดยตรง เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต ไฮเปอร์มำร์เก็ต  
(โมเดร์ินเทรด) และร้ำนสะดวกซือ้ โดยในปัจจบุนัชอ่งทำง
โมเดิร์นเทรด ยงัคงเป็นช่องทำงหลกัในกำรกระจำยสนิค้ำ
ของบริษัท โดยเฉพำะสินค้ำพืน้เมืองและอำหำรขบเคีย้ว
ประมำณร้อยละ 80 กระจำยผำ่นชอ่งทำงนี ้

   (2) กำรจ�ำหน่ำยผ่ำนพนัธมิตรทำงธุรกิจ และ 
ผู้ ค้ำปลีกในตลำดสดซึ่งเป็นช่องทำงท่ีส�ำคญัในกำรกระ
จำยสินค้ำโดยเฉพำะอำหำรทะเลแปรรูป ซึ่งยอดขำย
ประมำณร้อยละ 55 ของกลุ่มลูกชิน้ปลำ กระจำยผ่ำน
ชอ่งทำงนี ้

   (3) กำรจ�ำหนำ่ยผำ่นตวัแทนจดัจ�ำหนำ่ยซึง่เป็น
ช่องทำงท่ีบริษัทฯ เลือกใช้ในกำรกระจำยสินค้ำประเภท
อำหำรขบเคีย้วท่ีท�ำจำกเนือ้สกุร

   (4) กำรจ�ำหน่ำยตรงสู่อุตสำหกรรมหรือหน่วย
งำนตลำดกลุม่ธุรกิจท่ีให้บริกำรด้ำนอำหำร (Hotel Res-
taurant and Catering- HoReCa) 

   (5) กำรจ�ำหนำ่ยตรงถงึผู้บริโภคผำ่นร้ำนอำหำร
ของบริษัทฯ ช่ือ “Zaap Classic” และ“ยนูนำน”
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การผลิตและก�าลังการผลิต

(ก) บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) มีโรงงำนผลติจ�ำนวน 3 แหง่ ดงันี ้
 • โรงงานบางพลี  - ตัง้อยูเ่ลขท่ี 44/4หมูท่ี่ 13 ถนนประชำรำษฎร์อทิุศ ต�ำบลรำชำเทวะ 
   อ�ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
  - ผลติสนิค้ำพืน้เมืองประเภทอำหำรสด (แหนม, หมยูอ, ไส้กรอกอีสำน และลกูชิน้หม)ู 
  - ก�ำลงักำรผลติ : 7,000 ตนัตอ่ปี

 • โรงงานนครปฐม - ตัง้อยูเ่ลขท่ี 114 หมูท่ี่ 8 ถนนไผล่ิน้ช้ำง ต�ำบลบอ่พลบั อ�ำเภอเมือง 
   จงัหวดันครปฐม 
  - ผลติอำหำรพืน้เมืองประเภทอำหำรแห้ง (กนุเชียง, หมหูยอง และหมแูผน่) 
  - ก�ำลงักำรผลติ : 800 ตนัตอ่ปี
 
 • โรงงานมหาชัย  - ตัง้อยูเ่ลขท่ี 39/61 หมูท่ี่ 2 ถนนพระรำม 2 นิคมอตุสำหกรรมสมทุรสำคร 
   ต�ำบลบำงกระเจ้ำ อ�ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร
    - ผลติอำหำรแชแ่ข็ง
  - ก�ำลงักำรผลติ : 2,700 ตนัตอ่ปี

(ข) บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ากัด
  - ตัง้อยูเ่ลขท่ี 71/11 หมูท่ี่ 6 ต�ำบลทำ่ทรำย อ�ำเภอเมืองสมทุรสำคร จงัหวดัสมทุรสำคร 
  - ผลติอำหำรทะเลแปรรูป
   - ก�ำลงักำรผลติ : 15,000 ตนัตอ่ปี 

(ค) บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ากัด
  - ตัง้อยูเ่ลขท่ี 44 หมูท่ี่ 2 ต�ำบลพญำเยน็ อ�ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสีมำ 30320
  - ผลติสกุรพนัธุ์ตอ่เน่ืองด้วยกำรผลติสกุรขนุเพ่ือกำรจ�ำหนำ่ย
  - ก�ำลงักำรผลติ : 2,700 แม่
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ มีควำมมุ่งมั่น ท่ีจะน�ำเสนออำหำรท่ีมี
ประโยชน์ และมีคณุภำพสงูสดุให้กบัผู้บริโภค บริษัทฯ จงึ
ให้ควำมส�ำคญักับกำรคดัสรรวตัถุดิบท่ีมีคุณภำพดีจำก
แหล่งผลิตทัง้ใน และต่ำงประเทศ และมีกำรก�ำหนดให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบ และคดัเลือกผู้จดัจ�ำหนำ่ย เพ่ือให้
มัน่ใจได้วำ่ วตัถดุบิตำ่ง ๆ  ท่ีได้รับจำกผู้จดัจ�ำหนำ่ยนัน้ต้อง
เป็นวตัถดุบิหรือสนิค้ำท่ีมีคณุภำพ และมำตรฐำนกำรผลติ
ท่ีดี เป็นท่ียอมรับในระดบัสำกล ทัง้ในส่วนของกำรตรวจ
สอบคณุภำพก่อนกำรซือ้ขำย และกำรตรวจรับสนิค้ำ รวม
ถึงควำมตรงต่อเวลำในกำรส่งมอบวตัถดุิบ หรือสินค้ำให้
แก่บริษัทฯ ถือว่ำเป็นปัจจยัท่ีส�ำคญัประกำรหนึ่งในกำร
พิจำรณำคดัเลือกผู้จดัจ�ำหน่ำยสินค้ำ เพ่ือปอ้งกนัปัญหำ
กำรขำดวตัถดุบิในกำรผลติ และจดัจ�ำหน่ำย

 นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำด้ำนคณุภำพแล้ว บริษัทฯ 
ยงัให้ควำมส�ำคญัในเร่ืองของรำคำสินค้ำ เน่ืองจำกมีผล 
กระทบกบัต้นทนุสินค้ำ ดงันัน้ กระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำง
จงึมีกำรตรวจสอบ เปรียบเทียบรำคำ และกำรประมลู เพ่ือ
ให้มัน่ใจวำ่สินค้ำ หรือวตัถดุิบนัน้มีรำคำท่ีเหมำะสม และ
สอดคล้องกบัสภำวะตลำดในขณะนัน้

 ส�ำหรับการผลิตลูกชิน้ปลาบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำร
สัง่ซือ้ปลำทะเลสดจำกผู้ ค้ำภำยในประเทศทัว่ไป และ ได้
น�ำเข้ำปลำสดแช่แข็งโดยตรงจำกผู้ ค้ำในต่ำงประเทศ ซึง่
เป็นกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปริมำณและรำคำวตัถดุิบ
อีกทำงหนึง่

 การจ�าหน่ายสินค้าบริษัทฯ จ�ำหน่ำยสินค้ำไปยัง
ลกูค้ำในประเทศในกลุ่มประชำคมยุโรป ซึ่งมีมำตรฐำน
ด้ำนผลิตภัณฑ์ และกระบวนกำรผลิตท่ีสูงและเข้มงวด 
วตัถดุิบบำงประเภทท่ีน�ำเข้ำสูก่ระบวนกำรผลิตต้องสัง่ซือ้
จำกแหลง่ซึง่ผำ่นกำรรับรองจำกประเทศในกลุม่ประชำคม
ยโุรปเท่ำนัน้ สง่ผลให้กำรจดัหำวตัถดุิบดงักลำ่วจ�ำกดัอยู่
เฉพำะผู้ส่งมอบท่ีได้รับกำรรับรองเท่ำนัน้ ซึ่งมีรำคำค่อน
ข้ำงสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้สง่มอบรำยอ่ืน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 กระบวนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะใช้
พลงังำนไฟฟำ้และก๊ำซหงุต้มเป็นหลกั ซึง่ทัง้พลงังำนไฟฟำ้
และก๊ำซหุงต้มต่ำงเป็นพลงังำนสะอำด จึงไม่ก่อให้เกิด
มลภำวะตอ่สิง่แวดล้อม นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ตดิตัง้ระบบ
ก�ำเนิดไฟฟ้ำชีวะมวลจำกมลูสกุร เพ่ือผลิตไฟฟ้ำใช้เองใน
ฟำร์มสกุรท่ีอ�ำเภอปำกชอ่ง นอกจำกเป็นกำรลดต้นทนุกำร
ผลติแล้ว บริษัทฯ ยงัมีสว่นร่วมในกำรอนรัุกษ์พลงังำนและ
สิง่แวดล้อมอีกทำงหนึง่ด้วย

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีกำรอบรมเก่ียวกบัสภำพ
แวดล้อมกำรท�ำงำนและปรับปรุงสถำนท่ีบริเวณบริษัทฯ 
ให้พนักงำนอยู่ในสภำพแวดล้อมท่ีดี รวมถึงได้ว่ำจ้ำง
บริษัทเอกชนท่ีได้รับสมัปทำนอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำย
จำกองค์กำรบริหำรสว่นต�ำบลให้เป็นผู้ขนย้ำยขยะและสิ่ง
ปฏิกูล เพ่ือน�ำไปก�ำจดัด้วยกรรมวิธีท่ีถกูต้อง ส่วนน�ำ้ทิง้
จำกโรงงำนได้ผ่ำนกำรบ�ำบดัจำกระบบบ�ำบดัน�ำ้ทิง้ และ
มีกำรตรวจสอบควบคมุคณุภำพของน�ำ้ทิง้ให้เป็นไปตำม
มำตรฐำนก่อนระบำยไปสูล่�ำคลองสำธำรณะ
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเส่ียงด้านการตลาด
 บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงด้ำนยอดขำย และส่วนแบ่ง
ทำงกำรตลำดท่ีอำจไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย เน่ืองจำก
ยอดขำยสนิค้ำของบริษัทฯ สว่นใหญ่จ�ำหนำ่ยผำ่นชอ่งทำง
ร้ำนค้ำปลีกสมยัใหม ่(Modern Trade) ท�ำให้บริษัทฯ ต้อง
พึง่พำชอ่งทำงกำรจ�ำหน่ำยดงักลำ่ว และท�ำให้มีอ�ำนำจใน
กำรตอ่รองจ�ำกดั อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ได้มีกำรสร้ำงควำม
สมัพนัธ์ท่ีดีกบัร้ำนค้ำปลกีสมยัใหมแ่ตล่ะรำยอยำ่งใกล้ชิด 
รวมทัง้ได้มีกำรขยำยตลำดในช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยอ่ืน ๆ 
เช่น ตลำดสด (Traditional Trade) ตลำดอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Digital Marketing) และตลำดสง่ออก (Export) เป็นต้น 
รวมทัง้ได้มีกำรกระจำยสินค้ำในรูปแบบร้ำนอำหำร และ
จุดจ�ำหน่ำยสินค้ำต่ำง ๆ ทัง้ท่ีเป็นของบริษัทฯ และของ
พนัธมิตรทำงธรุกิจ

 นอกจำกนีใ้นกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงร้ำน
ค้ำปลีกสมัยใหม่ยังมีควำมเสี่ยงในด้ำนคู่แข่งรำยใหม่ท่ี
เข้ำมำชว่งชิงสว่นแบง่ทำงกำรตลำดมำกขึน้ และแนวโน้ม
พฤตกิรรมของผู้บริโภคท่ีอำจเปลีย่นแปลงไป อยำ่งไรก็ตำม 
บริษัทฯ ได้มีกำรท�ำวิจัยตลำดเพ่ือศึกษำ และวิเครำะห์
ควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพ่ือพฒันำและออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ พร้อมทัง้มีกำรจดัท�ำกิจกรรมทำงกำรตลำดอย่ำงตอ่
เน่ือง รวมทัง้มีกำรบริหำรต้นทนุของสนิค้ำเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขนัได้ โดยบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำจะสำมำรถบริหำรควำม
เสี่ยงด้ำนกำรตลำดได้

 2.  ความเส่ียงในธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป 
 อุตสำหกรรมอำหำรทะเลแปรรูปได้รับผลกระทบ
จำกมำตรกำรแก้ไขปัญหำกำรท�ำประมงผิดกฎหมำยของ
รัฐบำล สบืเน่ืองจำกกำรท่ีคณะกรรมมำธิกำรสหภำพยโุรป
ได้เร่งรัดให้รัฐบำลด�ำเนินกำรขัน้เด็ดขำดกับเรือประมง
ท่ีไม่ได้ขึน้ทะเบียนเรือและไม่มีใบอนญุำตท�ำกำรประมง
อย่ำงถกูต้อง ซึง่หำกไม่ปฏิบตัิตำมโดยยงัคงปลอ่ยให้เรือ
ประมงท่ีผิดกฎหมำยท�ำประมงต่อไป ทำงสหภำพยุโรป
จะปฏิเสธกำรซือ้สินค้ำอำหำรทะเลจำกประเทศไทย ท�ำ
ให้บริษัทฯ อำจมีควำมเส่ียงท่ีไม่สำมำรถจ�ำหน่ำยสินค้ำ
ประเภทอำหำรทะเลแปรรูปส่งออกไปยังกลุ่มประเทศ
ในสหภำพยโุรปได้ แต่อย่ำงไรก็ตำมบริษัทฯ ยงัคงมีฐำน
ลกูค้ำหลกัในอีกหลำยประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกำ สหรำช
อำณำจกัร อิสรำเอล ญ่ีปุ่ น เกำหลี และฮอ่งกง เป็นต้น รวม
ทัง้ได้มีควำมพยำยำมในกำรขยำยตลำดตำ่งประเทศอยำ่ง
ตอ่เน่ืองโดยเฉพำะในกลุม่ประเทศผู้บริโภคอำหำรฮำลำล
ซึง่มีประชำกรเป็นจ�ำนวนมำก

 นอกจำกนี ้กฎหมำยดงักล่ำวยังส่งผลกระทบต่อผู้
ประกอบกำรเรือประมงบำงส่วนท่ีไม่พร้อมปฏิบัติตำม
มำตรกำรข้ำงต้น ซึง่ท�ำให้ต้องหยดุกิจกำร ดงันัน้ปริมำณ
ปลำท่ีจบัได้ไม่เพียงพอกบัควำมต้องกำรของตลำด ซึง่สง่
ผลให้รำคำวตัถดิุบปลำปรับตวัสงูขึน้อย่ำงต่อเน่ือง และ
มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตอำหำรทะเลแปรรูป 
อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ได้หำพนัธมิตรจำกตำ่งประเทศเพ่ือ
จดัหำปลำสดและปลำแช่แข็งมำป้อนเป็นวตัถดุิบชดเชย
กับปริมำณวัตถุดิบปลำในประเทศท่ีลดลง และจัดหำ
วตัถดุบิปลำมำส�ำรองเก็บไว้ในชว่งท่ีรำคำต�่ำ รวมทัง้มีกำร
พฒันำสตูรกำรผลิตให้พึ่งพำปลำสดน้อยลง โดยใช้ปลำ
แชแ่ข็งและซริูมิมำกขึน้ นอกจำกนัน้บริษัทฯ ยงัมีโครงกำร
ส�ำรวจแหล่งวตัถุดิบและตัง้ฐำนรับซือ้วตัถุดิบท่ีประเทศ
พม่ำ เน่ืองจำกมีปริมำณวตัถดุิบจ�ำนวนมำกและสำมำรถ
จดัหำได้ในรำคำท่ีเหมำะสม ซึง่บริษัทฯ มีควำมเช่ือมัน่วำ่
จะสำมำรถลดผลกระทบหรือควำมเส่ียงในธุรกิจอำหำร
ทะเลแปรรูปได้
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3.  ความเส่ียงด้านการทจุริตคอร์รัปช่ัน 
 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ ผลิต และจ�ำหน่ำย
สินค้ำอำหำรแปรรูปทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ ซึง่มี
โรงงำนผลติ 3 แหง่ ตัง้อยูท่ี่จงัหวดัสมทุรปรำกำร จงัหวดั
นครปฐม และจังหวดัสมทุรสำคร และธุรกิจร้ำนอำหำร
ประเภท Quick Service Restaurant ท�ำให้ต้องมีกำร
ตดิตอ่กบัหนว่ยงำนรัฐ ทัง้ในประเทศ และตำ่งประเทศ ซึง่
อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น กำร
จ่ำยค่ำอ�ำนวยควำมสะดวก กำรจ่ำยเงิน หรือถกูเรียกรับ
เงินจำกเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในกรณีท่ีบริษัทฯ อำจจะมีกำรปฏิบติั
ไมถ่กูต้อง เป็นต้น หรือควำมเสี่ยงท่ีอำจจะเกิดขึน้จำกกำร
ทจุริตเก่ียวกบัเงินสด หรือทรัพย์สนิ กำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำร
จ่ำยเงินเดือน หรือค่ำแรงงำนต่ำงด้ำว รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย
ตำ่ง ๆ และระบบข้อมลูสำรสนเทศ บริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึน้เพ่ือประเมิน วิเครำะห์ และ
ก�ำหนดมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธุรกิจ และ
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรจดัให้มีระบบกำรควบคมุ
ภำยใน และกำรตรวจสอบท่ีมีประสทิธิภำพ
 นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะ
กรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำร
ทจุริต เป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนกำรทจุริต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมมุ่ง
มัน่ และตัง้ใจในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ 
รวมทัง้ได้มีกำรจดัท�ำนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 
โดยก�ำหนดควำมรับผิดชอบ และแนวทำงในกำรปฏิบติัท่ี
เหมำะสมส�ำหรับปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุกิจกรรม 
และสื่อสำรนโยบำยดังกล่ำวให้กับกรรมกำร ผู้ บริหำร 
พนกังำนผู้ มีส่วนได้เสียทัง้ภำยในและภำยนอกทรำบเพ่ือ
เป็นแนวทำงกำรปฏิบตัิร่วมกันในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
โปร่งใสและยตุธิรรม

4. ความเส่ียงจากผู้ถอืหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุม 
 มตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นและมีอ�านาจบริหารบริษัทฯ 
 ครอบครัวรุจิรำโสภณ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของ 
บริษัทฯ ถือหุ้นคดิเป็นร้อยละ 55.05 ของทนุท่ีออกจ�ำหน่ำย
และช�ำระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ สง่ผลให้ครอบครัวรุจิรำ
โสภณ สำมำรถเข้ำมำมีอ�ำนำจในกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ 
ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนเข้ำมำเป็นกรรมกำรของบริษัทฯ 
รวมถงึสำมำรถท่ีจะรวบรวมเสียงสว่นใหญ่ในกำรลงมติของ
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในเร่ืองตำ่งๆ ท่ีต้องได้รับเสยีงข้ำงมำกของ
จ�ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนนได้ อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ตระหนกัดี และมุง่
มัน่ในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วน
ได้เสีย มีจริยธรรมในกำรปฏิบตัิงำน มีกำรเปิดเผยข้อมลู
อยำ่งโปร่งใส และมีหลกักำรอนมุติัรำยกำรระหวำ่งกนั ทัง้นี ้
ครอบครัวรุจิรำโสภณ ไมมี่สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวำระ
ท่ีตนเป็นผู้ มีสว่นได้เสีย และเพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรบริหำรงำน
และกำรด�ำเนินงำนเป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดี โปร่งใสและตรวจสอบได้บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้บคุคล
ภำยนอกเป็นกรรมกำรอิสระและคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และบรรษัทภิบำล เพ่ือเข้ำมำก�ำกบัดแูล และเป็นกำรถ่วง
ดลุอ�ำนำจ รวมทัง้ช่วยพิจำรณำกลัน่กรอง และให้ควำม
เห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะน�ำเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ 
บริษัทฯ จงึมัน่ใจวำ่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียจะได้รับ
กำรปฏิบตัอิยำ่งเทำ่เทียม และเป็นธรรม
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ 
 
	 ในปี	พ.ศ.	2560	บริษัทฯ	มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
ประกอบธรุกิจท่ีส�าคญัดงันี.้-

 1.	บริษัท	ส.ขอนแก่นฟู้ดส์	จ�ำกัด	(มหำชน)
	 	 ธุรกิจ	Quick	Service	Restaurant	ได้ขยายร้าน
ข้าวขาหม	ู“	ยนูนาน	”	ในตา่งประเทศเพ่ิมขึน้	1	สาขา	ท่ีกรุง
พนมเปญ	ประเทศกมัพชูา	รวมสาขาในตา่งประเทศเป็น	6	
สาขา	และมีการปิดสาขาท่ีมีผลประกอบ	การไมเ่ป็นไปตาม
เปา้หมายของทัง้ร้าน	“	แซบ่	คลาสสคิ	”	และร้าน	“	ยนูนาน	” 

 2.  บริษัท	มหำชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง	จ�ำกัด	(บริษัทย่อย)
	 	 บริษัทได้เปิดใช้โรงงานแห่งใหม่ท่ีได้มีการขยาย
ก�าลงัการผลติเป็น	15,000	ตนัตอ่ปีอยา่งครบถ้วนแล้วและ
ได้มีการท�าการตลาด	และจดัจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางตลาดสด	 
(Traditional	Trade)	ด้วยตนเอง

 3.	บริษัท	ส.ปศุสัตว์	จ�ำกัด	(บริษัทย่อย)
	 	 ในปี	พ.ศ.	2560	มีจ�านวนแมพ่นัธุ์สกุรทัง้สิน้	2,700	
ตวับริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาพนัธุ์สกุรให้มี
คณุภาพท่ีได้มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง	โดยการน�าเข้าสกุร
พนัธุ์จากประเทศเดนมาร์กเข้ามาเพ่ือปรับปรุง	พนัธุ์สกุรให้
สามารถผลติสกุรขนุท่ีมีคณุภาพซากตรงกบัความต้องการ
ของตลาด	โดยไม่ใช้ยาปรับซากสกุร	 เช่น	 มีเนือ้แดงมาก	
มนัน้อย	สามชัน้สวย	เป็นต้น	นอกจากนัน้	พนัธุ์สกุรจาก
ประเทศเดนมาร์กยงัให้	ก�าเนิดลกูมาก	ใช้อาหารน้อยและ
โตเร็ว	สามารถเพ่ิมผลผลติสกุรจ�านวนแรกคลอดจาก	10.2	
ตวัตอ่คอก	เป็น	12.5ตวัตอ่คอก	หรือเพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ	
22	-	23

	 นอกจากนี	้ฟาร์มของ	ส.ปศสุตัว์ได้ขึน้ทะเบียนเป็น
ฟาร์มท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐานการประกอบกิจการ
ทางการเกษตรท่ีดีส�าหรับฟาร์มเลีย้งสกุร	และเป็นฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเป่ือย	ปลอดการใช้สารเร่งเนือ้แดง	
(สารปรับซากสกุร)	และเป็นฟาร์มรักษ์สิง่แวดล้อมระดบั	3	
ดาวประจ�าปี	2560	เน่ืองจากเป็นฟาร์มท่ีได้รับการยอมรับให้
เป็นฟาร์มท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	โดยไมมี่ปัญหาเร่ืองการ
ปลอ่ยน�า้เสียออกจากฟาร์มฯ	แต่ได้น�าน�า้เสียดงักลา่วมา
ท�าก๊าซชีวภาพเพ่ือผลติไฟฟา้ใช้เองภายในฟาร์มฯ	เป็นการ
ลดมลพิษ	และประหยัดค่าไฟฟ้าในการผลิตสุกรของ 
บริษัทฯ	อยา่งมีนยัส�าคญั
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลที่ได้รับในปี 2560รางวัลที่ได้รับในปี 2560รางว
  1. ซุปเปอร์แบรนด์ประจ�าปี 2560

  บริษัทฯ สร้บริษัทฯ สร้บร ำงแบรนด์ไทยผงำดในตลำดโลก 
โดยแบรนด์ ส.ขอนแก่น ได้รับกำรคดัเลือกให้เข้ำรับรำงวลั
สดุยอดแบรนด์แหง่ปี 2558 – 2560 ตดิตอ่กนั 3 ปีซ้อนหรือ 
“ ซปุเปอร์แบรนด์ประจ�ำปี 2558 – 2560 ” (Superbrands 
Thailand’s Choice 2015 – 2017) จำก Superbrands 
Organization ประเทศองักฤษซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดบั
สำกล และขยำยไปกวำ่ 100 ประเทศแล้วกล และขยำยไปกวำ่ 100 ประเทศแล้ว

  2. Anti-corruption
  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนในป ำมแสดงเจตนำรมณ์

เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Private Sector Collective 
Action Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งมีสมำคม
ส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย เป็นเลขำนุกำรของ
โครงกำรฯ เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ และควำมมุ่งมั่นใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ นอกจำกนี ้
คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยังได้มีมติให้น�ำบริษัทฯ เข้ำสู่
กระบวนกำรรับรองเป็นสมำชิกของโครงกำรดังกล่ำว 
รวมทัง้จัดให้มีนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและรทุจริตคอร์รัปชั่นและรท
ระเบียบปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องเพ่ือเป็นกำรสง่เสริมให้กรรมกำร 
ผู้ บริหำร พนักงำน และผู้ ท่ี เ ก่ียวข้องได้ร่วมต่อต้ำน
กำรทจุริตคอร์รัปชัน่อยำ่งเป็นรูปธรรม ซึง่ในเดือนมีนำคม 
2560 คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทย 
ได้มีมติให้กำรรับรองบริษัทฯ เป็นสมรรับรองบริษัทฯ เป็นสมรร ำ ิกของแนวร่วมชิกของแนวร่วมช
ปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต

  3. สถานประกอบการปลอดยาเสพตดิ
  ในวนัท่ี13 กนัยในวนัท่ี13 กนัยในว ำยน 2560 บริษัทฯ ได้รับมอบ

ใบรับรองมำตรฐำนกำรป้องกัน และกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติดในสถำนประกอบกำร (โรงงำนบำงพลี) และโล่
ประกำศเกียรตคิณุประจ�ำปี 2560 จำกนำยสยำม ศริิมงคล 
รองผู้วำ่รำชกำรจงัหวดัสมทุรปรำกำร
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น

(1) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน)
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) 
    แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110
  ประเภทธุรกจิ : ผลติและจ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สตัว์
  เลขทะเบยีนบริษัท : 0107537001811
  โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999
  โทรสาร : (02) 339 - 3990
  Website : http://www.sorkon.co.th 
  E-mail : president@sorkon.co.th 
  ทนุจดทะเบยีน : 323,400,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว 
    แบง่เป็นหุ้นสำมญั 32,340,000 หุ้น
  หุ้นที่จ�าหน่ายได้ทัง้หมด :  32,340,000 หุ้น

(2) นิตบุิคคลที่บริษัทถอืหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
 2.1 บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/17 ชัน้ 1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13  ถนนสขุมุวิท 71
    (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110
  ประเภทธุรกจิ : ค้ำปลีกและสง่ผลติภณัฑ์จำกบริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
    และ บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั เฉพำะกลุม่ลกูค้ำตลำดสด และ
    นอกห้ำงค้ำปลีกขนำดใหญ่
  โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999
  โทรสาร : (02) 339 - 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทุนจดทะเบยีน : 120,000,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 24,000,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 99.68

 2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) 
    แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110
  ประเภทธุรกจิ : ผู้ผลติ และแปรรูปอำหำรทะเล เชน่ ลกูชิน้ปลำ ลกูชิน้กุ้ง น�ำ้พริก
  โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999
  โทรสาร : (02) 339 - 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทุนจดทะเบยีน : 85,000,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 17,000,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 99.33
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 2.3 บริษัท ส.ปศุสัตว์ จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 44 หมูท่ี่ 2 ต�ำบลพญำเยน็ อ�ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสีมำ 
    30320
  ประเภทธุรกจิ : ฟำร์มสกุร
  โทรศัพท์ : (02) 339 - 3999
  โทรสาร : (02) 339 - 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทนุจดทะเบยีน : 45,000,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 4,500,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 100

 2.4 บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บ.ี วี.
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : Bolderweg 45, 1332 BA Almere, The Netherlands
  ประเภทธุรกจิ : จ�ำหนำ่ยอำหำรพืน้เมืองไทยทัง้ภำยในและภำยนอกสหภำพยโุรป (อี.ย.ู) 
  โทรศัพท์ : +31 616485383
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทุนจดทะเบยีน :    EUR 100 (ประมำณ 4,268 บำท) ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 100

 2.5 บริษัท ส. เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/13ชัน้ 2 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13  ถนนสขุมุวทิ 71 (ปรีดี พนมยงค์)
    แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110
  ประเภทธุรกจิ : บริกำรให้กำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และบริกำรฝึกอบรมให้แก่สำธำรณชน
    ทัว่ไปหรือให้แก่พนกังำนบริษัทในเครือเดียวกนัหรือบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์
    ทำงธรุกิจเป็นเครือขำ่ยกนั
  โทรศัพท์ : (02) 339 – 3999
  โทรสาร : (02) 339 – 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทนุจดทะเบยีน : 1,000,000 บำท ช�ำระคำ่หุ้นแล้ว 50% 
    หรือคดิเป็นจ�ำนวนเงิน 500,000.- บำท (ห้ำแสนบำทถ้วน)
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 10,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 99.96
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 2.6 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 257/5 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ
    เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
  ประเภทธุรกจิ : จ�ำหนำ่ยอำหำรจำนดว่นประเภทก๋วยเต๋ียว ข้ำวแกง ข้ำวขำหม ูข้ำวหมแูดง 
    ขนมเคร่ืองด่ืม และของฝำก
  โทรศัพท์ : (02) 339 – 3999 
  โทรสาร : (02) 339 – 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทุนจดทะเบยีน : 10,000,000 บำท ช�ำระคำ่หุ้นแล้ว 50% 
    หรือคดิเป็นจ�ำนวนเงิน 5,000,000.- บำท (ห้ำล้ำนบำทถ้วน)
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 100,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 79.99

 2.7 บริษัท ทรีดฟีู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/13 ถนนสขุมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ
    กรุงเทพฯ 10110 
  ประเภทธุรกจิ : ให้บริกำรด้ำนอำหำร และเคร่ืองด่ืมทกุประเภทในภตัตำคำร และร้ำน
    อำหำร รวมทัง้ให้บริกำรจดัสง่อำหำรและเคร่ืองด่ืมทกุประเภท
  โทรศัพท์ : (02) 339 – 3999 
  โทรสาร : (02) 339 – 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทนุจดทะเบยีน : 10,000,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 100,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 99.99

 2.8 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จ�ากัด
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : เลขท่ี 259/17 ชัน้ 2 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวทิ 71 (ปรีดี พนมยงค์)
     แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 
  ประเภทธุรกจิ : ศนูย์จ�ำหนำ่ยอำหำรและเคร่ืองด่ืม
  โทรศัพท์ : (02) 339 – 3999 
  โทรสาร : (02) 339 – 3990
  ประเภทของหุ้น : หุ้นสำมญั 
  ทนุจดทะเบยีน : 14,700,000 บำท ช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว
  จ�านวนหุ้นทัง้หมด : 1,470,000 หุ้น
  สัดส่วนการถอืหุ้น : ร้อยละ 13.33
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(3) บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ
 3.1 นายทะเบยีนหลักทรัพย์
  ช่ือ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จ�ำกดั
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ : (02) 009 – 9000
  โทรสาร : (02) 009 – 9991

 3.2 ผู้สอบบญัชี 
  3.2.1  ช่ือ : บริษัท ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : ชัน้ 33 อำคำรเลครัชดำ ออฟฟิสคอมเพลก็ซ์
    193/136 - 137 ถนนรัชดำภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ : (02) 264 – 9090
  โทรสาร : (02) 264 – 0789
  ช่ือผู้สอบบญัชี : 1. นำยโสภณ เพ่ิมศริิวลัลภ ทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/ หรือ
    2. น.ส.รุ้งนภำ    เลศิสวุรรณกลุ   ทะเบียนเลขท่ี 3516 และ/ หรือ
    3. น.ส.พิมพ์ใจ   มำนิตขจรกิจ     ทะเบียนเลขท่ี 4521 และ/ หรือ
    4. นำยชยพล     ศภุเศรษฐนนท์   ทะเบียนเลขท่ี 3972

  3.2.2  ช่ือ : น.ส.วิภรณ์รัตน์  ตรีวชัรำนนท์  ทะเบียนเลขท่ี 10920
  ที่อยู่ : 997/2 ซอยพิบลูอปุถมัภ์ ถนนสทุธิสำร แขวงห้วยขวำง
    เขตสำมเสนนอก กรุงเทพฯ 10310
  โทรศัพท์ : (086) 419 – 5900
  Email : Faipancy@gmail.com

 3.3 ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร
  ช่ือ : บริษัท แทก็ซ์สเปเชียลลสิท์ จ�ำกดั
  ที่ตัง้ส�านักงานใหญ่ : 168/3 โครงกำรบ้ำนกลำงกรุง Office Park ซอยลำดพร้ำว 71
    ถนนนำคนิวำส แขวงลำดพร้ำว เขตลำดพร้ำว กรุงเทพฯ 10230
  โทรศัพท์ : (02) 514 – 4334
  โทรสาร : (02) 514 – 4424

 3.4 ที่ปรึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  - ไมมี่ -
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รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายใหญ่

ก. ผู้ถือหุ้นที่ถอืหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ : ข้อมลูจำกบริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั

ล�าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ�านวน (หุ้น)
สัดส่วน

การถอืหุ้น%

1.     นำยเจริญ รุจิรำโสภณ 9,898,186 30.607

2.     นำงนิรมล รุจิรำโสภณ 4,507,955 13.939

3.     นำยอยทุธ์ ชำญเศรษฐิกลุ 1,857,365 5.743

4.     KBL European Private Bankers S.A. 1,389,657 4.297

5.     นำงสำวอรพรรณ อสัสมงคล 1,258,566  3.892

6.     นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ 1,142,258 3.532

7.     นำยจรัสภล รุจิรำโสภณ 1,133,358 3.505

8.     นำยทรงเกียรต ิรุจิรำโสภณ 1,121,266 3.467

9.     นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 1,084,808  3.354

10.     นำยสำธิต วิทยำกร โดย บลจ. เดนำลี เพรสทีจ    801,030 2.477
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ข.  กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่
จ�านวนหุ้น

(หุ้น)
สัดส่วน

การถอืหุ้น

    1. กลุ่มครอบครัว “ รุจริาโสภณ ” 17,803,023              55.05%    

        นำยเจริญ รุจิรำโสภณ
        นำงนิรมล รุจิรำโสภณ
        นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ
        นำยจรัสภล รุจิรำโสภณ
        นำยทรงเกียรต ิรุจิรำโสภณ

9,898,186
4,507,955
1,142,258
1,133,358
1,121,266

30.61%
13.94%
  3.53%
  3.50%
  3.47%

    2. กลุ่มครอบครัว “ พเิชษฐวณิชย์โชค ” 2,451,607 7.58%

        นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค
   นำยสวุิทย์ พิเชษฐวณิชย์โชค
  นำงสำววินธนี พิเชษฐวณิชย์โชค
  นำงวิภำพร พิเชษฐวณิชย์โชค

 1,084,808
    723,666
    539,733
    103,400

   3.35%
   2.24%
   1.67%
   0.32%

   3. กลุ่มครอบครัว “ ชาญเศรษฐิกุล ” 1,862,831 5.76%

  นำยอยทุธ์ ชำญเศรษฐิกลุ
  นำยอยทุธ์ ชำญเศรษฐิกลุ เพ่ือด.ช.รัฐวิทย์ชำญเศรษฐิกลุ
  นำยอยทุธ์ ชำญเศรษฐิกลุ เพ่ือด.ญ.ิชญ์สนีิชำญเศรษฐิกลุ

 1,857,365
        2,800
        2,666

   5.74%
   0.01%
   0.01%

   4. KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 1,389,657 4.30%

   5.  นางสาวอรพรรณ อัสสมงคล 1,258,566 3.89%

   6. กลุ่ม “ บลจ.เดนาลีเพรสทจี ” 1,044,989 3.23%

  นำยสำธิต วิทยำกร โดย บลจ.เดนำลีเพรสทีจ
   นำงสำวพิกลุแก้ว ไกรฤกษ์ โดย บลจ.เดนำลีเพรสทีจ
  นำงสำวสรัิญญำ อภิมนต์บตุร โดย บลจ. เดนำลีเพรสทีจ

    801,030
    242,859
        1,100

   2.48%
   0.75%
 0.003%

   7.  กลุ่มครอบครัว “ อุษณาจติต์ ” 708,400 2.19%

   นำงฉตัรพร อษุณำจิตต์
  นำยวทุธ์ิ อษุณำจิตต์

    400,300
    308,100

  1.24%
  0.95%

   8.  นางอรุณี มหธร 623,633 1.93%

   9. กลุ่มครอบครัว “ กนกปรีชาวุฒ ิ” 546,690 1.69%

  นำยเรืองกิตติ์ กนกปรีชำวฒิุ
  นำงวิไลสริิ กนกปรีชำวฒิุ
  นำงสำวสกุำนดำ กนกปรีชำวฒิุ
  นำยธนะสทิธ์ิ กนกปรีชำวฒิุ

     522,914
       12,776
       10,000
         1,000

   1.62%
   0.04%
   0.03%
 0.003%

   10. บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จ�ากัด 544,633 1.68%

รวม 28,234,029 87.30%
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รายงานการถอืหลักทรัพย์ของกรรมการ บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560

รายงานการถอืหลักทรัพย์ของผู้บริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) ปี 2559 และ ปี 2560

ล�าดบั รายช่ือกรรมการ
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

หมายเหตุ
31/12/2559 31/12/2560 เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

1 นำยเจริญ รุจิรำโสภณ 9,898,186 9,898,186 - -

คูส่มรส 4,507,955 4,507,955 - นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ (คูส่มรส)

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

2 นำงนิรมล รุจิรำโสภณ 4,507,955 4,507,955 - -

คูส่มรส 9,898,186 9,898,186 - นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ (คูส่มรส)

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

3 นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ 1,142,258 1,142,258 - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

4 นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ 1,133,358 1,133,358 - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

ล�าดบั รายช่ือผู้บริหาร
จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้น

หมายเหตุ
31/12/2559 31/12/2560 เพิ่ม (ลด)

ระหว่างปี

1 นำยเจริญ รุจิรำโสภณ 9,898,186 9,898,186 - -

คูส่มรส 4,507,955 4,507,955 - นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ (คูส่มรส)

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

2 นำงนิรมล รุจิรำโสภณ 4,507,955 4,507,955 - -

คูส่มรส 9,898,186 9,898,186 - นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ (คูส่มรส)

บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

3 นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ 1,142,258 1,142,258 - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

4 นำยจรัสภล รุจิรำโสภณ 1,133,358 1,133,358 - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

5 นำยธนกฤต รุจิรำโสภณ - - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

6 นำงนลนิธรณ์ อศัวปัญญำวงศ์ - - - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -

7 นำงสำววรรณวรำงค์ วชัรำนนัท์ - - - -

คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ - - - -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1.   บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด ( มหาชน)
 นโยบายจ่ายเงนิปันผล  :  อตัรำไมต่�่ำกวำ่ร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธิหลงัช�ำระภำษีเงินได้ ยกเว้นมีเหตจุ�ำเป็น

2.   บริษัทย่อยทัง้ 7 บริษัทซึ่งประกอบด้วย 
 (1) บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั 
 (2) บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั 
 (3) บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั 
 (4) บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั
 (5) บริษัท ส.เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จ�ำกดั
 (6) บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั
 (7) บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.

นโยบายจ่ายเงนิปันผล: พิจำรณำจำกผลประกอบกำร และสภำพคลอ่งทำงกำรเงินของแตล่ะบริษัท

ตารางแสดงการจ่ายเงนิปันผลย้อนหลัง 5 ปี

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด ( มหาชน)
จ่ายในปี 

2560 2559 2558 2557 2556

อตัรำก�ำไรสทุธิตอ่หุ้น (บำท/ หุ้น) 3.33 3.93 1.78 4.69 3.95

อตัรำเงินปันผลตอ่หุ้น (บำท/ หุ้น) 2.75 2.75 2.75 2.43 2.43

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก�ำไรสทุธิ (%) 82.6 70.0 154.5 51.8 61.5
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โครงสร้างการจัดการ

 1. โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 4 คณะ ดงันี ้

  1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12 ทำ่น ประกอบด้วย

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

  “ นำยเจริญ รุจิรำโสภณ ลงลำยมือช่ือร่วมกบันำงนิรมล รุจิรำโสภณ และประทบัตรำส�ำคญัของบริษัท หรือ 
นำยเจริญ รุจิรำโสภณ หรือนำงนิรมล รุจิรำโสภณ คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกบันำยจรัสภล รุจิรำโสภณ หรือ 
นำยธนกฤต รุจิรำโสภณ หรือนำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ อีกหนึง่คนรวมเป็นสองคน และประทบัตรำส�ำคญัของบริษัท ”

  อ�านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีอ�ำนำจอนมุตัติำม
   - วตัถปุระสงค์ท่ีเก่ียวกบัธรุกิจของบริษัทฯ
   - ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และ
   - ท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

รายช่ือ ต�าแหน่ง

   1. นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์
   2. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ
   3. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี
   4. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์
   5. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ
   6. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล 
   7. นำงสำวปัญจมำ  วิภำมำส
   8. นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ
   9. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ
   10. นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ
   11. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ
   12. นำงศริิลกัษณ์  ชยัวฒันประภำ

   ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
   กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรอิสระ
   กรรมกำรอิสระ
   กรรมกำรอิสระ
   กรรมกำรอิสระ
   กรรมกำรอิสระ
   กรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรบริหำร
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 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีก�ำหนดกำรประชมุอยำ่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี และมีกำรประชมุครัง้พิเศษตำมควำมจ�ำเป็น 
โดยในปี 2560 มีกำรประชมุรวมทัง้สิน้ 7 ครัง้โดยมีกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้

ช่ือ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม /
จ�านวนครัง้การประชุม

1. นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์    ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 7/7

2. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ    กรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร และ
   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

6/7

3. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี    กรรมกำรอิสระ และ
   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

7/7

4. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์    กรรมกำรอิสระ และ
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 

7/7

5. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ    กรรมกำรอิสระ และ
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และ
   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และ

   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

7/7

6. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล    กรรมกำรอิสระ และ
    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

7/7

7. นำงสำวปัญจมำ  วิภำมำส    กรรมกำรอิสระ 7/7

8. นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำร 5/7

9. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำร และ 
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

6/7

10. นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำร และ
   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง    

6/7

11. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำร และ
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7/7

12. นำงศริิลกัษณ์  ชยัวฒันประภำ    กรรมกำรบริหำร 7/7

 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ แตล่ะครัง้ เลขำนกุำรบริษัทฯ ได้เข้ำร่วมกำรประชมุด้วย โดยเป็นผู้บนัทกึรำยงำน
กำรประชมุ เสนอให้ท่ีประชมุรับรองในกำรประชมุครัง้ถดัไป รวมทัง้เป็นผู้จดัเก็บข้อมลูหรือเอกสำรเก่ียวกบักำรประชมุ
ตำ่งๆ
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 การประชุมคณะกรรมการอสิระ
 ในปี 2560 คณะกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ มีกำรประชมุร่วมกนัจ�ำนวน 5 ครัง้ โดยมีกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้

 กรรมการอสิระ

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 6 ทำ่น ประกอบด้วย
  1. นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
  2. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  3. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  4. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  5. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล กรรมกำรอิสระ 
  6. นำงสำวปัญจมำ  วิภำมำส กรรมกำรอิสระ
   (เร่ิมด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรอิสระเม่ือวนัท่ี 20 กรกฎำคม 2560) 

ช่ือ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม /
จ�านวนครัง้การประชุม

1. นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์    ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 5/5

2. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี    กรรมกำรอิสระ และ
   ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

5/5

3. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์    กรรมกำรอิสระ และ
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

5/5

4. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ    กรรมกำรอิสระ และ
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และ
   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และ
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

5/5

5. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล    กรรมกำรอิสระ และ
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 

5/5

6. นำงสำวปัญจมำ  วิภำมำส    กรรมกำรอิสระ 5/5
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ช่ือ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม /
จ�านวนครัง้การประชุม

  1. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 6/6

  2. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์    กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 6/6

  3. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ    กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 6/6

ช่ือ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม /
จ�านวนครัง้การประชุม

  1. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล    ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
   และกรรมกำรอิสระ 

3/3

  2. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ    กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
   และกรรมกำรอิสระ

3/3

  3. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 3/3

คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล (Audit and Corporate Governance Committee) ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้
 1. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
 2. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์  กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
 3. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
     (นำยนิพนธ์  นชุเปลี่ยน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล) 
โดยนำยวรพล โลพนัธ์ศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี กำรเงิน 
และกำรตรวจสอบ 31 ปี และด�ำเนินกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัท
ภิบำลในปี 2560
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้จดัประชมุร่วมกบัฝ่ำยบริหำร  หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน และผู้สอบ
บญัชี รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ในปี 2560 เพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี และข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ใน
เร่ืองท่ีเหน็สมควรเป็นประจ�ำทกุไตรมำส โดยมีกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้

2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน โดย
ประธำนคณะกรรมกำรฯ และกรรมกำรอีก 1 คนเป็นกรรมกำรอิสระดงันี ้
 1. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
 2. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนและกรรมกำรอิสระ
 3. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
 ในปี 2560 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนได้จดัประชมุรวม 3 ครัง้ โดยมีกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
คำ่ตอบแทนท่ีเข้ำร่วมประชมุดงันี ้
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3) คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
 เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมตใิห้แก้ไขช่ือเรียกของ “ คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” 
ใหมใ่ห้ถกูต้อง โดยให้แก้ไขใหมเ่ป็น “ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” และแตง่ตัง้ให้ นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ เป็น
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงชดุใหมป่ระกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ และ
ผู้บริหำรระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้
  1. นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  2. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  3. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  4. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  5. นำงนลนิธรณ์  อศัวปัญญำวงศ์  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยมีนำยสมภำค  กิรตพิงษ์วฒิุ เป็นเลขำนกุำรฯ 

 ในปี 2560 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จดัประชมุรวม 2 ครัง้ โดยมีกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเข้ำร่วม
ประชมุดงันี ้

4) คณะกรรมการบริหาร
 คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร 5 ทำ่น
กรรมกำรบริหำร 1 ทำ่น และผู้บริหำร 2 ทำ่น รวมเป็น 8 ทำ่นดงันี ้.-
  1. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ  ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
  2. นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
  3. นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร และ
        - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (สนบัสนนุ)
          - รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (กำรตลำดและกำรขำย)
        - รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (ซพัพลำยเชน)
        4. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำร และ
      ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (QSR)
        5. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำร และ
      ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (กำรผลติ)
  6. ดร.วรรณวรำงค์  วชัรำนำนนัท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (วิจยั และพฒันำ)
  7. นำงศริิลกัษณ์  ชยัวฒันประภำ กรรมกำรบริหำร
  8. นำงนลนิธรณ์  อศัวปัญญำวงศ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (บญัชีและกำรเงิน)

ช่ือ ต�าแหน่ง
จ�านวนครัง้

ที่เข้าร่วมประชุม /
จ�านวนครัง้การประชุม

  1. นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2

  2. นำยชศูกัดิ์ วิจกัขณำ    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2

  3. นำยธนกฤต รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2

  4. นำยจรัสภล รุจิรำโสภณ    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2

  5. นำงนลนิธรณ์ อศัวปัญญำวงศ์    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2/2
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนตนเองเป็นรำยบคุคล และรำยคณะเป็นประจ�ำทกุปี 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรทบทวนกำรปฏิบตังิำนในหน้ำท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ วำ่ได้ด�ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัท่ีิดีหรือไม ่ 
เพ่ือปรับปรุงกำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้ และเพ่ือทบทวนปัญหำ 
และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้ในรอบปีท่ีผำ่นมำ โดยมีกระบวนกำรดงันี.้-
  1) คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีควำมถกูต้องครบถ้วน 
   และเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลก�ำหนด
  2) เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ สง่แบบประเมินให้กรรมกำรบริษัทฯ ทกุทำ่นประเมินตนเองในทกุสิน้ปี   
   จำกนัน้จะน�ำมำรวบรวม และรำยงำนสรุปผลกำรประเมินฯ ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ 
   หำรือถงึแนวทำงในกำรพฒันำตอ่ไป

 1.  แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ  แบ่งเป็น 6 หวัข้อได้แก่
  1.1 โครงสร้ำง และคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร
  1.2 บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
  1.3 กำรประชมุคณะกรรมกำร
  1.4 กำรท�ำหน้ำท่ีของกรรมกำร
  1.5 ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร
  1.6 กำรพฒันำตนเองของกรรมกำร และกำรพฒันำผู้บริหำร
ในปี 2560 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายคณะ มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.51

 2. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคลแบ่งเป็น 3 หวัข้อได้แก่
  2.1 โครงสร้ำง และคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร
  2.2 กำรประชมุคณะกรรมกำร
  2.3 บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ในปี 2560 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล  มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.66

 3. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ แบ่งเป็น 3 หวัข้อได้แก่
  1.  โครงสร้ำง และคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรมีควำมเหมำะสม ท�ำให้กำรท�ำงำนของคณะกรรมกำร
       มีประสทิธิภำพ
  2.  กำรประชมุคณะกรรมกำรชดุยอ่ยได้ด�ำเนินกำรในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือให้คณะกรรมกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี
       ในกำรประชมุได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ
  3.  บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยได้ให้ควำมส�ำคญั  ใช้เวลำในกำรพิจำรณำ  
       ทบทวน และปฏิบตัอิยำ่งเพียงพอ

ในปี 2560 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะมีดงันี.้-

คะแนนเฉล่ียร้อยละ

3.1  คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 94

3.2  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 82.89

3.3  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 71
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 4. แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคลแบ่งเป็น 3 หวัข้อได้แก่
  1.  โครงสร้ำง และคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร
  2.  กำรประชมุคณะกรรมกำร
  3.  บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

ในปี 2560 ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล มีดงันี.้- 

 5. แบบประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แบ่งเป็น 10 หวัข้อได้แก่
  1.  ควำมเป็นผู้น�ำ
  2.  กำรก�ำหนดกลยทุธ์
  3.  กำรปฏิบตัิตำมกลยทุธ์
  4.  กำรวำงแผน และผลกำรปฏิบตัทิำงกำรเงิน
  5.  ควำมสมัพนัธ์กบัคณะกรรมกำร
  6.  ควำมสมัพนัธ์กบัภำยนอก
  7.  กำรบริหำรงำน และควำมสมัพนัธ์กบับคุลำกร
  8.  กำรสืบทอดต�ำแหนง่
  9.  ควำมรู้ด้ำนผลติภณัฑ์ และบริกำร
  10.  คณุลกัษณะสว่นตวั

ในปี 2560 ผลการประเมนิผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 93.79

เลขานุการบริษัท
 นำงสำวกลัวรัตน์  วิฒิธำมำตย์  ด�ำรงต�ำแหนง่เป็นเลขำนกุำรบริษัทฯ มีหน้ำท่ีตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำก
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ดงันี.้-
  (1) จดักำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
  (2) จดักำรประชมุของคณะกรรมกำร และกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทยอ่ย
  (3) จดัท�ำ และเก็บรักษำเอกสำรตำ่ง ๆ ตำมท่ีกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องก�ำหนด
  (4) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย

คะแนนเฉล่ียร้อยละ

4.1  คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 90

4.2  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 84.09

4.3  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 77.25
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การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยของกรรมการบริษัทฯ
 กรรมกำรเข้ำร่วมกำรสมัมนำ และเข้ำรับกำรอบรมหลกัสตูรของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ดงันี.้-

ช่ือ ต�าแหน่ง หลักสูตร

1. นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์ ประธำนกรรมกำร และ
กรรมกำรอิสระ

ประกำศนียบตัร หลกัสตูร DCP
(DIRECTOR CERTIFICATION 
PROGRAM) รุ่น 80/2006 
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

2. นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ กรรมกำร, ประธำนกรรมกำรบริหำร
และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร

ประกำศนียบตัร หลกัสตูร DAP 
(DIRECTOR ACCREDITATION
PROGRAM) รุ่น 6/2003 
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

3. นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำล

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DCP
  (DIRECTOR CERTIFICATION
  PROGRAM) รุ่น 167/2012
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
- หลกัสตูร AUDIT COMMITTEE  
  PROGRAM (ACP) 45-2013
- “ Enhancing Growth through
  Governance in Family - Controlled   
  Business ”  วนัท่ี 26พฤษภำคม 2559
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
- Audit Committee Forum 2016
  “ New Auditor’s Report;
  What is it for you? ”
  วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2559
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
- “ Managing Technology and   
  Disruption ”
  วนัท่ี 15 กนัยำยน 2559
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
- AC Forum 2017; The Audit  
  Committee’s Role in Compliance    
  and Ethical Culture Oversight 
  วนัท่ี 5 ตลุำคม 2560
- กรรมกำรอิสระ บทบำท หน้ำท่ี
  และควำมหวงัของผู้ ถือหุ้นรำยบคุคล
- Updated COSO Enterprise Risk  
  Management : Integrating with  
  Strategy and Performance 
  วนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2560
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ช่ือ ต�าแหน่ง หลักสูตร

4. นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DAP
   (DIRECTOR ACCREDITATION 
   PROGRAM) รุ่น 29/2004
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูรDCP
  (DIRECTOR CERTIFICATION 
  PROGRAM) รุ่น84/2007
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

5. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DAP
(DIRECTOR ACCREDITATION 
PROGRAM) รุ่น 43/2005
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

6. นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล กรรมกำรอิสระ ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DAP                                
(DIRECTOR  ACCREDITATION  
PROGRAM ) รุ่น 29/2004
สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

7. นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร - DIRECTOR ACCREDITATION 
  PROGRAM (DAP) รุ่น 60/2007
- DIRECTOR CERTIFICATION 
  PROGRAM (DCP) รุ่น 160/2012

8. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DAP 
(DIRECTOR ACCREDITATION   
PROGRAM) รุ่น 6/2003

9. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร - ประกำศนียบตัรหลกัสตูร DAP 
  (DIRECTOR ACCREDITATION 
  PROGRAM) รุ่นท่ี 105 ปี 2013
- ประกำศนียบตัรหลกัสตูร FSD 
  (FINANCIAL STATEMENT FOR
  DIRECTORS) รุ่นท่ี 17 ปี 2012
  สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
 บริษัทฯ มีนโยบำยจำ่ยคำ่ตอบแทนกรรมกำร และผู้บริหำรในระดบัท่ีเหมำะสม โดยค�ำนงึถงึผลกำรด�ำเนินงำนของ 
บริษัทฯ และเปรียบเทียบอ้ำงอิงจำกอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถงึควำมเหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
กรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละทำ่น โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรอยู่ในรูปผลตอบแทนรำยปี และคำ่เบีย้ประชมุ ส�ำหรับค่ำ
ตอบแทนผู้บริหำรอยูใ่นรูปเงินเดือน และโบนสั
 
 (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงนิ 
  1.1  ค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี  2560  มีดงันี.้-
       (ก)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,000,000.- บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)

 (* เร่ิมด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2559 จงึได้รับตำมสดัสว่น)

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ

บาท

นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 260,000.- บำท

นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ กรรมกำร,ประธำนกรรมกำรบริหำร
และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

140,000.- บำท

นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

220,000.- บำท

นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 

190,000.- บำท

นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

190,000.- บำท

นำยเจริญพนัธ์  พนัธมุงคล กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

190,000.- บำท

นำงสำวปัญจมำ  วิภำมำส กรรมกำรอิสระ 190,000.- บำท

นำงนิรมล  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร 140,000.- บำท

นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 130,000.- บำท

นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร และ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

130,000.- บำท

นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 130,000.- บำท

นำงศริิลกัษณ์  ชยัวฒันประภำ กรรมกำรบริหำร     90,000.- บำท* 
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   (ข)  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบริษัทฯ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 885,000.-บาท

   (ค)  ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ
 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จำ่ยคำ่ตอบแทนให้กรรมกำรบริหำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ จ�ำนวน 7 ทำ่น  
 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21,837,623.-บำท ประกอบด้วยคำ่ตอบแทนดงันี.้-
 1.  เงินเดือน 19,976,996.-บำท
 2.  โบนสั 1,728,077.-บำท
 3.  ประกนัสงัคม 54,750.-บำท
 4.  คำ่เดนิทำง 60,000.-บำท
 5.  คำ่โทรศพัท์ 17,800.-บำท
 6.  อ่ืน ๆ - ไมมี่ -

 (2)  ค่าตอบแทนอ่ืน 
  - คำ่ตอบแทนอ่ืนของกรรมกำร  - ไมมี่ - 
  - คำ่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหำร  - ไมมี่ - 

รายช่ือกรรมการ ต�าแหน่ง

ค่าเบีย้ประชุม (บาท)

รวม / 
บาทคณะกรรมการ 

บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและ 
บรรษัทภบิาล

คณะกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง

นำยสมชำย สกลุสรุรัตน์ ประธำนกรรมกำร และกรรมกำรอิสระ 200,000.- 200,000.-

นำยวรพล โลพนัธ์ศรี กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

95,000.- 75,000.- 170,000.-

นำยประสำร มฤคพิทกัษ์ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

95,000.- 55,000.- 150,000.-

นำยชศูกัดิ์ วิจกัขณำ กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และ
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

95,000.- 55,000.- 25,000.- 175,000.-

นำยเจริญพนัธ์ พนัธมุงคล กรรมกำรอิสระ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

95,000.- 95,000.-

นำงสำวปัญจมำ วิภำมำส กรรมกำรอิสระ 95,000.- 95,000.-
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บุคลากร
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทัง้สิน้ 1,376 คน  โดยบริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทน 
ได้แก่ เงนิเดอืน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงนิช่วยเหลือพเิศษ และเงนิประกันสังคม เป็นต้น (โดยบริษัทฯ ยังมไิด้จดั
ตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชีพ) รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 376,748,735.-บาท นอกจากนี ้บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานของบริษัทย่อย จ�านวน 683 คน ในลักษณะเดยีวกันกับบริษัทฯ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 164,561,366.-บาท 
โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดงันี.้-

หมายเหตุ
“ พนักงานปฏบิตักิาร ” หมายถงึ พนกังานตัง้แตร่ะดบัพนกังานรายวนัท่ียงัไมบ่รรจ ุถงึระดบัผู้จดัการอาวโุสแผนก 
“ พนักงานบริหาร ”       หมายถงึ พนกังานตัง้แตร่ะดบัผู้จดัการฝ่าย ถงึระดบัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

ปี 2560
พนักงาน

รวม
ค่าตอบแทน

พนักงาน
(บาท)ปฏบิตักิาร บริหาร

บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ากดั (มหาชน) 1,289 87 1,376 376,748,735.-

บริษัทย่อย
บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ากดั 104 4 108 18,637,117.-

บริษัทย่อย
บริษัท มหาชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ากดั 548 27 575 145,924,249.-

บริษัทย่อย
บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ากดั - - - -

บริษัทย่อย
บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. - - - -

บริษัทย่อย
บริษัท ส. เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ากดั - - - -

บริษัทย่อย
บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ากดั - - - -

บริษัทย่อย
บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอร์เรจ จ�ากดั - - - -

รวม 1,941 118 2,059 541,310,101.-
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นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การพฒันากรรมการ และผู้บริหาร
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริม และสนบัสนนุให้กรรมกำร ผู้บริหำร เลขำนกุำรบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้ำ
รับกำรอบรมหลกัสตูรตำ่ง ๆ  ท่ีจดัขึน้โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือ
องค์กรอิสระตำ่ง ๆ  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ปรับปรุงกำรปฏิบติังำนและเพ่ือประโยชน์ตอ่กำรปฏิบติัหน้ำท่ีให้มีประสทิธิภำพ
มำกย่ิงขึน้ ในกรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำร หรือกรรมกำรใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำร และข้อมลูท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของกรรมกำรใหมร่วมถงึกำรจดัให้มีกำรแนะน�ำลกัษณะธรุกิจ และแนวทำงกำรด�ำเนินธรุกิจ
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมกำรใหม่

  กำรพฒันำบคุลำกรเป็นกระบวนกำรส�ำคญัท่ีจะพฒันำ หรือปรับปรุงวธีิกำรท�ำงำน และสง่เสริมควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทกัษะ รวมถงึทศันคตขิองบคุลำกรให้เป็นไปในทำงท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้บคุลำกรท่ีได้รับกำรพฒันำแล้วนัน้ปฏิบตังิำนได้ผล
ตำมวตัถปุระสงค์ของหนว่ยงำนได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ เน่ืองจำก กระแสของกำรเปลีย่นแปลงของโลกยคุปัจจบุนั สง่ผล
ให้ระบบสงัคมโดยทัว่ไปมีกำรเปลีย่นแปลงสงู และอยำ่งรวดเร็ว โดยเฉพำะด้ำนธรุกิจจะต้องมีกำรปรับเปลีย่นกระบวนกำร
บริหำร วธีิกำรจดักำร วธีิคดิ เพ่ือให้ทนัตอ่กำรเปลีย่นแปลงตำมยคุสมยัปัจจบุนัท่ีมีลกัษณะก้ำวกระโดด ดงันัน้ ทรัพยำกร
มนษุย์จงึถือเป็นกญุแจส�ำคญัของธรุกิจประกำรหนึง่ท่ีจ�ำเป็นต้องได้รับกำรพฒันำอยำ่งรวดเร็ว และตอ่เน่ือง เพ่ือรองรับกำร
เปลีย่นแปลง และสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้กำรพฒันำบคุลำกรให้มีคณุภำพ ทัง้ทรัพยำกรทำงปัญญำ และทรัพยำกรด้ำน
แรงงำน จงึถือเป็นปัจจยัทำงกำรบริหำรท่ีส�ำคญัตอ่กำรสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแขง่ขนั และกำรน�ำพำองค์กรไปสูค่วำม
เป็นมำตรฐำนสำกล เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จงึก�ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร
บคุคลกลำง ร่วมกบัฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบคุคลของทกุกลุม่ธรุกิจเป็นหนว่ยงำนรับผิดชอบหลกัในกำรบริหำรจดักำรด้ำน
ทรัพยำกรบคุคล โดยบริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริม และพฒันำบคุลำกรทกุระดบัอยำ่งตอ่เน่ือง มีกำรบริหำรจดักำรพฒันำ
บคุลำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ จดัหำวิธีกำร และจดักำรสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกบักำรเรียนรู้ของพนกังำนเพ่ือเสริม
สร้ำงควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตังิำนให้มีประสทิธิภำพย่ิงขึน้ บริษัทฯ ได้จดัท�ำแผนกำรฝึกอบรมบคุลำกร เพ่ือเป็น
แนวทำงในกำรพฒันำบคุลำกรในรูปแบบตำ่ง ๆ อยำ่งเป็นระบบ และตอ่เน่ือง โดยพิจำรณำจำกคณุลกัษณะ หรือควำม
สำมำรถท่ีพนกังำนแตล่ะระดบัพงึมี สรุปเป็นแนวทำงในกำรพฒันำทรัพยำกรบคุคลของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ 
มีกำรจดัอบรมสมัมนำให้ควำมรู้แก่พนกังำนทัง้ภำยในองค์กร และกำรส่งพนกังำนเข้ำรับกำรอบรมสมัมนำภำยนอก  
โดยพนกังำนของบริษัทฯ มีจ�ำนวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ยตอ่คนตอ่ปี 7.18 ชัว่โมง 
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ประวัติคณะกรรมการ และผู้บริหาร

1. นายสมชาย  สกุลสุรรัตน์ อายุ : 69 ปี
 ต�าแหน่ง   :  ประธำนกรรมกำร  และกรรมกำรอิสระ

 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : ประธำนกรรมกำร  20 พฤษภำคม 2546
   กรรมกำรอิสระ  28 กมุภำพนัธ์ 2553

คุณวุฒทิางการศกึษา  :  
 -  ปริญญำโท บริหำรธรุกิจ สถำบนัศศนิทร์แหง่จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ (ภำคภำษำองักฤษ) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
 -  ปริญญำบตัร หลกัสตูรกำรปอ้งกนัรำชอำณำจกัร ภำครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 4414 
   วิทยำลยัปอ้งกนัรำชอำณำจกัร  
 -  ประกำศนียบตัร สถำบนัพระปกเกล้ำ หลกัสตูรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย 
  ส�ำหรับนกับริหำรระดบัสงู  รุ่นท่ี 11   
 -  ประกำศนียบตัรกำรเงินและกำรธนำคำร สถำบนันำยธนำคำรแหง่ประเทศองักฤษ

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  
 - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร DCP สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2554 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2554 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2553 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2553 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2548 ถงึ ปัจจบุนั
พ.ศ. 2546 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2549 ถงึ พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2547 ถงึ พ.ศ. 2556

ประธำนกรรมกำร / บริษัท ทำ่เรือประจวบ จ�ำกดั  
กรรมกำร / บริษัท เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง จ�ำกดั   
รองประธำนกรรมกำร / บริษัท สหวิริยำสตีลอินดสัตรี จ�ำกดั ( มหำชน )  
กรรมกำรอิสระ / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั ( มหำชน )
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ชมุพรอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์ม จ�ำกดั ( มหำชน )  
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั ( มหำชน )  
สมำชิกสภำนิตบิญัญตัแิหง่ชำติ
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ไทยแอ๊กโกรเอก็ซเชนจ์ จ�ำกดั  (ตลำดไท)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  14 ปี 7 เดือน เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภำคม 2546  

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั  :- 
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :   2 แหง่ - บริษัท สหวิริยำสตีลอินดสัตรี จ�ำกดั ( มหำชน ) 
    - บริษัท ชมุพรอตุสำหกรรมน�ำ้มนัปำล์ม จ�ำกดั ( มหำชน ) 

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 2 แหง่   - บริษัท ทำ่เรือประจวบ จ�ำกดั   
                                                            - บริษัท เวสท์โคสท์ เอน็จิเนียร่ิง จ�ำกดั

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -
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2. นายเจริญ  รุจิราโสภณ อายุ : 70 ปี
 ต�าแหน่ง   :  ประธำนกรรมกำรบริหำร      
     ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ
                                        กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
 
 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : ประธำนกรรมกำรบริหำร  12 พฤศจิกำยน 2555
      ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร    9 พฤษภำคม  2548
                                        กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 24 กมุภำพนัธ์  2557

คุณวุฒทิางการศกึษา  :   
 พ.ศ. 2554    ปริญญำโท สำขำศลิปศำสตร์หลกัสตูรผู้น�ำทำงสงัคม ธรุกิจ และกำรเมือง มหำวิทยำลยัรังสติ
 พ.ศ. 2546    ปริญญำตรี สำขำนิตศิำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง 
 พ.ศ. 2512    ประกำศนียบตัรวิชำชีพ โรงเรียนอสัสมัชญัพำณิชย์

ปริญญากติตมิศักดิ์  :  
 พ.ศ. 2559    ปริญญำเอก สำขำ Social Change จำก Universal Ministries of the King’s College 
                  รัฐฟลอริดำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ
 พ.ศ. 2559    ปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ (บริหำรธรุกิจ)  มหำวิทยำลยัเวสเทิร์น  
 พ.ศ. 2555    ปริญญำเอก วิทยำศำสตรดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ (วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร) 
                  มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 พ.ศ. 2540    ปริญญำตรี   คหกรรมศำสตรบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สำขำอำหำรและโภชนำกำร 
                    สถำบนัเทคโนโลยีรำชมงคล
 พ.ศ. 2537    ปริญญำตรี   ศลิปศำสตรบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ สำขำกำรบริหำรธรุกิจ  
                  มหำวิทยำลยัรำชภฎัจนัทรเกษม

ประกาศนียบตัร / ประกาศนียบตัรชัน้สูง  :
 - พ.ศ. 2556    ประกำศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหำรระดบัสงู สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (วตท.)
 - พ.ศ. 2553    ประกำศนียบตัรชัน้สงู หลกัสตูรกำรบริหำรงำนภำครัฐและกฎหมำยมหำชน
                                สถำบนัพระปกเกล้ำ

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ :  
 - แนวทำงกำรจดัตัง้และปฏิบตังิำนส�ำหรับ Audit Committee Director Accreditation Program - DAP)  
  รุ่น 6/2003

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  9,898,186 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 30.607

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
 - สำมีของนำงนิรมล  รุจิรำโสภณ
 - บดิำของนำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ และนำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ
 - อำของนำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ
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ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั

พ.ศ. 2559 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2558 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั

พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2555 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2541 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2537 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2532 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2532 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - 13 พ.ค. 2559
พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2556

อปุนำยก – สมำคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – จีน
ประธำนสมำคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย – เมียนมำ (สำขำสมทุรสำคร)
ท่ีปรึกษำกิตตมิศกัดิ์ประจ�ำคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กระบวนกำรยตุธิรรม 
กิจกำรต�ำรวจ
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ส.ทำวเวอร์ จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.
ประธำนกรรมกำรบริหำร  และ
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ไทยโฮมฟูด้ จ�ำกดั
อปุนำยก / สมำคมผู้ผลติและแปรรูปสกุรเพ่ือกำรสง่ออก
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั
ประธำนกรรมกำร / บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั
ประธำนคณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ท่ีปรึกษำกิตตมิศกัดิ์ /
คณะอนกุรรมำธิกำรด้ำนอตุสำหกรรมและบริกำร สภำขบัเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ท่ีปรึกษำกิตตมิศกัดิ์ /
คณะกรรมำธิกำรกำรศำสนำ ศลิปะและวฒันธรรม  สภำผู้แทนรำษฎร

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  5 ปี (12 พฤศจิกำยน 2555) 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  :  - ไมมี่ - 

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  : 10 แหง่
  -  บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั                    
  -  บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั 
   -  บริษัท ส.ปศสุตัว์ จ�ำกดั  
  -  บริษัท ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั                                                                         
  -  บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั 
  -  บริษัท ไทยโฮมฟูด้ จ�ำกดั 
  -  บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั
  -  บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ำกดั
  -  บริษัท ส.ทำวเวอร์ จ�ำกดั
  -  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี.   
     
 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -
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3. นายวรพล  โลพันธ์ศรี อายุ : 53 ปี
 ต�าแหน่ง   :  กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ        
     ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ   29 เมษำยน 2557
      ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 12 พฤษภำคม 2557

คุณวุฒทิางการศกึษา  :   
 - ปริญญำโท (บญัชีมหำบณัฑิต) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
 - Certificate Internal Auditor (CIA) No. 30858 

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และทกัษะการเป็นกรรมการ :  
 - Director Certification Program 167/2012 (DCP167/2012) 
 - Audit Committee Program 45-2013 (ACP 45-2013)
 - Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Business  วนัท่ี 26 พฤษภำคม 2559
 - Audit Committee Forum 2016 “ New Auditor’s Report; What is it for You? ” วนัท่ี 29 มิถนุำยน 2559
 - Managing Technology and Disruption วนัท่ี 15 กนัยำยน 2559
 - AC Forum 2017; The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight,
 - กรรมกำรอิสระ  บทบำท  หน้ำท่ี และควำมหวงัของผู้ ถือหุ้นรำยบคุคล
 - Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  8,000 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 0.0247

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

11 สงิหำคม 2559 - ปัจจบุนั

12 พฤษภำคม 2557 - ปัจจบุนั

29 เมษำยน 2557 - ปัจจบุนั
15 มิถนุำยน 2548 - ปัจจบุนั

8 เมษำยน 2559 - 10 สงิหำคม 2559

กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ / 
บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ�ำกดั (มหำชน) 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล /     
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
ผู้อ�ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบภำยใน /    
บริษัท เอม็ เอส ไอ จี (ประกนัภยั) ประเทศไทย จ�ำกดั (มหำชน)   
กรรมกำร / บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ�ำกดั

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  3 ปี 8 เดือน เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 29 เมษำยน 2557

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน  :  1 แหง่  - บริษัท ไฟร์เทรดเอน็จิเนียร่ิง จ�ำกดั (มหำชน)
 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  : - ไมมี่ -
 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -
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4. นายประสาร  มฤคพิทักษ์ อายุ : 69 ปี
 ต�าแหน่ง   :  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และ
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ 25 พฤษภำคม 2537
                                        กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 24 กมุภำพนัธ์ 2557

คุณวุฒทิางการศกึษา   :   ปริญญำตรี รัฐศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และทกัษะการเป็นกรรมการ : 
 - DIRECTOR  ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 29/2004 สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย
 - DIRECTOR  CERTIFICATION PROGRAM   (DCP) รุ่น 84/2007 สถำบนักรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2557 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2537 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2531 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2524 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 ถงึ พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2551 ถงึ พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2554 ถงึ พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2557

กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำร  และกรรมกำรอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ประธำนกรรมกำร  /  บริษัท ชีวิตธรุกิจ จ�ำกดั
ผู้บรรยำยภำคธรุกิจ, รัฐบำล และรัฐวิสำหกิจ
สมำชิกสภำปฏิรูปแหง่ชำติ
สมำชิกวฒิุสภำ ประเภทสรรหำภำควิชำชีพ
ท่ีปรึกษำ กสทช. (นำงสำวสภิุญญำ กลำงณรงค์)
กรรมกำรตรวจสอบ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  รวม 23 ปี 7 เดือน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 1 แหง่  
    - บริษัท ชีวิตธรุกิจ จ�ำกดั               

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -  
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5. นายชูศักดิ์  วิจักขณา    อายุ : 67 ปี
 ต�าแหน่ง   :  กรรมกำร  กรรมกำรอิสระ และ
                                        กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และ
                                        กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
                                        กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำร 23 พฤศจิกำยน 2547 
   กรรมกำรอิสระ 28 กมุภำพนัธ์ 2553 
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 24 กมุภำพนัธ์ 2557
   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 24 กมุภำพนัธ์ 2557
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 23 มีนำคม 2560

คุณวุฒทิางการศกึษา   :  ปริญญำตรี นิติศำสตร์ (เกียรตินิยม) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ และทกัษะการเป็นกรรมการ  : 
 - ประกำศนียบตัร หลกัสตูร DIRECTOR  ACCREDITATION PROGRAM (DAP) รุ่น 43/2005

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั
ตลุำคม 2559 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2553 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2547 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2543 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2542 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำร  / บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั
กรรมกำร  /  บริษัท โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำรผู้จดักำร / บริษัท มำร์เวล มีเดีย จ�ำกดั 
กรรมกำร /  บริษัท เวล็ตีเ้ฮลท์แคร์ จ�ำกดั
กรรมกำร /  บริษัท ไทยแวลแูคร์ จ�ำกดั
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรอิสระ  /  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำร  /  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรผู้จดักำร / บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซเิอท จ�ำกดั 
กรรมกำร / บริษัท โรงพยำบำลมหำชยั จ�ำกดั (มหำชน) 
กรรมกำรตรวจสอบ /  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  13 ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :   2 แหง่  - บริษัท โรงพยำบำลมหำชยั จ�ำกดั (มหำชน)
                                                                                  - บริษัท โรงพยำบำลเจ้ำพระยำ จ�ำกดั (มหำชน)
 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 5 แหง่  - บริษัท พี.เอส.ดี.แอนด์ แอสโซซเิอท จ�ำกดั 
                                                                                  - บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั
                                                                                  - บริษัท มำร์เวล มีเดีย จ�ำกดั 
                                                                                  - บริษัท เวล็ตีเ้ฮลท์แคร์ จ�ำกดั
                                                                                  - บริษัท ไทยแวลแูคร์ จ�ำกดั
 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :   - ไมมี่ -
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6. นายเจริญพันธ์  พันธุมงคล อายุ : 86 ปี
 ต�าแหน่ง   :  กรรมกำร
   กรรมกำรอิสระ 
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ   11 มกรำคม 2543
   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 24 กมุภำพนัธ์ 2557

คุณวุฒทิางการศกึษา   :  -  ประกำศนียบตัรกำรบญัชี (ม.ธ.ก.) (ปริญญำตรี)
                                 -  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ : 
 - กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี DIRECTOR  ACCREDITATION PROGRAM (DAP)
 - กำรควบคมุภำยในและกำรบริหำรหลกัจดักำรควำมเสี่ยง (ตลำดหลกัทรัพย์ฯ)
 - มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช้ในปี 2556 – 2557 (สภำวิชำชีพบญัชีฯ)
 - แนวทำงปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เร่ืองกำรรับรู้และมลูคำ่เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
 - แนวทำงปฏิบตั ิเร่ืองกำรบญัชีและปอ้งกนัควำมเสี่ยง (สภำวิชำชีพบญัชีฯ)

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

พ.ศ. 2557 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2543 - ปัจจบุนั

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  17  ปี

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : - ไมมี่ -                

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ - 
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7. นางสาวปัญจมา  วิภามาส อายุ : 66 ปี
 ต�าแหน่ง   :  กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ       
     
 วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำร  พ.ศ. 2558
                                     กรรมกำรอิสระ 20 กรกฎำคม 2560

คุณวุฒทิางการศกึษา  : -  บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
    -  บญัชีมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
    -  นิตศิำสตร์บณัฑิต มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธิรำช
    -  บญัชีบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  : - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  11,375 หุ้น หรือคดิเป็นร้อยละ 0.0035

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

สงิหำคม 2560 - ปัจจบุนั
20 กรกฎำคม 2560 - ปัจจบุนั
10 ตลุำคม 2549 - ปัจจบุนั
กรกฎำคม 2558 - ธนัวำคม 2559
พ.ศ. 2558 - 19 กรกฎำคม 2560
10 พ.ย. 2557 - 22 ก.พ. 2560
พ.ศ. 2556 - มิถนุำยน 2558

พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2556

Group Internal Auditor / กลุม่มลูนิธิพระพทุธสนัติธรรม
กรรมกำรอิสระ / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 
รองกรรมกำรผู้จดักำรสำยงำนบญัชีและกำรเงิน / บริษัท ซี.เจ.เอก็เพรสกรุ๊ป จ�ำกดั
กรรมกำร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
อนกุรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรกำรเงินกลุม่บริษัทคำรำบำวตะวนัแดง /         
 -  บริษัท คำรำบำวกรุ๊ป จ�ำกดั
 -  บริษัท คำรำบำวตะวนัแดง จ�ำกดั
 -  บริษัท ตะวนัแดง ดีซีเอม็ จ�ำกดั
 -  บริษัท เอเชียแปซฟิิคกล๊ำส จ�ำกดั
กรรมกำรบริหำร /  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
กรรมกำรบริหำร  /  บริษัท คำรำบำวตะวนัแดง จ�ำกดั
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน  /  บริษัท คำรำบำวตะวนัแดง จ�ำกดั

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  รวม 8 ปี 8 เดือน  (ด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษำยน 2552)

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : - ไมมี่ -                

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -   
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8.  นางนิรมล   รุจิราโสภณ อายุ : 67 ปี
	 ต�ำแหน่ง			:	 	 กรรมการบริหาร	และ
	 	 	 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

	 วันที่ได้รับแต่งตัง้			:	 กรรมการบริหาร		 25	พฤษภาคม	2537
																																								 รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 9			พฤษภาคม	2548

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ		:		ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	สาขาเศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม	มหาวิทยาลยัรามค�าแหง

ประวัตกิำรอบรมเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่และทกัษะกำรเป็นกรรมกำร	: 
 - DIRECTOR		ACCREDITATION	PROGRAM	(DAP	60/2007)	สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

 - DIRECTOR	CERTIFICATION	PROGRAM	(DCP	160/2012)	สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย	(IOD)

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทฯ	(%)		:		4,507,955	หุ้น	หรือคดิเป็นร้อยละ	13.939

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร	:  
 - ภรรยาของนายเจริญ		รุจิราโสภณ

 - มารดาของนายจรัสภล		รุจิราโสภณ	และนายจรัญพจน์		รุจิราโสภณ

ประสบกำรณ์ท�ำงำนย้อนหลัง	5	ปี		:

	 ช่วงเวลำ ต�ำแหน่ง	/	บริษัท

พ.ศ.	2558	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2558	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2558	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2558	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2556	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2551	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2551	-	ปัจจบุนั

9	พฤษภาคม	2548	-	ปัจจบุนั

25	พฤษภาคม	2537	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2537	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2532	-	ปัจจบุนั

พ.ศ.	2532	-	ปัจจบุนั

10	พ.ย.	2557	-	13	พ.ค.	2559

พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2557

พ.ศ.	2556	-	พ.ศ.	2557

พ.ศ.	2555	-	พ.ศ.	2557

กรรมการ	/	บริษัท	ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	ไทยโฮมฟูด้	(กรุงเทพฯ)	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	ส.ทาวเวอร์	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	(เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.

ประธานกรรมการ	/	สมาคมนายจ้างอาหารไทย

กรรมการ	/	บริษัท	ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง	จ�ากดั

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	/	บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)				

กรรมการบริหาร	/	บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)

กรรมการ	/	บริษัท	ส.ปศสุตัว์	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	มหาชยัฟูด้โปรเซสซิง่	จ�ากดั

กรรมการ	/	บริษัท	เอส	เค	เค	ฟูด้	จ�ากดั

อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง	/	บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)				

รักษาการผู้อ�านวยการ	ส�านกัการตลาด	4	(อาหารทะเลแปรรูป)	/	

บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)					

รักษาการผู้อ�านวยการ	ส�านกัการตลาด	3	(อาหารพืน้เมือง)	/	

บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)

รักษาการผู้อ�านวยการ	ส�านกัการตลาด	2	(อาหารแชแ่ข็ง)	/	

บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	จ�ากดั	(มหาชน)
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9.  นายจรัสภล   รุจิราโสภณ อายุ : 35 ปี
	 ต�ำแหน่ง			:	 	 กรรมการบริหาร	และ
	 	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ี	QSR

	 วันที่ได้รับแต่งตัง้			:	 กรรมการบริหาร		 	 14	สงิหาคม	2551
	 	 	 	 	 ประธานเจ้าหน้าท่ี	QSR	 16	ธนัวาคม	2560

คุณวุฒทิำงกำรศกึษำ		: 
	 -	 นิเทศศาสตร์บณัฑิต		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
	 -	 บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต	การบริหารการตลาด	Aston	University,	Birmingham,	UK

ประวัตกิำรอบรมเก่ียวกับบทบำทหน้ำที่และทกัษะกำรเป็นกรรมกำร		:	
	 -	 ประกาศนียบตัร	หลกัสตูร	FSD	รุ่นท่ี	17	ปี	2012			(Financial	Statements	for	Directors)
	 -	 ประกาศนียบตัร	หลกัสตูร	DAP	รุ่นท่ี	105	ปี	2013	(Directors	Accreditation	Program)

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัทฯ	(%)		:		ร้อยละ	3.50

ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและผู้บริหำร	:  
	 -	 บตุรชายของนายเจริญ		รุจิราโสภณ	และนางนิรมล		รุจิราโสภณ
	 -	 พ่ีชายของนายจรัญพจน์		รุจิราโสภณ
	 -	 ลกูผู้ น้องของนายธนกฤต		รุจิราโสภณ

จ�ำนวนปีที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร		:	รวม	23	ปี	7	เดือน

กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร	/	อ่ืน	ๆ	ในปัจจุบนั
 •	บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน	:	 	 -	ไมมี่	-

 •	กจิกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน	:	 10	แหง่	
	 	 	 	 -		บริษัท	ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ	จ�ากดั
	 	 -		บริษัท	ไทยโฮมฟูด้	(กรุงเทพฯ)	จ�ากดั	
	 	 -		บริษัท	ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์	จ�ากดั	
	 	 -		บริษัท	ส.ทาวเวอร์	จ�ากดั	
	 	 -		บริษัท	ส.ขอนแก่นฟูด้ส์	(เนเธอร์แลนด์)	บี.วี.	
	 	 -		บริษัท	ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง	จ�ากดั			
	 	 -		บริษัท	ส.ปศสุตัว์	จ�ากดั			
	 	 -		บริษัท	มหาชยัฟูด้โปรเซสซิง่	จ�ากดั	
	 	 -		บริษัท	เอส	เค	เค	ฟูด้	จ�ากดั
	 	 -		สมาคมนายจ้างอาหารไทย

 •	กจิกำรอ่ืนที่อำจท�ำให้เกดิควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท		:		-	ไมมี่	-		
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ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

16 ธนัวำคม 2560 - ปัจจบุนั

30 เมษำยน 2558 - ปัจจบุนั

13 มีนำคม 2558 - ปัจจบุนั

14 ตลุำคม 2558 - ปัจจบุนั

28 สงิหำคม 2558 - ปัจจบุนั

14 สงิหำคม 2551 - ปัจจบุนั

5 สงิหำคม 2551 - ปัจจบุนั

2 สงิหำคม 2559 - 15 ธนัวำคม 2560

20 สงิหำคม 2558 - 1 สงิหำคม 2559

1 มีนำคม 2557 - 19 สงิหำคม 2558

15 พฤศจิกำยน 2556 - 29 กนัยำยน 2557

1 มกรำคม 2555 - 14 พฤศจิกำยน 2556

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี QSR / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

กรรมกำรบริหำร /  บริษัท ส.ทำวเวอร์ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร / บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร /  บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร / บริษัท ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)     

กรรมกำรบริหำร  / บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ำกดั

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) :

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร กิจกำร QSR / 

  -  รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่บริหำร (สำยงำน QSR) และ

  -  ผู้ชว่ยรองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ (งำนกลยทุธ์ QSR) 

  -  ผู้ชว่ยประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร (สำยงำนปฏิบตักิำร) และ

  -  รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรกิจกำร QSR (T) /        

ผู้ชว่ยรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

ผู้อ�ำนวยกำรกิจกำร QSR

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  9 ปี 4.5 เดือน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 5 แหง่ : 

 -   บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ำกดั

 -   บริษัท ส.เทรนน่ิง เซน็เตอร์ จ�ำกดั

 -   บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั

 -   บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั

 -   บริษัท ส.ทำวเวอร์ จ�ำกดั

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -  
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10.  นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ    อายุ : 31 ปี
   ต�าแหน่ง   : กรรมกำรบริหำร

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   

   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี  (สนบัสนนุ)

   รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี  (กำรตลำดและกำรขำย)          

   รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร  (ซพัพลำยเชน)   

   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำรบริหำร  27 เมษำยน 2558

   ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง     23 มีนำคม 2560

   ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี  (สนบัสนนุ)  1 มกรำคม 2560     

   รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี  (กำรตลำดและกำรขำย) 1 มกรำคม 2560     

   รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (ซพัพลำยเชน) 1 มกรำคม 2560   

คุณวุฒทิางการศกึษา  :  บริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำกำรเงิน  คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี

                                           จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  ร้อยละ 3.532

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  
 - บตุรชำยของนำยเจริญ  รุจิรำโสภณ และนำงนิรมล  รุจิรำโสภณ

 - น้องชำยของนำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ

 - ลกูผู้ น้องของนำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

23 มีนำคม 2560 - ปัจจบุนั

1 มกรำคม 2560 - ปัจจบุนั

10  ตลุำคม 2559 - ปัจจบุนั

30 เมษำยน 2558 - ปัจจบุนั

13  มีนำคม 2558 - ปัจจบุนั

14 ตลุำคม 2558 - ปัจจบุนั

28 สงิหำคม 2558 - ปัจจบุนั

25 มิถนุำยน 2551 - ปัจจบุนั

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

  -  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (สนบัสนนุ)   บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

  -  รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (กำรตลำดและกำรขำย)

  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

  -  รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี ปฏิบตักิำร (ซพัพลำยเชน) 

  บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

กรรมกำรบริหำร บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร บริษัท ส.ทำวเวอร์ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร บริษัท ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั

กรรมกำรบริหำร บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ำกดั
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ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

1 ส.ค. 2559 - พ.ค. 2560
1 ส.ค. 2559 - ม.ค. 2560

1 ส.ค.  2559 - 31 ส.ค. 2559 
20 ก.ค. 2558 - 31 ก.ค. 2559

1 ก.ค. 2558 - 19 ก.ค. 2558

1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558

10 พ.ย. 2557 - 22 มี.ค. 2560
1 มี.ค. 2557 - 30 มิ.ย. 2558
1 มี.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557
1 พ.ค. 2556 - 28 ก.พ. 2557

1 ม.ค. 2553 - 28 ก.พ. 2557

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) :
- รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิาร (การผลติ)
- ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตักิารสนบัสนนุ
- รักษาการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการตลาดและการขาย
- รักษาการผู้อ�านวยการส�านกัทรัพยากรมนษุย์และธรุการ
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร สายงานสนบัสนนุ
- รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร สายงานขายและการตลาด
- รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่บริหาร สายงานการผลติ
- Executive Vice President สายงานสนบัสนนุ
- รักษาการ Executive Vice President สายงานขายและการตลาด
- รักษาการ Executive Vice President สายงานการผลิต
- รักษาการผู้ชว่ยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานขายและการตลาด)
- รักษาการผู้ชว่ยรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานการผลติ)
- รักษาการผู้อ�านวยการกิจการขาย
- รักษาการผู้อ�านวยการส�านกัการตลาด
- รักษาการผู้อ�านวยการส�านกัทรัพยากรมนษุย์และธรุการ
อนกุรรมการบริหารความเสี่ยง
ผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานสนบัสนนุ)
รักษาการผู้อ�านวยการส�านกับริหารคณุภาพและพฒันาองค์กร
- รักษาการผู้ชว่ยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (สายงานสนบัสนนุ)
- รักษาการผู้อ�านวยการส�านกักลยทุธ์และพฒันาธรุกิจ
- รักษาการผู้อ�านวยการส�านกัสารสนเทศ
ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส (งานวางแผนเชิงกลยทุธ์)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  2 ปี 8 เดือน

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : 6 แหง่  
 -  บริษัท มหาชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ากดั
 -  บริษัท ส.เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ากดั
 -  บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ากดั
 -  บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ากดั
 -  บริษัท ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง จ�ากดั
 -  บริษัท ส.ทาวเวอร์ จ�ากดั

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -  
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11.  นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  อายุ : 51 ปี
   ต�าแหน่ง   :  กรรมกำรบริหำร และ     
     ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (กำรผลติ) 

   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำรบริหำร  29 เมษำยน 2556    
      ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (กำรผลติ) 1   พฤษภำคม 2560

คุณวุฒทิางการศกึษา  :  ปริญญำตรี วิศวกรรมศำสตร์บณัฑิต สำขำเคร่ืองกล มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ :  
 - Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
 - หลำนชำยของนำยเจริญ  รุจิรำโสภณ และนำยทรงเกียรต ิ รุจิรำโสภณ
 - ลกูผู้ พ่ีของนำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ และนำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

1 พฤษภำคม 2560 - ปัจจบุนั
23 มีนำคม 2560 - ปัจจบุนั
29 เมษำยน 2556 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2555

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) :
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (กำรผลติ)
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรบริหำร  
ผู้อ�ำนวยกำรกิจกำรผลติ (โรงงำนบำงพลี)
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  กิจกำรผลติ (โรงงำนบำงพลี)     
ผู้อ�ำนวยกำรกิจกำรผลติ 1
กรรมกำรบริหำร  

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  4 ปี 8 เดือน 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ / อ่ืน ๆ ในปัจจุบนั
 • บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน :  - ไมมี่ -

 • กจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน : - ไมมี่ -                

 • กจิการอ่ืนที่อาจท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  - ไมมี่ -
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12.  นางศิริลักษณ์  ชัยวัฒนประภา อายุ : 57 ปี
    ต�าแหน่ง   :  กรรมกำรบริหำร
   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : กรรมกำรบริหำร   13 พฤษภำคม 2559

คุณวุฒทิางการศกึษา  :  ปริญญำตรี บริหำรธรุกิจ (กำรโฆษณำและกำรประชำสมัพนัธ์) มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

13 พฤษภำคม 2559 - ปัจจบุนั
1 สงิหำคม 2559 - ปัจจบุนั
พ.ศ. 2558 - เมษำยน 2559
21 กรกฎำคม 2558 - 31 กรกฎำคม 2559
พ.ศ. 2554 - 20 กรกฎำคม 2558

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) :
กรรมกำรบริหำร
ผู้อ�ำนวยกำร กิจกำรขำย (ในประเทศ)
ท่ีปรึกษำประธำนกรรมกำร 
รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  กิจกำรขำย (ในประเทศ)     
ผู้อ�ำนวยกำรกิจกำรขำย (ในประเทศ)

จ�านวนปีที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ  :  1 ปี 7.5 เดือน (13 พฤษภำคม 2559 – 31 ธนัวำคม 2560)

13.  นางนลินธรณ์  อัศวปัญญาวงศ์ อายุ : 55 ปี
    ต�าแหน่ง   :  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี บญัชีและกำรเงิน
   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี บญัชีและกำรเงิน 1 เมษำยน 2559

คุณวุฒทิางการศกึษา  : -  บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั
    -  บญัชีมหำบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
    -  โครงกำร MMP จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

1 มกรำคม 2560 - ปัจจบุนั
1 เมษำยน 2559 - 31 ธนัวำคม 2559
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี บญัชีและกำรเงิน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน / บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน / บริษัท เฮลธ์ฟูด้คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกดั 
ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน / บริษัท อินโฟเน็ท ประเทศไทย จ�ำกดั
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14.  ดร. วรรณวรางค์  วัชรานานันท์    อายุ : 39 ปี
    ต�าแหน่ง   :  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (วิจยั และพฒันำ) 
   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (วิจยั และพฒันำ)      1 กนัยำยน 2560

คุณวุฒทิางการศกึษา  : 
 พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 ปริญญำตรี วิทยำศำสตร์บณัฑิต คณะอตุสำหกรรมเกษตร       
  สำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์
 พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต คณะอตุสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
  สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั
 พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต คณะอตุสำหกรรมเกษตร สำขำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 
  สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

1 กนัยำยน 2560 - ปัจจบุนั

พ.ศ. 2555 - 31 สงิหำคม 2560

พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (วิจยั และพฒันำ) /
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำรส�ำนกัวิจยัและเทคโนโลยีอำหำรแปรรูปสตัว์น�ำ้ /
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน)
ผู้จดักำรส�ำนกัวิจยัและพฒันำอำหำรแปรรูปสตัว์น�ำ้ /
บริษัท เจริญโภคภณัฑ์อำหำร จ�ำกดั (มหำชน)

15.  นางสาวกัลวรัตน์  วิฒิธามาตย์ อายุ : 63 ปี
    ต�าแหน่ง   :  เลขำนกุำรคณะกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัทฯ
   วันที่ได้รับแต่งตัง้   : เลขำนกุำรคณะกรรมกำร และ  19 กนัยำยน 2537 
   เลขำนกุำรบริษัทฯ   13 สงิหำคม 2551

คุณวุฒทิางการศกึษา  :  ก�ำลงัศกึษำคณะนิติศำสตร์  มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง

ประวัตกิารอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และทกัษะการเป็นกรรมการ  :  - ไมมี่ -

สัดส่วนการถอืหุ้นในบริษัทฯ (%)  :  - ไมมี่ -

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  - ไมมี่ -

ประสบการณ์ท�างานย้อนหลัง 5 ปี  :

 ช่วงเวลา ต�าแหน่ง / บริษัท

13 สงิหำคม 2551 ถงึปัจจบุนั
พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2557

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) :
เลขำนกุำรคณะกรรมกำร และเลขำนกุำรบริษัทฯ 
รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัประธำนฯ
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

1. หน้าที่ตามพระราชบญัญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15

 1.1 จดัท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดงันี ้
   (1) ทะเบียนกรรมกำร
   (2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท
   (3) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น

 1.2 เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียท่ีรำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร

 1.3 ด�ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุก�ำหนด

2. หน้าที่ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ

 2.1 ให้ค�ำแนะน�ำเบือ้งต้นแก่คณะกรรมกำรในข้อกฎหมำย ระเบียบ และข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ของบริษัท

 2.2 ติดตอ่และสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทรำบสทิธิตำ่งๆ ของผู้ ถือหุ้น และขำ่วสำรของบริษัท

 2.3 สนบัสนนุให้กำรบริหำรงำนของบริษัทเป็นไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

69

การก�ากับดูแลกิจการ

นโยบายการก�ากับดแูลกจิการ
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตระหนกัเป็นอยำ่งดีวำ่กำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีมีควำมส�ำคญัตอ่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขนัของบริษัทฯ รวมทัง้กำรสร้ำงเสริมควำมเช่ือมัน่ของผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ มีสว่นได้เสยีในกิจกำรของบริษัทฯ 
ทกุฝ่ำย
 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัท�ำนโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทำงแก่
กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ถือปฏิบตั ิโดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยให้สอดคล้อง และเป็นไปตำม
หลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ได้รับกำรพฒันำ
ขึน้จำกหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของกลุม่ประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซึง่
เป็นหลกักำรสำกลท่ีได้รับกำรยอมรับ และถกูน�ำไปใช้เป็นกรอบในกำรพฒันำหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรของประเทศตำ่ง ๆ  
รวมทัง้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตำมโครงกำร
ส�ำรวจกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทยของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ท่ีปรับปรุงให้
สอดคล้องกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard)
 และในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงนโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ให้มีเนือ้หำท่ีเหมำะสมกบั
สภำพกำรณ์ปัจจบุนั และสอดคล้องกบันโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซึง่ได้ทบทวน และปรับปรุงในปีนีเ้ชน่กนั ได้แก่ จรรยำบรรณ
ธรุกิจ นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และคูมื่อแนวทำงปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นต้น
 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และนโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องบนระบบเครือขำ่ย Intranet 
และบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภำยใต้หวัข้อกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีโดยสรุปนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรได้ดงันี.้-

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

1)  สทิธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น 
  • สทิธิได้รับใบหุ้น และสทิธิกำรโอนหุ้น และได้รับสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ และในรูปแบบท่ี 
   เหมำะสมในกำรตดัสนิใจท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ และตนเอง
  • สทิธิเข้ำร่วมประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือตดัสนิใจในกำรเปลี่ยนแปลง
   ในนโยบำยท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ และในสทิธิของผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมกำรต้องขอควำมเหน็ชอบจำก
  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
  • สทิธิเลือกตัง้ และถอดถอนกรรมกำร และให้ควำมเหน็ชอบในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีอิสระ
 • สทิธิในสว่นแบง่ก�ำไร
2)  ผู้ ถือหุ้นจะได้รับหนงัสือเชิญประชมุ และสำรสนเทศเก่ียวกบัสถำนท่ี วนั เวลำ ท่ีบริษัทฯ ได้จดัไว้อย่ำงเหมำะสม  
 ตลอดจนวำระกำรประชุมท่ีมีควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และข้อมลูทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีต้อง 
 พิจำรณำ โดยจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น และนำยทะเบียนทรำบไมน้่อยกวำ่ 7 วนัก่อนกำรประชมุ และโฆษณำค�ำบอกกลำ่ว 
 นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ 3 วนัติดตอ่กนั และไมน้่อยกว่ำ 3 วนัก่อนวนัประชมุ รวมถงึเผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วลว่ง 
 หน้ำไว้ใน Website ของบริษัทฯ อยำ่งน้อย 1 เดือนก่อนกำรประชมุ
3)  ในวำระกำรจ่ำยเงินปันผลนัน้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยจ�ำนวนเงินท่ีจ่ำยจริงพร้อมข้อมลูประกอบโดยเปรียบเทียบกบั 
 นโยบำย
4) ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำร บริษัทฯ มีกำรระบช่ืุอพร้อมประวติักรรมกำรท่ีเสนอเลือกตัง้ไว้ในหนงัสือเชิญ ประชมุ  และ 
 ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล โดยให้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง
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5) ในวำระแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี บริษัทฯ มีกำรระบช่ืุอผู้สอบบญัชี บริษัทท่ีสงักดั และข้อมลูท่ีจะชว่ยให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ 
 ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี รวมทัง้คำ่บริกำรไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ
6) ประธำนกรรมกำร กรรมกำร และผู้บริหำรสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินมีควำมรับผิดชอบในกำรเข้ำประชมุ ผู้ ถือหุ้นเพ่ือ 
 ตอบค�ำถำมแก่ผู้ ถือหุ้น
7)  บริษัทฯ มีกำรแจ้งวิธีกำรลงคะแนน และนบัคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนเร่ิมกำรประชมุตำมวำระ พร้อมทัง้จดัให้มี 
 ผู้ตรวจสอบกำรนบัคะแนนเสียงในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
8)  บริษัทฯ มีกำรจดบนัทกึรำยช่ือกรรมกำร ประธำนคณะกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะคณะ และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร /  
 ประธำนกรรมกำรบริหำร ท่ีเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในรำยงำนกำรประชมุรวมทัง้บนัทกึมตท่ีิประชมุพร้อมทัง้คะแนน 
 เสียงท่ีเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงในทกุ ๆ วำระท่ีต้องมีกำรลงคะแนนเสียง
9) บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลลว่งหน้ำเพ่ือรับกำรพิจำรณำ เลือกตัง้ 
 เป็นกรรมกำรก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมในท่ีประชมุ และมีกำรบนัทกึประเดน็ค�ำถำม 
 ค�ำตอบไว้ในรำยงำนกำรประชมุ
10) หลงักำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเข้ำถงึสำรสนเทศเก่ียวกบัผลกำรพิจำรณำ และผลของกำรลงคะแนนเสียง
11) บริษัทฯ มีกำรอ�ำนวยควำมสะดวก และสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถงึนกัลงทนุสถำบนัเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนกั และให้ควำมส�ำคญัในสทิธิพืน้ฐำนตำ่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ กำรซือ้ขำย หรือโอนหุ้น กำรมีสว่น
แบง่ในก�ำไรของกิจกำร กำรได้รับข่ำวสำรข้อมลูของกิจกำรอย่ำงเพียงพอ ผู้ ถือหุ้นควรได้รับทรำบกฎเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรเข้ำร่วมประชมุ และข้อมลูท่ีเพียงพอตอ่กำรพิจำรณำในแตล่ะวำระก่อนกำรประชมุตำมเวลำอนัควร มีโอกำสซกั
ถำมกรรมกำรในท่ีประชมุ และมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้ำร่วมประชมุ เพ่ือใช้สทิธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแตง่
ตัง้ หรือถอดถอนกรรมกำร กำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร กำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกำรก�ำหนดคำ่สอบบญัชี และ
เร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เชน่ กำรจดัสรรเงินปันผล กำรก�ำหนด หรือกำรแก้ไขข้อบงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ กำร
ลดทนุ หรือเพ่ิมทนุ และกำรอนมุตัริำยกำรพิเศษ เป็นต้น

 ในปี 2560 สทิธิขัน้พืน้ฐำนตำ่ง ๆ ข้ำงต้น บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรในเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีเป็นกำรสง่เสริม และอ�ำนวยควำม
สะดวกในกำรใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้นดงันี ้
  
 1.  บริษัทฯ จดัประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 ในวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษำยน 2560 โดยกรรมกำรทัง้หมดได้ 
  เข้ำร่วมประชมุ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และ 
  กรรมกำรทำ่นอ่ืน ๆ ทัง้หมด และนอกจำกนี ้ยงัมีคณะกรรมกำรชดุยอ่ย ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรตรวจ 
  สอบและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ 
  ตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกรรมกำร 
  บริหำรควำมเสี่ยง รวมทัง้ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ พร้อมผู้สอบบญัชีได้เข้ำร่วมประชมุด้วย
 2.  บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�ำเนิน 
  กำรจดัสง่หนงัสือนดัประชมุ พร้อมหลกัเกณฑ์วิธีกำรเข้ำร่วมประชมุ และข้อมลูประกอบกำรประชมุตำมวำระ 
  ตำ่ง ๆ  ซึง่ในแตล่ะวำระมีควำมเหน็ของคณะกรรมกำรฯ ประกอบอยำ่งเพียงพอ และชดัเจนให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ 
  ลว่งหน้ำไมน้่อยกวำ่ 14 วนัก่อนกำรประชมุ และโฆษณำค�ำบอกกลำ่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ 3 วนัติดตอ่ 
  กนั และไมน้่อยกวำ่ 3 วนัก่อนวนัประชมุ รวมทัง้เผยแพร่ข้อมลูดงักลำ่วในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  www.sorkon.co.th  
  ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลำในกำรศกึษำข้อมลูเป็นกำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ
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 3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้ 
  บคุคลอ่ืน หรือกรรมกำรอิสระ เข้ำประชมุ และออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบประวตักิรรมกำรอิสระ 
  โดยยอ่ และหนงัสือมอบฉนัทะทัง้สองแบบท่ีกรมธรุกิจกำรค้ำก�ำหนด จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ
  4.  บริษัทฯ ได้จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุสง่ให้ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชมุ
 5.  เพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นในแงข่องกำรเดินทำง บริษัทฯ ได้จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผ่ำนมำท่ี 
  โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเดินทำงมำประชมุได้อย่ำงสะดวกเน่ืองจำกท�ำเลท่ีตัง้ของโรงแรมดงั 
  กลำ่วอยูใ่จกลำงเมือง และมีรถไฟฟำ้ผำ่น

หมวดที่ 2 การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน 

1) คณะกรรมกำรต้องรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้น และปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออก 
 เสียงลงคะแนนตำมจ�ำนวนหุ้นท่ีตนมี และมีควำมเท่ำเทียมกนัในกำรได้รับสำรสนเทศเก่ียวกบับริษัทฯ ท่ีจ�ำเป็น 
 อยำ่งเพียงพอ ยตุิธรรม และทนัเวลำจำกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไมแ่สดงควำมเอนเอียงกบัผู้ ถือหุ้นกลุม่ใดกลุม่หนึง่ 
 โดยกำรให้สำรสนเทศท่ียงัไมเ่ปิดเผย
2)  ผู้ ถือหุ้นยอ่มมีสทิธิมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมำประชมุ และลงมติแทนผู้ ถือหุ้น รวมทัง้มีสทิธิได้รับเอกสำร และค�ำแนะน�ำ 
 ในกำรมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีถกูต้องตำมกฎหมำย และย่ืนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ 
 กรรมกำรในท่ีประชมุแล้วยอ่มมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุและลงมตเิชน่เดียวกบัผู้ ถือหุ้นทกุประกำร ผู้ ถือหุ้นอำจมอบฉนัทะ 
 ให้กรรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหนึ่งมำประชมุ และลงมติแทนก็ได้ โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวติั และข้อมลูกำร 
 ท�ำงำนของกรรมกำรอิสระแตล่ะทำ่นอยำ่งครบถ้วนเหมำะสมในกำรพิจำรณำ
3)  ในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะได้รับกำรปฏิบตัโิดยยตุธิรรม
4)  ในกรณีท่ีมีกำรท�ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเข้ำขำ่ยจะต้องขออนมุติัจำกผู้ ถือหุ้นตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ 
 แหง่ประเทศไทย ก่อนกำรท�ำรำยกำรบริษัทฯ ได้มีกำรเปิดเผยรำยละเอียด และเหตผุล ของกำรท�ำรำยกำรให้ผู้ ถือ 
 หุ้นทรำบ
5) บริษัทฯ ได้เปิดเผยวำ่ รำยกำรระหวำ่งกนัได้กระท�ำอยำ่งยตุธิรรม ตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกตธิรุกิจกำรค้ำ
6)  บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำร และผู้บริหำรระดบัสงูแจ้งตอ่คณะกรรมกำร หรือผู้ ท่ีคณะกรรมกำรมอบหมำย 
 เก่ียวกบักำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัทฯ ตนเองอยำ่งน้อย 1 วนัลว่งหน้ำก่อนท�ำกำรซือ้ขำย

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำกบัดแูล และปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้นทกุรำย ทกุกลุ่มอยำ่งเท่ำเทียมกนั  
ทัง้เร่ืองกระบวนกำรจดัประชมุผู้ ถือหุ้น กำรมีมำตรกำรปอ้งกนักรรมกำร ผู้บริหำร และพนกังำนใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำ
ผลประโยชน์ในทำงมิชอบ รวมทัง้ให้กรรมกำร และผู้บริหำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตน และผู้ เก่ียวข้อง

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำร
อิสระ หรือบคุคลอ่ืนเข้ำร่วมประชมุ และออกเสียงแทนตนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้น
สำมำรถก�ำหนดทิศทำงกำรลงคะแนนเสียงได้เองในแตล่ะวำระท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ และได้
เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดได้ 

 บริษัทฯ ให้ข้อมลูแก่กรรมกำร และผู้บริหำรเก่ียวกบัหน้ำท่ีท่ีผู้บริหำรต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และ
บทก�ำหนดโทษตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมกำร หรือผู้บริหำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์ในบริษัทฯ 
ของตนเอง คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุตภิำวะ ตำมมำตรำ 59 แหง่ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
ภำยใน 3 วนัท�ำกำรให้ส�ำนกังำน ก.ล.ต. ทรำบเพ่ือเผยแพร่ตอ่สำธำรณชนตอ่ไป รวมทัง้ได้ก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนกำร
ถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมกำรให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรทรำบทกุครัง้ด้วย
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หมวดที่ 3  การค�านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1)  คณะกรรมกำรตระหนกั และรับรู้ถงึสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด รวมถงึกำรเคำรพหลกัสทิธิมนษุยชน 
  และกำรปฏิบตัติอ่แรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ตลอดจนให้ควำมส�ำคญักบัชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม และสนบัสนนุ 
 ให้มีกำรร่วมมือกนัระหวำ่งบริษัทฯ กบัผู้ มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำม มัง่คัง่ สร้ำงงำน และสร้ำงกิจกำรให้มีฐำนะ 
 กำรเงินท่ีมัน่คงอยำ่งยัง่ยืน คณะกรรมกำรมัน่ใจวำ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียได้รับกำรคุ้มครอง และปฏิบตัด้ิวยดี

2)  คณะกรรมกำรค�ำนงึถงึสวสัดิภำพของบคุลำกร มีกำรก�ำหนดคำ่ตอบแทนท่ีเหมำะสม มีกำรฝึกอบรม เพ่ิมเติมเพ่ือ 
 เพ่ิมศกัยภำพของบคุลำกร มีสิง่แวดล้อมในกำรท�ำงำนท่ีดี มีกำรก�ำหนดมำตรฐำนควำม ปลอดภยั สร้ำงวนิยัในกำร 
 ท�ำงำน ได้รับกำรเอำใจใสด่แูลอยำ่งทัว่ถงึ

3) คณะกรรมกำรค�ำนงึถงึผลประโยชน์ท่ีได้รับ และกำรท�ำประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียในกำรสร้ำงควำม ได้เปรียบเชิง 
 กำรแขง่ขนั และกำรท�ำก�ำไรให้กบับริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีแตล่ะ 
 กลุม่โดยค�ำนงึถึงสิทธิของผู้ มีสว่นได้เสียดงักล่ำวตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงท่ีมีกบับริษัทฯ และไม่กระท�ำกำร 
 ใด ๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลำ่นัน้

 บริษัทฯ ด�ำเนินธรุกิจ โดยค�ำนงึถงึสทิธิ ควำมถกูต้อง และควำมเป็นธรรมตอ่ผู้ มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ รวมถงึไมก่ระท�ำ
กำรใด ๆ อนัเป็นกำรละเมิดสทิธิของผู้ มีสว่นได้เสียเหลำ่นัน้ด้วย แนวทำงส�ำหรับผู้บริหำรและพนกังำนท่ีได้ยดึถือปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูค้่ำ ผู้ มีควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกิจ พนกังำน และสงัคมพอสรุปได้ดงันี ้

 การปฏบิตัต่ิอผู้ถือหุ้น
 ปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้น บริหำรงำนด้วยควำม
ระมดัระวงั และรอบคอบเพ่ือปอ้งกนัควำมเสยีหำยตอ่ผู้ ถือหุ้น ตลอดจนไมแ่สวงหำผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ เก่ียวข้อง 
โดยใช้ข้อมลูใด ๆ  ของบริษัทฯ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สำธำรณชน และไมด่�ำเนินกำรใด ๆ  ในลกัษณะท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดั
แย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทฯ รวมถงึไมเ่ปิดเผยข้อมลูลบัของบริษัทฯ ตอ่บคุคลภำยนอก 

 การปฏบิตัต่ิอลูกค้า
 บริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ท่ีจะพฒันำสนิค้ำ และบริกำรให้ดีย่ิงขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง ให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ และบริกำร
ท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัตอ่เหตกุำรณ์แก่ลกูค้ำ โดยไมมี่กำรกลำ่วเกินควำมเป็นจริง อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้ำเกิดควำมเข้ำใจ
ผิดเก่ียวกบัคณุภำพ ปริมำณ หรือเง่ือนไขใด ๆ ของสนิค้ำ หรือบริกำร และมีกำรก�ำหนดรำคำสนิค้ำให้เหมำะสมโดยไม่
เอำเปรียบผู้บริโภค ภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองผู้บริโภค 

 การปฏบิตัต่ิอคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี ้
 บริษัทฯ พงึปฏิบตัิต่อคู่ค้ำ และ/หรือเจ้ำหนีอ้ย่ำงเสมอภำค และเป็นธรรม และตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรได้รับผล
ตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่ำย และพึงปฏิบติัตำมสญัญำหรือเง่ือนไขตำ่ง ๆ ท่ีตกลงกนัไว้อย่ำงเคร่งครัด กรณีท่ี
ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเง่ือนไขข้อใดข้อหนึง่ ต้องรีบแจ้งให้คูค้่ำ และ/หรือเจ้ำหนีท้รำบลว่งหน้ำ เพ่ือร่วมกนัพิจำรณำหำ
แนวทำงแก้ไข
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 การปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทางการค้า
 บริษัทฯ พงึประพฤตปิฏิบตัภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีดี ไมแ่สวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ 
ด้วยวิธีกำรท่ีไมส่จุริต หรือไมเ่หมำะสม เชน่ กำรจำ่ยเงินสนิจ้ำงให้แก่พนกังำนของคูแ่ขง่ เป็นต้น และไมท่�ำลำยช่ือเสียง
ของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย

 พนักงาน
 บริษัทฯ ปฏิบตัติอ่พนกังำนทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมกนั และเป็นธรรมบนหลกัสทิธิมนษุยชน ไมมี่กำรเลอืกปฏิบตัทิัง้กำร
แบง่แยกเชือ้ชำต ิเพศ ศำสนำ ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมตอ่พนกังำน เหมำะสมกบัลกัษณะงำน หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
และควำมสำมำรถของพนกังำนแตล่ะคน สำมำรถเทียบเคียงกบับริษัทท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบำย 
กำรพฒันำ และสง่เสริมควำมรู้ควำมสำมำรถให้กบัพนกังำนอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือพฒันำทกัษะ และควำมสำมำรถของ
พนกังำนให้ได้รับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ รวมทัง้จดัให้มีสวสัดิกำรส�ำหรับพนกังำน เช่น เคร่ืองแบบพนกังำน กำรตรวจ
สขุภำพประจ�ำปี คำ่ใช้จำ่ยเดินทำงปฏิบตัิงำนภำยนอก เงินกู้ เพ่ือท่ีอยูอ่ำศยั (ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์) ห้องพยำบำล
ของบริษัทฯ รถรับส่งพนกังำน และสวสัดิกำรเก่ียวกับเงินช่วยเหลือพนกังำนในโอกำสต่ำง ๆ ของเย่ียมไข้พนกังำน  
ซือ้สนิค้ำบริษัทฯ ในรำคำพนกังำน เป็นต้น

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก�ำหนดนโยบำยดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้มีควำมปลอดภยัตอ่ชีวิต และ
ทรัพย์สินของพนกังำน ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และตำมมำตรฐำนสำกล มีกำรให้ควำมรู้ และฝึกอบรมเก่ียวกบัควำม
ปลอดภยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนแก่พนกังำน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องอยำ่งตอ่เน่ือง เชน่ กำรซ้อมหนีไฟ กำรจดัอบรม
เก่ียวกบัควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน กำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น เป็นต้น

 บริษัทฯ สง่เสริมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งมีประสทิธิภำพ มีนโยบำยอนรัุกษ์พลงังำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนิน
งำนด้ำนพลงังำน และเพ่ือสง่เสริมกำรใช้พลงังำนให้เกิดประสทิธิภำพ และเกิดประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทฯ ได้จดัตัง้คณะ
กรรมกำรเพ่ือก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน บริษัทฯ มีกำรก�ำหนดนโยบำยทำงด้ำนทรัพย์สนิทำงปัญญำ ห้ำม
พนกังำนละเมิดตอ่ทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้ อ่ืน ไมว่ำ่จะเป็นทรัพย์สนิทำงปัญญำในประเทศ หรือตำ่งประเทศ และห้ำม
กำรน�ำซอฟต์แวร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมำใช้งำนในบริษัทฯ รวมทัง้มีนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และห้ำมจ่ำย
สนิบนเพ่ือประโยชน์ทำงธรุกิจ

 ในรอบปีท่ีผำ่นมำ บริษัทฯ ไมมี่กรณีท่ีฝ่ำฝืนกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำรจ้ำงงำน ไมมี่กรณีกำรกระท�ำผิดด้ำนละเมิด
ทรัพย์สนิทำงปัญญำของผู้ อ่ืน ด้ำนกำรทจุริต หรือกระท�ำผิดด้ำนจริยธรรมทำงธรุกิจ

 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ ด�ำเนินธรุกิจโดยค�ำนงึถงึหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีมีตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ให้กำร
สนบัสนนุกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชน และสงัคมสว่นรวมด้วยดีเสมอมำ และบริษัทฯ ได้ปฏิบตัติำมกฎหมำย และ
กฎระเบียบท่ีมีสว่นเก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด ใสใ่จ และรับผิดชอบตอ่ผลกระทบท่ีอนัอำจเกิดจำกผลติภณัฑ์ / บริกำร หรือ
กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

 นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ปลกูฝังจิตส�ำนกึของควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม และกำรมีจิตอำสำให้เกิดขึน้ในหมูพ่นกังำน 
ในกำรสร้ำงสงัคมท่ีอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสขุ พฒันำคณุธรรม จริยธรรม รักษำวฒันธรรมท่ีดีงำม รวมถงึไมก่ระท�ำกำร
ใด ๆ ท่ีจะมีผลเสียหำยตอ่ทรัพยำกรธรรมชำติ และสภำพแวดล้อม
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4)  คณะกรรมกำรจดัให้มีมำตรกำรในกำรแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนกำรกระท�ำผิดกฎหมำย จรรยำบรรณ  หรือ 
 พฤติกรรมท่ีอำจสอ่ถงึกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ หรือประพฤติมิชอบของบคุคลในองค์กร ทัง้จำกพนกังำน และผู้ มีสว่น 
 ได้เสียอ่ืน รวมถงึรำยงำนทำงกำรเงินท่ีไมถ่กูต้อง หรือระบบควบคมุภำยในท่ีบกพร่อง โดยมีกลไกในกำรคุ้มครองผู้  
 แจ้งเบำะแสเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในกำรสอดสอ่งดแูลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ย่ิงขึน้

   ช่องทางในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน
  จดหมายอเิล็กทรอนิกส์  : dua@sorkon.co.th
  จดหมายธรรมดา  : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
     บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)
     259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวิท 71 
     แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ 10110 

5)  คณะกรรมกำรมีกำรก�ำหนดนโยบำย และแนวปฏิบติัเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และห้ำมกรรมกำร  
 ผู้บริหำร พนกังำนของบริษัทฯ (รวมถงึบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทอ่ืนท่ีบริษัทฯ มีอ�ำนำจในกำรควบคมุ หุ้นสว่น 
 ทำงธรุกิจ และบคุคลท่ีอำจถือได้วำ่เป็นตวักลำง หรือตวัแทนของบริษัทฯ) ด�ำเนินกำร หรือยอมรับ หรือให้กำรสนบัสนนุ 
 กำรทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม และได้เปิดเผยถงึกำรปฏิบตัไิว้ให้เป็นท่ีทรำบทัว่กนั 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส 

1)  บริษัทฯ มุง่มัน่ในกำรให้ข้อมลูอยำ่งเทำ่เทียมกนัแก่ผู้ ถือหุ้น สถำบนักำรเงิน บริษัทหลกัทรัพย์ นกัลงทนุ รวมไปถงึ 
 ผู้ ท่ีต้องกำรใช้ข้อมลูทำงกำรเงิน และสำธำรณชนทัว่ไป โดยให้ควำมส�ำคญัในกำรส่ือสำรอย่ำงเปิดเผย ครบถ้วน 
 ถกูต้อง ตรงเวลำ และสม�่ำเสมอ ไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่ข้อมลูทัง้ในด้ำนบวก หรือด้ำนลบแตบ่ริษัทฯ ยงัคงตระหนกัถงึ 
 ควำมจ�ำเป็นในกำรเก็บควำมลบัทำงธุรกิจเก่ียวกบัข้อมลูทำงธุรกิจท่ีส�ำคญั และกลยทุธ์ในกำรด�ำเนินงำน ทัง้นี ้ 
 นโยบำยนีจ้ะสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ และข้อก�ำหนดกำรเปิดเผยข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ 
 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์
 2)  นโยบำยกำรเปิดเผยข้อมลูนีค้รอบคลมุถงึทกุวิธีท่ีบริษัทฯ ใช้ในกำรสื่อสำร เชน่ รำยงำนประจ�ำปี และ รำยงำนผล 
 กำรด�ำเนินงำนรำยไตรมำส ข่ำว เอกสำรแถลงข่ำว เว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจำกนี ้ยงัรวมถึงกำรพดูโดยวำจำ  
 ทัง้กำรประชมุเป็นกลุม่ และกำรประชมุสองตอ่สอง หรือกำรพดูผำ่นโทรศพัท์กบันกัวิเครำะห์ และนกัลงทนุ
3)  บริษัทฯ จะสือ่สำรกบันกัลงทนุ นกัวเิครำะห์ ผู้ เก่ียวข้องในกำรลงทนุ และผู้ ถือหุ้นผำ่น ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร หรือ 
 ผู้แทนบริษัทฯ ท่ีได้รับมอบหมำย ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกำรเงิน และหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ โดยมี 
 หน้ำท่ีหลกัในกำรตดิตอ่ประสำนงำนกบันกัวิเครำะห์ นกัลงทนุ และบคุคลอ่ืน ๆ  ท่ีต้องกำรข้อมลูทำงกำรเงิน ผลกำร 
 ด�ำเนินงำน ฐำนะของบริษัทฯ และธรุกรรมใด ๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ
4)  สำรสนเทศท่ีบริษัทฯ ได้เปิดเผยอยำ่งสม�่ำเสมอ ได้แก่ วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ฐำนะทำงกำรเงิน และผลกำรด�ำเนิน 
 งำนของบริษัทฯ รำยงำนของประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรถือหุ้น  
 กำรจดักำรปัจจยัเสี่ยง นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เป็นต้น รวมถงึคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัได้จดัท�ำรำยงำน 
 เชิงอภิปรำยประกอบในรำยงำนประจ�ำปีเพ่ือขยำยควำมเร่ืองท่ีส�ำคญั และยำกท่ีจะเข้ำใจ และชีแ้จงนโยบำยท่ีส�ำคญั 
 ของบริษัทฯ เก่ียวกบักำรจดักำรควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินงำน และกำรเงินเพ่ิมเติม อีกทัง้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
 ยงัได้จดัให้มีกำรเปิดเผยจ�ำนวนครัง้ท่ี กรรมกำร และ/หรือกรรมกำรชดุยอ่ยแตล่ะทำ่นเข้ำร่วมประชมุ เปรียบเทียบ 
 กบัจ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุคณะกรรมกำร และ/หรือคณะกรรมกำรชดุยอ่ยไว้ด้วย
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5)  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีมีนัยส�ำคัญท่ียังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนให้แก่พนักงำนท่ีไม่ได้รับอนุญำต  
 กลุม่บคุคล หรือบคุคลอ่ืนใด (รวมถงึนกัลงทนุ สื่อมวลชน และนกัวิเครำะห์) จนกว่ำข้อมลูนัน้จะได้รับกำรเปิดเผย 
 ให้แก่สำธำรณชนแล้ว กรณีท่ีมีควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจต้องเปิดเผยข้อมลูแก่ ผู้ เก่ียวข้อง ผู้สอบบญัชี Underwriter  
 ธนำคำร ท่ีปรึกษำกฎหมำย หรือท่ีปรึกษำอ่ืน ๆ บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเพ่ือให้แน่ใจว่ำบคุคลดงักล่ำวได้ใช้ควำม 
 ระมดัระวงัเพ่ือรักษำไว้ซึง่ควำมลบั หำกมีข้อมลูใดท่ีไมค่วรถกูเปิดเผยได้เผยแพร่ออกไป บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลู 
 ดงักลำ่วตอ่สำธำรณชนโดยทนัที โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมกฎของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเก่ียวกบักำร 
 ออกขำ่ว และข้อก�ำหนดอ่ืน ๆ หรือหำกจ�ำเป็นบริษัทฯ จะแจ้งตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเพ่ือขอระงบักำร 
 ซือ้ขำยหลกัทรัพย์เป็นกำรชัว่ครำว ในบำงสถำนกำรณ์ ข้อมลูอำจจะต้องถกูชะลอกำรเปิดเผยตอ่สำธำรณชนด้วย 
 เหตผุลทำงธรุกิจ (เชน่ ถ้ำเปิดเผยข้อมลูออกไปจะมีผลตอ่กำรเจรจำตอ่รองทำงธรุกิจของบริษัทฯ) จนกวำ่จะถงึเวลำ 
 ท่ีเหมำะสมท่ีจะเปิดเผยตอ่สำธำรณชน
6)  บริษัทฯ มีนโยบำยท่ีจะหลกีเลีย่งกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลกำรด�ำเนินงำนท่ีมีผลกระทบตอ่รำคำหุ้น หรือเป็นประโยชน์ 
 ตอ่ผู้หนึง่ผู้ใด โดยเฉพำะในชว่งเวลำก่อนท่ีจะมีกำรจดัสง่งบกำรเงินให้แก่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยเร่ิม 
 ตัง้แตว่นัสิน้สดุไตรมำสจนกระทัง่บริษัทฯ จะได้แจ้งผลประกอบกำรอยำ่งเป็นทำงกำรผำ่นระบบกำรจดัสง่ขำ่วของ 
 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีประเดน็ หรือเหตกุำรณ์ท่ีท�ำให้ผลประกอบ 
 กำรของบริษัทฯ ถกูคำดกำรณ์คลำดเคล่ือนอย่ำงมีนยัส�ำคญั จนสง่ผลให้ผู้ ท่ีน�ำข้อมลูไปใช้เกิดควำมเข้ำใจผิดได้  
 บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรเปิดเผยสำรสนเทศตอ่ตลำดหลกัทรัพย์
7)  บริษัทฯ จดัให้มีหน้ำนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) อยูบ่นเวบ็ไซต์หลกัของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th)  
 เพ่ือเป็นช่องทำงหนึ่งให้ผู้ลงทุน และบุคคลทัว่ไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูต่ำง ๆ ได้เช่นเดียวกับนกัวิเครำะห์ หรือ 
 นกัลงทนุสถำบนั โดยบริษัทฯ จะใช้ควำมพยำยำมอยำ่งเตม็ท่ีให้เวบ็ไซต์ มีควำมพร้อมใช้งำน และปรับปรุงข้อมลู 
 ให้เป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ กำรบรรจขุ้อมลูบนเว็บไซต์อำจมีรูปแบบ หรือลกัษณะแตกตำ่งจำกข้อมลูท่ีได้เผยแพร่ไป 
 แล้ว ขึน้อยูก่บัข้อจ�ำกดัของเวบ็ไซต์ อยำ่งไรก็ตำมเนือ้หำหลกัจะไมมี่ควำมแตกตำ่งกนัอยำ่งมีนยัส�ำคญั

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีมีควำมถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทัง้รำยงำน
ข้อมลูทำงกำรเงิน และข้อมลูทัว่ไปตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนช่องทำงท่ีเข้ำถึงข้อมลูได้ง่ำย โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศของ 
บริษัทฯ ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ และสำธำรณชน ผำ่นชอ่งทำงของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 
ทัง้ภำษำไทย และภำษำองักฤษ และมีกำรปรับปรุงข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัอยำ่งสม�่ำเสมอ

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยงบกำรเงินดงักลำ่วจดัท�ำขึน้
ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  ได้รับกำรรับรองโดยไมมี่เง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ มีคณุสมบตัไิด้
รับกำรยอมรับ และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับควำมเหน็ชอบจำกส�ำนกังำนคณะกรรมก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรเป็นผู้ท�ำหน้ำท่ีในกำรให้สมัภำษณ์ตอ่สือ่มวลชนในกำรเผยแพร่ข้อมลูสูส่ำธำรณะ  ในสว่น
ของงำนด้ำนผู้ลงทนุสมัพนัธ์นัน้  บริษัทฯ ได้มีกำรจดัตัง้หนว่ยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือส่ือสำรกบับคุคลภำยนอก เชน่  
ผู้ลงทนุ  นกัลงทนุสถำบนั  นกัลงทนุทัว่ไป นกัวิเครำะห์ อยำ่งเทำ่เทียมและเป็นธรรม
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ�ำนวน 12 ทำ่น ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 6 ทำ่น มำกกวำ่ 1 ใน 3 ของกรรมกำร
ทัง้คณะ ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีส�ำนกังำน ก.ล.ต. ก�ำหนด ซึง่จะท�ำให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรออกเสยีงในกำรพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ  
และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 4 คณะ ได้แก่
  1) คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  2) คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
  3) คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
  4) คณะกรรมกำรบริหำร

 คณะกรรมการบริษัทฯ
  วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
  1. ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก�ำหนดให้ในกำรประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหนง่ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ี
จะแบง่ออกให้ตรงสำมสว่นไมพ่อดี ให้ออกจ�ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยให้กรรมกำรคนท่ีอยูใ่นต�ำแหนง่นำน
ท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต�ำแหนง่ และกรรมกำรท่ีออกจำกต�ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหนง่ใหมอี่กได้
   2.  กรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรวำ่งลงเน่ืองจำกสำเหตอ่ืุนนอกจำกกำรครบวำระออกจำกต�ำแหนง่กรรมกำร ให้คณะ
กรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบติั และไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยมำตรำ 68 แหง่พระรำช
บญัญตับิริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรโดยบคุคลท่ีเข้ำเป็นกรรมกำร
แทนจะอยูใ่นต�ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน 

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดงันี.้-
  1. ปฏิบตัหิน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมตคิณะกรรมกำร ตลอดจน 
มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของบริษัทฯ เว้นแต่ในเร่ืองท่ีต้องได้รับ
อนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก่อนด�ำเนินกำร เชน่ เร่ืองท่ีกฎหมำยก�ำหนดให้ต้องได้รับมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น กำรท�ำรำยกำร
ท่ีเก่ียวโยงกนั และกำรซือ้ หรือขำยสนิทรัพย์ท่ีส�ำคญัตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  2. ทบทวน และให้ควำมเหน็ชอบนโยบำย แผนงำน และงบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำร อ�ำนำจกำรบริหำร 
นโยบำยเก่ียวกบักำรก�ำกบัดแูลกิจกำร และรำยกำรอ่ืนใดท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยหรือท่ีกฎหมำยก�ำหนด 
  3. ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณท่ีได้รับอนมุตั ิ
  4. พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ
  5. จดัให้มีระบบบญัชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้ดแูลให้มีระบบควบคมุ
ภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสทิธิภำพ และประสทิธิผล
  6.  ก�ำกบัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบบริหำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลมุ และมีกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 
กำรรำยงำน และกำรตดิตำมผลท่ีมีประสทิธิภำพ
  7. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคูก่บั
รำยงำนของผู้สอบบญัชีไว้ในรำยงำนประจ�ำปี
  8.ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียอย่ำงเป็นธรรม และค�ำนึงถึงควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มีควำม
โปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน และมีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้องเพียงพอ
  9. พิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำร และน�ำเสนอเร่ืองตำ่ง ๆ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ 
  10.  แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทฯ เพ่ือชว่ยด�ำเนินกิจกรรมตำ่ง ๆ ของคณะกรรมกำร และบริษัทฯ อนัได้แก่ กำร
ประชมุคณะกรรมกำร และผู้ ถือหุ้น ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำร และบริษัทฯ ในกำรปฏิบตัติน และด�ำเนินกิจกำร
ให้เป็นไปตำมกฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวข้องตำ่ง ๆ อยำ่งสม�่ำเสมอ
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 กรรมการอสิระ
 คณะกรรมการอสิระมีคุณสมบตัดิงันี ้
  1. ไมไ่ด้มีกำรถือหุ้นในบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยเกินกวำ่ร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียง ทัง้นี ้ให้นบั
รวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย
  2. เป็นกรรมกำรท่ีไม่มีสว่นร่วมในกำรบริหำรงำนในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องกบั 
ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และต้องไมเ่ป็นลกูจ้ำง พนกังำน หรือท่ีปรึกษำท่ีได้รับเงินเดือนประจ�ำจำกบริษัทฯ บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
  3. เป็นกรรมกำรท่ีไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่ำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ในด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำร
งำนของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ และเป็นกรรมกำรท่ีไมมี่ผลประโยชน์ หรือสว่น
ได้เสยีในลกัษณะข้ำงต้นมำก่อนในระยะเวลำ 2 ปี ก่อนได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ เว้นแตค่ณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ได้พิจำรณำอยำ่งรอบคอบแล้ว เหน็วำ่กำรเคยมีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสยีนัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 
และกำรให้ควำมเหน็ท่ีเป็นอิสระ
  4. เป็นกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญำตสินิทของผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้น รำยใหญ่ของบริษัทฯ
  5. เป็นกรรมกำรท่ีไม่ได้รับกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรบริษัท ผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ
  6. สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ี แสดงควำมเห็น หรือรำยงำนผลกำรปฏิบติังำนตำมหน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำก 
คณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยไมอ่ยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของผู้บริหำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
หรือญำตสินิทของบคุคลดงักลำ่ว

 ในกรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรอิสระวำ่งลงเพรำะเหตอ่ืุน นอกเหนือจำกกำรออกตำมวำระ และมีวำระคงเหลือไมน้่อย
กว่ำสองเดือน ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เลือกบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป โดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ�ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู่ และกรรมกำรท่ีได้รับแต่งตัง้ใหม่จะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยู่
ของกรรมกำรซึง่ตนแทน

 คณะกรรมการชุดย่อย
 1)  คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาล
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล (Audit and Corporate Governance 
Committee) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้
  1. นำยวรพล โลพนัธ์ศรี  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  2. นำยประสำร มฤคพิทกัษ์  กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
  3. นำยชศูกัดิ์ วิจกัขณำ  กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
    (นำยนิพนธ์ นชุเปลี่ยน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล) 

 โดยนำยวรพล โลพนัธ์ศรี ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล มีควำมรู้ และประสบกำรณ์ด้ำนบญัชี กำร
เงินและกำรตรวจสอบ 31 ปี และด�ำเนินกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ ในฐำนะประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำลในปี 2560

  วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
   กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ครำวละ 2 ปี กรรมกำรท่ีพ้นวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหนง่สำมำรถได้รับเลือกกลบัเข้ำมำด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้อีก
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  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ มีดงันี ้
  1)  สอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้อง และเพียงพอ 
   2) สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร ระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง ระบบกำรควบคมุภำยใน  
   ระบบกำรตรวจสอบภำยใน และมำตรกำรต่อต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ และ 
   พิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเหน็ชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้  
   โยกย้ำย เลิกจ้ำง ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีรับ 
   ผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน
   3) สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกั 
   ทรัพย์ฯ และกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ
   4) พิจำรณำ คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท�ำหน้ำท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ 
   เสนอคำ่ตอบแทนของบคุคลดงักล่ำว รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้โดยไม่มี 
   ฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย
   5) พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำย  
   และข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่รำยกำรดงักลำ่วสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์ 
   สงูสดุตอ่บริษัทฯ
  6) จดัท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทฯ  
   ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล โดยมีข้อมลูอยำ่งน้อยดงั 
   ตอ่ไปนี ้
   ก. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ
    ข. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบควบคมุภำยในของบริษัทฯ
   ค. ควำมเหน็เก่ียวกบักำรปฏิบตัติำมกฎหมำยวำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลำด 
    หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจของบริษัทฯ
     ง. ควำมเหน็เก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี
    จ. ควำมเหน็เก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
    ฉ. จ�ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร 
    ตรวจสอบและบรรษัทภิบำลแตล่ะทำ่น
   ช. ควำมเหน็ หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้รับจำกกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี 
    ตำมกฎบตัร 
   ซ. รำยกำรอ่ืนท่ีเหน็วำ่ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบท่ีได้รับ 
    มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ
  7) จดัท�ำนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีท่ีเหมำะสมกบับริษัทฯ ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ  
   และข้อบงัคบัของหนว่ยงำนท่ีท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูล ได้แก่ ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ส�ำนกังำนคณะ 
   กรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก�ำกบัดแูล 
   กิจกำรท่ีดีตำมมำตรฐำนสำกล เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตั ิ
   8) ก�ำกบั ดแูล และให้ค�ำแนะน�ำแก่กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรของบริษัทฯ ในกำรปฏิบตั ิหน้ำท่ี และควำม 
   รับผิดชอบตำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือให้มีผลในทำงปฏิบตั ิและมีควำมตอ่เน่ือง 
  9) พิจำรณำทบทวน และปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีอยำ่งสม�่ำเสมอ เพ่ือให้นโยบำยกำรก�ำกบั 
   ดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ สอดคล้องกบัแนวทำงปฏิบตัติำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลกัเกณฑ์  
   ระเบียบ ข้อบงัคบัตำ่ง ๆ และธรุกิจของบริษัทฯ 
  10) ติดตำม และรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมนโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี เพ่ือรำยงำนคณะกรรม 
    กำรบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไป
  11) เสนอแนะข้อก�ำหนดและแนวทำงในกำรปฏิบตัิเก่ียวกบัจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ  
   และข้อพงึปฏิบตัขิองกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร และพนกังำนของบริษัทฯ 
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 12) แตง่ตัง้คณะท�ำงำนเพ่ือท�ำหน้ำท่ีสนบัสนนุงำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีได้ตำมควำมจ�ำเป็น 
  13) ปฏิบตักิำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรของบริษัทฯ มอบหมำยด้วยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
  และบรรษัทภิบำล 
  14) ในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำร หรือ 
  กำรกระท�ำซึง่อำจมีผลกระทบอย่ำงมีนยัส�ำคญัตอ่ฐำนะกำรเงิน และผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะ 
  กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือด�ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยใน 
  เวลำท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลเหน็สมควร หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไมด่�ำเนิน 
  กำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำท่ีก�ำหนด กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลรำยใดรำยหนึ่งอำจ 
  รำยงำนวำ่มีรำยกำรหรือกำรกระท�ำดงักลำ่วตอ่ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์  
  หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 2)  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน เม่ือวนัท่ี 24 กมุภำพนัธ์ 2557 
องค์ประกอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนนัน้ ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน โดย
ประธำนคณะกรรมกำรฯ และกรรมกำรอีก 1 คนเป็นกรรมกำรอิสระดงันี ้
   1. นำยเจริญพนัธ์ พนัธมุงคล ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
   2. นำยชศูกัดิ์ วิจกัขณำ  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรอิสระ
   3. นำยเจริญ รุจิรำโสภณ  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

  วาระการด�ารงต�าแหน่ง
  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน และกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนมีวำระกำร
ด�ำรงต�ำแหน่งครำวละไมเ่กิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัเลือกตัง้ หรือตำมวำระกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทฯ โดยเม่ือพ้นต�ำแหน่ง
ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีกได้

  กฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนมุตักิฏบตัรของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 
โดยก�ำหนดหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบดงันี ้
  ก. งานด้านการสรรหา
    1. พิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
   2. ก�ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธีิกำรสรรหำกรรมกำรเพ่ือน�ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ  
     เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ
   3. สรรหำ คดัเลือก และเสนอบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมำะสมเพ่ือด�ำรงต�ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ กรรมกำร 
     ในคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ  ของบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสงูสดุขึน้ไปเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  
     พิจำรณำ
   4. ภำรกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
  ข. งานด้านการพจิารณา และก�าหนดค่าตอบแทน
    1. เสนอนโยบำยผลตอบแทน แนวทำงกำรจำ่ยคำ่ตอบแทน และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ส�ำหรับคณะกรรมกำร 
     บริษัทฯ และคณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ  รวมทัง้ผู้บริหำรระดบัสงูสดุให้เหมำะสมกบัหน้ำท่ีควำมผิดชอบ 
     และสอดคล้องกบัผลประกอบกำรของบริษัทฯ
   2. พิจำรณำข้อมลูกำรจำ่ยคำ่ตอบแทนของบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนักบับริษัทฯ
    3. ก�ำหนดแนวทำงกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรชดุยอ่ยตำ่ง ๆ  ประจ�ำปีและ 
     ผู้บริหำรสงูสดุ และรำยงำนผลกำรประเมินตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ และเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 
   4. ภำรกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย
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 3)  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มีมติให้แก้ไขช่ือเรียกของ “ คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ” ใหม่ให้ถกูต้อง 
โดยให้เปลี่ยนเป็น “ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ” เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2560 โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
ชดุใหมป่ระกอบด้วยกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสงูท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้

   1. นำยจรัญพจน์  รุจิรำโสภณ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   2. นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
    3. นำยธนกฤต  รุจิรำโสภณ   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   4. นำยจรัสภล  รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   5. นำงนลนิธรณ์  อศัวปัญญำวงศ์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   โดยมีนำยสมภำค  กิรตพิงษ์วฒิุ เป็นเลขำนกุำรฯ 

  วาระการด�ารงต�าแหน่ง
  ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่งมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหนง่ครำวละไมเ่กิน 2 ปี นบัตัง้แตว่นัเลอืกตัง้ หรือ
ตำมวำระกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทฯ โดยเม่ือพ้นต�ำแหนง่ตำมวำระอำจได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ อีก
ได้

 4)  คณะกรรมการบริหาร  
  คณะกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำร - ผู้บริหำร 6 ทำ่น
และผู้บริหำร 2 ทำ่น รวมเป็น 8 ทำ่นดงันี.้- 

   1. นำยเจริญ รุจิรำโสภณ   ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
    2. นำงนิรมล รุจิรำโสภณ   กรรมกำรบริหำร และรองประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
   3. นำยจรัญพจน์ รุจิรำโสภณ กรรมกำรบริหำร และ
           - ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (สนบัสนนุ)
           - รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (กำรตลำดและกำรขำย)
           - รักษำกำรประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร (ซพัพลำยเชน)  
   4. นำยจรัสภล รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำร และ 
         ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (QSR)
   5. นำยธนกฤต รุจิรำโสภณ  กรรมกำรบริหำร และ
         ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบตักิำร  (กำรผลติ)
  6. นำงศริิลกัษณ์ ชยัวฒันประภำ กรรมกำรบริหำร
   7. นำงนลนิธรณ์ อศัวปัญญำวงศ์  ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี  (บญัชีและกำรเงิน)
  8. ดร. วรรณวรำงค์ วชัรำนำนนัท์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี (วิจยั และพฒันำ)



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

81

  คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้
  1. ก�ำหนดทิศทำงกลยทุธ์ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แผนธรุกิจ และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัทฯ เพ่ือเสนอ 
   ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ อนมุตัิ
  2. บริหำรกำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ และเปำ้หมำยท่ีได้วำงไว้
  3. ก�ำกบั และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ และรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน และ 
   ฐำนะกำรเงินให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ
  4. แสวงหำ และประเมินโอกำสในกำรลงทนุในธรุกิจใหม ่ๆ
  5. พิจำรณำ และให้ควำมเหน็แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกบันโยบำยกำรจำ่ยเงินปันผลของบริษัทฯ
  6. พิจำรณำสอบทำน และอนมุตัิรำยกำรเก่ียวกบักำรลงทนุ กำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ กำรเงิน กำรบริหำร 
   งำนทัว่ไป และรำยกำรอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัทฯ ภำยในขอบเขตอ�ำนำจท่ีได้รับอนมุตัิจำกคณะ 
   กรรมกำรบริษัทฯ
  7. พิจำรณำ และให้ควำมเหน็ตอ่เร่ืองท่ีต้องผำ่นกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ยกเว้น ในกิจกรรมใด ๆ
   ซึง่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชดุยอ่ยอ่ืนเป็นผู้ด�ำเนินกำรไว้แล้ว
  8. พิจำรณำ และสอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ
  9. วำ่จ้ำงท่ีปรึกษำ หรือบคุคลท่ีมีควำมเป็นอิสระ เพ่ือให้ควำมเหน็ หรือค�ำแนะน�ำตำมควำมจ�ำเป็น
  10. ด�ำเนินกำรอ่ืน ๆ ใด หรือตำมอ�ำนำจ และควำมรับผิดชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำยหน้ำท่ี 
    ให้เป็นครำว ๆ ไป

  การประชุมคณะกรรมการ
  คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก�ำหนดให้มีกำรประชมุอยำ่งน้อย 6 ครัง้ตอ่ปี โดยในปีท่ีผำ่นมำ มีกำรประชมุทัง้สิน้จ�ำนวน 
7 ครัง้ โดยก�ำหนดกำรประชมุจะพิจำรณำก�ำหนดลว่งหน้ำตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กรรมกำรทกุทำ่นจะสำมำรถจดัสรร
เวลำเข้ำร่วมประชมุได้อยำ่งพร้อมเพรียงกนั โดยหนงัสอืเชิญประชมุประกอบด้วยรำยละเอียดวำระกำรประชมุ และเอกสำร
ประกอบกำรประชมุ จะถกูสง่ออกให้กรรมกำรลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้กรรมกำรแตล่ะทำ่นได้มีเวลำศกึษำข้อมลู
ก่อนลว่งหน้ำ 

 การประชุมของคณะกรรมการอสิระ
  คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรอิสระมีกำรประชมุร่วมกนัอยำ่งน้อยปีละ 3 ครัง้โดยไมมี่
กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชมุ เพ่ือเปิดโอกำสให้อภิปรำยในประเด็นตำ่ง ๆ ทัง้ท่ีเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และ
เร่ืองท่ีอยู่ในควำมสนใจได้อย่ำงอิสระ โดยในปีท่ีผ่ำนมำ มีกำรประชมุทัง้สิน้จ�ำนวน 5 ครัง้ โดยก�ำหนดกำรประชมุจะ
พิจำรณำก�ำหนดลว่งหน้ำตลอดทัง้ปี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่กรรมกำรอิสระทกุทำ่นจะสำมำรถจดัสรรเวลำเข้ำร่วมประชมุได้อยำ่ง 
พร้อมเพรียงกนั 
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทฯ เพ่ือท�ำหน้ำท่ีจดักำรเร่ืองกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ
ของคณะกรรมกำรอิสระ รวมถงึกำรประชมุผู้ ถือหุ้น จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำรฯ รำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
ตลอดจนจดัเก็บเอกสำรตำมท่ีกฎหมำยก�ำหนด ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกฎหมำย และกฎเกณฑ์ตำ่ง ๆ  ท่ีคณะกรรมกำรจะต้อง
ทรำบ และดแูลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ รวมทัง้ประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตัติำมมตคิณะกรรมกำร

 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
   คณะกรรมกำรบริษัทฯ ท�ำหน้ำท่ีพิจำรณำ และให้ควำมเหน็ชอบในเร่ืองท่ีส�ำคญัเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ 
ประกอบด้วย นโยบำย และแผนธรุกิจ ควำมเสี่ยง แผนงำน และงบประมำณ รวมทัง้ก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรด�ำเนินงำน
ตำมนโยบำยท่ีก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสทิธิภำพ และประสทิธิผล
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การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดบัสูง
 ก. หลักเกณฑ์ และวธีิการสรรหา และเลือกตัง้กรรมการ
   1. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนมีหน้ำท่ีในกำรสรรหำ คดัเลอืกบคุคลท่ีมีคณุสมบตั ิเหมำะสม  
   และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำเลือกตัง้ หรือเสนอขออนมุติัเลือกตัง้ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตำม 
   ข้อบงัคบัของบริษัทฯ
  2. ในกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเดิมเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหนึ่ง คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด 
   คำ่ตอบแทนจะพิจำรณำปัจจยัตำ่ง ๆ  ซึง่รวมถงึ ผลกำรปฏิบตังิำน ประวตักิำรเข้ำร่วม และกำรมีสว่นร่วมใน 
   กำรประชมุ และกำรสนบัสนนุในกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยหำกเป็นกรรมกำรอิสระจะพิจำรณำ 
   ถงึควำมเป็นอิสระของกรรมกำรทำ่นดงักลำ่วด้วย
    3. กำรเลอืกตัง้กรรมกำรให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อก�ำหนดของกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ซึง่จะต้อง 
   มีควำมโปร่งใส และชดัเจน และด�ำเนินกำรโดยผำ่นคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
  โดยหลกัเกณฑ์ และวิธีกำรเลือกตัง้กรรมกำรในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี.้-
   1) ผู้ ถือหุ้นหนึง่รำยมีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ�ำนวนหุ้นท่ีถือ คือ หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง
  2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรำย จะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตำมข้อ 1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียว หรือหลำย คนเป็น 
   กรรมกำรบริษัทฯ ก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำก หรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้
   3) กำรออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำร ใช้เสยีงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ตดัสนิ หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนั ประธำน 
   ท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้ำด

  ในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหนง่หนึง่ในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรท่ี
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสำมสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำม โดยให้กรรมกำรท่ีอยูใ่นต�ำแหนง่
นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต�ำแหนง่ กรรมกำรท่ีครบก�ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับกำรเลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ตอ่ได้หำก
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำอนมุตั ิในกรณีท่ีจะมีกำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทฯ ใหม ่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
จะสรรหำบคุคลท่ีมีคณุสมบตั ิและควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีเหมำะสมเข้ำมำด�ำรงต�ำแหนง่ 

  ในกรณีท่ีต�ำแหนง่กรรมกำรบริษัทฯ วำ่งลงเน่ืองจำกสำเหตอ่ืุนนอกจำกกำรครบวำระออกจำกต�ำแหนง่กรรมกำร 
ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำร
แทนในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไป เว้นแตว่ำระของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต�ำแหนง่เหลอืน้อยกวำ่ 2 เดือน โดยบคุคล
ท่ีเข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต�ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมกำรท่ีตนแทน ทัง้นี ้มตกิำรเลอืก
ตัง้บคุคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดงักลำ่ว ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวำ่สำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

  ส�ำหรับกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัเิหมำะสมเพ่ือเข้ำรับกำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำเป็นกำรลว่งหน้ำ
ตัง้แตเ่ดือนตลุำคม – ธนัวำคม 2560 ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทำ่นใดเสนอรำยช่ือบคุคลเพ่ือรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแตอ่ยำ่ง
ใด
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 ข. การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง
   กำรแตง่ตัง้ผู้บริหำรระดบัสงูของบริษัทฯ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร เป็นผู้ พิจำรณำบคุคลท่ีเหมำะสม

  การก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
   บริษัทฯ ได้ก�ำหนดระเบียบข้อบงัคบัให้บริษัทยอ่ยปฏิบตั ิในเร่ืองท่ีมีควำมส�ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

  1) กำรท�ำรำยกำรเก่ียวโยง กำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึง่สินทรัพย์ หรือกำรท�ำรำยกำรส�ำคญัอ่ืนใดของบริษัท 
   ดงักลำ่วให้ครบถ้วนถกูต้อง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบักำรเปิดเผยข้อมลูและกำรท�ำรำยกำรข้ำงต้น  
   โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบัของบริษัทฯ

  2) ใช้นโยบำย และมำตรฐำนกำรบนัทกึบญัชีเดียวกบัของบริษัทฯ รวมถงึกำรจดัเก็บข้อมลู และกำรบนัทกึบญัชี
   ของบริษัทยอ่ย โดยให้บริษัทฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท�ำงบกำรเงินรวมได้ทนัก�ำหนด

  3) ใช้นโยบำยกำรบริหำรงำนบคุคลเดียวกบัของบริษัทฯ เพ่ือสร้ำงควำมเป็นหนึ่งเดียวกนัของบริษัทในเครือ 
   บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรให้กรรมกำรของบริษัทฯ เข้ำไปดแูล และควบคมุกำรด�ำเนินงำนในกิจกำรของ 
   บริษัทย่อย เพ่ือดแูลกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทฯ นอกจำกนี ้บริษัทในกลุม่ยงัมีกำร 
   ประชมุร่วมกนัทกุเดือน เพ่ือพิจำรณำผลกำรด�ำเนินงำน และร่วมกนัวำงแผนงำน และก�ำหนดเปำ้หมำยใน
   กำรพิจำรณำกำรเข้ำร่วมลงทนุใหมใ่นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะพิจำรณำควำมเช่ียวชำญของแตล่ะบริษัท และ
   ให้บริษัทท่ีมีควำมเช่ียวชำญในธุรกิจดงักล่ำวเป็นผู้ เข้ำร่วมลงทนุในกรณีท่ีเป็นกำรเพ่ิมสำยธุรกิจใหม่โดย  
   บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ เข้ำด�ำเนินกำรในกำรลงทนุเอง

 การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน
 กำรดแูลเร่ืองกำรใช้ข้อมลูภำยในก�ำหนดไว้ดงันี ้
  - แจ้งให้ผู้บริหำรรับทรำบภำระหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ ในกำรจดัท�ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพย์
  - แจ้งให้ผู้บริหำรรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ นบัตัง้แตไ่ด้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้บริหำร
  - ก�ำชบัให้กรรมกำร และผู้บริหำรรักษำข้อมลูภำยในท่ีส�ำคญัเป็นควำมลบัจนกวำ่จะได้รำยงำนตอ่
    ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
 1.  ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee)
   คำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีในปี 2560 บริษัทฯ จำ่ยให้แก่ผู้สอบบญัชีทัง้สิน้ 2 รำย คือ 
   - บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด   รวมจ�ำนวนเงิน 3,135,000.- บำท และ 
   - นางสาววภิรณ์รัตน์ ตรีวัชรานนท์  รวมจ�ำนวนเงิน 18,000.- บำท 
    โดยเป็น  - คำ่ตอบแทนในกำรสอบบญัชีของบริษัทฯ จ�ำนวนเงิน 1,450,000.- บำท และ 
    - คำ่ตอบแทนในกำรสอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จ�ำนวนเงิน 1,703,000.- บำท 
 2.  ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)
   - ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน   
    - คำ่สงัเกตกำรณ์กำรท�ำลำยสนิค้ำของบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 30,000.-บาท
   - คำ่ตอบแทนท่ีจะต้องจำ่ยในอนำคต อนัเกิดจำกกำรตกลงท่ียงัให้บริกำรไมแ่ล้วเสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผำ่นมำ 
   - ไมมี่ –
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จรรยาบรรณธุรกจิ
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ท่ีจะสง่เสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรท่ีมีประสทิธิภำพในกำรด�ำเนินธรุกิจ มีกำร
ก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มีกำรบริหำรจดักำรท่ีเป็นเลศิ และด�ำเนินธรุกิจด้วยควำมรับผิดชอบอยำ่งเป็นธรรม มีจรรยำบรรณ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุง่มัน่สร้ำงประโยชน์สงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสยี ในกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ และ
เจริญเตบิโตอยำ่งยัง่ยืนร่วมกนั 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัท�ำจรรยำบรรณธรุกิจไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ถือปฏิบตัิ และก�ำหนดแนวทำงให้มีกระบวนกำรควบคมุ และติดตำมกำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณ 
ธรุกิจ รวมทัง้ให้มีกำรทบทวนจรรยำบรรณธรุกิจเป็นประจ�ำทกุปี เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ของบริษัทฯ

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวน และปรับปรุงจรรยำบรรณธรุกิจให้มีเนือ้หำท่ีเหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ปัจจบุนั และ
สอดคล้องกบันโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยจรรยำบรรณธรุกิจบนระบบเครือขำ่ย Intranet และ
บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภำยใต้หวัข้อกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยเก่ียวกบัควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์บนหลกักำรท่ีวำ่ กำรตดัสนิใจใด ๆ  
ในกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงธรุกิจจะต้องกระท�ำเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ เทำ่นัน้ และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำท่ี
ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยก�ำหนดให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง หรือเก่ียวโยงกบัรำยกำรท่ีพิจำรณำต้องแจ้งให้
บริษัทฯ ทรำบถงึควำมสมัพนัธ์ หรือกำรเก่ียวโยงของตนในรำยกำรดงักลำ่ว และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำตดัสนิ รวม
ถงึไมมี่อ�ำนำจอนมุตัิในธรุกรรมนัน้ ๆ
 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ
รำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ได้มีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมอย่ำงรอบคอบ และได้ปฏิบตัิตำมหลกั
เกณฑ์ท่ีตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก�ำหนด รวมทัง้จะได้มีกำรเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 
56-1) และรำยงำนประจ�ำปีด้วย

การบริหารความเส่ียง
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทฯ ได้ให้ควำมส�ำคญั และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนใน
กระบวนกำรบริหำรควำมเสีย่งของบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท�ำหน้ำท่ีในกำรก�ำหนดกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
รวมทัง้ประเมินควำมเสีย่งทำงธรุกิจให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร ทัง้ในด้ำนกลยทุธ์ ด้ำนกำรปฏิบติักำร ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำร
ปฏิบตัติำมกฎระเบียบ และด้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยมีกำรก�ำหนดมำตรกำรควบคมุ และปอ้งกนั และจดัท�ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง ตลอดจนก�ำกบัดแูล ตดิตำม และประเมินผล ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ี
ตอ่เน่ือง มีประสทิธิภำพเพียงพอ และเหมำะสม
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การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ประเมินระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ โดยกำรซกัถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร รวมทัง้
พิจำรณำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลแล้วสรุปได้วำ่ จำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน
ของบริษัทฯ ในด้ำนตำ่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 
  - กำรควบคมุภำยในองค์กร 
  - กำรประเมินควำมเสี่ยง 
  - กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำน ระบบสำรสนเทศ
  - กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำนกำรสื่อสำรข้อมลู และ
  - กำรควบคมุกำรปฏิบตังิำนระบบกำรติดตำม 
 คณะกรรมกำรฯ เหน็วำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี
บคุลำกรอยำ่งเพียงพอท่ีจะด�ำเนินกำรตำมระบบได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ รวมทัง้มีระบบควบคมุภำยในในเร่ืองกำรตดิตำม
ควบคมุดแูลกำรด�ำเนินงำนให้สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สนิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจำกกำรท่ีกรรมกำรหรือผู้บริหำรน�ำไป
ใช้โดยมิชอบหรือโดยไมมี่อ�ำนำจ รวมถงึกำรท�ำธรุกรรมกบับคุคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัอย่ำงเพียง
พอแล้ว ส�ำหรับกำรควบคมุภำยในในหวัข้ออ่ืน คณะกรรมกำรฯ เหน็วำ่บริษัทฯ มีกำรควบคมุภำยในท่ีเพียงพอแล้วเชน่กนั

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาลเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน
 บริษัทฯ ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสำมำรถชว่ยปอ้งกนั บริหำร และ
จดักำรควำมเสีย่งหรือควำมเสยีหำยตำ่งๆ ท่ีอำจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และผู้ ท่ีมีสว่นได้เสยีได้เป็นอยำ่งดี โดยคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยในร่วมกบัหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ และ 
ผู้สอบบญัชีฯของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลเหน็วำ่บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะ
สมและเพียงพอในกำรดแูลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเปำ้หมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำย ข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องได้อยำ่ง
มีประสทิธิภำพ สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สนิจำกกำรทจุริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท�ำบญัชี รำยงำนท่ีถกูต้องนำ่เช่ือถือ

 ในปี 2560 ได้มีกำรจดัประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ โดยคณะกรรมกำรตรวจ
สอบและบรรษัทภิบำลได้เข้ำร่วมประชมุครบทัง้ 6 ครัง้

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลครัง้ท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยำยน 2560 ได้แตง่ตัง้ นำยนิพนธ์  นชุเปลีย่น 
ให้ด�ำรงต�ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เน่ืองจำกเป็นผู้ มีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบติังำนด้ำนกำรตรวจ
สอบภำยในมำเป็นระยะเวลำ 18 ปี  และมีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และบรรษัทภิบำลจงึเหน็วำ่นำยนิพนธ์  นชุเปลีย่นมีควำมเหมำะสมท่ีจะปฏิบตัหิน้ำท่ีดงักลำ่วได้อยำ่งเหมำะสมเพียงพอ

 ทัง้นี ้กำรพิจำรณำและอนมุตัแิตง่ตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหนง่หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ จะ
ต้องผำ่นกำรอนมุตัแิละได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

กจิกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยด�ำเนินธรุกิจภำยใต้แนวนโยบำยกำรพฒันำธรุกิจอยำ่งยัง่ยืน โดยให้ควำมส�ำคญัตอ่กำรก�ำกบั
ดแูลกิจกำรท่ีดี (Corporate Governance) และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibilities - CSR) 
โดยได้น�ำมำปฏิบตัผิำ่นโครงกำรและกิจกรรมตำ่ง ๆ โดยมุง่เน้นกำรมีสว่นร่วมของพนกังำน คูค้่ำ สงัคม และชมุชน โดย
สรุปกิจกรรมในด้ำนตำ่ง ๆ ในปีท่ีผำ่นมำมีดงันี ้

  1. ด้านสิ่งแวดล้อม
    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยด�ำเนินธรุกิจโดยค�ำนงึถงึสิง่แวดล้อมและพร้อมท่ีจะพฒันำกระบวนกำรจดักำรด้ำน
สิง่แวดล้อมภำยในองค์กรอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้มีกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำตอิยำ่งคุ้มคำ่ และลดผลกระทบจำกกิจกรรมท่ี
จะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม ดงันี ้
    1.1) จดัตัง้คณะกรรมกำรด้ำนกำรอนรัุกษ์พลงังำน
     บริษัทฯ ตระหนกัถึงกำรอนรัุกษ์พลงังำนเป็นสิ่งส�ำคญัในกำรช่วยลดภำวะโลกร้อนและช่วยประเทศ
ชำติลดกำรสญูเสียเงินตรำตำ่งประเทศในกำรน�ำเข้ำเชือ้เพลิงในรูปต่ำง ๆ ดงันัน้ จงึควรเป็นหน้ำท่ีของพนกังำนทกุคน
ท่ีต้องร่วมมือกนัด�ำเนินกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งตอ่เน่ือง และให้คงอยูต่อ่ไป ดงันัน้บริษัทฯ จงึก�ำหนดนโยบำยอนรัุกษ์
พลงังำนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลงังำน และเพ่ือสง่เสริมกำรใช้พลงังำนให้เกิดประสิทธิภำพ และเกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดนโยบำยดงัตอ่ไปนี ้
    1.1.1) บริษัทฯ จะด�ำเนินกำร และพฒันำระบบกำรจดักำรพลงังำนอยำ่งเหมำะสม โดยก�ำหนดให้กำร 
     อนุรักษ์พลงังำนเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมำยและ 
     ข้อก�ำหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
     1.1.2) บริษัทฯ จะด�ำเนินกำรปรับปรุงประสทิธิภำพกำรใช้ทรัพยำกรพลงังำนขององค์กร อยำ่งตอ่เน่ือง  
     และเหมำะสมกบัธรุกิจ เทคโนโลยีท่ีใช้ และแนวทำงกำรปฏิบตังิำนท่ีดี
    1.1.3) บริษัทฯ จะก�ำหนดแผน และเปำ้หมำยกำรอนรัุกษ์พลงังำนในแตล่ะปี และสือ่สำรให้พนกังำนทกุ 
     คนเข้ำใจ และปฏิบตัไิด้อยำ่งถกูต้อง
    1.1.4) บริษัทฯ  ถือวำ่กำรอนรัุกษ์พลงังำนเป็นหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้บริหำร และพนกังำนทกุระดบั 
     ท่ีจะให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบตัติำมมำตรกำรท่ีก�ำหนด ตดิตำมตรวจสอบ และรำยงำนตอ่ 
     คณะท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำน
    1.1.5) บริษัทฯ จะให้กำรสนบัสนนุทรัพยำกรด้ำนบคุคล ด้ำนงบประมำณ เวลำในกำรท�ำงำน กำรฝึก 
     อบรม กำรประชำสมัพนัธ์ กิจกรรมสง่เสริมอนรัุกษ์พลงังำน และกำรมีสว่นร่วมในกำรน�ำเสนอ 
     ข้อคดิเหน็เพ่ือพฒันำงำนด้ำนพลงังำน
    1.1.6) ผู้บริหำร และคณะท�ำงำนด้ำนกำรจดักำรพลงังำนจะทบทวน และปรับปรุงนโยบำยเปำ้หมำย  
     และแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนพลงังำนทกุปี

    1.2) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนกังำนทกุระดบัของบริษัทฯ อยำ่งจริงจงัผ่ำนกิจกรรม
กลุม่ตำ่ง ๆ ทัง้ 5 ส., Kaizen, TQM, Cost Reduction, และกำรปรับปรุงงำน เพ่ือลดกระบวนกำรลดขัน้ตอน และลด / ใช้
ทรัพยำกรตำ่ง ๆในกำรท�ำงำนอยำ่งคุ้มคำ่
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    1.3) จดักิจกรรม สมัมนำพนกังำนทกุระดบัได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระบบคณุภำพ GMP HACCP Safety 
และมุง่เน้นกำรมีสว่นร่วมของพนกังำนในโครงกำรอนรัุกษ์พลงังำนต่ำง ๆ  เพ่ือกำรใช้พลงังำนอยำ่งคุ้มคำ่ และลดกำรสญู
เปลำ่จำกกำรใช้พลงังำน

    1.4) บริษัทฯ ได้จดัให้พนกังำนมีสว่นร่วมในกำรเข้ำรับกำรอบรมเก่ียวกบักำรจดักำรน�ำ้ กำรจดักำรกำกของ
เสยี กำรสง่เสริมสขุภำพปอ้งกนัโรค กำรปอ้งกนั และแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีกำรอบรมเก่ียวกบัสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำน 
และปรับปรุงสถำนท่ีบริเวณบริษัทฯ ให้พนกังำนอยูใ่นสภำพแวดล้อมท่ีดีขึน้และปลอดภยัมำกขึน้ (รำยละเอียดกำรอบรม
ได้กลำ่วไว้ในหวัข้อ : บคุลำกร) รวมถึงได้วำ่จ้ำงบริษัทเอกชนท่ีได้รับสมัปทำนอย่ำงถกูต้องตำมกฎหมำยจำกองค์กำร
บริหำรสว่นต�ำบลให้เป็นผู้ขนย้ำยขยะ และสิง่ปฏิกลู เพ่ือน�ำไปก�ำจดัด้วยกรรมวิธีท่ีถกูต้อง สว่นน�ำ้ทิง้จำกโรงงำนได้ผำ่น
กำรบ�ำบดัจำกระบบบ�ำบดัน�ำ้ทิง้ และมีกำรตรวจสอบควบคมุคณุภำพของน�ำ้ทิง้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนก่อนระบำยไป
สูล่�ำคลองสำธำรณะ

    1.5) หนึง่ในโครงกำรท่ีบริษัทฯ ท�ำเพ่ือสงัคม และสิง่แวดล้อมมำอยำ่งตอ่เน่ือง ก็คือ กำรน�ำมลูสกุรมำผลติ
เป็นไบโอแก๊สเพ่ือท�ำเป็นไฟฟำ้ใช้ในฟำร์มสกุร ซึง่นอกจำกจะเป็นกำรก�ำจดัมลภำวะอยำ่งได้ผลแล้ว ทำงบริษัทฯ ยงัได้
น�ำผลพลอยได้จ�ำพวกมลูสกุรอบแห้งเพ่ือใช้ท�ำปุ๋ ยอินทรีย์ ซึง่ปุ๋ ยอินทรีย์เหลำ่นีไ้ด้น�ำออกแจกจำ่ยแก่ชำวบ้ำนบริเวณรอบ
ข้ำงเพ่ือน�ำไปเป็นปุ๋ ย

  2. ด้านการต่อต้านทจุริตคอร์รัปช่ัน
   บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ และควำมมุง่มัน่ท่ีจะตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ ทัง้นี ้เพ่ือให้กำรตดัสนิ
ใจและกำรด�ำเนินกำรทำงธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอำจมีควำมเส่ียงด้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ได้รับกำรพิจำรณำ และปฏิบตัิ
อยำ่งเหมำะสม รวมทัง้สร้ำงควำมมัน่ใจตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 

   ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เหน็ชอบให้มีกำรทบทวน และปรับปรุงนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่และคูมื่อ
แนวทำงปฏิบตัติำมนโยบำยตอ่ต้ำนทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้นโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบำยจรรยำบรรณธรุกิจ และ
นโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี ให้มีเนือ้หำท่ีเหมำะสมกบัสภำพกำรณ์ และควำมเสี่ยงของธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยนโยบำยทัง้หมดดงักลำ่วได้ผำ่นกำรอนมุติัโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ แล้ว นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัท�ำแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ส่งให้สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทยเพ่ือพิจำรณำ
ให้กำรรับรองในฐำนะสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
กำรตำมนโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยได้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงของธรุกิจเพ่ือระบกุำรด�ำเนินงำนท่ีมีควำม
เสี่ยงวำ่อำจมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ มีกำรก�ำหนดแนวปฏิบตัเิพ่ือควบคมุปอ้งกนั และตดิตำมควำมเสี่ยง
จำกกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ มีกำรฝึกอบรมแก่พนกังำน และมีกำรสื่อสำรท่ีครอบคลมุทกุหนว่ยงำน และทกุธรุกิจในบริษัทฯ 
รวมทัง้บคุคลท่ีมีควำมเก่ียวข้องทำงธรุกิจ เชน่ คูค้่ำ ลกูค้ำ บริษัทยอ่ย หุ้นสว่นทำงธรุกิจบคุคลท่ีเป็นตวักลำง หรือตวัแทน
ของบริษัทฯ เพ่ือให้ควำมรู้ และควำมเข้ำใจเก่ียวกบันโยบำย และแนวทำงปฏิบตัิในกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่  
มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในรวม
ทัง้มีกำรสอบทำนควำมครบถ้วนเพียงพอของกระบวนกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และบรรษัทภิบำล และมีช่องทำงในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท�ำทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้มี
มำตรกำรคุ้มครองให้กบัผู้รำยงำน

   ทัง้นี ้ รำยละเอียดของนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และคู่มือแนวทำงปฏิบติัตำมนโยบำยต่อต้ำน 
ทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้นโยบำยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ นโยบำยจรรยำบรรณธรุกิจ และนโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำร
ท่ีดี ได้เปิดเผยไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (www.sorkon.co.th) ภำยใต้หวัข้อกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี
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  3. กจิกรรมเพื่อสังคม
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบสนบัสนนุโครงกำร HAPPINESS WE SHARE สขุแบง่ได้ # ตุ๊กตำพำน้องอ่ิม #
    แก่มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 18 มกรำคม 2560
    - สนบัสนนุสนิค้ำในงำนมอบปฏิทินจีนท่ีสภำกำชำดไทย แก่บริษัท เซร์ิซ เอน็เตอร์เทนเม้นท์
     เม่ือวนัท่ี 25 มกรำคม 2560
    - ร่วมบริจำคเงินท�ำบญุสร้ำงศำลำคูเ่มรุ ณ วดัประดูห่อม จงัหวดัสงขลำ เม่ือวนัท่ี 1 กมุภำพนัธ์ 2560
    - สนบัสนนุสนิค้ำในกำรแขง่ขนักอล์ฟกระชบัสมัพนัธ์ 2560 แก่สภำองค์กรนำยจ้ำงผู้ประกอบ
     กำรค้ำและอตุสำหกรรมไทย เม่ือวนัท่ี 2 กมุภำพนัธ์ 2560
    - ร่วมบริจำคเงินท�ำบญุทอดผ้ำป่ำเพ่ือบรูณะวดัพะโคะ จงัหวดัสงขลำ เม่ือวนัท่ี 17 กมุภำพนัธ์ 2560
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบสนบัสนนุกำรจ�ำหนำ่ยสลำกบ�ำรุงสภำกำชำดไทย / สภำสมำคมสตรีแหง่ชำติ
     ในพระบรมรำชินปูถมัภ์ เม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2560
    - สนบัสนนุสนิค้ำในงำนวนัแมแ่หง่ชำต ิ2560 แก่สภำสงัคมสงเครำะห์แหง่ประเทศไทย 
    ในพระบรมรำชินปูถมัภ์ เม่ือวนัท่ี 12 สงิหำคม 2560
    - สนบัสนนุสนิค้ำในกำรแขง่ขนัโบว์ลิง่กระชบัสมัพนัธ์ 2560 แก่สภำองค์กรนำยจ้ำงผู้ประกอบ
     กำรค้ำและอตุสำหกรรมไทย เม่ือวนัท่ี 21 สงิหำคม 2560
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบถวำยผ้ำพระกฐินพระรำชทำน / ส�ำนกังำนอตุสำหกรรมจงัหวดัสมทุรปรำกำร 
    เม่ือวนัท่ี 11 ตลุำคม 2560
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบในกำรบรูณะศำลำกำรเปรียญ วดับ�ำรุงธรรม เม่ือวนัท่ี 15 ตลุำคม 2560
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบสนบัสนนุกิจกรรมชีท้ำงศลิป์แดค่รูสูเ่ยำวชน 2560 แก่หอศลิป์คลงัจตรัุส 
     (อำจำรย์สมำน) เม่ือวนัท่ี 25 ตลุำคม 2560
    - สนบัสนนุสนิค้ำให้แก่ประชำชนท่ีมำถวำยดอกไม้จนัทน์ในงำนพระรำชทำนเพลงิศพในหลวง 
     รัชกำลท่ี 9 ณ สวนหลวง ร.๙ เม่ือวนัท่ี 26 ตลุำคม 2560
    - ร่วมบริจำคเงินสมทบสร้ำงเสนำสนะ วดัต้นธงชยั จงัหวดัล�ำปำง เม่ือวนัท่ี 28 ตลุำคม 2560
   - ร่วมบริจำคเงินสมทบทอดกฐิน วดัป่ำหลงัโรงเลื่อย จงัหวดับรีุรัมย์ เม่ือวนัท่ี 29 ตลุำคม 2560
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รายการระหว่างกัน

ในระหวำ่งปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยกำรระหวำ่งกนักบักรรมกำรและผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันี ้

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
 กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพ่ือกำรประกอบกิจกำรท่ีเป็นธุรกิจปกติ และ
สนบัสนนุธรุกิจปกตขิองบริษัทฯ ซึง่มีเง่ือนไขกำรค้ำโดยทัว่ไป

มาตรการในการดแูลเก่ียวกับการท�ารายการระหว่างกัน
 ในกำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่ว่ำเป็นกำรท�ำรำยกำรกบับคุคลภำยนอกหรือบคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทำงปฏิบตักิำรอนมุตัริำยกำรดงักลำ่วเชน่เดียวกนั โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ เป็นส�ำคญั ส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงกนัอ่ืนๆ บริษัทฯ ก�ำหนดให้ต้องผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจ
สอบและบรรษัทภิบำลเพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
อำจวำ่จ้ำงผู้ประเมินรำคำอิสระหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงินมำท�ำกำรประเมินรำคำของรำยกำรระหว่ำงกนันัน้ๆ เพ่ือใช้เป็น
แนวทำงเปรียบเทียบ จำกนัน้จงึน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป

หมายเหตุ  :  สญัญำเชำ่มีก�ำหนดระยะเวลำ 3 (สำม) ปี เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุำคม 2558 ถงึ 30 กนัยำยน 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความ

สัมพนัธ์
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ที่ส�าคัญ
มูลค่ารายการ

  นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ   ผู้ ถือหุ้นใหญ่และ
  ผู้บริหำร

บริษัทยอ่ยแหง่หนึง่เชำ่ท่ีดนิ
เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ต�ำบลพญำเย็น 
อ�ำเภอปำกชอ่ง จงัหวดันครรำชสีมำ 
เนือ้ท่ีประมำณ 368 ไร่ 72 ตำรำงวำ

478,634.-บำท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล

เรียน ทำ่นผู้ ถือหุ้น 
  บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

   คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลของบริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำร
อิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยมีนำยวรพล โลพนัธ์ศรี ซึง่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน เป็นประธำน
กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล นำยประสำร มฤคพิทกัษ์ และนำยชศูกัดิ์ วิจกัขณำ เป็นกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำล ซึง่กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลทกุทำ่นมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้ปฏิบตัหิน้ำท่ีภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ
ตำมกฎบตัรท่ีอนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ

   ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้จดัประชมุร่วมกบัฝ่ำยบริหำร หน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน และผู้สอบบญัชี รวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ซึง่กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลทกุท่ำนได้เข้ำร่วมประชมุครบทัง้  
6 ครัง้ เพ่ือรำยงำนผลกำรปฏิบตัหิน้ำท่ี และข้อเสนอแนะตำ่ง ๆ  ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในเร่ืองท่ีเหน็สมควรเป็นประจ�ำ
ทกุไตรมำส โดยสรุปสำระส�ำคญัของกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ดงันี.้-

   1. สอบทานงบการเงนิ
    คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี 2560 
ซึง่ผำ่นกำรสอบทำน และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี เพ่ือให้มัน่ใจวำ่งบกำรเงินได้จดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชี หรือ
หลกักำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ และน�ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 
งบกำรเงิน รวมทัง้ได้หำรือร่วมกบัฝ่ำยบริหำร และผู้สอบบญัชีเพ่ือพิจำรณำประเดน็ทำงด้ำนบญัชีท่ีส�ำคญั ทัง้นี ้ฝ่ำยบริหำร
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรจดัท�ำ และน�ำเสนองบกำรเงิน และรับผิดชอบด้ำนกำรควบคมุภำยในท่ีจ�ำเป็นในกำรจดัท�ำงบ 
กำรเงิน ในขณะท่ีผู้สอบบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเหน็ตอ่งบกำรเงินดงักลำ่ว 

   2. สอบทานการบริหารความเส่ียง
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนเพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่ง
ท่ีเพียงพอ เหมำะสม และมีประสทิธิภำพ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดเผยควำมเสี่ยงท่ีส�ำคญัไว้ภำยใต้หวัข้อปัจจยัควำมเสี่ยง

   3. สอบทานการควบคุมภายใน
    คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำน และประเมินระบบกำรควบคมุภำยในร่วมกบัหนว่ย
งำนตรวจสอบภำยใน โดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบั
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และกรอบแนวทำงกำรควบคมุภำยใน COSO - Internal Control Integrated Framework 
ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลเหน็วำ่ บริษัทฯ มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม และเพียงพอในกำร
ดแูลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเปำ้หมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำย ข้อก�ำหนดท่ีเก่ียวข้องได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ สำมำรถ
ปอ้งกนัทรัพย์สนิจำกกำรทจุริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท�ำบญัชี รำยงำนท่ีถกูต้องนำ่เช่ือถือ
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   4. สอบทาน และก�ากับดแูลหน่วยงานตรวจสอบภายใน
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้พิจำรณำอนมุตัแิผนงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2560 ซึง่
จดัท�ำขึน้โดยพิจำรณำตำมฐำนควำมเสีย่ง และได้สอบทำนควำมเป็นอิสระ ควำมเพียงพอของทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นตอ่กำร
ปฏิบตังิำนของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน รวมทัง้สอบทำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และตดิตำมควำมคืบหน้ำของกำร
ปฏิบตังิำนเป็นประจ�ำทกุไตรมำส ตลอดจนมีกำรประชมุร่วมกบัผู้ตรวจสอบภำยในโดยไมมี่ฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมด้วย เพ่ือ
หำรือในเร่ืองงำนตรวจสอบภำยในอยำ่งเป็นอิสระ นอกจำกนี ้ยงัได้มีกำรทบทวนกฎบตัรของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน
เพ่ือให้มีควำมเหมำะสม และสอดคล้องกบัสภำพกำรณ์ปัจจบุนั รวมทัง้มีกำรพิจำรณำ และประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของ
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในประจ�ำปี ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจวำ่งำนตรวจสอบภำยในได้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 

   5. สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนกำรปฏิบติังำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหนว่ยงำนก�ำกบัดแูลอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง รวมทัง้กฎหมำยตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด�ำเนินธรุกิจของบริษัทฯ 

  6. สอบทานการก�ากับดแูลกจิการ
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนกำรปฏิบตังิำนของบริษัทฯ วำ่มีระบบกำรก�ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีเพียงพอ เหมำะสม และมีประสทิธิภำพ รวมทัง้มีกำรก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีสอดคล้อง และเป็น
ไปตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีตำมหลกัเกณฑ์ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และบริษัทฯ 
ได้มีกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยฯ ดงักลำ่วได้เป็นอย่ำงดี โดยได้คะแนนจำกโครงกำรประเมินกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรบริษัท
จดทะเบียนไทย (CGR) ประจ�ำปี 2560 เพ่ิมขึน้ และเป็นผลท�ำให้ได้คะแนนในระดบั 2 ดำวในปี 2557 เป็นระดบั 4 ดำว
ในปี 2560 นอกจำกนี ้ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้เหน็ชอบให้มีกำรทบทวน และปรับปรุง
นโยบำยด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีให้มีเนือ้หำตำม CG Code ปี 2560 ของตลำดหลกัทรัพย์ทกุหลกักำร

   นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต (Collec-
tive Action Coalition) โดยได้ประกำศเจตนำรมณ์ในเดือนพฤษภำคม 2557 ซึง่ปัจจบุนั ปี 2560 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรอง
ในฐำนะสมำชิกโครงกำรฯ เม่ือเดือนมีนำคม 2560

   โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้มอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในสอบทำนกำร
ปฏิบตัติำมมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต

   7.  สอบทานการรับแจ้งข้อมูลการกระท�าผิด และการทจุริต
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนกำรก�ำหนดมำตรกำรปอ้งกนักำรทจุริต รวมทัง้กำร
ก�ำหนดชอ่งทำงท่ีใช้รับแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียนวำ่มีควำมเพียงพอ และเหมำะสม โดยสำมำรถปอ้งกนั หรือควบคมุ 
หรือแก้ไขปัญหำอนัเกิดจำกกำรกระท�ำผิด และกำรทจุริตได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ

   8. พจิารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
   คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีหน้ำท่ีพิจำรณำ คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคำ่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ผู้สอบบญัชีท่ีมีควำมเป็นอิสระ โดยพิจำรณำจำกคณุสมบตั ิควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ 
และผลงำนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้ควำมเหมำะสมของค่ำสอบบญัชี ซึ่งพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบให้แต่งตัง้บริษัท 
ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั เป็นผู้สอบบญัชี โดยได้เสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำ และขออนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2560
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   นอกจำกนี ้ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลมีกำรประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ำย
จดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วย เพ่ือให้มัน่ใจได้วำ่ มีกำรหำรืออยำ่งเป็นอิสระ โดยในกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
บรรษัทภิบำลขอควำมเห็นจำกผู้สอบบญัชีในเร่ืองตำ่ง ๆ เช่น คณุภำพของงำนสอบบญัชีกำรได้รับควำมร่วมมือในกำร
ตรวจสอบ เป็นต้น และรวมถงึเร่ืองท่ีผู้สอบบญัชีมีควำมกงัวล หรือกำรถกูก�ำจดัขอบเขตกำรตรวจสอบ

   9. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน
     คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดั
แย้งทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่บริษัทฯ ได้มีกำรปฏิบตัิ และเปิดเผยข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วนตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และหน่วยงำนก�ำกบัดแูล
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

   10. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง
       คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้สอบทำน และประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของตนเองทัง้แบบ
รำยคณะ และรำยบคุคล โดยพิจำรณำจำกแนวทำงปฏิบตัท่ีิดี และกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ซึง่
ผลของกำรประเมินคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้ปฏิบติัหน้ำท่ีอยำ่งมีประสทิธิผล และเป็นไปตำมขอบเขต
หน้ำท่ีท่ีก�ำหนดไว้ในกฎบตัร 

   โดยสรุป คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลได้ปฏิบตัหิน้ำท่ีอยำ่งเป็นอิสระ และระมดัระวงัรอบคอบ
ตำมขอบเขต หน้ำท่ีท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำลเหน็วำ่ บริษัทฯ 
ได้จดัท�ำงบกำรเงินอยำ่งถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัมี
ควำมสมเหตสุมผล มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศอยำ่งเพียงพอครบถ้วน และเช่ือถือได้ มีระบบกำรควบคมุภำยใน และระบบ
กำรบริหำรควำมเสีย่งท่ีมีประสทิธิผล และมีประสทิธิภำพ มีกำรปฏิบตัติำมนโยบำยท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ รวมทัง้กฎหมำย 
และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง

…….……………………….......
(นำยวรพล  โลพนัธ์ศรี)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

…….……………………….......
(นำยประสำร  มฤคพิทกัษ์)

กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล

…….……………………….......
(นำยชศูกัดิ์  วิจกัขณำ)

กรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

งบการเงนิรวม

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 81.51 3.3 79.31 3.5 66.76 3.5

ลกูหนีก้ำรค้ำสทุธิ 418.20 16.9 397.20 17.3 392.76 21.0

สนิค้ำคงเหลือ 214.87 8.7 201.46 8.8 191.32 10.2

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 5.45 0.2 4.43 0.2 5.48 0.3

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 720.03 29.1 682.40 29.8 656.32 35.0

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน 18.85 0.8 17.02 0.7 21.79 1.2

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์สทุธิ 930.18 37.6 846.15 36.9 776.68 41.5

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 647.55 26.2 628.10 27.4 328.28 17.5

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 159.14 6.4 117.70 5.2 90.19 4.8

สินทรัพย์รวม 2,475.75 100.0 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 646.67 26.1 550.52 24.0 550.89 29.4

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 286.32 11.6 277.64 12.1 255.48 13.6

หนีส้นิระยะยำวท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี 94.70 3.8 89.06 3.9 54.99 2.9

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 29.24 1.2 34.77 1.5 36.14 1.9

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 1,056.93 42.7 951.99 41.5 897.50 47.8

หนีส้นิระยะยำว 416.42 16.8 453.49 19.8 216.37 11.6

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 64.72 2.6 63.16 2.8 59.49 3.2

หนีส้ินรวม 1,538.07 62.1 1,468.64 64.1 1,173.36 62.6

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 936.64 37.8 822.14 35.9 698.83 37.3

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

ของบริษัทยอ่ย

1.04 0.1 0.59 0.0 1.07 0.1

ส่วนของผู้ถือหุ้น 937.69 37.9 822.73 35.9 699.90 37.4

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,475.75 100.0 2,291.37 100.0 1,873.26 100.0
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งบก�าไรขาดทนุ

ประจ�าปี

2560 2559 2558

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขาย 2,707.52 97.5 2,639.62 97.8 2,378.55 99.3

รำยได้จำกกำรให้เชำ่และบริกำร 26.32 1.0 14.59 0.5 - 0.0

รำยได้อ่ืน 42.82 1.5 45.95 1.7 15.75 0.7

รวมรายได้ 2,776.66 100.0 2,700.16 100.0 2,394.30 100.0

ต้นทนุขาย 1,878.97 67.7 1,866.32 69.1 1,614.54 67.4

ต้นทนุกำรให้เชำ่และบริกำร 16.18 0.6 8.44 0.3 - 0.0

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 408.74 14.7 378.29 14.0 298.48 12.5

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 256.91 9.3 273.22 10.2 305.19 12.7

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 215.86 7.8 173.89 6.4 176.09 7.4

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน 42.03 1.5 37.10 1.4 23.74 1.0

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 37.10 1.3 27.95 1.0 30.10 1.3

ก�าไรหลังภาษีเงนิได้ 136.73 4.9 108.84 4.0 122.25 5.1

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่ 

อ�ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย
0.33 0.0 (0.33) 0.0 (1.24) -0.1

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสีย 136.40 4.9 109.17 4.0 123.49 5.2

งบกระแสเงนิสด

ประจ�าปี

2560 2559 2558

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

ก�ำไรจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

(ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�ำเนินงำน)
301.08 246.79 243.46

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด�าเนินงาน 222.03 204.38 170.30

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทนุ (125.13) (444.59) (233.16)

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (95.58) 252.76 102.72

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 1.32 12.55 39.86

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี 79.31 66.76 26.94

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี 80.68 79.31 66.76
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส�าคัญ

ประจ�าปี

2560 2559 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.7 0.7 0.7

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.5 0.5 0.5

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด (เทำ่) 0.2 0.2 0.2

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 6.7 6.7 6.3

ระยะเวลำเก็บหนีก้ำรค้ำเฉลี่ย (วนั) 53.7 53.6 57.3

อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ (เทำ่) 9.0 9.5 8.5

ระยะเวลำขำยสนิค้ำคงเหลือเฉลี่ย (วนั) 39.9 37.9 42.4

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนีก้ำรค้ำ (เทำ่) 6.7 7.0 6.4

ระยะเวลำช�ำระหนีก้ำรค้ำ (วนั) 53.6 51.2 56.2

Cash Cycle (Days) 40.0 40.3 43.5

อัตราส่วนความสามารถในการหาก�าไร 

อตัรำก�ำไรขัน้ต้น (%) 30.68% 29.37 % 32.12 %

อตัรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (%) 7.90% 6.55 % 7.40 %

อตัรำก�ำไรสทุธิ (%) 4.92% 4.03 % 5.11 %

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 15.53% 14.30 % 17.92 %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%) 5.74% 5.23 % 7.02%

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ถำวร (%) 26.36% 24.16 % 26.86%

อตัรำกำรหมนุของสนิทรัพย์ (เทำ่) 1.2 1.3 1.4

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.6 1.8 1.7

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช�ำระดอกเบีย้ (เทำ่) 7.1 7.2 8.2

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล (%) 82.58% 69.97% 136.52%
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การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิในช่วงปีที่ผ่านมา

(1) ภาพรวมของการด�าเนินธุรกจิและการเปล่ียนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

 รายได้ และรายได้จากการขาย
 บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) หรือ “SORKON” (“บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย มีรำยได้รวม จ�ำนวน 2,776.7 
ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2559 เป็นจ�ำนวน 76.5 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.8 โดยเป็นรำยได้จำกกำรขำย 2,707.5 
ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2559 จ�ำนวน 67.9 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 2.6 โดยสว่นมำกเป็นกำรเพ่ิมขึน้จำกยอดขำย
ของกลุม่อำหำรทะเลแปรรูป จ�ำนวน 43.2 ล้ำนบำท และร้ำนอำหำร จ�ำนวน 28.9 ล้ำนบำท ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำร
โอนกลบัผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ และ ท่ีดนิ จ�ำนวน 25.6 และ 7.0 ล้ำนบำท ตำม
ล�ำดบั และมีกำรบนัทกึรำยกำรขำดทนุจำกกำรเปล่ียนแปลงมลูค่ำยติุธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยของสกุรขนุเป็นจ�ำนวน 
6.2 ล้ำนบำท 

 ก�าไรขัน้ต้น
 อตัรำก�ำไรขัน้ต้นของบริษัทฯ ในปี 2560 เพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 30.6 จำกร้อยละ 29.3 ในปี 2559 หรือ เป็นจ�ำนวน 
828.6 ล้ำนบำท สงูกวำ่ปีก่อน 55.3 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 7.1 เป็นผลมำจำกรำคำของเนือ้สกุรท่ีลดลง และควำม
สำมำรถในกำรบริหำรจดักำรวตัถดุบิปลำท่ีเกิดภำวะขำดแคลนได้ส�ำเร็จ โดยกำรน�ำเข้ำปลำสดและปลำแชแ่ข็งจำกตำ่ง
ประเทศ รวมถงึมำตรกำรในกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยในกำรผลติให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรในปี 2560 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน ร้อยละ 2.2 คดิเป็นจ�ำนวน 14.1 ล้ำนบำท เน่ืองจำก
รำคำเนือ้สกุรท่ีลดลง บริษัทฯ ได้มีกำรจดัรำยกำรสง่เสริมกำรขำยร่วมกบัทำงลกูค้ำโดยกำรให้สว่นลดกบัผู้บริโภคโดยตรง 
เพ่ือเพ่ิมยอดขำยและควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั รวมถงึบริษัทฯ ได้เพ่ิมมำตรกำรในกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร
ซึง่ในปีนีล้ดลงจำกปีก่อน จ�ำนวน 16.3 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 6

 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
 คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินในปี 2560 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน จ�ำนวน 4.9 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมีกำรลงทนุในกำรขยำยโรงงำน
อำหำรทะเลแปรรูปในปี 2558 และลงทนุในอำคำรส�ำนกังำนแหง่ใหมใ่นปี 2559

 ก�าไรสุทธิ
 บริษัทฯ มีก�ำไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2560 เพ่ิมขึน้เป็น 136.4 ล้ำนบำท เม่ือเทียบปี 2559 
บริษัทฯ มีก�ำไรสทุธิเพ่ิมขึน้ จ�ำนวน 27.2 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 24.9 โดยผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีขึน้ในปีนี ้มีปัจจยัหลกั
จำกผลกำรบริหำรจดักำรต้นทนุท่ีมีประสทิธิภำพทัง้ด้ำนวตัถดุบิ และมำตรกำรกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยในกำรผลติและบริหำร
ให้มีประสทิธิภำพมำกขึน้
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(2) ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกจิ 

กลุ่มธุรกจิ
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.  อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร
     (อาหารพืน้เมือง)

1,133.3 40.8% 1,118.6 41.4% 1,038.0 43.4%

2. อาหารทะเลแปรรูป
   (ลูกชิน้ปลา)

927.2 33.4% 884.0 32.7% 825.1 34.5%

3. อาหารขบเคีย้วที่ท�าจากเนือ้สุกร 101.4 3.7% 99.4 3.7% 101.0 4.2%

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน 192.2 6.9% 183.6 6.8% 112.9 4.7%

5. ร้านอาหาร (QSR) 158.6 5.7% 129.7 4.8% 99.3 4.1%

6. การจ�าหน่ายสุกรขุน 194.9 7.0% 224.3 8.3% 202.2 8.4%

ยอดขายรวม 2,707.5 97.5% 2,639.6 97.8% 2,378.6 99.3%

รำยได้อ่ืน 69.1 2.5% 60.5 2.2% 15.7 0.7%

รวมรายได้ 2,776.7 100.0% 2,700.1 100.0% 2,394.3 100.0%

  - กลุม่ธรุกิจอำหำรแปรรูป (รวมกลุม่อำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร อำหำรทะเลแปรรูป อำหำรขบเคีย้ว และอำหำร 
   แชแ่ข็ง) มีรำยได้รวม 2,354.0 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2559 เป็นมลูคำ่ 68.5 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 3.0 
  - ธุรกิจร้ำนอำหำรมีรำยได้รวม 158.6 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปี 2559 เป็นมลูคำ่ 28.9 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมขึน้ 
   ร้อยละ 22.3 เป็นธรุกิจท่ีมีอตัรำกำรเติบโตมำกท่ีสดุ เน่ืองจำกกำรขยำยแฟรนไซส์ และกำรเพ่ิมชอ่งในกำร 
   ให้บริกำรจดัสง่และจดัรำยกำรสง่เสริมกำรขำย 
  - ธุรกิจฟำร์มสกุรมีรำยได้รวม 194.9 ล้ำนบำท เป็นธุรกิจเดียวท่ีได้รับผลกระทบเชิงลบจำกรำคำสกุรขนุท่ี 
   ปรับลดลงโดยเฉลี่ยประมำณร้อยละ15 มีผลท�ำให้รำยได้ลดลง 29.5 ล้ำนบำท 

 การเปล่ียนแปลงของก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
 กำรเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้นสทุธิจำกภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องในงบก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ
ส�ำหรับปี 2560 มีจ�ำนวนเพ่ิมขึน้ 67.0 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกผลตำ่งจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์เพ่ิมขึน้จ�ำนวน 73.0 ล้ำน
บำท และผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัจ�ำนวน 6.0 ล้ำนบำท
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ฐานะการเงิน

 สินทรัพย์
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 2,475.8 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนจ�ำนวน 184.4 ล้ำน
บำท คดิเป็นร้อยละ 8.0 โดยกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกกำรตีรำคำท่ีดนิเพ่ิมขึน้ของ ท่ีดนิ อำคำร
และอปุกรณ์ จ�ำนวน 84.6 ล้ำนบำท และท่ีดนิรอกำรพฒันำ และ สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (เงินมดัจ�ำซือ้ท่ีดนิ) จ�ำนวน 
19.5 และ 45.0 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

 หนีส้ิน
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 1,538.1 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน 69.4 ล้ำนบำท คดิเป็น
ร้อยละ 4.7 เกิดจำกกำรเพ่ิมขึน้ของเงินกู้ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินท่ีบริษัทฯ น�ำไปช�ำระเป็นเงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิ 20 ไร่ ท่ี
นิคมอตุสำหกรรมบำงปเูหนือ และน�ำไปซือ้ปลำแชแ่ข็งจำกตำ่งประเทศเพ่ือเก็บ Stock ในชว่งท่ีรำคำปลำลดลง จ�ำนวน 
45.0 และ 10.0 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั

 ผู้ถือหุ้น
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ 937.7 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนจ�ำนวน 115.0 
ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 14.0 เน่ืองจำกบริษัทฯ มีก�ำไรสทุธิ จ�ำนวน 136.4 ล้ำนบำท ก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน จ�ำนวน 
67.0 ล้ำนบำท และบริษัทฯ มีกำรจำ่ยเงินปันผล จ�ำนวน 88.9 ล้ำนบำท และสว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ
ของบริษัทยอ่ย 0.5 ล้ำนบำท

 กระแสเงนิสด
 ในปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสทุธิจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน จ�ำนวน 222.0 ล้ำนบำท กระแสเงินสดสทุธิใช้
ไปในกิจกรรมกำรลงทนุ จ�ำนวน 125.1 ล้ำนบำท โดยใช้ไปในกำรลงทนุซือ้สนิทรัพย์ถำวรและช�ำระเงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิ และ
กระแสเงินสดสทุธิท่ีใช้ไปจำกกิจกรรมกำรจดัหำเงิน จ�ำนวน 95.6 ล้ำนบำท ซึง่แยกเป็นกำรใช้ไปในกำรจำ่ยคืนเงินกู้ระยะ
ยำว และดอกเบีย้ จ�ำนวน 94.0 และ 42.2 ล้ำนบำท และจำ่ยเงินปันผล จ�ำนวน 89.0 ล้ำนบำท โดยมีแหลง่ท่ีมำจำกเงิน
กู้ ระยะสัน้ และเงินกู้ ระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน จ�ำนวน 96.1 และ 33.5 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั บริษัทฯ มีเงินสดและ
รำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ.วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 จ�ำนวน 80.7 ล้ำนบำท

 สภาพคล่อง
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 อตัรำสว่นสภำพคลอ่งตำมงบกำรเงินรวมเทำ่กบั 0.7 เทำ่ ซึง่เทำ่กบัปีก่อนในขณะท่ี Cash 
cycle เทำ่กบั 40.0 วนั ลดลงจำกปีก่อนเลก็น้อย บริษัทฯ มีเงินกู้ระยะยำวและสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินท่ีถงึก�ำหนดช�ำระ
ภำยในปี 2561-2569 ดงันี ้

2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569

ช�าระคืนเงนิต้น 94.38 73.77 56.77 33.93 50.29 49.80 49.80 49.80 17.75

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ำรค้ำคงเหลือ จ�ำนวน 418.2 ล้ำนบำท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5.3 และมีระยะ
เวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉลี่ยเทำ่กบั 53.7 วนั ใกล้เคียงกบัปีก่อน  และบริษัทฯ มีสนิค้ำคงเหลือ จ�ำนวน 214.9 ล้ำนบำท แบง่
ออกเป็นสนิค้ำส�ำเร็จรูปและวตัถดุบิ จ�ำนวน 160.7 ล้ำนบำท เป็นสนิทรัพย์ชีวภำพ จ�ำนวน 54.2 ล้ำนบำท และมีอตัรำสว่น
หมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ เทำ่กบั 9.0 เทำ่ ลดลงจำกปีก่อนซึง่เทำ่กบั 9.5 เทำ่
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วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

 ความสามารถในการท�าก�าไร 
 อตัรำก�ำไรสทุธิเทำ่กบัร้อยละ 4.9 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 4.0  โดยมีผลมำจำกกำรบริหำรจดักำรต้นทนุท่ี
มีประสทิธิภำพทัง้ด้ำนวตัถดุบิ และคำ่ใช้จำ่ยในกำรผลติ รวมถงึมำตรกำรในกำรควบคมุคำ่ใช้จำ่ยบริหำร
 อตัรำผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น เท่ำกบัร้อยละ 15.5 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อนร้อยละ 1.2 และมีอตัรำผลตอบแทนจำก
สนิทรัพย์รวม เทำ่กบัร้อยละ 5.7 เพ่ิมขึน้จำกปีก่อน ซึง่อยูท่ี่ร้อยละ 5.2

 นโยบายการเงนิ
 อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่กบั 1.6 เทำ่ ลดลงจำกปีก่อนซึง่เทำ่กบั 1.8 เทำ่ เน่ืองจำกบริษัทฯ มีกำร
ช�ำระคืนหนีส้นิระยะยำว จ�ำนวน 94.0 ล้ำนบำท
 อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรช�ำระดอกเบีย้ เทำ่กบั 7.1 เทำ่ ซึง่ใกล้เคียงกบัปีก่อนซึง่เทำ่กบั 7.2 

 การจ่ายปันผล
 ตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ท่ีก�ำหนดวำ่ เงินปันผลท่ีจำ่ยรวมทัง้สิน้ในแตล่ะปีจะมีจ�ำนวนไมต่�่ำกว่ำ
ร้อยละ 50 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปีหลงัหกัภำษีเงินได้ (ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 มีมตเิสนอให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 71.1 ล้ำนบำท ในกำรนีค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ จะเสนอกำรจำ่ยเงินปันผล
ดงักลำ่วตอ่ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 ซึง่จะจดัให้มีขึน้ในวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 เพ่ือพิจำรณำอนมุตัติอ่ไป

 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงนิ หรือการด�าเนินงานอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต
 ปัจจยัท่ีจะสง่ผลตอ่กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ นัน้เป็นปัจจยัท่ีเกิดจำกภำยนอกท่ีบริษัทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได้ เชน่ 
ควำมผนัผวนของรำคำวตัถดุบิหลกัของบริษัทฯ เชน่ รำคำสกุรขนุ และเนือ้สกุร ซึง่รวมถงึมำตรกำรกำรแก้ปัญหำกำรท�ำ
ประมงผิดกฎหมำยของรัฐบำล และปัญหำทำงเศรษฐกิจในระดบัมหภำคของประเทศ ซึง่บริษัทฯ มีควำมเช่ือมัน่ว่ำใน
ปี 2561 ภำวะเศรฐกิจของประเทศไทยจะมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ จำกกำรท่ีรัฐบำลได้อนมุติัโครงกำรลงทนุตำ่งๆ เพ่ือเป็นกำร
เพ่ิมคำ่ใช้จ่ำยภำครัฐ ซึง่จะสง่ผลท�ำให้กำรจ้ำงงำนเพ่ิมขึน้ กำรบริโภคของภำคครัวเรือนนำ่จะเพ่ิมขึน้ด้วย ประกอบกบั
บริษัทฯ ได้มีกำรปรับปรุงประสทิธิภำพกำรท�ำงำน และพฒันำผลติภณัฑ์อยำ่งตลอดเวลำ ซึง่จะสง่ผลให้กำรด�ำเนินงำน
ของบริษัทฯ ดีขึน้อยำ่งตอ่เน่ือง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่งบกำรเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) และงบกำรเงินรวม
ของบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ�ำปี 
งบกำรเงินดงักลำ่วจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบตัิ
โดยสม�่ำเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยำ่งระมดัระวงั และประมำณกำรท่ีดีท่ีสดุในกำรจดัท�ำ รวมทัง้ให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูท่ี
ส�ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน เพ่ือให้เป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น และนกัลงทนุทัว่ไปอยำ่งโปร่งใส 
ทัง้นี ้งบกำรเงินดงักลำ่วได้ผำ่นกำรตรวจสอบและให้ควำมเหน็อยำ่งไมมี่เง่ือนไขจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตท่ีเป็นอิสระ

 ในกำรนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ซึง่ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 
จ�ำนวน 3 ทำ่น เพ่ือท�ำหน้ำท่ีก�ำกบัดแูล สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบกำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ตลอดจนพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัโดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจ
สอบและบรรษัทภิบำลเก่ียวกบัเร่ืองดงักลำ่ว ปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบและบรรษัทภิบำล ซึง่แสดง
ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ล้ว

 งบกำรเงินของบริษัทฯ และงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ได้รับกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 
คือ บริษัท ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั ในกำรตรวจสอบนัน้ คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้สนบัสนนุข้อมลู และเอกสำรตำ่ง ๆ  เพ่ือ
ให้ผู้สอบบญัชีสำมำรถตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นได้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี โดยควำมเห็นของผู้สอบบญัชีได้
ปรำกฏในรำยงำนของผู้สอบบญัชี ซึง่แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนีแ้ล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเหน็วำ่ ระบบกำรควบคมุภำยในโดยรวมของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีมีประสทิธิภำพเพียง
พอ และเหมำะสม สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่อยำ่งมีเหตผุลได้วำ่ งบกำรเงินของบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 
และงบกำรเงินรวมของบริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย ส�ำหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
มีควำมเช่ือถือได้โดยถือปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และปฏิบตัถิกูต้องตำมกฎหมำย และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง

..........................................
(นำยเจริญ  รุจิรำโสภณ)
ประธำนกรรมกำรบริหำร

.............................................
(นำยสมชำย  สกลุสรุรัตน์)

ประธำนกรรมกำร
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) 

  ความเหน็
  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย (กลุม่บริษัท) 
ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 งบก�ำไรขำดทนุรวม งบก�ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ
รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถงึหมำยเหตสุรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญั และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ 
บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) ด้วยเชน่กนั
  ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรด�ำเนินงำนและ
กระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของบริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) และบริษัทยอ่ย และเฉพำะของ 
บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) โดยถกูต้องตำมท่ีควรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

  เกณฑ์ในการแสดงความเหน็
  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กลำ่วไว้ในวรรค        
ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่กำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำก กลุม่
บริษัทตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบญัชีท่ีก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำร
ตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบใุนข้อก�ำหนดนัน้ด้วย ข้ำพเจ้ำ
เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

  เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองตำ่งๆ ท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีสดุตำมดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำ 
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจบุนั ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหลำ่นีม้ำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ งบกำร
เงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ ทัง้นี ้ข้ำพเจ้ำไมไ่ด้แสดงควำมเหน็แยกตำ่งหำกส�ำหรับเร่ืองเหลำ่นี ้
  ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัิงำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจ
สอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหลำ่นีด้้วย กำรปฏิบติังำนของข้ำพเจ้ำ
ได้รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบสนองตอ่กำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนั
เป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเร่ืองเหลำ่นีด้้วย ได้
ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำตอ่งบกำรเงินโดยรวม
  เร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแตล่ะเร่ืองมีดงัตอ่ไปนี ้

  การรับรู้รายได้
  เน่ืองจำกรำยได้จำกกำรขำยเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส�ำคญัในงบก�ำไรขำดทนุ และเป็นตวัชีว้ดัหลกัในแง่ผลกำร
ด�ำเนินงำนของธุรกิจซึง่ผู้ ใช้งบกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบับริษัทฯ มีรำยกำรขำยกบัลกูค้ำเป็นจ�ำนวนหลำยรำย 
ดงันัน้ บริษัทฯ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรรับรู้รำยได้ท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้จริง 
  ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ โดยกำร
   • ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัวงจรรำยได้ 
    โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและสุม่เลอืกตวัอยำ่งเพ่ือทดสอบกำรปฏิบตัติำมกำรควบคมุ
    ท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว้ 
   • สุม่ตวัอยำ่งสญัญำขำยและบริกำรเพ่ือตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้วำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในสญัญำ 
    ขำยและบริกำรของบริษัทฯ และสอดคล้องกบันโยบำยกำรรับรู้รำยได้ของบริษัทฯ  
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   • สุม่ตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดขึน้ในระหวำ่งปีและชว่งใกล้สิน้รอบระยะเวลำบญัชี
   • สอบทำนใบลดหนีท่ี้บริษัทฯ ออกภำยหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี  
   • วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมลูบญัชีรำยได้แบบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพ่ือตรวจสอบควำมผิด 
    ปกต ิท่ีอำจเกิดขึน้ของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี โดยเฉพำะรำยกำรท่ีจดัท�ำโดยใบส�ำคญั
    ทัว่ไป

  สินค้าคงเหลือ
  กำรประมำณกำรมลูคำ่สทุธิท่ีคำดวำ่จะได้รับของสนิค้ำคงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไว้ในหมำยเหตปุระกอบงบกำร
เงินข้อ 9 ต้องอำศยัข้อเทจ็จริงประกอบกบักำรใช้ดลุยพินิจของฝ่ำยบริหำรท่ีส�ำคญั โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงกำรประมำณกำร
คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอืส�ำหรับสนิค้ำท่ีล้ำสมยัหรือเสือ่มสภำพ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรวเิครำะห์ในรำยละเอียด
เก่ียวกบัวงจรอำยขุองสนิค้ำ กำรแขง่ขนัทำงกำรตลำด สภำพเศรฐกิจและอตุสำหกรรม ซึง่อำจท�ำให้เกิดควำมเสี่ยงเก่ียว
กบัมลูคำ่ของคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ  
  ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรประเมินค่ำเผ่ือกำรลด
ลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลอื โดยกำรสอบถำมผู้ รับผิดชอบ ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุม่ทดสอบกำรปฏิบตัติำม
กำรควบคมุท่ีบริษัทฯ ออกแบบไว้ นอกจำกนี ้ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมตท่ีิฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำ คำ่
เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือดงันี ้ 
   • ท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือ รวมถึงสอบทำน 
    ควำมสม�่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงักลำ่ว และเหตผุลส�ำหรับกำรรับรู้คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำ 
    คงเหลือแบบเฉพำะเจำะจง
   • วเิครำะห์เปรียบเทียบข้อมลูระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลือ่นไหวของสนิค้ำคงเหลอืเพ่ือระบถุงึกลุม่ 
    สนิค้ำท่ีมีข้อบง่ชีว้ำ่มีกำรหมนุเวียนของสนิค้ำท่ีช้ำกวำ่ปกติ 
   • วิเครำะห์เปรียบเทียบจ�ำนวนเงินสทุธิท่ีกิจกำรได้รับจำกกำรขำยสินค้ำภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบั 
    รำคำทนุของสนิค้ำคงเหลือแตล่ะกลุม่สนิค้ำ 
   • พิจำรณำข้อมลูในอดีตย้อนหลงัส�ำหรับผลขำดทนุท่ีเกิดขึน้จริงจำกกำรขำยและตดัจ�ำหนำ่ยสินค้ำคง 
    เหลือออกจำกบญัชีท่ีเกิดขึน้ในระหวำ่งปี เปรียบเทียบกบัคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สินค้ำคงเหลือท่ี 
    บนัทกึไว้ ณ สิน้ปีก่อน

  ข้อมูลอ่ืน 
  ผู้บริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอ่ืน ซึง่รวมถงึข้อมลูท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีของกลุม่บริษัท (แตไ่มร่วม
ถงึงบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนัน้) ซึง่คำดวำ่จะถกูจดัเตรียมให้กบัข้ำพเจ้ำภำยหลงัวนั
ท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีนี ้
  ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอ่ืนและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลกัษณะกำรให้
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆตอ่ข้อมลูอ่ืนนัน้
  ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอำ่นและพิจำรณำวำ่ข้อมลูอ่ืนนัน้
มีควำมขดัแย้งท่ีมีสำระส�ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม ่หรือปรำกฏวำ่
ข้อมลูอ่ืนแสดงขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม ่
  เม่ือข้ำพเจ้ำได้อำ่นรำยงำนประจ�ำปีของกลุม่บริษัทตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้วำ่มีกำรแสดงข้อมลู
ท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำจะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวให้ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลทรำบเพ่ือให้มีกำร
ด�ำเนินกำรแก้ไขท่ีเหมำะสมตอ่ไป
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  ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดแูลต่องบการเงนิ
  ผู้บริหำรมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนีโ้ดยถกูต้องตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน       
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคมุภำยในท่ีผู้บริหำรพิจำรณำวำ่จ�ำเป็น เพ่ือให้สำมำรถจดัท�ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด
  ในกำรจดัท�ำงบกำรเงิน ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด�ำเนินงำนตอ่
เน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกิจกำร
ท่ีด�ำเนินงำนตอ่เน่ือง เว้นแตผู่้บริหำรมีควำมตัง้ใจท่ีจะเลกิกลุม่บริษัทหรือหยดุด�ำเนินงำนหรือไมส่ำมำรถด�ำเนินงำนตอ่
เน่ืองอีกตอ่ไปได้
  ผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลมีหน้ำท่ีในกำรสอดสอ่งดแูลกระบวนกำรในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุม่
บริษัท 

  ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ
  กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด          
และเสนอรำยงำนของผู้สอบบญัชีซึง่รวมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตสุมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสงูแตไ่มไ่ด้เป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมลูท่ี
ขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัท่ีมีอยูไ่ด้เสมอไป ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำดและ
ถือวำ่มีสำระส�ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตสุมผลได้วำ่รำยกำรท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริง   แตล่ะรำยกำรหรือทกุรำยกำรรวม
กนัจะมีผลตอ่กำรตดัสนิใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหลำ่นี ้
  ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ข้ำพเจ้ำใช้ดลุยพินิจและกำรสงัเกตและสงสยัเย่ียง           
ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนดงัตอ่ไปนีด้้วย
   • ระบแุละประเมินควำมเสีย่งท่ีอำจมีกำรแสดงข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงิน   
    ไมว่ำ่จะเกิดจำกกำรทจุริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตังิำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง 
    ต่อควำมเสี่ยงเหล่ำนัน้ และได้หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในกำร 
    แสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงท่ีไมพ่บข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสำระส�ำคญัซึง่เป็นผล 
    มำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกข้อผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับ 
    กำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตัง้ใจละเว้นกำรแสดงข้อมลู กำรแสดงข้อมลู 
    ท่ีไมต่รงตำมข้อเทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคมุภำยใน
   • ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยในท่ีเก่ียวข้องกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิกำรตรวจ 
    สอบให้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แตไ่มใ่ชเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรแสดงควำมเหน็ตอ่ควำมมีประสทิธิผล 
    ของกำรควบคมุภำยในของกลุม่บริษัท
   • ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตสุมผลของประมำณกำร    
    ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหำรจดัท�ำ
   • สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบญัชีส�ำหรับกิจกำรท่ีด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองของผู้บริหำร  
    และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับวำ่มีควำมไมแ่นน่อนท่ีมีสำระส�ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุำรณ์หรือ 
    สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่ควำมสำมำรถของกลุม่บริษัทในกำรด�ำเนิน 
    งำนตอ่เน่ืองหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส�ำคญั ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ข้อ 
    สงัเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำถงึกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในงบกำรเงิน หรือหำก 
    เหน็วำ่กำรเปิดเผยดงักลำ่วไมเ่พียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเหน็ท่ีเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำ 
    ขึน้อยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีได้รับจนถงึวนัท่ีในรำยงำนของผู้สอบบญัชีของข้ำพเจ้ำ อยำ่งไรก็ตำม  
    เหตกุำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุม่บริษัทต้องหยดุกำรด�ำเนินงำนตอ่เน่ืองได้
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   • ประเมินกำรน�ำเสนอ โครงสร้ำงและเนือ้หำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
    ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตกุำรณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตำมท่ีควรหรือไม ่
   • รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทำงกำรเงินของกิจกำร 
    หรือของกิจกรรมทำงธรุกิจภำยในกลุม่บริษัทเพ่ือแสดงควำมเห็นตอ่งบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบ   
    ตอ่กำรก�ำหนดแนวทำง กำรควบคมุดแูล และกำรปฏิบตังิำนตรวจสอบกลุม่บริษัท ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิด 
    ชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำ

  ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลในเร่ืองตำ่งๆ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีได้วำงแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�ำคญัในระบบกำรควบคมุ
ภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
  ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลวำ่ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตัติำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวข้อง
กบัควำมเป็นอิสระและได้สือ่สำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึง่ข้ำพเจ้ำ
เช่ือวำ่มีเหตผุลท่ีบคุคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบตอ่ควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำร ท่ีข้ำพเจ้ำใช้เพ่ือ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ
   จำกเร่ืองทัง้หลำยท่ีสื่อสำรกบัผู้ มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกบัดแูล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ท่ีมีนยัส�ำคญัท่ีสดุใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจบุนัและก�ำหนดเป็นเร่ืองส�ำคญัในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเร่ืองเหลำ่นีไ้ว้ใน
รำยงำนของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมำยหรือข้อบงัคบัห้ำมไมใ่ห้เปิดเผยเร่ืองดงักลำ่วตอ่สำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ท่ี
ยำกท่ีจะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำวำ่ไมค่วรสือ่สำรเร่ืองดงักลำ่วในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดงักลำ่วสำมำรถ
คำดกำรณ์ได้อยำ่งสมเหตสุมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผู้ มีสว่นได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำร
สื่อสำรดงักลำ่ว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้ รับผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบบันี ้

โสภณ เพ่ิมศริิวลัลภ
ผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เลขทะเบียน 3182
 
บริษัท ส�ำนกังำน อีวำย จ�ำกดั
กรุงเทพฯ: 21 กมุภำพนัธ์ 2561



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

106

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

สนิค้ำคงเหลือ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

เงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน

สทิธิกำรเชำ่อำคำร

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7

6, 8

6

9

15

10

11

12

13

14

15

16

26

    80,675,067

         834,385

  418,201,954

                     -

  160,679,536

    54,185,838

      5,453,025

  720,029,805

      1,481,890

     5,000,000

                     -

  647,554,251

  930,182,893

  127,000,000

    18,852,004

                     -

    14,613,859

      1,261,955

      9,778,217

1,755,725,069

2,475,754,874

    79,306,777

                     -

  397,202,951

                     -

  149,451,753

    52,009,926

      4,429,628

  682,401,035

      2,300,054

      5,000,000

                     -

  628,096,959

  846,145,613

    82,000,000

    17,018,829

                    2

    17,348,126

         833,938

    10,224,946

1,608,968,467

2,291,369,502

    66,761,657

                     -

  392,763,662

                     -

  148,384,796

    42,933,435

      5,475,873

  656,319,423

      1,371,224

      5,000,000

                     -

  328,283,237

  776,682,837

    48,750,000

    21,793,241

         998,974

    19,834,144

      4,120,863

    10,107,947

1,216,942,467

1,873,261,890

    61,683,767

                     -

  399,527,674

  194,642,718

    96,272,510

                     -

      2,941,083

  755,067,752

                     -

      5,000,000

  298,188,198

  380,212,815

  380,517,688

  127,000,000

                     -

                     -

    14,148,490

                     -

      9,036,032

1,214,103,223 

1,969,170,975

    49,701,239

                     -

  387,538,864

  151,747,839

    98,754,643

                     -

      3,361,154

  691,103,739

                     -

      5,000,000

  302,688,198

  364,207,726

  329,466,079

    82,000,000

                     -

                    2

    16,650,581

                     -

      9,393,260

1,109,405,846 

1,800,509,585

    35,844,996

                     -

  378,546,824

  102,173,068

    97,430,679

                     -

      2,981,192

  616,976,759

                     -

      5,000,000

  306,688,198

    55,030,000

  310,685,088

    48,750,000

                     -

         998,974

    19,510,676

                     -

      9,546,925

  756,209,861

1,373,186,620

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด

เงินลงทนุชัว่ครำว

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

สนิค้ำคงเหลือ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั

เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน

เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

ท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

เงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน

สทิธิกำรเชำ่อำคำร

สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

7

6, 8

6

9

15

10

11

12

13

14

15

16

26

    80,675,067

         834,385

  418,201,954

                     -

  160,679,536

    54,185,838

      5,453,025

  720,029,805

      1,481,890

     5,000,000

                     -

  647,554,251

  930,182,893

  127,000,000

    18,852,004

                     -

    14,613,859

      1,261,955

      9,778,217

1,755,725,069

2,475,754,874

    79,306,777

                     -

  397,202,951

                     -

  149,451,753

    52,009,926

      4,429,628

  682,401,035

      2,300,054

      5,000,000

                     -

  628,096,959

  846,145,613

    82,000,000

    17,018,829

                    2

    17,348,126

         833,938

    10,224,946

1,608,968,467

2,291,369,502

    66,761,657

                     -

  392,763,662

                     -

  148,384,796

    42,933,435

      5,475,873

  656,319,423

      1,371,224

      5,000,000

                     -

  328,283,237

  776,682,837

    48,750,000

    21,793,241

         998,974

    19,834,144

      4,120,863

    10,107,947

1,216,942,467

1,873,261,890

    61,683,767

                     -

  399,527,674

  194,642,718

    96,272,510

                     -

      2,941,083

  755,067,752

                     -

      5,000,000

  298,188,198

  380,212,815

  380,517,688

  127,000,000

                     -

                     -

    14,148,490

                     -

      9,036,032

1,214,103,223 

1,969,170,975

    49,701,239

                     -

  387,538,864

  151,747,839

    98,754,643

                     -

      3,361,154

  691,103,739

                     -

      5,000,000

  302,688,198

  364,207,726

  329,466,079

    82,000,000

                     -

                    2

    16,650,581

                     -

      9,393,260

1,109,405,846 

1,800,509,585

    35,844,996

                     -

  378,546,824

  102,173,068

    97,430,679

                     -

      2,981,192

  616,976,759

                     -

      5,000,000

  306,688,198

    55,030,000

  310,685,088

    48,750,000

                     -

         998,974

    19,510,676

                     -

      9,546,925

  756,209,861

1,373,186,620

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

หนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีส้ินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

    จำกสถำบนักำรเงิน

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

สว่นของหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงินท่ีถงึ

    ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึก�ำหนด

    ช�ำระภำยในหนึง่ปี

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

รวมหนีส้ินหมุนเวียน

หนีส้ินไม่หมุนเวียน

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำกสว่นท่ี

    ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

เงินกู้ ยืมระยะยำว - สทุธิจำกสว่นท่ี

    ถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน

รวมหนีส้ิน

17

6, 18

6

19

20

19

20

26

21

  646,665,119

  286,324,057

-

      1,348,880

    93,352,963

    10,997,404

    18,240,320

1,056,928,743

      2,786,059

  378,798,720

    30,122,925

    64,717,621

      4,714,089

  481,139,414

1,538,068,157

  550,518,642

  277,644,735

-

      1,557,712

    87,503,291

    14,840,219

    19,923,618

  951,988,217

         794,763

  443,269,597

      2,408,221

    63,155,740

      7,021,307

  516,649,628

1,468,637,845

  550,889,385

  255,479,356

-

      1,664,623

    53,323,386

    16,274,090

    19,869,860

  897,500,700

      1,949,076

  199,154,183

      5,810,571

59,488,132

9,456,563

275,858,525

1,173,359,225

581,546,700

240,925,122

-

242,826

41,579,963

4,747,858

12,022,046

881,064,515

                     -

285,384,720

20,641,181

48,701,394

3,095,514

357,822,809

1,238,887,324

506,174,516

207,980,575

30,000,000

706,151

27,900,291

8,337,901

13,789,341

794,888,775

242,833

299,113,597

2,182,221

42,412,014

3,738,287

347,688,952

1,142,577,727

476,725,432

201,538,883

46,000,000

765,301

13,460,386

7,015,885

14,482,830

759,988,717

948,991

19,766,183

5,444,210

38,371,261

462,411

64,993,056

824,981,773

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

       หุ้นสำมญั 32,340,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ  

       10 บำท (1 มกรำคม 2559: หุ้นสำมญั 

       24,255,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท)

ทนุออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว

       หุ้นสำมญั 32,340,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ  

       10 บำท (1 มกรำคม 2559: หุ้นสำมญั 

       24,255,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท)

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั

สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืน

ก�ำไรสะสม

  จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

  ของบริษัทยอ่ย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22

24

323,400,000

323,400,000

50,281,000

37,552,153

32,340,000

331,437,194

161,633,388

936,643,735

1,042,982

937,686,717

2,475,754,874

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

37,552,153

32,340,000

289,993,762

88,577,533

822,144,448

587,209

822,731,657

2,291,369,502

-

242,550,000

242,550,000

50,281,000

37,552,153

24,255,000

255,612,670

88,585,037

698,835,860

1,066,805

699,902,665

1,873,261,890

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

-

32,340,000

204,910,468

119,352,183

730,283,651

-

730,283,651

1,969,170,975

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

-

32,340,000

173,743,722

78,167,136

657,931,858

-

657,931,858

1,800,509,585

-

242,550,000

242,550,000

50,281,000

-

24,255,000

152,951,711

78,167,136

548,204,847

-

548,204,847

1,373,186,620

-

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ณ วันที่

31 ธ.ค 2560

ณ วันที่

31 ธ.ค 2559

ณ วันที่

1 ม.ค 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

   ทนุจดทะเบียน

       หุ้นสำมญั 32,340,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ  

       10 บำท (1 มกรำคม 2559: หุ้นสำมญั 

       24,255,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท)

ทนุออกจ�ำหนำ่ยและช�ำระเตม็มลูคำ่แล้ว

       หุ้นสำมญั 32,340,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ  

       10 บำท (1 มกรำคม 2559: หุ้นสำมญั 

       24,255,000 หุ้น มลูคำ่หุ้นละ 10 บำท)

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั

สว่นเกินทนุหุ้นทนุซือ้คืน

ก�ำไรสะสม

  จดัสรรแล้ว - ส�ำรองตำมกฎหมำย

  ยงัไมไ่ด้จดัสรร

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

  ของบริษัทยอ่ย

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

22

24

323,400,000

323,400,000

50,281,000

37,552,153

32,340,000

331,437,194

161,633,388

936,643,735

1,042,982

937,686,717

2,475,754,874

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

37,552,153

32,340,000

289,993,762

88,577,533

822,144,448

587,209

822,731,657

2,291,369,502

-

242,550,000

242,550,000

50,281,000

37,552,153

24,255,000

255,612,670

88,585,037

698,835,860

1,066,805

699,902,665

1,873,261,890

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

-

32,340,000

204,910,468

119,352,183

730,283,651

-

730,283,651

1,969,170,975

-

323,400,000

323,400,000

50,281,000

-

32,340,000

173,743,722

78,167,136

657,931,858

-

657,931,858

1,800,509,585

-

242,550,000

242,550,000

50,281,000

-

24,255,000

152,951,711

78,167,136

548,204,847

-

548,204,847

1,373,186,620

-

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทนุ

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

รายได้

รำยได้จำกกำรขำย

รำยได้จำกกำรให้เชำ่และบริกำร

เงินปันผลรับ

รำยได้อ่ืน

ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์

ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม

    หกัต้นทนุในกำรขำยของสนิทรัพย์ชีวภำพ

โอนกลบัขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของ

    อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

โอนกลบัขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิ

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทนุขำย

ต้นทนุกำรให้เชำ่และบริกำร

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร

รวมค่าใช้จ่าย

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

คำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงิน

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้

ก�าไรส�าหรับปี

การแบ่งปันก�าไร

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสีย

    ท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุของบริษัทยอ่ย

ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

13

12

13

15

13

14

13

26

27

2,707,518,553

26,319,444

-

15,147,195

1,284,273

(6,164,209)

25,582,134

6,977,051

2,776,664,441

1,878,967,452

16,182,183

408,741,922

256,910,670

2,560,802,227

215,862,214

(42,027,385)

173,834,829

(37,100,606)

136,734,223

136,399,018

335,205

136,734,223

4.22

2,639,619,295

14,595,452

-

9,268,708

28,359,582

8,319,651

-

-

2,700,162,688

1,866,318,725

8,442,038

378,286,094

273,221,374

2,526,268,231

173,894,457

(37,103,278)

136,791,179

(27,953,681)

108,837,498

109,167,342

(329,844)

108,837,498

3.80

1,940,158,125

26,319,444

29,902,505

17,886,626

832,841

-

19,740,934

6,977,051

2,041,817,526

1,287,893,549

16,182,183

364,345,079

191,699,720

1,860,120,531

181,696,995

(32,068,604)

149,628,391

(23,667,840)

125,960,551

125,960,551

3.89

1,863,834,939

14,595,452

70,950,237

15,827,805

-

-

-

-

1,965,208,433

1,286,322,408

8,442,038

340,692,678

202,467,200

1,837,924,324

127,284,109

(25,662,597)

101,621,512

(6,043,251)

95,578,261

95,578,261

3.33

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ก�าไรส�าหรับปี

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

รายการทีจ่ะถูกบนัทึกในส่วนของก�าไร

   หรือขาดทนุในภายหลงั

ผลตำ่งของอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่

   งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ

รายการทีจ่ะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก�าไร

  หรือขาดทนุในภายหลงั

กำรเปลี่ยนแปลงในสว่นเกินทนุ

  จำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์ - สทุธิจำกภำษีเงินได้

ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำร

  ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั - สทุธิจำกภำษีเงินได้

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส�าหรับปี

ก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส�าหรับปี

การแบ่งปันก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ

สว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ

  ของบริษัทยอ่ย

14

136,734,223

46,831

73,009,024

(6,020,586)

67,035,269

203,769,492

203,434,287

335,205

203,769,492

108,837,498

(7,504)

-

-

(7,504)

108,829,994

109,159,838

(329,844)

108,829,994

125,960,551

-

41,185,047

(5,858,805)

35,326,242

161,286,793

161,286,793

95,578,261

-

-

-

-

95,578,261

95,578,261

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน

ก�ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้

รำยกำรปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้

   เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

   หนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (โอนกลบั)

   คำ่เสื่อมรำคำ

   คำ่เสื่อมรำคำสกุรพนัธุ์

   คำ่ตดัจ�ำหน่ำยสทิธิกำรเชำ่อำคำร

   คำ่ตดัจ�ำหน่ำยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน

   คำ่เชำ่จำ่ยรอตดับญัชี

   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์

   ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย

   โอนกลบัขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

   โอนกลบัขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิ

   รำยกำรปรับลดสนิค้ำคงเหลือเป็นมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ (โอนกลบั)

   ตดับญัชีอปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์

   ตดับญัชีสทิธิกำรเชำ่อำคำร

   (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยอปุกรณ์

   (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรจ�ำหนำ่ยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

   ก�ำไรจำกกำรจ�ำหนำ่ยสกุรพนัธุ์

   (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุธิรรมหกัต้นทนุ

       ในกำรขำยของสนิทรัพย์ชีวภำพ

   (ก�ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ียงัไมเ่กิดขึน้จริง

   คำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

   รำยได้ดอกเบีย้

   คำ่ใช้จำ่ยดอกเบีย้

   เงินปันผลรับ

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์ และหนีส้ินด�าเนินงาน

173,834,829

624,405

86,373,579

8,064,896

-

2,965,866

(135,223)

2,775,455

-

(25,582,134)

(6,977,051)

(6,865,866)

13,849,976

2

(2,236,441)

803,084

(1,772,549)

6,164,209

126,051

7,672,551

(631,630)

42,027,385

-

301,081,394

136,791,179

(174,428)

75,467,557

8,163,588

495,381

3,054,383

207,436

10,456,327

-

-

-

3,623,220

5,662,610

503,591

(2,177,896)

(28,544,592)

(2,483,852)

(8,319,651)

(201,683)

7,481,227

(322,358)

37,103,278

-

246,785,317

149,628,391

165,015

40,438,984

-

-

2,836,118

225,223

2,775,455

4,500,000

(19,740,934)

(6,977,051)

(6,091,581)

13,849,973

2

(798,520)

-

-

-

231,172

5,351,185

(6,613,453)

32,068,604

(29,902,505)

181,946,078

101,621,512

(15,700)

35,386,918

-

495,381

2,933,280

117,436

10,406,308

4,000,000

-

-

1,240,997

5,662,610

503,591

62,097

-

-

-

23,546

5,244,273

(5,051,049)

25,662,597

(70,950,237)

117,343,560

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

สนิทรัพย์ด�ำเนินงำน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

   ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น

   สนิค้ำคงเหลือ

   สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน

   สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน

   สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน

หนีส้นิด�ำเนินงำนเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

   เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

   หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน

   หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน

   จำ่ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

เงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

จำ่ยภำษีเงินได้

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ

เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั (เพ่ิมขึน้) ลดลง

เงินลงทนุชัว่ครำวเพ่ิมขึน้

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ยเพ่ิมขึน้

ซือ้อปุกรณ์

ซือ้สกุรพนัธุ์และต้นทนุระหวำ่งเลีย้ง

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ซือ้อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

เงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิเพ่ิมขึน้

พืชเพ่ือกำรให้ผลติผลเพ่ิมขึน้

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยอปุกรณ์

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยสกุรพนัธุ์

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

เงินสดรับดอกเบีย้

เงินปันผลรับ

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทนุ

(21,782,377)

(4,361,917)

(5,597,961)

(1,023,397)

446,729

1,229,884

(1,683,298)

(2,171,995)

(13,632,148)

252,504,914

(30,470,008)

222,034,906

818,164

(834,385)

-

(75,161,006)

(16,077,282)

(261,001)

(700,000)

(45,000,000)

(38,038)

3,913,122

5,247,638

2,285,913

676,197

-

(125,130,678)

(4,000,632)

(4,690,178)

(7,505,096)

1,046,245

(116,999)

8,769,183

53,759

(2,642,692)

(3,813,619)

233,885,288

(29,500,943)

204,384,345

(928,830)

-

-

(152,995,265)

(1,060,060)

(607,980)

(312,981,698)

(33,250,000)

(457,525)

10,714,579

7,360,516

39,358,577

257,778

-

(444,589,908)

(12,446,580)

8,573,714

-

420,071

357,228

28,874,512

(1,767,294)

(867,996)

(6,385,312)

198,704,421

(17,630,483)

181,073,938

-

-

(43,000,000)

(43,047,083)

-

(363,428)

-

(45,000,000)

-

2,166,711

-

-

6,780,157

29,902,505

(92,561,138)

(8,776,536)

(2,564,961)

-

(379,962)

153,665

409,030

(693,490)

3,158,440

(1,203,520)

107,446,226

(7,983,224)

99,463,002

-

-

(49,800,000)

(63,952,527)

-

(112,800)

(311,481,698)

(33,250,000)

-

1,895,819

-

-

5,052,927

70,950,237

(380,698,042)

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนว่ย: บำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้

    จำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง)

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทยอ่ยลดลง

เงินสดรับจำกเงินกู้ ยืมระยะยำว

จำ่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยำว

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงินลดลง

เงินสดจำ่ยดอกเบีย้

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ

จำ่ยเงินปันผล

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ

ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดต้นปี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ

รำยกำรท่ีไมใ่ชเ่งินสดประกอบด้วย

    ซือ้อปุกรณ์โดยท�ำสญัญำเชำ่กำรเงิน

    เงินค้ำงจำ่ยคำ่ซือ้อปุกรณ์

    ดอกเบีย้จำ่ยสว่นท่ีบนัทกึเป็นท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์

    สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำท่ีดนิ

96,146,477

-

33,499,310

(92,120,515)

(1,904,684)

(42,170,862)

-

(89,032,495)

(95,582,769)

1,321,459

46,831

79,306,777

80,675,067

-

3,687,148

7,592,915

-

91,529,604

(370,743)

-

342,449,661

(64,154,342)

(1,757,724)

(37,407,663)

80,850,000

(66,851,002)

252,758,187

12,552,624

(7,504)

66,761,657

79,306,777

-

496,500

13,204,771

495,811

-

75,372,184

(30,000,000)

33,499,310

(33,548,515)

(706,158)

(32,212,093)

-

(88,935,000)

(76,530,272)

11,982,528

-

49,701,239

61,683,767

-

-

4,213,523

-

51,481,309

29,449,084

(16,000,000)

320,249,661

(26,462,342)

(765,308)

(25,528,562)

80,850,000

(66,701,250)

295,091,283

13,856,243

-

35,844,996

49,701,239

-

-

5,898,629

-

-

หมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบกำรเงินนี ้
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
ส�าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
  บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหำชนซึง่จดัตัง้และมีภมิูล�ำเนำในประเทศไทย 
ธรุกิจหลกัของบริษัทฯ คือกำรผลติและจ�ำหนำ่ยอำหำรแปรรูปจำกเนือ้สตัว์ ร้ำนอำหำร และฟำร์มสกุร
ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ท่ีเลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวง
พระโขนงเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร
 
 2. เกณฑ์ในการจดัท�างบการเงนิ
   2.1 งบกำรเงินนีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก�ำหนดในพระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี  
    พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำลงวนัท่ี  
    11 ตลุำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตักิำรบญัชี พ.ศ. 2543
    งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั 
    ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยนี ้
    งบกำรเงินนีไ้ด้จดัท�ำขึน้โดยใช้เกณฑ์รำคำทนุเดมิเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี
   2.2 เกณฑ์ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวม
    ก) งบกำรเงินรวมนีไ้ด้จัดท�ำขึน้โดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จ�ำกัด (มหำชน)  
     (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “บริษัทฯ”) และบริษัทยอ่ย (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวำ่ “บริษัทยอ่ย”) ดงัตอ่ไปนี ้

ช่ือบริษัท ลักษณะของธุรกจิ

จดัตัง้ขึน้
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถอืหุ้น

ร้อยละ

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั ธรุกิจเพำะพนัธุ์และจ�ำหนำ่ย
สกุรขนุ

ไทย 100

บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั จ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์
ประเภทอำหำร

ไทย 99

บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั ผลติและจ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์
ประเภทอำหำร

ไทย 99

บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั ธรุกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม ไทย 100

บริษัท ส. เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั ให้บริกำรฝึกอบรมและสมัมนำ ไทย 100

บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั ธรุกิจร้ำนอำหำรและเคร่ืองด่ืม
และธรุกิจแฟรนไชส์

ไทย 80

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. จ�ำหนำ่ยผลติภณัฑ์
ประเภทอำหำร

เนเธอร์แลนด์ 100
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    ข) บริษัทฯ จะถือวำ่มีกำรควบคมุกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทนุหรือบริษัทยอ่ยได้ หำกบริษัทฯ มีสทิธิได้รับหรือ 
     มีสว่นได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทนุ และสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรม 
     ท่ีสง่ผลกระทบอยำ่งมีนยัส�ำคญัตอ่จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ได้ 
 
    ค) บริษัทฯ น�ำงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยมำรวมในกำรจดัท�ำงบกำรเงินรวมตัง้แตว่นัท่ีบริษัทฯ มีอ�ำนำจ 
     ในกำรควบคมุบริษัทยอ่ยจนถงึวนัท่ีบริษัทฯ สิน้สดุกำรควบคมุบริษัทยอ่ยนัน้

    ง) งบกำรเงินของบริษัทยอ่ยได้จดัท�ำขึน้โดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส�ำคญัเชน่เดียวกนักบัของบริษัทฯ

    จ) สนิทรัพย์และหนีส้นิตำมงบกำรเงินของบริษัทยอ่ยซึง่จดัตัง้ในตำ่งประเทศแปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้ 
     อตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน สว่นรำยได้และคำ่ใช้จำ่ยแปลงคำ่เป็นเงินบำท 
     โดยใช้อตัรำแลกเปลีย่นถวัเฉลีย่รำยเดือน ผลตำ่งซึง่เกิดขึน้จำกกำรแปลงคำ่ดงักลำ่วได้แสดงไว้เป็น 
     รำยกำร “ผลตำ่งจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลง 
     สว่นของผู้ ถือหุ้น  

    ฉ) ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รำยกำรค้ำระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส�ำคญัได้ถกูตดัออกจำก 
     งบกำรเงินรวมนีแ้ล้ว

    ช) สว่นของผู้มีสว่นได้เสยีท่ีไมมี่อ�ำนำจควบคมุ คือ จ�ำนวนก�ำไรหรือขำดทนุและสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท 
     ยอ่ยสว่นท่ีไมไ่ด้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกตำ่งหำกในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุรวม 
     และสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

   2.3 บริษัทฯ จดัท�ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตำมวิธีรำคำทนุ

 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่

  ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่เร่ิมมีผลบงัคับใช้ในปีปัจจุบนั
   ในระหวำ่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร 
   รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตัิทำงบญัชีฉบบัใหม่ ซึง่มีผลบงัคบัใช้ 
   ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร 
   รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำร 
   รำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศพัท์ กำรตีควำมและกำร 
   ให้แนวปฏิบตัทิำงกำรบญัชีกบัผู้ใช้มำตรฐำน กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักลำ่วมำถือปฏิบตั ิ
   นีไ้มมี่ผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่งบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
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  ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่จะมีผลบงัคับใช้ในอนาคต
   ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ กำรตีควำม 
   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ�ำนวนหลำยฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ส�ำหรับ 
   งบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีขึน้เพ่ือให้มีเนือ้หำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
   ระหวำ่งประเทศ โดยสว่นใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยข้อมลูในหมำยเหตุ 
   ประกอบงบกำรเงิน 

  ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจะไมมี่ผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่งบกำรเงินเม่ือน�ำมำถือปฏิบตัิ

 4. นโยบายการบญัชีที่ส�าคัญ
 
  4.1 การรับรู้รายได้

   ขายสินค้า
   รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เม่ือบริษัทฯ ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส�ำคญัของควำมเป็น 
   เจ้ำของสินค้ำให้กบัผู้ ซือ้แล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมลูค่ำตำมรำคำในใบก�ำกบัสินค้ำโดย ไม่รวมภำษี 
   มลูคำ่เพ่ิม ส�ำหรับสนิค้ำท่ีได้สง่มอบหลงัจำกหกัสว่นลดแล้ว
 
   รายได้ค่าบริการ
   รำยได้คำ่บริกำรรับรู้เม่ือได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถงึขัน้ควำมส�ำเร็จของงำน

   ดอกเบีย้รับ
   ดอกเบีย้รับถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนงึถงึอตัรำผลตอบแทนท่ีแท้จริง

	 	 	 เงนิปันผลรับ
   เงินปันผลรับถือเป็นรำยได้เม่ือบริษัทฯ มีสทิธิในกำรรับเงินปันผล

  4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด
   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด หมำยถงึ เงินสดและเงินฝำกธนำคำรและเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีมีสภำพ 
   คลอ่งสงู ซึง่ถงึก�ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไมเ่กิน 3 เดือน นบัจำกวนัท่ีได้มำและไมมี่ข้อจ�ำกดัในกำร 
   เบกิใช้

  4.3 ลูกหนีก้ารค้า
   ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูคำ่ตำมจ�ำนวนมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ บริษัทฯ บนัทกึคำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส�ำหรับผล 
   ขำดทนุโดยประมำณท่ีอำจเกิดขึน้จำกกำรเก็บเงินจำกลกูหนีไ้มไ่ด้ ซึง่โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ 
   กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยหุนี ้
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  4.4 สินค้าคงเหลือ
   สนิค้ำส�ำเร็จรูปและสนิค้ำระหวำ่งผลติแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุ หรือมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต�ำ่ 
   กวำ่ รำคำทนุดงักลำ่ววดัมลูคำ่ตำมวิธีต้นทนุมำตรฐำนซึง่ใกล้เคียงกบัต้นทนุจริง และประกอบด้วยต้นทนุ 
   วตัถดุบิ แรงงำนและคำ่โสหุ้ยในกำรผลติวตัถดุบิ สำรเคมี อะไหลแ่ละวสัดโุรงงำนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุ 
   ถวัเฉลี่ยหรือมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่ำคำใดจะต�่ำกวำ่ และจะถือเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุกำรผลติเม่ือ 
   มีกำรเบกิใช้

  4.5 เงนิลงทนุ
   เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมลูคำ่ตำมวธีิรำคำทนุสทุธิจำก คำ่เผ่ือกำร 
   ด้อยคำ่ (ถ้ำมี)

  4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ
   บริษัทฯ บนัทกึมลูคำ่เร่ิมแรกของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุในรำคำทนุซึง่รวมต้นทนุกำรท�ำรำยกำร หลงั 
   จำกนัน้บริษัทฯ จะบนัทกึอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุด้วยรำคำทนุหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำร 
   ด้อยคำ่ (ถ้ำมี)

   คำ่เสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุส�ำหรับอำคำรส�ำนกังำนให้เชำ่ค�ำนวณจำกรำคำทนุโดยมี 
   วิธีเส้นตรง ตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 20 ปี คำ่เสื่อมรำคำของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ 
   รวมอยูใ่นผลกำรด�ำเนินงำน ไมมี่กำรคิดคำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับท่ีดนิและท่ีดนิรอกำรพฒันำ

   บริษัทฯ รับรู้ผลตำ่งระหวำ่งจ�ำนวนเงินท่ีได้รับสทุธิจำกกำรจ�ำหนำ่ยกบัมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ในสว่น 
   ของก�ำไรหรือขำดทนุในงวดท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุออกจำกบญัชี

  4.7 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา
   ท่ีดนิแสดงมลูคำ่ตำมรำคำท่ีตีใหม ่อำคำรและอปุกรณ์ แสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่เส่ือมรำคำสะสม และ 
   คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ (ถ้ำมี)
 
   บริษัทฯ บนัทกึมลูคำ่เร่ิมแรกของท่ีดินในรำคำทนุ ณ วนัท่ีได้สนิทรัพย์มำ หลงัจำกนัน้บริษัทฯ จดัให้มีกำร 
   ประเมินรำคำท่ีดนิโดยผู้ประเมินรำคำอิสระและบนัทกึสนิทรัพย์ดงักลำ่วในรำคำท่ีตีใหม ่ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้ 
   มีกำรประเมินรำคำสนิทรัพย์ดงักลำ่วเป็นครัง้ครำวเพ่ือมิให้รำคำตำมบญัชี ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 
   แตกตำ่งจำกมลูคำ่ยตุธิรรมอยำ่งมีสำระส�ำคญั
 
  บริษัทฯ บนัทกึส่วนต่างซึ่งเกดิจากการตรีาคาสินทรัพย์ดงัต่อไปนี ้
   - บริษัทฯ บนัทกึรำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรตีรำคำใหมใ่นก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนและ 
    รับรู้จ�ำนวนสะสมในบญัชี “สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์” ในสว่นของผู้ ถือหุ้น อยำ่งไรก็ตำม หำก 
    สนิทรัพย์นัน้เคยมีกำรตีรำคำลดลงและบริษัทฯ ได้รับรู้รำคำท่ีลดลงในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุแล้ว สว่น 
    ท่ีเพ่ิมจำกกำรตีรำคำใหมนี่จ้ะถกูรับรู้เป็นรำยได้ไมเ่กินจ�ำนวนท่ีเคยลดลงซึง่รับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยปีก่อนแล้ว
   - บริษัทฯ รับรู้รำคำตำมบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหมใ่นสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ อยำ่งไร 
    ก็ตำม หำกสินทรัพย์นัน้เคยมีกำรตีรำคำเพ่ิมขึน้และยงัมียอดคงค้ำงของบญัชี “สว่นเกินทนุจำกกำรตี 
    รำคำสนิทรัพย์” อยูใ่นสว่นของผู้ ถือหุ้น สว่นท่ีลดลงจำกกำรตีรำคำใหมจ่ะถกูรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
    อ่ืนในจ�ำนวนท่ีไมเ่กินยอดคงเหลือของบญัชี “สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์”
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์โดยวธีิเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี ้

 อำคำรและสว่นปรับปรุง 5 - 20 ปี
 สว่นปรับปรุงท่ีดนิ 5 - 20 ปี
 เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 5 - 10 ปี
 เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ และเคร่ืองใช้ส�ำนกังำน 5 - 10 ปี
 ยำนพำหนะ 5 ปี
 
  คำ่เสื่อมรำคำรวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
  ไมมี่กำรคดิคำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับท่ีดนิและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง
  บริษัทฯ ตดัรำยกำรท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ�ำหนำ่ยสนิทรัพย์หรือคำดวำ่จะไมไ่ด้รับประโยชน์ 
  เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรจ�ำหน่ำย 
  สนิทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุเม่ือบริษัทฯ ตดัรำยกำรสนิทรัพย์นัน้ออกจำกบญัชี

  4.8 สินทรัพย์ชีวภาพ
   สินทรัพย์ชีวภำพวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยติุธรรมหกัต้นทนุในกำรขำย (ต้นทนุสว่นเพ่ิมท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั 
   กำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ชีวภำพ) เว้นแต่กรณีท่ีไม่สำมำรถวดัมลูคำ่ยตุิธรรมได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ ให้วดัมลูคำ่ 
   ด้วยรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำสะสม ผลก�ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกกำร 
   เปลี่ยนแปลงในมลูคำ่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำยรับรู้ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

   สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน ประกอบด้วยสกุรขนุและผลติผลทำงกำรเกษตรท่ีเก็บเก่ียว แสดงรำยกำร 
   ภำยใต้หมวด “สนิทรัพย์หมนุเวียน” สว่นสนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน ประกอบด้วยสกุรพนัธุ์และพืช 
   เพ่ือกำรให้ผลติผล แสดงรำยกำรไว้ภำยใต้หมวด “สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน” ใน งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

  4.9 ต้นทนุการกู้ยืม
   ต้นทนุกำรกู้ ยืมของเงินกู้ ท่ีใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลติสนิทรัพย์ท่ีต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำร 
   แปลงสภำพให้พร้อมใช้หรือขำย ได้ถกูน�ำไปรวมเป็นรำคำทนุของสนิทรัพย์จนกว่ำสนิทรัพย์นัน้จะอยูใ่นสภำพ 
   พร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุง่ประสงค์  สว่นต้นทนุกำรกู้ ยืมอ่ืนถือเป็นคำ่ใช้จำ่ยในงวดท่ีเกิดรำยกำร ต้นทนุกำร 
   กู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบีย้และต้นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้จำกกำรกู้ ยืมนัน้

  4.10 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
    สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนแสดงมลูคำ่ตำมรำคำทนุหกัคำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่สะสม (ถ้ำมี)  
    ของสนิทรัพย์นัน้
    
    บริษัทฯ ตดัจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยกุำรให้ 
    ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสนิทรัพย์นัน้ และจะประเมินกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ดงักลำ่วเม่ือมี ข้อบง่ชีว้ำ่ 
    สินทรัพย์นัน้เกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ�ำหน่ำยของ 
    สนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนดงักลำ่วทกุสิน้ปีเป็นอยำ่งน้อย คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ย ในสว่นของก�ำไรหรือ 
    ขำดทนุ 
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    สินทรัพย์ไม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ�ำกดัคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยมีอำยกุำรให้ประโยชน์  
    5 - 10 ปี 

  4.11 รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการที่เก่ียวข้องกัน
    บคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนักบับริษัทฯ หมำยถึง บคุคลหรือกิจกำรท่ีมีอ�ำนำจควบคมุบริษัทฯ หรือ 
    ถกูบริษัทฯ ควบคมุไมว่ำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยูภ่ำยใต้กำรควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ

    นอกจำกนีบ้คุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนัยงัหมำยรวมถึงบคุคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำง 
    ตรงหรือทำงอ้อมซึง่ท�ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส�ำคญัตอ่บริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำน 
    ของบริษัทฯ ท่ีมีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

  4.12 สัญญาเช่าระยะยาว
    สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ท่ีควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ได้โอน 
    ไปให้กบัผู้เชำ่ถือเป็นสญัญำเชำ่กำรเงิน สญัญำเชำ่กำรเงินจะบนัทกึเป็นรำยจำ่ยฝ่ำยทนุด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม 
    ของสนิทรัพย์ท่ีเชำ่หรือมลูคำ่ปัจจบุนัสทุธิของจ�ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสญัญำเชำ่แล้วแตม่ลูคำ่ใดจะต�่ำ 
    กวำ่ ภำระผกูพนัตำมสญัญำเชำ่หกัคำ่ใช้จำ่ยทำงกำรเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยำว สว่นดอกเบีย้จำ่ย 
    จะบนัทกึในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่ สนิทรัพย์ท่ีได้มำตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน 
    จะคดิคำ่เสื่อมรำคำตลอดอำยกุำรใช้งำนของสนิทรัพย์ท่ีเชำ่

    สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของสว่นใหญ่ไม่ได้ 
    โอนไปให้กบัผู้ เชำ่ถือเป็นสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน จ�ำนวนเงินท่ีจำ่ยตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนรับรู้เป็นคำ่ใช้ 
    จำ่ยในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสญัญำเชำ่

  4.13 เงนิตราต่างประเทศ
    บริษัทฯ แสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกลุเงินบำท ซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในกำรด�ำเนิน 
    งำนของบริษัทฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยู่ในงบกำรเงินรวมวดัมลูค่ำด้วยสกลุเงินท่ีใช้ใน 
    กำรด�ำเนินงำนของแตล่ะกิจกำรนัน้

    รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  
    สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นตวัเงินซึง่อยูใ่นสกลุเงินตรำตำ่งประเทศได้แปลงคำ่เป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลก 
    เปลี่ยน ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน

    ก�ำไรและขำดทนุท่ีเกิดจำกกำรเปลีย่นแปลงในอตัรำแลกเปลีย่นได้รวมอยูใ่นกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน
 
  4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์
    ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิ อำคำรและอปุกรณ์หรือ 
    สินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษัทฯ หำกมีข้อบง่ชีว้่ำสินทรัพย์ดงักลำ่วอำจด้อยคำ่บริษัทฯ รับรู้ขำดทนุ 
    จำกกำรด้อยคำ่เม่ือมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์มีมลูคำ่ต�่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ 
    นัน้ ทัง้นีม้ลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนหมำยถึงมลูคำ่ยตุิธรรมหกัต้นทนุในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมลูคำ่ 
    จำกกำรใช้สนิทรัพย์แล้วแตร่ำคำใดจะสงูกวำ่ ในกำรประเมินมลูคำ่จำกกำรใช้สนิทรัพย์ บริษัทฯ ประมำณ 
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    กำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมลูค่ำปัจจบุนั  
    โดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจบุนัของเงินสดตำม 
    ระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึง่เป็นลกัษณะเฉพำะของสนิทรัพย์ ท่ีก�ำลงัพิจำรณำอยู ่ในกำรประเมินมลูคำ่ 
    ยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำย บริษัทฯ ใช้แบบจ�ำลองกำรประเมินมลูคำ่ท่ีดีท่ีสดุซึง่เหมำะสมกบัสนิทรัพย์ ซึง่ 
    สะท้อนถึงจ�ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หกัด้วยต้นทนุในกำรจ�ำหน่ำย  
    โดยกำรจ�ำหนำ่ยนัน้ผู้ ซือ้กบัผู้ขำยมีควำม รอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถตอ่รองรำคำกนั 
    ได้อยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ท่ีไมมี่ควำมเก่ียวข้องกนั

    บริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ ยกเว้นในกรณีท่ีดนิซึง่ใช้วธีิกำร 
    ตีรำคำใหมแ่ละได้บนัทกึสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำใหมไ่ว้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่จะ 
    รับรู้ในสว่นของผู้ ถือหุ้นไมเ่กินไปกวำ่สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำท่ีเคยบนัทกึไว้

    หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชีท่ี้แสดงให้เห็นว่ำผลขำดทนุจำกกำรด้อยค่ำของ 
    สนิทรัพย์ท่ีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯ จะประมำณมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ 
    นัน้ และจะกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ตอ่เม่ือมีกำรเปลีย่นแปลงประมำณ 
    กำรท่ีใช้ก�ำหนดมลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ครัง้ลำ่สดุ โดย 
    มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ต้องไมส่งูกวำ่มลูคำ่ 
    ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไมเ่คยรับรู้ผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯ 
    จะบนัทกึกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุทนัที  
    เว้นแตส่ินทรัพย์นัน้แสดงด้วยรำคำท่ีตีใหม ่กำรกลบัรำยกำรสว่นท่ีเกินกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีท่ีควรจะเป็น 
    ถือเป็นกำรตีรำคำสนิทรัพย์เพ่ิม

  4.15 ผลประโยชน์พนักงาน

    ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน
    บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน คำ่จ้ำง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นคำ่ใช้จำ่ยเม่ือเกิดรำยกำร
    
    ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
    โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
    บริษัทฯ มีภำระส�ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจำ่ยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึง่บริษัทฯ 
    ถือวำ่เงินชดเชยดงักลำ่วเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส�ำหรับพนกังำน
 
    บริษัทฯ ค�ำนวณหนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใช้วิธีคิดลด แตล่ะ 
    หนว่ยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เช่ียวชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมินภำระ 
    ผกูพนัดงักลำ่วตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั

    ผลก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ 
    หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
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  4.16 ประมาณการหนีส้ิน
    บริษัทฯ จะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดีตได้เกิด 
    ขึน้แล้ว และมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนน่อนวำ่บริษัทฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลือ้ง 
    ภำระผกูพนันัน้ และบริษัทฯ สำมำรถประมำณมลูคำ่ภำระผกูพนันัน้ได้อยำ่งนำ่เช่ือถือ

  4.17 ภาษีเงนิได้
    ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจบุนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
    
    ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั
    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบนัทกึภำษีเงินได้ปัจจบุนัตำมจ�ำนวนท่ีคำดวำ่จะจำ่ยให้กบัหนว่ยงำนจดัเก็บภำษี 
    ของรัฐ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑ์ท่ีก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
 
    ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชี 
    ของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสนิทรัพย์และหนีส้นิ ท่ีเก่ียวข้อง 
    นัน้ โดยใช้อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

    บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้หนีส้ินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีต้องเสียภำษีทกุ 
    รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษี รวมทัง้ผล 
    ขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแน่ท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมี 
    ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและผลขำดทนุทำง 
    ภำษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้นัน้

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะทบทวนมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทกุสิน้รอบระยะ 
    เวลำรำยงำนและจะท�ำกำรปรับลดมลูคำ่ตำมบญัชีดงักลำ่ว หำกมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่บริษัทฯ 
    และบริษัทย่อยจะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีทัง้หมดหรือ 
    บำงสว่นมำใช้ประโยชน์

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะบนัทกึภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ถือหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึน้ 
    เก่ียวข้องกบัรำยกำรท่ีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 

  4.18 การวัดมูลค่ายุตธิรรม
    มลูคำ่ยตุธิรรม หมำยถงึ รำคำท่ีคำดวำ่จะได้รับจำกจำกกำรขำยสนิทรัพย์หรือเป็นรำคำท่ีจะต้องจำ่ยเพ่ือ 
    โอนหนีส้นิให้ผู้ อ่ืนโดยรำยกำรดงักลำ่วเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึน้ในสภำพปกตริะหวำ่งผู้ ซือ้และผู้ขำย (ผู้ ร่วมใน 
    ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมลูคำ่ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยใช้รำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งในกำรวดั 
    มลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิซึง่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก�ำหนดให้ต้องวดั 
    มลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุธิรรม ยกเว้นในกรณีท่ีไมมี่ตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งส�ำหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีมีลกัษณะ 
    เดียวกนัหรือไมส่ำมำรถหำรำคำเสนอซือ้ขำยในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่งได้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะประมำณ 
    มลูคำ่ยตุธิรรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมลูคำ่ท่ีเหมำะสมกบัแตล่ะสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมลูท่ี 
    สำมำรถสงัเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกบัสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีจะวดัมลูคำ่ยตุธิรรมนัน้ให้มำกท่ีสดุ 
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    ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรมท่ีใช้วดัมลูคำ่และเปิดเผยมลูคำ่ยติุธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ิน ในงบกำร 
    เงินแบง่ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของข้อมลูท่ีน�ำมำใช้ในกำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรม ดงันี ้

    ระดบั 1 ใช้ข้อมลูรำคำเสนอซือ้ขำยของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคลอ่ง
    ระดบั 2 ใช้ข้อมลูอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตได้ของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ ไมว่ำ่จะเป็นข้อมลูทำงตรงหรือทำงอ้อม
    ระดบั 3 ใช้ข้อมลูท่ีไมส่ำมำรถสงัเกตได้ เชน่ ข้อมลูเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึน้ 

    ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะประเมินควำมจ�ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่ง 
    ล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุิธรรมส�ำหรับสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีถืออยู ่ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำร 
    วดัมลูคำ่ยตุธิรรมแบบเกิดขึน้ประจ�ำ

 5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบญัชีที่ส�าคัญ
  ในกำรจดัท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร 
  ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไมแ่นน่อนเสมอ กำรใช้ดลุยพินิจและกำรประมำณกำรดงักลำ่วนีส้ง่ผลกระทบตอ่ 
  จ�ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและตอ่ข้อมลูท่ีแสดงในหมำยเหตปุระกอบ งบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึน้จริงอำจแตก 
  ตำ่งไปจำกจ�ำนวนท่ีประมำณกำรไว้ กำรใช้ดลุยพินิจและ กำรประมำณกำรท่ีส�ำคญัมีดงันี ้

  ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
  ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมลูค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดลุยพินิจในกำรประมำณกำรผล 
  ขำดทนุท่ีคำดวำ่จะเกิดขึน้จำกสนิค้ำคงเหลอื โดยคำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับ พิจำรณำจำกรำคำท่ี 
  คำดวำ่จะขำยได้ตำมปกติของธรุกิจหกัด้วยคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยสนิค้ำนัน้และ คำ่เผ่ือส�ำหรับสนิค้ำเก่ำล้ำสมยั  
  เคลื่อนไหวช้ำหรือเสื่อมคณุภำพ พิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสนิค้ำแตล่ะชนิด

  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา
  ในกำรค�ำนวณคำ่เสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์ 
  และมลูค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคง 
  เหลือใหมห่ำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้
 
  นอกจำกนีฝ่้ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยคำ่ของท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ในแตล่ะชว่งเวลำและบนัทกึ 
  ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่หำกคำดวำ่มลูคำ่ท่ีคำดวำ่จะได้รับคืนต�่ำกวำ่มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์นัน้ ในกำรนี ้
  ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพินิจท่ีเก่ียวข้องกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยในอนำคตซึง่เก่ียวเน่ืองกบั 
  สนิทรัพย์นัน้

  สินทรัพย์ชีวภาพ
  สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีเป็นสกุรขนุวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยตุธิรรมหกัต้นทนุในกำรขำย ซึง่มลูคำ่ยตุธิรรมนีก้�ำหนด 
  โดยใช้รำคำท่ีอ้ำงอิงจำกรำคำตลำด ณ วนัท่ีรำยงำนของสกุรขนุหกัประมำณกำรต้นทนุในกำรขำย สว่นผลติผล 
  ทำงกำรเกษตรท่ีเก็บเก่ียวก�ำหนดก�ำหนดมลูคำ่ยตุธิรรมโดยใช้รำคำท่ีอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดของผลติผลทำงกำร 
  เกษตรนัน้หกัประมำณกำรต้นทนุในกำรขำย ณ จดุเก็บเก่ียว 
  
  กำรวดัมลูคำ่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ชีวภำพต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร เชน่ ต้นทนุ 
  กำรเลีย้งสกุรขนุ, คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย เป็นต้น



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

125

  สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี
  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะรับรู้สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส�ำหรับผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและ 
  ขำดทนุทำงภำษีท่ีไมไ่ด้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้คอ่นข้ำงแนว่ำ่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคต 
  เพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทนุนัน้ ในกำรนีฝ่้ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำร 
  วำ่บริษัทฯ ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไร 
  ทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแตล่ะชว่งเวลำ

  ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
  หนีส้ินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณขึน้ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  
  ซึง่ต้องอำศยัข้อสมมตฐิำนตำ่งๆ ในกำรประมำณกำรนัน้ เชน่ อตัรำคดิลด อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต อตัรำ 
  มรณะ และอตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนกังำน เป็นต้น

 6. รายการธุรกจิกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน
  ในระหวำ่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรำยกำรธรุกิจท่ีส�ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั รำยกำรธรุกิจ 
  ดงักลำ่วเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษัทฯ และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้อง 
  กนัเหลำ่นัน้ ซึง่เป็นไปตำมปกตธิรุกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการธุรกจิกับบริษัทย่อย 

(ตดัออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)

ขำยสนิค้ำ - - 26,799 34,957 รำคำทนุบวกก�ำไรสว่นเพ่ิม

รำยได้คำ่เชำ่ - - 11 295 ตำมท่ีระบใุนสญัญำ

รำยได้คำ่บริกำร - - 820 7,225 ตำมท่ีระบใุนสญัญำ

รำยได้คำ่ขำยอปุกรณ์และพสัดุ - - 192 150 รำคำทนุบวกก�ำไรสว่นเพ่ิม

เงินปันผลรับ - - 29,902 70,950 ตำมท่ีประกำศ

ดอกเบีย้รับ - - 6,012 4,787 อตัรำถวัเฉลี่ยของดอกเบีย้

เงินกู้ ยืม ร้อยละ

3.581 - 4.50 ตอ่ปี (2559:  

ร้อยละ 3.238 - 4.50 ตอ่ปี)

ซือ้สนิค้ำ - - 307,123 314,332 รำคำทนุบวกก�ำไรสว่นเพ่ิม

คำ่เชำ่จำ่ย - - 1,075 - ตำมท่ีระบใุนสญัญำ

คำ่ใช้จำ่ยอ่ืน - - 908 933 รำคำทนุบวกก�ำไรสว่นเพ่ิม

ดอกเบีย้จำ่ย - - 415 808 ร้อยละ 3.769 ตอ่ปี (2559:  

ร้อยละ 3.769 ตอ่ปี)
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ยอดคงค้ำงระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดงันี ้

เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการที่เก่ียวข้องกันและเงนิกู้ยืมจากกจิการที่เก่ียวข้องกัน 

 ยอดคงค้ำงของเงินให้กู้ ยืม และเงินกู้ ยืมระหวำ่งบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 และ
กำรเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ ยืมและเงินกู้ ยืมดงักลำ่วมีรำยละเอียดดงันี ้

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้ข้ำงต้นคดิอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.581 - 4.50 ตอ่ปี (2559: ร้อยละ 3.238 - 4.50 ตอ่ปี) และไม ่
 ได้ก�ำหนดวนัช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้

 เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่ S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. เป็นเงินสกลุยโูรโดยมียอดคงค้ำงจ�ำนวน 0.14  
 ล้ำนยโูร (2559: 0.14 ล้ำนยโูร) และไมไ่ด้ก�ำหนดวนัช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น - กจิการที่เก่ียวข้องกัน

   (หมายเหตุ 8)

    บริษัทยอ่ย - -    3,361 17,021

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น - กจิการที่เก่ียวข้องกัน

   (หมายเหตุ 17)

    บริษัทยอ่ย - - 36,915 21,383

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้

แก่กจิการที่เก่ียวข้องกัน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

เพิ่มขึน้

ระหว่างปี

ลดลง

ระหว่างปี

ขาดทนุจาก

อัตราแลก

เปล่ียน ที่ยัง

ไม่เกดิขึน้

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2560

บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั 117,000 - - - 117,000

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั 28,000 43,000 - - 71,000

บริษัท ส. เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั 300 - (300) - -

บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพ) จ�ำกดั 1,000 - (1,000) - -

S. Khonkaen Foods (Netherlands) B.V. 5,448 - - (105) 5,343

บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั             -   1,300             -             -     1,300

รวม 151,748 44,300   (1,300)      (105)  194,643
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 เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ ยืมท่ีไม่มีหลกัทรัพย์ค�ำ้ประกนัโดยคิดอตัรำดอกเบีย้ร้อยละ 3.769 ตอ่ปี  
 (2559: อตัรำร้อยละ 3.769 ตอ่ปี) และไมไ่ด้ก�ำหนดวนัช�ำระคืนเงินต้นและดอกเบีย้

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในระหวำ่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีคำ่ใช้จำ่ยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้ 
 แก่กรรมกำรและผู้บริหำรดงัตอ่ไปนี ้

 ภาระค�า้ประกันกับกจิการที่เก่ียวข้องกัน

 บริษัทฯ มีภำระจำกกำรค�ำ้ประกันให้กับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกันตำมท่ีกล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 ข้อ 30.3 (2)

 7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสัน้ 35,361 30,316 21,838 16,760

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน   6,815   1,108   4,558      378

รวม 42,176 31,424 26,396 17,138

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เงินสด   4,475   1,675   4,218      817

เงินฝำกธนำคำร 76,200 77,632 57,466 48,884

รวม 80,675 79,307 61,684 49,701

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้

จากกจิการที่เก่ียวข้องกัน

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2559

เพิ่มขึน้

ระหว่างปี

ลดลง

ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

31 ธันวาคม

2560

บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั 30,000 - (30,000) -

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบีย้ระหวำ่งร้อยละ 0.125 ถงึ 0.50 ตอ่ปี (2559: ร้อยละ  
 0.125 ถงึ 0.75 ตอ่ปี)
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 8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถงึก�ำหนดช�ำระ

    ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ             -             -     2,771     4,339

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั             -             -     2,771     4,339

ลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

อำยหุนีค้งค้ำงนบัจำกวนัท่ีถงึก�ำหนดช�ำระ

    ยงัไมถ่งึก�ำหนดช�ำระ 390,642 380,576 373,192 354,917

    ค้ำงช�ำระ

        ไมเ่กิน 3 เดือน    25,425     5,812   21,723     5,812

        3 - 6 เดือน          34          16          28          16

        6 - 12 เดือน        461          79        461          79

        มำกกวำ่ 12 เดือน             -            2             -            2

รวม 416,562 386,485 395,404 360,826

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      (410)        (48)      (410)        (48)

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั, สทุธิ 416,152 386,437 394,994 360,778

รวมลกูหนีก้ำรค้ำ - สทุธิ 416,152 386,437 397,765 365,117

ลกูหนีอ่ื้น

เงินทดรองแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั             -             -          36   12,003

ดอกเบีย้ค้ำงรับกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั             -             -        554        679

เงินทดรองจำ่ยพนกังำน             -        322             -        321

อ่ืน ๆ     3,031   11,163     1,695   10,138

รวม     3,031   11,485     2,285   23,141

หกั: คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู      (981)      (719)      (522)      (719)

รวมลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ     2,050   10,766     1,763   22,422

รวมลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - สทุธิ 418,202 397,203 399,528 387,539
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 9. สินค้าคงเหลือ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม

รายการปรับลดราคาทุน    

ราคาทนุ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ        สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สนิค้ำส�ำเร็จรูป  36,886   39,981    (222)      (799)   36,664   39,182

งำนระหวำ่งท�ำ  18,779   17,313           -        (43)   18,779   17,270

วตัถดุบิ  60,714   49,908    (886)   (8,447)   59,828   41,461

ภำชนะบรรจแุละหีบหอ่  28,143   35,871 (2,693)   (1,378)   25,450   34,493

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงำน     7,621     8,238           -           -      7,621      8,238

อำหำรสตัว์และยำรักษำโรค 

   ส�ำหรับสกุร     6,450     5,466           -           -      6,450      5,466

วตัถดุบิส�ำหรับผลติ

   อำหำรสตัว์     5,888     3,342           -           -      5,888      3,342

รวม 164,481 160,119 (3,801) (10,667)  160,680 149,452

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

รายการปรับลดราคาทุน    

ราคาทนุ ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ        สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2560 2559 2560 2559 2560 2559

สนิค้ำส�ำเร็จรูป  28,679   31,785    (222)    (504) 28,457 31,281

งำนระหวำ่งท�ำ  18,708   17,313           -      (43) 18,708 17,270

วตัถดุบิ  25,310   26,140    (254) (7,738) 25,056 18,402

ภำชนะบรรจแุละหีบหอ่  21,656   27,599 (1,718)           - 19,938 27,599

อะไหลแ่ละวสัดโุรงงำน     4,114     4,203           -           -   4,114   4,203

รวม   98,467 107,040 (2,194) (8,285) 96,273 98,755

 ในระหวำ่งปี บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบนัทกึปรับลดรำคำทนุของสนิค้ำคงเหลือให้เป็นมลูคำ่สทุธิท่ีจะได้รับจ�ำนวน 1.7  
 ล้ำนบำท (2559: 11.1 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 1.7 ล้ำนบำท 2559: 8.7 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของ 
 ต้นทนุขำย และมีกำรกลบัรำยกำรปรับลดมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือจ�ำนวน 8.5 ล้ำนบำท (2559: 7.4 ล้ำนบำท) (เฉพำะ 
 บริษัทฯ : 7.8 ล้ำนบำท 2559: 7.4 ล้ำนบำท) โดยน�ำไปหกัจำกมลูคำ่ของสนิค้ำคงเหลือท่ีรับรู้เป็นคำ่ใช้จำ่ยในระหวำ่งปี 
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 10. เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค�า้ประกัน
  ยอดคงเหลือนีคื้อเงินฝำกประจ�ำซึง่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้น�ำไปค�ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือ

 11. เงนิให้กู้ยืมแก่บริษัทอ่ืน
  ในเดือนตุลำคม 2558 บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทแห่งหนึ่งในต่ำงประเทศจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท โดยมี 
  หุ้นทัง้หมดของบริษัทแหง่นัน้มลูคำ่หนึง่พนัล้ำนกีบเป็นหลกัประกนั เงินกู้ ยืมดงักลำ่วคดิดอกเบีย้ในอตัรำร้อยละ 
  9.125 - 9.375 ตอ่ปี (2559: ร้อยละ 9.375 ตอ่ปี) และมีก�ำหนดช�ำระคืนทัง้จ�ำนวนภำยในห้ำปีซึง่จะครบก�ำหนด 
  ในเดือนตลุำคม 2563

 12. เงนิลงทนุในบริษัทย่อย
  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงันี ้

  ในระหวำ่งปีปัจจบุนั บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจำกบริษัทยอ่ยแหง่หนึง่เป็นจ�ำนวน 29.9 ล้ำนบำท (2559: จำก 
  บริษัทยอ่ยสองแหง่เป็นจ�ำนวนรวม 71.0 ล้ำนบำท) นอกจำกนี ้บริษัทฯ รับรู้ขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ 
  ในบริษัทยอ่ยสองแหง่เป็นจ�ำนวนรวม 4.5 ล้ำนบำท (2559: 4.0 ล้ำนบำท)

(หนว่ย: พนับำท)

ทนุเรียก สัดส่วน ราคาทนุ ค่าเผ่ือการด้อยค่า ราคาทนุ - สุทธิ

ช่ือบริษัทย่อย ช�าระแล้ว เงนิลงทนุ 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ)

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั   45 ล้ำนบำท 100   44,968   44,968           -           -   44,968   44,968

บริษัท เอส เค เค ฟูด้ จ�ำกดั 120 ล้ำนบำท   99 119,225 119,225           -           - 119,225 119,225

บริษัท มหำชยัฟูด้โปรเซสซิง่ จ�ำกดั   85 ล้ำนบำท   99 127,992 127,992           -           - 127,992 127,992

บริษัท ทรีดีฟูด้แอนด์เบฟเวอเรจ จ�ำกดั   10 ล้ำนบำท 100   10,000   10,000 (5,000) (2,000)     5,000     8,000

บริษัท ส. เทรนน่ิงเซน็เตอร์ จ�ำกดั  0.5 ล้ำนบำท 100        500        500           -           -        500        500

บริษัท ไทยโฮมฟูด้ (กรุงเทพฯ) จ�ำกดั     5 ล้ำนบำท   80     3,999     3,999 (3,500) (2,000)        499     1,999

S. Khonkaen Foods  

(Netherlands) B.V. 100 เหรียญยโูร 100             4             4             -             -             4             4

  306,688   306,688    (8,500)    (4,000)   298,188   302,688
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(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ที่ดนิรอการ

พฒันา

ที่ดนิและอาคาร

ส�านักงานให้เช่า รวม

ที่ดนิรอการ

พฒันา

ที่ดนิและอาคาร

ส�านักงานให้เช่า รวม

ราคาทนุ

1 มกรำคม 2559

ซือ้เพ่ิม

จ�ำหนำ่ย

31 ธนัวำคม 2559

ซือ้เพ่ิม

จ�ำหนำ่ย

31 ธนัวำคม 2560

354,247

    1,500

(10,914)

344,833

       700

  (3,089)

342,444

            -

311,482

-

311,482

            -

            -

311,482

354,247

312,982

(10,914)

656,315

       700

  (3,089)

653,926

   74,771

            -

            -

   74,771

            -

            -

   74,771

            -

311,482

            -

311,482

            -

            -

311,482

   74,771

311,482

            -

386,253

            -

            -

386,253

ค่าเส่ือมราคาสะสม

1 มกรำคม 2559

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี

31 ธนัวำคม 2559

คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี

31 ธนัวำคม 2560

            -

            -

            -

            -

            -

            -

    2,304

    2,304

    3,376

    6,040

            -

    2,304

    2,304

    3,376

    6,040

            -

            -

            -

            -

            -

            -

    2,304

    2,304

    3,376

    6,040

            -

    2,304

    2,304

    3,376

    6,040

ค่าเผ่ือการด้อยค่า

1 มกรำคม 2559

โอนกลบั

31 ธนัวำคม 2559

โอนกลบั

31 ธนัวำคม 2560

  25,964

       (50)

  25,914

(25,582)

       332

            -

            -

            -

            -

            -

  25,964

       (50)

  25,914

(25,582)

       332

   19,741

            -

   19,741

(19,741)

            -

            -

            -

            -

            -

            -

   19,741

            -

   19,741

(19,741)

            -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี

31 ธนัวำคม 2559
31 ธนัวำคม 2560

318,919

342,112

309,178

305,442

628,097

647,554

  55,030

  74,771

309,178

305,442

364,208

380,213

 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ

  ในปี 2559 บริษัทฯ ซือ้ท่ีดินและอำคำรส�ำนกังำนในรำคำรวม 311.48 ล้ำนบำท ซึง่รำคำดงักลำ่วแบง่เป็นคำ่ 
  ท่ีดนิจ�ำนวน 236.95 ล้ำนบำท (ตำมเกณฑ์ท่ีประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ)
  ในปี 2559 บริษัทยอ่ยขำยท่ีดินรอกำรพฒันำโดยมีก�ำไรจ�ำนวน 28.4 ล้ำนบำท
  
  รำยได้และคำ่ใช้จำ่ยท่ีเก่ียวข้องกบัท่ีดนิและอำคำรส�ำนกังำนให้เช่ำส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ  
  2559 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม/

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559

รำยได้จำกกำรให้เชำ่และบริกำร
ต้นทนุกำรให้เชำ่และบริกำร

26,319
16,182

14,595
  8,442
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  มลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ท่ีดนิรอกำรพฒันำ

อำคำรส�ำนกังำนให้เชำ่

910,567

319,000

487,969

311,482

140,252

319,000

  55,030

311,482

  จำกกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุครัง้ลำ่สดุในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจดั 
  ให้มีกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุโดยผู้ประเมินรำคำอิสระในปี 2560 โดยใช้ 
  เกณฑ์รำคำตลำดส�ำหรับกำรประเมินมลูคำ่ยตุิธรรมของท่ีดินรอกำรพฒันำ และใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำย 
  ได้ (Income Approach) ส�ำหรับกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมของท่ีดนิและอำคำรส�ำนกังำนให้เชำ่ 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยกลบัรำยกำรผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิรอกำรพฒันำ โดยรับรู้ในสว่นของก�ำไร 
  หรือขำดทนุในปีปัจจบุนัจ�ำนวน 25.6 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ : 19.7 ล้ำนบำท )

  ข้อสมมตฐิำนหลกัท่ีใช้ในกำรประเมินมลูคำ่ยตุธิรรมของอำคำรส�ำนกังำนให้เชำ่ สรุปได้ดงันี ้

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรให้เชำ่ส�ำนกังำน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ 
  ตัง้แต ่1 เดือนถงึ 3 ปี รำยได้คำ่เชำ่ขัน้ต�่ำตำมสญัญำสรุปได้ดงันี ้

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ�ำนองอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุมลูคำ่สทุธิตำมบญัชี จ�ำนวนรวม 433 ล้ำนบำท  
  (2559: 441 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 380 ล้ำนบำท 2559: 364 ล้ำนบำท) เพ่ือค�ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีได้รับ 
  จำกธนำคำร

งบการเงนิรวม/

งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

ผลกระทบต่อมูลค่า                                  

ยุตธิรรมเม่ืออัตราตาม                               

ข้อสมมตฐิานเพิ่มขึน้

อตัรำกำรเตบิโตของคำ่เชำ่ (ร้อยละ)

อตัรำพืน้ท่ีวำ่ง (ร้อยละ)

อตัรำกำรเตบิโตของคำ่ใช้จำ่ย (ร้อยละ) 

อตัรำคดิลด (ร้อยละ) 

10

35

1-2

10

มลูคำ่ยตุธิรรมเพ่ิมขึน้

มลูคำ่ยตุธิรรมลดลง

มลูคำ่ยตุธิรรมเพ่ิมขึน้

มลูคำ่ยตุธิรรมลดลง

(หนว่ย: พนับำท)

 

2560 2559

   ภำยใน 1 ปี

   มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 3 ปี

8,008

   421

19,552

  1,516
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(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม

สินทรัพย์ซึ่ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาที่ตใีหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทนุ

ที่ดนิ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

ส�านักงาน ยานพาหนะ
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทนุ / ราคาที่ตใีหม่
1 มกรำคม 2559
ซือ้เพ่ิม
จ�ำหนำ่ย
ตดับญัชี
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธนัวำคม 2559
ซือ้เพ่ิม
จ�ำหนำ่ย
ตดับญัชี
โอนเข้ำ (ออก)
ตีรำคำเพ่ิม
31 ธนัวำคม 2560

180,440
            -
            -
            -
            -
180,440
            -
            -
            -
            -
  91,530
271,970

22,949
  3,142
          -
          -
          -
26,091
     361
          -
(1,245)
     101
          -
25,308

500,185
    4,176
     (674)
  (6,814)
  97,171
594,044
    6,218
       (73)
(34,423)
  46,252
            -
612,018

411,257
  20,020
  (3,894)
  (7,936)
  50,632
470,079
  11,410
  (4,385)
(44,336)
  25,594
            -
458,362

  67,085
  10,040
  (3,864)
  (2,841)
     7,151
   77,571
    8,400
  (4,218)
(24,509)
       896
            -
  58,140

  55,099
  12,553
(10,425)
            -
            -
  57,227
    7,876
(12,282)
     (476)
            -
            -
  52,345

    74,010
  117,262
       (400)
             -
(154,954)
    35,918
    55,132
             -
             -
  (72,843)
             -
    18,207

1,311,025
   167,193
   (19,257)
   (17,591)
               -
1,441,370
     89,397
   (20,958)
 (104,989)
               -
     91,530
1,496,350

ค่าเส่ือมราคาสะสม
1 มกรำคม 2559
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ          
    สว่นท่ีจ�ำหนำ่ย
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ      
    สว่นท่ีตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2559
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ      
    สว่นท่ีจ�ำหนำ่ย
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ      
    สว่นท่ีตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2560

            -
            -

            -

            -
            -
            -

            -

            -
            -

  8,143
     809

          -

          -
  8,952
     744

          -

(1,245)
   8,451

196,548
  27,990

     (143)

  (2,303)
222,092
  30,970

       (39)

(15,380)
237,643

237,816
   30,981

  (3,297)

  (7,616)
257,884
  36,474

  (3,710)

(44,114)
246,534

  41,279
    8,147

  (1,659)

  (2,009)
  45,758
    8,958

  (1,228)

(19,762)
  33,726

  43,548
    5,245

  (5,662)

            -
   43,131
    5,492

(11,376)

     (476)
   36,771

             -
             -

             -

             -
             -
             -

             -

             -
             -

527,334
  73,172

(10,761)

(11,928)
577,817
  82,638

(16,353)

(80,977)
563,125

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
1 มกรำคม 2559
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี
31 ธนัวำคม 2559
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี
โอนกลบั
ตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2560

    6,977
            -
    6,977
            -
  (6,977)
            -
            -

          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -

            -
    7,969
    7,969
    1,267
            -
  (7,616)
    1,620

           9
       157
       166
    1,143
            -
    (135)
    1,174

         22
    2,273
    2,295
           -
     (186)
  (1,861)
       248

           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -

             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -

    7,008
  10,399
  17,407
    2,410
  (7,163)
  (9,612)
    3,042

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
31 ธนัวำคม 2559
31 ธนัวำคม 2560

173,463
271,970

17,139
16,857

363,983
372,755

212,029
210,654

  29,518
  24,166

  14,096
  15,574

    35,918
    18,207

846,146
930,183

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปี       
2559 (จ�ำนวน 49 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร)
2560 (จ�ำนวน 58 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร)

  73,172
  82,638

 14. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
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(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สินทรัพย์ซึ่ง   
แสดงมูลค่าตาม

ราคาที่ตใีหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทนุ

ที่ดนิ
ส่วนปรับปรุง

ที่ดนิ
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

ส�านักงาน ยานพาหนะ
งานระหว่าง

ก่อสร้าง รวม

ราคาทนุ / ราคาที่ตใีหม่
1 มกรำคม 2559
ซือ้เพ่ิม
จ�ำหนำ่ย
ตดับญัชี
โอนเข้ำ (ออก)
31 ธนัวำคม 2559
ซือ้เพ่ิม
จ�ำหนำ่ย
ตดับญัชี
โอนเข้ำ (ออก)
ตีรำคำเพ่ิม
31 ธนัวำคม 2560

130,692
           -
           -
           -
           -
130,692
           -
           -
           -
           -
   51,481
182,173

    2,247
           -
           -
           -
           -
    2,247
           -
           -
           -
           -
           -
    2,247

176,162
    2,900
     (675)
  (6,814)
  26,310
197,883
    3,066
       (73)
(34,423)
    8,030
           -
174,483

239,031
  16,942
  (3,344)
  (7,936)
  17,989
262,682
    6,987
  (3,560)
(44,336)
  13,335
           -
235,108

  57,912
    5,315
  (2,325)
  (2,841)
    3,252
  61,313
    6,866
  (1,213)
(24,509)
       896
            -
  43,353

29,997
  2,316
(1,405)
          -
          -
30,908
 2,533
(7,095)
   (476)
          -
          -
25,870

12,428
42,380
          -
          -

(47,551)
  7,257
27,809
          -
          -

(22,261)
          -
12,805

648,469
  69,853
  (7,749)
(17,591)
            -
692,982
   47,261
(11,941)

(103,744)
            -
   51,481
676,039

ค่าเส่ือมราคาสะสม
1 มกรำคม 2559
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ           
    สว่นท่ีจ�ำหนำ่ย
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ          
    สว่นท่ีตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2559
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับปี
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ            
    สว่นท่ีจ�ำหนำ่ย
คำ่เสื่อมรำคำส�ำหรับ          
    สว่นท่ีตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2560

           -
           -

           -

           -
           -
           -

           -

           -
          -

    2,247
           -

           -

           -
    2,247
           -

           -

           -
    2,247

  98,514
    8,810

     (143)

  (2,303)
104,878
    9,025

      (39)

(15,380)
  98,484

171,358
  14,584

  (3,038)

  (7,615)
175,289
  17,899

  (3,203)

(44,114)
145,871

  34,698
    6,929

  (1,245)

  (2,009)
  38,373
    7,173

     (846)

(19,762)
  24,938

23,959
   2,767

(1,404)

          -
25,322
  2,606

(6,513)

   (476)
20,939

          -
          -

          -

          -
          -
          -

          -

          -
          -

330,776
  33,090

  (5,830)

(11,927)
346,109
  36,703

(10,601)

(79,732)
292,479

ค่าเผ่ือการด้อยค่า
1 มกรำคม 2559
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี
31 ธนัวำคม 2559
เพ่ิมขึน้ระหวำ่งปี
โอนกลบั
ตดับญัชี
31 ธนัวำคม 2560

    6,977
           -
    6,977
           -
  (6,977)
           -
           -

           -
           -
           -
           -
           -
           -
           -

           -
    7,969
    7,969
    1,267
           -
  (7,616)
    1,620

           9
        157
       166
    1,143
           -
     (135)
    1,174

         22
    2,273
    2,295
            -
     (186)
  (1,861)
       248

          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -

          -
          -
          -
          -
          -
          -
          -

    7,008
  10,399
  17,407
    2,410
  (7,163)
  (9,612)
    3,042

มูลค่าสุทธิตามบญัชี
31 ธนัวำคม 2559
31 ธนัวำคม 2560

123,715
182,173

           -
           -

  85,036
  74,379

  87,227
  88,063

  20,645
  18,167

  5,586
   4,931

  7,257
12,805

329,466
380,518

ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปี       
 2559 (จ�ำนวน 14 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร)
 2560 (จ�ำนวน 18 ล้ำนบำท รวมอยูใ่นต้นทนุกำรผลติ สว่นท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำร)

  33,090
  36,703
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(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ท่ีดนิ 70,497 70,497 32,983 32,983

  ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัให้มีกำรประเมินรำคำท่ีดินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้วิธี 
  เปรียบเทียบรำคำตลำด (Market approach) 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยบนัทกึรำคำของท่ีดนิท่ีเพ่ิมขึน้จำกกำรตีรำคำใหมใ่นก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในจ�ำนวน 
  สทุธิจำกกำรโอนกลบัผลขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่ของท่ีดนิซึง่เคยรับรู้ในสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุในอดีตจ�ำนวน  
  7.0 ล้ำนบำท และรับรู้สว่นท่ีเพ่ิมขึน้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืนในจ�ำนวนสทุธิจำกภำษีเงินได้จ�ำนวน 73.0 ล้ำนบำท  
  (เฉพำะบริษัทฯ : 41.2 ล้ำนบำท)

  หำกบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงมลูคำ่ท่ีดนิดงักลำ่วด้วยวธีิรำคำทนุ มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี31 ธนัวำคม  
  2560 และ 2559 จะเป็นดงันี ้

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมียอดคงเหลอืของอปุกรณ์ซึง่ได้มำภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน  
  โดยมีมลูคำ่สทุธิตำมบญัชีเป็นจ�ำนวน 56 ล้ำนบำท (2559: 42 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 51 ล้ำนบำท 2559:  
  40 ล้ำนบำท)

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีอำคำรและอปุกรณ์จ�ำนวนหนึง่ซึง่ตดัคำ่เสื่อมรำคำหมด 
  แล้วแตย่งัใช้งำนอยู ่มลูคำ่ตำมบญัชีก่อนหกัคำ่เสือ่มรำคำสะสมและคำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของสนิทรัพย์ดงักลำ่วมี 
  จ�ำนวนประมำณ 330 ล้ำนบำท (2559: 340 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 197 ล้ำนบำท 2559: 219 ล้ำนบำท)

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้จ�ำนองท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์มลูคำ่สทุธิตำมบญัชี จ�ำนวนประมำณ 450 ล้ำนบำท  
  (2559: 354 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 182 ล้ำนบำท 2559: 124 ล้ำนบำท) เพ่ือค�ำ้ประกนัวงเงินสนิเช่ือท่ีได้รับ 
  จำกสถำบนักำรเงิน

 15. สินทรัพย์ชีวภาพ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม

2560 2559

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน

รวมสนิทรัพย์ชีวภำพ

54,186

18,852

73,038

52,010

17,019

69,029
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  สินทรัพย์ชีวภำพประกอบด้วย ลกูสกุร สกุรพ่อแม่พนัธุ์ และต้นมะนำว บริษัทฯ และบริษัทย่อยจดัประเภท 
  สินทรัพย์ชีวภำพท่ีมีวงจรกำรเลีย้งไม่เกิน 1 ปี เป็นสินทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียนและสินทรัพย์ชีวภำพท่ีมี 
  วงจรกำรเลีย้งเกิน 1 ปี เป็นสนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีไมห่มนุเวียน

  รำยกำรเปลี่ยนแปลงของบญัชีสนิทรัพย์ชีวภำพส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

 16. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน
  มลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนซึง่ได้แก่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  
  แสดงได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม

2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี

เพ่ิมขึน้จำกกำรซือ้/กำรเลีย้ง

ลดลงจำกกำรขำย

คำ่เสื่อมรำคำ

ก�ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม                  

   หกัต้นทนุในกำรขำย

ยอดคงเหลือปลายปี

    69,029

  236,846

(218,608)

    (8,065)

    (6,164)

    73,038

    64,726

  213,273

(214,928)

    (2,362)

      8,320

    69,029

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิ

งบการเงนิรวม เฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560:

รำคำทนุ

หกั: คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:

รำคำทนุ

หกั: คำ่ตดัจ�ำหนำ่ยสะสม

มลูคำ่ตำมบญัชี - สทุธิ

  28,835

(14,221)

  14,614

  35,372

(18,024)

  17,348

  27,688

(13,540)

  14,148

  34,056

(17,405)

   16,651
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  กำรกระทบยอดมลูคำ่ตำมบญัชีของสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนส�ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงันี ้

 17.  เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

มลูคำ่ตำมบญัชีต้นปี

ซือ้เพ่ิม

คำ่ตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี

จ�ำหนำ่ยระหวำ่งปี - มลูคำ่สทุธิ

   ตำมบญัชี ณ วนัท่ีจ�ำหนำ่ย

มลูคำ่ตำมบญัชีปลำยปี

17,348

261

(2,965)

(30)

14,614

19,834

608

(3,054)

(40)

17,348

16,651

363

(2,836)

(30)

14,148

19,511

113

(2,933)

(40)

16,651

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั

เงินทดรองจำกกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

ดอกเบีย้ค้ำงจำ่ยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั

คำ่สง่เสริมกำรขำยค้ำงจำ่ย

คำ่ใช้จำ่ยค้ำงจำ่ย

เจ้ำหนีค้ำ่ซือ้อปุกรณ์

อ่ืน ๆ

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น

-

159,056

-

-

75,848

43,323

7,593

504

286,324

-

173,283

-

-

54,835

35,283

13,205

1,039

277,645

36,665

94,201

250

-

75,848

29,480

4,214

267

240,925

21,157

104,673

130

96

54,835

20,957

5,899

234

207,981

(หนว่ย: พนับำท)

อัตรดอกเบีย้ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(ร้อยละต่อปี) 2560 2559 2560 2559

เงินเบกิเกินบญัชี

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน

รวม

7.12 - 7.70

3.00 - 3.75

52,677

593,988

646,665

16,121

534,398

550,519

22,559

558,988

581,547

1,777

504,398

506,175

  วงเงินสินเช่ือจำกธนำคำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยค�ำ้ประกนัโดยกำรจดจ�ำนองท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้ำง 
  และค�ำ้ประกนัโดยกรรมกำรของบริษัทฯ

 18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
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 19. หนีส้ินตามสัญญาเช่าการเงนิ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน

หกั: ดอกเบีย้รอกำรตดัจ�ำหน่ำย

รวม

หกั: สว่นท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิจำก

   สว่นท่ีถงึก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

4,486

(351)

4,135

(1,349)

2,786

2,539

(186)

2,353

(1,558)

795

263

(20)

243

(243)

-

1,050

(101)

949

(706)

243

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้ท�ำสญัญำเชำ่กำรเงินกบับริษัทลสีซิง่เพ่ือเช่ำยำนพำหนะส�ำหรับใช้ในกำรด�ำเนินงำน  
  โดยมีก�ำหนดกำรช�ำระคำ่เชำ่เป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำ 3 ถงึ 5 ปี
 
  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะต้องจำ่ยคำ่เชำ่ขัน้ต�่ำตำมสญัญำเชำ่กำรเงินดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ย

     ทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงินรอกำร

     ตดับญัชี

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำ              

     ท่ีต้องจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่

1,500

(151)

1,349

2,986

(200)

2,786

4,486

(351)

4,135

1,693

(135)

1,558

846

(51)

795

2,539

(186)

2,353

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ย

     ทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่

ดอกเบีย้ตำมสญัญำเชำ่กำรเงินรอกำร

     ตดับญัชี

มลูคำ่ปัจจบุนัของจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำ              

     ท่ีต้องจำ่ยทัง้สิน้ตำมสญัญำเชำ่

263

(20)

243

-

-

-

263

(20)

243

788

(82)

706

262

(19)

243

1,050

(101)

949
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(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เงินกู้ ยืมจำกธนำคำร

หกั: สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยำวท่ีถงึ

      ก�ำหนดช�ำระภำยในหนึง่ปี

สทุธิ

472,152

(93,353)

378,799

530,773

(87,503)

443,270

326,965

(41,580)

285,385

327,014

(27,900)

299,114

 20. เงนิกู้ยืมระยะยาว

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 เงินกู้ ยืมระยะยำวแสดงได้ดงันี ้

  รำยละเอียดของเงินกู้ ยืมระยะยำวจ�ำแนกตำมบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยแสดงได้ดงันี ้

  เงินกู้ ยืมระยะยำวของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยค�ำ้ประกนัโดยกำรจ�ำนองท่ีดนิพร้อมสิง่ปลกูสร้ำง เคร่ืองจกัรและ 
  อปุกรณ์ อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ และค�ำ้ประกนัโดยกรรมกำรของบริษัทฯ
 
  ภำยใต้สญัญำเงินกู้  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยต้องปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบใุนสญัญำ  
  เชน่ กำรด�ำรงอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมอตัรำท่ีก�ำหนดในสญัญำ เป็นต้น

ยอดคงเหลือของ         

เงนิกู้ยืมระยะยาว

ช่ือบริษัท 2560 2559 อัตราดอกเบีย้ตามสัญญา เงื่อนไขการช�าระคืน

(พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) (ช�าระคืนเป็นงวดรายเดอืน)

บริษัท ส. ขอนแก่นฟูด้ส์ 
จ�ำกดั  (มหำชน)

รวม
บริษัท มหำชยัฟูด้                  
โปรเซสซิง่ จ�ำกดั

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จ�ำกดั

รวม

6,876

14,086
39,503

266,500

326,965

1,400

72,000
63,800
7,987

472,152

-

24,273
32,741

270,000

327,014

9,920

96,000
86,000
11,839

530,773

MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี

จ�ำนวนคงท่ี
จ�ำนวนคงท่ี

MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี

MLR

MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี
MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี

ปีท่ี 1: MLR ลบจ�ำนวนคงท่ี
ปีท่ี 2 ถงึ 6: MLR

เร่ิมพฤษภำคม 2560

เร่ิมมิถนุำยน 2559
เร่ิมมกรำคม 2559
เร่ิมมิถนุำยน 2560

เร่ิมพฤษภำคม 2556

เร่ิมมกรำคม 2559
เร่ิมมกรำคม 2560
เร่ิมกรกฎำคม 2556
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีวงเงินกู้ ยืมระยะยำวตำมสญัญำเงินกู้ ท่ียงัมิได้เบกิใช้เป็น 
  จ�ำนวน 88.7 ล้ำนบำท (2559: 88.7 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 64.7 ล้ำนบำท 2559: 64.7 ล้ำนบำท)

 21. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
  จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซึง่เป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนแสดงได้ดงันี ้

  คำ่ใช้จำ่ยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรับรู้ในรำยกำรตอ่ไปนีใ้นสว่นของก�ำไรหรือขำดทนุ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี

สว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรหรือขำดทนุ:

    ต้นทนุบริกำรในปัจจบุนั 

    ต้นทนุดอกเบีย้

สว่นท่ีรับรู้ในก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน:

    (ก�ำไร) ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

    คณิตศำสตร์ประกนัภยั

    สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมต ิ                     

        ด้ำนประชำกรศำสตร์

    สว่นท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมต ิ              

        ทำงกำรเงิน

    สว่นท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์

ผลประโยชน์ท่ีจำ่ยในระหวำ่งปี

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

63,156

5,786

1,886

2,502

414

4,606

(13,632)

64,718

59,488

5,759

1,722

-

-

-

(3,813)

63,156

42,412

4,151

1,200

2,685

(269)

4,907

(6,385)

48,701

38,371

4,151

1,093

-

-

-

(1,203)

42,412

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยและกำรบริหำร

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

7,672

7,672

7,481

7,481

5,351

5,351

5,244

5,244
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(หนว่ย: ร้อยละตอ่ปี)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน 

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนกังำน

2.55 - 2.80

6.80 - 6.95

0.0 - 67.0

2.57 - 3.07

6.35 - 6.94

0.0 - 51.0

2.55

6.84

0.0 - 54.0

2.57

6.94

0.0 - 51.0

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยคำดว่ำจะจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีข้ำงหน้ำ เป็นจ�ำนวน 
  ประมำณ 5.2 ล้ำนบำท (เฉพำะบริษัทฯ : จ�ำนวน 4.1 ล้ำนบำท) (2559: จ�ำนวน 6.6 ล้ำนบำท เฉพำะบริษัทฯ :  
  จ�ำนวน 4.5 ล้ำนบำท) 
 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน�ำ้หนกัในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนของ 
  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยประมำณ 10 - 13 ปี (เฉพำะบริษัทฯ : 10 ปี) (2559: 12 ปี เฉพำะบริษัทฯ : 10 ปี)
 
  สมมตฐิำนท่ีส�ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั สรุปได้ดงันี ้

  ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงสมมตฐิำนท่ีส�ำคญัตอ่มลูคำ่ปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ 
  พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิรวม

เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส�ารอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส�ารอง

เพิ่มขืน้ 2560 2559 ลดลง 2560 2559

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท)

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง

    ในจ�ำนวนพนกังำน

1.0

1.0

1.0

(3,979)

4,138

(3,688)

(3,884)

4,718

(3,928)

(1.0)

(1.0)

(1.0)

4,420

(3,810)

3,904

4,312

(4,324)

3,994

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส�ารอง เคล่ือนไหว ผลกระทบต่อส�ารอง

เพิ่มขืน้ 2560 2559 ลดลง 2560 2559

(ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท)

อตัรำคดิลด

อตัรำกำรขึน้เงินเดือน

อตัรำกำรเปลี่ยนแปลง

    ในจ�ำนวนพนกังำน

1.0

1.0

1.0

(2,777)

2,863

(2,406)

(2,371)

2,873

(2,492)

(1.0)

(1.0)

(1.0)

3,062

(2,655)

2,656

2,615

(2,650)

2,769
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 22. ทนุเรือนหุ้น
  เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559 ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมตอินมุตักิำรเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
  จำก 242.55 ล้ำนบำท เป็น 323.40 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน 8,085,000 หุ้น ในมลูคำ่ท่ี 
  ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เพ่ือเสนอขำยแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตำมสดัสว่นกำรถือหุ้นในอตัรำสว่น 3 หุ้นสำมญัเดิมตอ่ 1  
  หุ้นสำมญัเพ่ิมทนุใหม ่ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 10 บำท

  บริษัทฯ ได้จดทะเบียนกำรเพ่ิมทนุกบักระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 14 มิถนุำยน 2559

 23. ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์
  สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์ คือสว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำท่ีดนิซึง่แสดงได้ดงันี ้

 24. ส�ารองตามกฎหมาย
  ภำยใต้บทบญัญตัขิองมำตรำ 116 แหง่พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ�ำกดั พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจดัสรรก�ำไร 
  สทุธิประจ�ำปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส�ำรองไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5 ของก�ำไรสทุธิประจ�ำปี หกัด้วยยอดขำดทนุสะสม 
  ยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ส�ำรองตำมกฎหมำย 
  ดงักลำ่วไมส่ำมำรถน�ำไปจำ่ยเงินปันผลได้ ในปัจจบุนั บริษัทฯ ได้จดัสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

(หนว่ย: พนับำท)

บริษัทย่อย บริษัทฯ

2560 2559 2560 2559

ยอดคงเหลือต้นปี

บวก: ตีรำคำเพ่ิม 

ยอดคงเหลือปลำยปี

9,931

31,824

41,755

9,931

-

9,931

78,167

41,185

119,352

78,167

-

78,167



รายงานประจ�าปี 2560
บริษัท ส.ขอนแก่นฟูด้ส์ จ�ำกดั (มหำชน)

143

 25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
  รำยกำรคำ่ใช้จำ่ยแบง่ตำมลกัษณะประกอบด้วยรำยกำรคำ่ใช้จำ่ยท่ีส�ำคญัดงัตอ่ไปนี ้

 26. ภาษีเงนิได้
  คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

เงนิเดอืนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน

     ของพนกังำน

คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหน่ำย

คำ่เชำ่จำ่ยตำมสญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน

วตัถดุบิและวสัดสุิน้เปลืองใช้ไป

กำรเปลี่ยนแปลงในสนิค้ำส�ำเร็จรูป

     และงำนระหวำ่งท�ำ

คำ่ใช้จำ่ยสง่เสริมกำรขำย

526,860

97,403

36,399

1,372,358

664

162,680

502,773

87,181

34,069

1,324,592

10,909

181,638

366,965

43,275

27,924

1,040,663

1,711

162,680

353,780

38,816

28,452

1,040,202

1,014

181,638

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั:

ภำษีเงินได้นิติบคุคลส�ำหรับปี

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี: 

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกตำ่ง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำว

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทนุ

26,627

10,474

37,101

28,067

(113)

27,954

14,040

9,628

23,668

9,305

(3,262)

6,043
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  จ�ำนวนภำษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี  
  31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงันี ้

  รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก�ำไรทำงบญัชีกบัคำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้มีดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวข้องกบั

    สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์ 18,305

18,305

-

-

10,296

10,296

-

-

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล

อตัรำภำษีเงินได้นิตบิคุคล

ก�ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิคุคล                   

 คณูอตัรำภำษี

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ:

 คำ่ใช้จำ่ยต้องห้ำม

 คำ่ใช้จำ่ยท่ีมีสทิธิหกัได้เพ่ิมขึน้

 รำยได้ท่ีได้รับยกเว้น

 อ่ืน ๆ

รวม

คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

173,835

ร้อยละ 20

34,767

3,054

(5,583)

-

4,863

2,334

37,101

136,791

ร้อยละ 20

27,358

2,362

(1,333)

(33)

(400)

596

27,954

149,628

ร้อยละ 20

29,926

2,767

(5,334)

(5,980)

2,289

(6,258)

23,668

101,622

ร้อยละ 20

20,324

2,101

(885)

(14,190)

(1,307)

(14,281)

6,043
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  สว่นประกอบของสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีและหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี ประกอบด้วยรำยกำร 
  ดงัตอ่ไปนี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบแสดงฐานะการเงนิ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู

คำ่เผ่ือกำรลดลงของมลูคำ่สนิค้ำคงเหลือ

คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของอสงัหำริมทรัพย์                               

    เพ่ือกำรลงทนุ

คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของอปุกรณ์

คำ่เผ่ือกำรด้อยคำ่ของเงินลงทนุ

คำ่เสื่อมรำคำสกุรพนัธุ์

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน

ขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้

คำ่เชำ่จำ่ยรอตดับญัชี

รวมสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

หนีส้ินภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี

ต้นทนุสกุรขนุระหวำ่งเลีย้ง

ต้นทนุเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์

สว่นเกินทนุจำกกำรตีรำคำสนิทรัพย์

ก�ำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงมลูคำ่ยตุธิรรม                         

    หกัต้นทนุในกำรขำยของสนิทรัพย์ชีวภำพ

รวมหนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สทุธิ

สินทรัพย์ (หนีส้ิน) ภาษีเงนิได้รอการตดั 

    บญัชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

หนีส้นิภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี

278

760

-

1,209

-

625

12,051

82

129

15,134

(247)

(3,257)

(40,295)

(196)

(43,995)

(28,861)

1,262

(30,123)

153

2,133

6,578

2,620

1,192

659

11,313

359

156

25,163

(262)

(3,293)

(21,989)

(1,193)

(26,737)

(1,574)

834

(2,408)

186

439

-

1,143

-

-

9,740

-

71

11,579

-

(2,383)

(29,837)

-

(32,220)

(20,641)

-

(20,641)

153

1,657

5,344

2,620

1,192

-

8,482

-

116

19,564

-

(2,204)

(19,542)

-

(21,746)

(2,182)

-

(2,182)
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทยอ่ยสองแหง่มีรำยกำรผลแตกตำ่งชัว่ครำวท่ีใช้หกัภำษีและขำดทนุทำงภำษีท่ี 
  ยงัไมไ่ด้ใช้จ�ำนวน 9.5 ล้ำนบำท ท่ีไมไ่ด้บนัทกึสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษัทยอ่ยพิจำรณำ 
  แล้วเห็นวำ่อำจไมมี่ก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน�ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทนุทำงภำษีมำใช้ 
  ประโยชน์ได้
 
  ผลขำดทนุทำงภำษีท่ียงัไมไ่ด้ใช้จ�ำนวน 9.5 ล้ำนบำท จะทยอยสิน้สดุระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2565
 
 27. ก�าไรต่อหุ้น
  ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไมร่วมก�ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 
  อ่ืน) ด้วยจ�ำนวนถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

  ก�ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดงันี ้

 28. ข้อมูลทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงาน
  ข้อมลูสว่นงำนด�ำเนินงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกบัรำยงำนภำยในของบริษัทฯ ท่ีผู้ มีอ�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุด้ำน 
  กำรด�ำเนินงำนได้รับและสอบทำนอยำ่งสม�่ำเสมอเพ่ือใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัสว่นงำน 
  และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของสว่นงำน
 
  เพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรงำน บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหนว่ยธรุกิจตำมประเภทของ 
  ผลติภณัฑ์ ซึง่บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสว่นงำนท่ีรำยงำนทัง้สิน้ 4 สว่นงำน ดงันี ้
   1.  สว่นงำนอำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร
   2.  สว่นงำนอำหำรทะเลแปรรูป
   3.  สว่นงำนร้ำนอำหำร
   4.  สว่นงำนฟำร์มสกุร
 
  ผู้ มีอ�ำนำจตดัสนิใจสงูสดุสอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนของแตล่ะหนว่ยธรุกิจแยกจำกกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำร 
  ตดัสนิใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน บริษัทฯ ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของ 
  สว่นงำนโดยพิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำน สนิทรัพย์รวมและหนีส้นิรวมซึง่วดัมลูคำ่โดยใช้ 
  เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก�ำไรหรือขำดทนุจำกกำรด�ำเนินงำน และสนิทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
 
  กำรบนัทกึบญัชีส�ำหรับรำยกำรระหว่ำงสว่นงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทกึบญัชีส�ำหรับ 
  รำยกำรธรุกิจกบับคุคลภำยนอก
 
  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้แสดงสว่นงำนด�ำเนินงำนส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้อง 
  กบักำรรำยงำนสว่นงำนด�ำเนินงำนในปีปัจจบุนั
 
  ข้อมลูรำยได้และก�ำไรของสว่นงำนของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส�ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559  
  มีดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

ก�ำไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้น                                

ของบริษัทฯ (พนับำท)

จ�ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน�ำ้หนกั (พนัหุ้น)

ก�ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น)

136,399

32,340

4.22

109,167

28,707

3.80

125,961

32,340

3.89

95,578

28,707

3.33
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  ข้อมลูเก่ียวกบัเขตภมิูศำสตร์
  รำยได้จำกลกูค้ำภำยนอกก�ำหนดขึน้ตำมสถำนท่ีตัง้ของลกูค้ำ

  ข้อมลูเก่ียวกบัลกูค้ำรำยใหญ่
  ในปี 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกลกูค้ำรำยใหญ่จ�ำนวน 2 รำย คดิเป็นจ�ำนวน 564 ล้ำนบำท และ 297 ล้ำนบำท  
  ซึง่มำจำกสว่นงำนอำหำรแปรรูปจำกเนือ้สกุร (ปี 2559 มีรำยได้จำกลกูค้ำรำยใหญ่จ�ำนวน 2 รำย คดิเป็นจ�ำนวน  
  680 ล้ำนบำท และ 301 ล้ำนบำท ซึง่มำจำกสว่นงำนเดียวกนั)

 29. เงนิปันผลจ่าย

 30. ภาระผูกพนัและหนีส้ินที่อาจเกดิขึน้

  30.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทนุ
   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยจ่ำยฝ่ำยทนุท่ีเก่ียวข้องกบักำรซือ้ท่ีดินและ 
   เคร่ืองจกัรจ�ำนวน 28 ล้ำนบำท (2559: 108 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 21 ล้ำนบำท 2559: 106 ล้ำนบำท) 

  30.2 ภาระผูกพนัเก่ียวกับสัญญาเช่าด�าเนินงานและสัญญาจ้างบริการ
   บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้ำท�ำสญัญำเช่ำด�ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรเช่ำท่ีดิน พืน้ท่ีในอำคำรและ 
   สญัญำจ้ำงบริกำร อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตัง้แต ่1 ถงึ 20 ปี

(หนว่ย: พนับำท)

2560 2559

รายได้จากลูกค้าภายนอก

ประเทศไทย

ประเทศอ่ืน

รวม

2,524,672

   182,847

2,707,519

2,479,440

   160,179

2,639,619

เงนิปันผลจ่าย อนุมัตโิดย เงนิปันผลจ่าย

เงนิปันผลจ่าย

ต่อหุ้น

(พนับาท) (บาท)

เงินปันผลประจ�ำปี 2559

เงินปันผลประจ�ำปี 2558

ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 27 เมษำยน 2560

ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น  

เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2559

88,935

66,701

2.75

2.75
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ มีจ�ำนวนเงินขัน้ต�่ำท่ีต้องจำ่ยในอนำคตทัง้สิน้ภำยใต้สญัญำเชำ่ด�ำเนินงำน 
  ท่ีบอกเลกิไมไ่ด้ ดงันี ้

  30.3 การค�า้ประกัน
   (1) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทยอ่ยได้น�ำเงินฝำกธนำคำรไปวำงเพ่ือค�ำ้ประกนัวงเงิน บตัรเครดิต 
    ส�ำหรับเตมิน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ และหนงัสือค�ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำรจ�ำนวน 1.2 ล้ำนบำท และ 0.2  
    ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั (2559: 2 ล้ำนบำท และ 0.2 ล้ำนบำท ตำมล�ำดบั)  
   (2) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ ค�ำ้ประกนัวงเงินกู้และวงเงินสนิเช่ือให้แก่บริษัทยอ่ยในวงเงิน  
    282 ล้ำนบำท (2559: 342 ล้ำนบำท) 
    (3) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีหนงัสือค�ำ้ประกนัท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทฯ และในนำม 
    ของบริษัทยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ�ำนวนรวม 8.1 ล้ำนบำท เพ่ือค�ำ้ประกนักำรใช้ไฟฟำ้ (2559: 6.7 ล้ำน 
    บำท) (เฉพำะบริษัทฯ : 5.9 ล้ำนบำท 2559: 4.6 ล้ำนบำท) 

 31. ล�าดบัชัน้ของมูลค่ายุตธิรรม
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีวดัมลูคำ่ด้วยมลูคำ่ยติุธรรม 
  หรือเปิดเผยมลูคำ่ยตุธิรรมแยกแสดงตำมล�ำดบัชัน้ของมลูคำ่ยตุธิรรม ดงันี ้

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2560 2559 2560 2559

จ่ายช�าระ

     ภำยใน 1 ปี

     มำกกวำ่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี

     มำกกวำ่ 5 ปี

43,251

10,347

8,895

49,872

34,747

9,720

28,884

6,558

-

40,505

29,145

-

(หนว่ย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ท่ีดนิ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน - สกุรขนุ

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

-

-

-

272

25

911

-

29

319

272

54

1,230

-

-

-

182

-

140

-

-

319

182

-

459
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(หนว่ย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม

ท่ีดนิ

สนิทรัพย์ชีวภำพสว่นท่ีหมนุเวียน - สกุรขนุ

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม

อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทนุ

-

-

-

173

15

488

-

37

311

173

52

799

-

-

-

124

-

55

-

-

311

124

-

366

 32. เคร่ืองมือทางการเงนิ

  32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส�ำคญัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี  
   107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมลูส�ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ 
   รำยกำรเทียบเทำ่เงินสด เงินลงทนุชัว่ครำว ลกูหนีก้ำรค้ำ เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั เงินให้กู้ ยืม  
   เจ้ำหนีก้ำรค้ำ และเงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน และหนีส้ินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน  
   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีควำมเสีย่งท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักลำ่ว และมีนโยบำยกำรบริหำร 
   ควำมเสี่ยงดงันี ้

   ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ
   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สนิเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลกูหนีก้ำรค้ำ เงินให้กู้ ยืม และลกู 
   หนีอ่ื้น ฝ่ำยบริหำรควบคมุควำมเสี่ยงนีโ้ดยกำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคมุสินเช่ือท่ี 
   เหมำะสม ดงันัน้ บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจงึไมค่ำดวำ่จะได้รับควำมเสยีหำยท่ีเป็นสำระส�ำคญัจำกกำรให้ 
   สนิเช่ือ นอกจำกนีก้ำรให้สนิเช่ือของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่กำรกระจกุตวัเน่ืองจำกบริษัทฯ และบริษัท 
   ยอ่ยมีฐำนของลกูค้ำท่ีหลำกหลำยและมีอยูจ่�ำนวนมำกรำย จ�ำนวนเงินสงูสดุท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
   อำจต้องสญูเสยีจำกกำรให้สนิเช่ือคือมลูคำ่ตำมบญัชีของลกูหนีก้ำรค้ำ เงินให้กู้ ยืม และลกูหนีอ่ื้นท่ีแสดง 
   อยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
  
   ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้
   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีควำมเสี่ยงจำกอตัรำดอกเบีย้ท่ีส�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน  
   เงินให้กู้ ยืม เงินเบกิเกินบญัชี และเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงิน สนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงิน สว่นใหญ่ 
   มีอตัรำดอกเบีย้ท่ีปรับขึน้ลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีซึ่งใกล้เคียงกับอตัรำตลำดใน 
   ปัจจบุนั
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  สินทรัพย์และหนีส้ินทำงกำรเงินท่ีส�ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี ้
  สินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบีย้คงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก�ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ 
  ใหม ่(หำกวนัท่ีมีกำรก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี ้          

(หนว่ย: พนับำท)
งบการเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึน้ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม

อัตรา
ดอกเบีย้

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด
เงินลงทนุชัว่ครำว
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน
หนีส้ินทางการเงนิ
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม                         
    ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน
เงินกู้ ยืมระยะยำว

-
834

39
-
-

-
-

1,349
93,353

-
-
-

1,452
-

-
-

2,786
378,799

-
-
-
-
-

-
-
-
-

15,855
-
-
-

5,000

646,665
-
-
-

64,820
-

418,163
30

-

-
286,324

-
-

80,675
834

418,202
1,482
5,000

646,665
286,324

4,135
472,152

0.125 - 0.375
1.05
4.5

0.9 - 1.15
MOR+2

7.12 - 7.70
-

2.45 - 2.75
MLR, MLR-1.5, 
MLR-2, 4.0, 5.0

(หนว่ย: พนับำท)
งบการเงนิรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึน้ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม

อัตรา
ดอกเบีย้

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด
ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค�ำ้ประกนั
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน
หนีส้ินทางการเงนิ
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม                       
    ระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น
หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงิน
เงินกู้ ยืมระยะยำว

-
681

-
-

-
-

1,558
87,503

-
-

2,300
-

-
-

795
443,270

-
-
-
-

-
-
-
-

79,307
-
-

5,000

550,519
-
-
-

-
396,522

-
-

-
277,645

-
-

79,307
397,203

2,300
5,000

550,519
277,645

2,353
530,773

0.125 - 0.75
4.500

0.90 - 2.00
MOR+2

MOR,              
7.00 - 7.98

-
2.45 - 2.75

MLR,              
MLR-2, 5.00
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(หนว่ย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึน้ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม

อัตรา
ดอกเบีย้

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการ                             
    ท่ีเก่ียวข้องกนั
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน
หนีส้ินทางการเงนิ
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม                      
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน
เงินกู้ ยืมระยะยาว

-
39

5,343
-

-
-

243
41,580

-
-

-
-

-
-
-

285,385

-
-

-
-

-
-
-
-

15,556
-

189,300
5,000

581,547
-
-
-

46,128
399,489

-
-

-
240,925

-
-

61,684
399,528

194,643
5,000

581,547
240,925

243
326,965

0.25 - 0.375
4.5

3.581 - 4.50
MOR+2

3.00 - 7.70
-

2.50 - 2.99
MLR-2, 4.00, 

5.00

(หนว่ย: พนับาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

อัตราดอกเบีย้คงที่ อัตราดอกเบีย้

ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถงึ 5 ปี

มากกว่า
5 ปี

ปรับขึน้ลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอัตรา
ดอกเบีย้ รวม

อัตรา
ดอกเบีย้

(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่กิจการ                             
    ท่ีเก่ียวข้องกนั
เงินให้กู้ ยืมแก่บริษัทอ่ืน
หนีส้ินทางการเงนิ
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ ยืม                      
    ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกิจการ                             
    ท่ีเก่ียวข้องกนั
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน
เงินกู้ ยืมระยะยาว

-
681

-
-

-
-

-
706

27,900

-
-

-
-

-
-

-
243

299,114

-
-

-
-

-
-

-
-
-

49,701
-

151,748
5,000

506,175
-

30,000
-
-

-
386,858

-
-

-
207,981

-
-
-

49,701
387,539

151,748
5,000

506,175
207,981

30,000
949

327,014

0.125 - 0.75
4.500

3.238 - 3.778
MOR+2

7.00 - 7.50
-

3.00 - 3.30
2.50 - 2.99

MLR, MLR-2, 
5.00
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   ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
   บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนท่ีส�ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซือ้หรือขำยสนิค้ำและกำรให้กู้  
   ยืมเงินเป็นเงินตรำตำ่งประเทศ บริษัทฯ ได้ตกลงท�ำสญัญำซือ้ขำยเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ ซึง่สว่น 
   ใหญ่มีอำยสุญัญำไมเ่กินหนึง่ปีเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของสนิทรัพย์และหนีส้นิทำงกำรเงินท่ีเป็น 
   สกลุเงินตรำตำ่งประเทศ ดงันี ้

  32.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ
   เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินสว่นใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้ เงินให้กู้ ยืม 
   และเงินกู้ ยืมมีอตัรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบีย้ในตลำด บริษัทฯ จงึประมำณมลูคำ่ยตุธิรรมของ 
   เคร่ืองมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกบัมลูคำ่ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

 33. การบริหารจดัการทนุ
  วตัถปุระสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทนุท่ีส�ำคญัของกลุม่บริษัท คือกำรจดัให้มีซึง่โครงสร้ำงทนุท่ีเหมำะสมเพ่ือ 
  สนบัสนนุกำรด�ำเนินธรุกิจของกลุม่บริษัทและเสริมสร้ำงมลูคำ่กำรถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  
  2560 กลุม่บริษัทมีอตัรำสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทำ่กบั 1.64:1 (2559: 1.79:1) และเฉพำะบริษัทฯ มีอตัรำสว่นหนีส้นิ 
  ตอ่ทนุเทำ่กบั 1.70:1 (2559: 1.74:1) 

 34. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
  เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมตเิสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือจ่ำย 
  เงินปันผลส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 2.20 บำท หรือคดิเป็นจ�ำนวน 71.15 ล้ำน 
  บำท  เงินปันผลนีจ้ะจำ่ยและบนัทกึบญัชีภำยหลงัจำกได้รับกำรอนมุตัจิำกท่ีประชมุสำมญัประจ�ำปีผู้ ถือหุ้นของ 
  บริษัทฯ

สินทรัพย์ทางการเงนิ หนีส้ินทางการเงนิ        อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย

สกุลเงนิ 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(บาทต่อหน่วยเงนิตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ

เหรียญฮอ่งกง

ยโูร

118,701

2,684,486

-

59,188

4,032,011

-

-

-

32,499

-

-

59,577

32.5146

4.1421

39.3938

35.6588

4.5796

38.1362
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 35. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ
  เพ่ือให้สอดคล้องกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชีในปีปัจจบุนั บริษัทฯ ได้จดัประเภทรำยกำรบญัชีท่ีแสดงในงบ 
  กำรเงินของปี 2559 ใหม ่โดยไมมี่ผลกระทบตอ่ก�ำไรสทุธิหรือสว่นของผู้ ถือหุ้นตำมท่ีได้รำยงำนไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

 36. การอนุมัตงิบการเงนิ
  งบกำรเงินนีไ้ด้รับอนมุตัใิห้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561

  นอกจำกนีไ้ด้แสดงงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เพ่ือประโยชน์ในกำรเปรียบเทียบ

(หนว่ย: พนับำท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ตามที่จดั

ประเภทใหม่

ตามที่เคย

รายงานไว้

ตามที่จดั

ประเภทใหม่

ตามที่เคย

รายงานไว้

งบแสดงฐานะการเงนิ

ท่ีดนิ อำคำร และอปุกรณ์

เงินมดัจ�ำคำ่ท่ีดนิ

งบก�าไรขาดทนุ

ต้นทนุขำย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร

846,146

82,000

1,866,319

378,286

273,221

928,146

-

1,816,107

378,443

323,276

329,466

82,000

1,286,322

-

202,467

411,466

-

1,238,650

-

250,139








