
 
 
 

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
 

(แบบ 56-1) 
 

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2550 
 
 
 
 



2 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

 
สารบัญ 

 

               หนา 
สวนท่ี 1  ขอมูลสรุป       3 
 
สวนท่ี 2 บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 4 - 5 

1. ปจจัยความเส่ียง 6 - 7 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8 - 11 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 12 - 16 
4. การวิจยัและพฒันา 17 
5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 18 - 25 
6. โครงการในอนาคต 26 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 27 
8. โครงสรางเงินทุน 28 - 29 
9. การจัดการ 30 – 34 
10. การควบคุมภายใน 35 - 36   
11. รายการระหวางกัน 37 
12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 38 – 49 
13. ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 50 - 51 

 
สวนท่ี 3 การรับรองความถูกตองของขอมูล 52 - 53 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกีย่วกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 54 - 58 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทยอย 59 
เอกสารแนบ 3     ไมมี 60 

 



3 

 
 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2550  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

 

 
 

สวนท่ี 1 

ขอมลูสรุป (EXECUTIVE SUMMARY) 
(ผูลงทุนควรดูรายละเอียดในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 

 

เนื่องจากบริษทัฯ มีความเชีย่วชาญในดานการผลิตอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร และอาหารทะเล 
บริษัทฯ จึงใชความเช่ียวชาญในการผลิตอาหารประเภทขบเค้ียวซ่ึงเปนตลาดท่ีมีขนาด 11,000 ลานบาท  
และมีอัตราการเติบโตปละ 10 – 15%   ขณะเดียวกันก็มีชองวางดานอุปสงค แตขาดอุปทาน  การแขงขันจึงไม
รุนแรง นอกจากนี้ อาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกร และอาหารทะเลยงัเปนท่ีตองการของตลาดโลก  เนื่องจาก
เปนอาหารขบเคี้ยวท่ีมีคุณคาตอรางกายแตมีผูผลิตจํานวนนอยราย และท่ีผานมาบริษัทฯ ไดเร่ิมขยายฐานเขาสู
ตลาดนี้ ต้ังแตป 2547 และถือวาประสบความสําเร็จในการตอยอดธุรกิจจากอาหารประจําม้ือเปนอาหารขบเค้ียว 
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สวนท่ี 2 

บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย 
ประวัตคิวามเปนมา 

 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จาํกัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทะเบียนเลขท่ี 0107537001811 ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย 
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรในรูปพรอมรับประทาน หรือ กึ่งสําเร็จรูปสําหรับอุนหรือทําให 
สุกกอนการบริโภค ภายใตช่ือผลิตภัณฑสินคา  “ ส.ขอนแกน ”  “ ออง-เทร ”  “ แตจ๋ิว ” ฯลฯ   
ซ่ึงวัตถุดิบประเภทเนื้อสุกรบางสวนไดมาจากฟารมสุกรของบริษัทในเครือฯ และสินคาของบริษัทฯ  
ไดวางจําหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ 
 กําลังการผลิต  :  5,500 ตันตอป 
 จํานวนบุคลากร :  บริษัทมีพนักงานท้ังส้ิน  642  คน   
   แบงเปนพนักงานในสายการผลิตภายในโรงงาน  513  คน 

    ท่ีตั้งสํานักงาน  :  เลขท่ี 259/13  ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวฒันา   กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท 0-2391-1010 โทรสาร 0-2391-1792  
Email     : president@sorkon.co.th  Website : http://www.sorkon.co.th 

 ท่ีตั้งสาขา  :  เลขท่ี 259/17 ซอยปรีดี พนมยงค 13   ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
     แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวฒันา   กรุงเทพฯ 10110  

         โทรศัพท 0-2391-1010     โทรสาร 0-2391-1792 

 เลขท่ี 259/320 ซอยปรีดี พนมยงค 13    ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
       แขวงพระโขนงเหนือ   เขตวฒันา  กรุงเทพฯ 10110  

          โทรศัพท 0-2391-1010    โทรสาร 0-2391-1792 

   เลขท่ี 939  นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  หมูท่ี 2  ถนนอุดมสรยุทธ  
     ตําบลคลองจิก  อําเภอบางปะอิน  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 เลขท่ี 200/4  หมูท่ี 8  ตําบลเชียงรากนอย  อําเภอบางประอิน  
    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  13180 

ท่ีตั้งโรงงาน  :           เลขท่ี 44/4 หมูท่ี 13 ถนนประชาราษฎรอุทิศ  ตําบลราชาเทวะ               
   อําเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ  
  โทรศัพท 0-2738-9355    โทรสาร 0-2738-9356 

  เลขท่ี 114  หมูท่ี 8  ถนนไผล้ินชาง  ตําบลบอพลับ  อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวดันครปฐม 
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จุดมุงหมายของบริษัท 
 

 “ หน่ึงครัวเรือน หน่ึงผลิตภัณฑ จาก ส.ขอนแกน ” 
  

  คือ พันธกิจของบริษัทเราท่ีมุงม่ันจะสรางใหทุกครัวเรือนของสังคมไทยบริโภคผลิตภัณฑ
อาหารของบริษัทอยางนอยครัวเรือนละ 1 ผลิตภัณฑภายในป พ.ศ. 2552 
 

วิสัยทัศนของบริษัท 
 

  บริษัทฯ มุงม่ันท่ีจะเปนผูนําในการผลิตและจําหนายอาหารไทยท่ีมีรสชาติดี สด สะอาด  
และมีคุณคาทางโภชนาการ ภายใตกรรมวธีิการผลิตแบบอุตสาหกรรมท่ีทันสมัย ถูกสุขอนามัย  โดยคํานึงถึง
สุขภาพของผูบริโภคเปนหลัก 
 

  บริษัทฯ จะพฒันาระบบการตลาดใหทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค
สมัยใหมท่ีเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอาหารแนวสุขภาพจะอยูในกระแสที่จะขยายวงกวางออกไป
เร่ือย ๆ   ฉะนัน้ อาหารที่เนนความอรอยแตเพียงอยางเดยีวจะไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของ 
ผูบริโภคในยคุหนา  นอกจากนี ้การพัฒนาบรรจุภัณฑท่ีมีความสวยงาม และมีศักยภาพในการถนอมอาหาร 
ใหมีอายกุารเกบ็ท่ียืนยาว เพือ่การกระจายตลาดใหขามประเทศได จึงอยูในนโยบายลําดับตนๆ ของบริษัทฯ 
ในดานการวจิยัและพฒันาผลิตภัณฑ  
 

 บริษัทฯ เช่ือม่ันในปรัชญาการบริหารที่โปรงใส  สามารถตรวจสอบได  จึงยดึถือการบริหาร 
ท่ีเปนบรรษัทภิบาลอยางเครงครัดโดยคํานงึถึงผลประโยชนของผูถือหุน  พนักงาน  และคูคาของบริษัทฯ  
เปนหลัก  บริษัทฯ เช่ือวา การบริหารงานท่ีมีบรรษัทภิบาลเทานั้น จึงจะสามารถสรางความม่ันคงใหกับบริษัทฯ  
ไดอยางยั่งยนื 
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1. ปจจัยความเสี่ยง 
 

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 ในป 2550 สถานการณโดยท่ัวไปของบริษัทฯ มีการเติบโตในทุก ๆ ดานอยางสืบเนือ่ง  
อยางไรก็ตาม  ปจจยัความเส่ียงท่ีสงผลกระทบตอการประกอบการของบริษัทฯ เฉกเชนกจิการอ่ืน ๆ ท่ัวไป แต
บริษัทฯ ก็ไดวางแผนครอบคลุมในการแกไขปญหาในทุกดานท่ีอยูในวิสัยท่ีจะพึงประเมินได 

1. รูปแบบการบริโภคอาหารจะเปล่ียนไปเปนการบริโภคประเภทพรอมรับประทานมากข้ึน  
ซ่ึงบริษัทฯ กไ็ดเตรียมการมาอยางตอเนื่อง และไดทะยอยออกสินคาตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคทีเ่ร่ิมเปล่ียนไปเนื่องจากความเรงรีบ 

2. ภาวะแรงงานท่ีขาดแคลน ซ่ึงนับวนัจะทวีความรุนแรง บริษัทฯ จึงไดพัฒนาและประยกุต 
เคร่ืองจักรมาทดแทนแรงงานคน ขณะเดยีวกนัก็จะไดประโยชนในดานลดตนทุนและ
เสริมสรางคุณภาพใหมีความแนนอนยิ่งข้ึน 

 
 บริษัทยอย :- 
 

 บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 
 ปจจยัความเส่ียงโดยรวมของบริษัท ส. ปศุสัตว จาํกัด ยังมีอยูเชนเดิมตอเนื่องมาต้ังแตป 2544  
พอสรุปไดดงันี้ 

- ผลกระทบจากโรคระบาดสัตว เชน โรคปากเทาเปอยท่ีคุกคามธุรกิจปศุสัตวต้ังแตโบราณกาล 
จนถึงปจจุบัน แตบริษัทฯ  ไดพยายามลดความเส่ียงลง โดยเนนการเล้ียงสุกรในระบบ 
การจดัการแบบฟารมปด ประจวบกับทําเลท่ีต้ังของฟารมอยูในหุบเขา และอาศัยเทือกเขา 
เปนสันกาํแพงในการปองกนัโรค   ฟารมของบริษัทฯ จึงไมไดรับความเสียหายจากโรค
ระบาดอยางเปนนยัดังกลาว 

 

 ในป 2550 ภาวะราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  ก็มีผลคุกคามตอธุรกิจการเล้ียงสุกร  ท้ังนี้ 
เนื่องจากพืชไรท่ีเปนวตัถุดิบหลัก  ไดถูกแยงซ้ือไปผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซล ทําใหวตัถุดิบประเทศอาหารสัตวได
ถีบตัวสูงข้ึนกวารอยเปอรเซ็นต  นอกจากนี ้ตนทุนยังสูงข้ึนอันเนื่องจากราคาปุยท่ีใชในพืชไร และคาขนสงตลอด
เสนทาง เปนเหตุปจจัยใหราคาเน้ือสุกรสูงเปนประวัติการณ ในประเทศไทย  ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจซบเซา   
การเพิม่ของรายไดประชากรไมสัมพันธกับราคาสินคา โดยเฉพาะวัตถุดบิเนื้อสุกรทะยานสูงข้ึน ทําใหผูเล้ียงสุกร
ตองจําหนายสุกรในราคาตํ่ากวาทุน คร้ันเม่ือขยับราคาข้ึนไปใหธุรกจิอยูไดก็ประสบปญหาท่ีกระทรวงพาณิชยเขา
มาควบคุมราคาจําหนายปลีกของเน้ือสุกร  ซ่ึงนับเปนธุรกจิท่ีถูกกระทบโดยภาครัฐอยางไมเคยปรากฏมากอน 
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 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 
 

  ในป 2550 เปนปท่ีน้ํามันไดกระทบตอตนทุนของผูผลิตและรายไดของผูบริโภคเปนอยางมาก  
เม่ือสินคาราคาสูงข้ัน  ขณะท่ีรายไดของผูบริโภคไมสัมพนัธกับรายจาย  ผูบริโภคสวนหนึ่งจงึไดปรับเปล่ียน 
แหลงในการจบัจายอาหารสดจาก Modern Trade ไปยังตลาดสด ทําใหตลาดสดเร่ิมมียอดขายโตข้ึนกวาเดมิ  
ขณะเดยีวกนับริษัทฯ กไ็ดออกสินคาในสนนราคาท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มไดมากข้ึน  จงึถือวาในปท่ีผานมา  
บริษัท เอส เค เค ฟูด จาํกดั ไดอานิสงสจากการท่ีผูบริโภคปรับเปล่ียนแหลงซ้ืออาหารสดดังกลาว 
 

  อยางไรก็ตาม ปจจยัความเส่ียงของบริษัทฯ ก็จะมีตัวแปรใหมเกดิข้ึน  เนือ่งจากลูกคาสวนใหญ
เปนรานคา / แผงลอยรายยอยในตลาดสด  ซ่ึงมีความเส่ียงสูงในเร่ืองหนี้สูญ  แตจากประสบการณในการบริหาร 
การขาย และความเปนผูนําในอุตสาหกรรมท่ีมีอํานาจตอรองเหนือผูจําหนายปลีกทําใหบริษัทฯ ไมประสบปญหา
เร่ืองหน้ีสูญท่ีอยางเปนนยั 

 
 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
 

 ปญหาเร่ืองวัตถุดิบยังคงเปนปญหาเดิม ๆ ท่ีคุกคามตออุตสาหกรรมทะเลแปรรูป  ซ่ึงประสบ 
ท้ังภาวะท่ีวัตถุดิบขาดแคลนอันเปนผลมาจากราคาน้ํามัน  ทางออกก็คือ  การเลือกหาพนัธุปลาทะเลท่ีราคาถูกลง 
มาทดแทน  นอกจากนี้ ก็ไดพัฒนาการใชปลานํ้าจืดมาเปนสวนทดแทน เพื่อแกปญหาเร่ืองวัตถุดิบขาดแคลน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

 บริษัทฯ จดทะเบียนดําเนินธุรกิจเม่ือป พ.ศ. 2527  ดําเนนิธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายอาหาร
สําเร็จรูปตามตํารับอาหารไทยพื้นบานท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกร และอาหารทะเล ตอมาไดแปรรูปเปนบริษทัมหาชน  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือป พ.ศ. 2537 โดยออกหุนใหมเพื่อจําหนายใหแกนักลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยเม่ือเดือนเมษายน 2536  การดําเนนิงานอยูในรูปแบบของกลุมบริษัท โดยมีบริษัทยอย 3 บริษัท  
(ถือหุนมากกวารอยละ 50 ในแตละบริษัท) และบริษัทรวม 2 บริษัท (ถือหุนตํ่ากวารอยละ 50 แตไมนอยกวารอยละ 
20 ในแตละบริษัท) บริษัทยอยและบริษัทรวมไดรับการกอต้ังเพื่อทําหนาท่ีปอนวัตถุดบิหลักตามความตองการของ
บริษัทแม  และการจัดจําหนายภายในประเทศในรูปแบบตาง ๆ  การสงออก  การวจิัยตลาด  และการแปรรูปอาหาร
ทะเล  การประกอบธุรกิจท้ังกลุม  จึงมีลักษณะการประกอบการแบบเบ็ดเสร็จ เปนกระบวนการท่ีครบวงจรต้ังแต 
ตนทางโดยเฉพาะอยางยิ่ง การทําฟารมสุกรพันธุ เพื่อมีแหลงผลิตวัตถุดิบหลักเปนของตนเอง การแปรรูปอาหาร
ทะเลสด  การคิดคนผลิตภณัฑและการปรุง การบรรจุ และการจัดจําหนายทางชองทางตาง ๆ 

2.1  การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคัญ 
บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประกอบการและพัฒนาการท่ีสําคัญตาง ๆ เปนลําดับดังนี ้
- พ.ศ. 2546   ขายสวนลงทุนในบริษัทผลิตภัณฑอาหาร ส.ขอนแกน (เซินเจิน้) จํากดั จนเหลือสัดสวน 

การถือหุน 15% ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากนักลงทุนทองถ่ินตองการเพิม่สัดสวน 
การลงทุนในโครงสรางพื้นฐานเพ่ิมข้ึน 

 ลงทุนในบริษทั ไทยฟูดอินดสัทรี จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 60 เพื่อเปน 
ชองทางเขาสูตลาดใน SEGMENT ของฟาสทฟูด 

 ลงทุนในบริษทั เอส เค เค ฟูด จํากัด ในสัดสวนการถือหุนรอยละ 62.84 เพื่อใหมีอํานาจ
เบ็ดเสร็จในการควบคุมสวนยอยของตลาดสดท่ัวประเทศ ท่ีบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดอยู 

- พ.ศ. 2547 เร่ิมผลิตอาหารประเภทขบเค้ียวจากเนื้อสุกร ซ่ึงเปนการขยายฐานผลิตภณัฑใหม   
                                             พรอมท้ังแตงต้ังบริษัท ดีทแฮลม จํากดั เปนตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดยีวในประเทศไทย 

- พ.ศ. 2548 พัฒนาผลิตภัณฑอาหารประเภทขบเค้ียวใหมีความหลากหลายยิ่งข้ึน อาทิ พัฒนาหมูอบแหง
เตรียมออกจาํหนายภายใตตรา “ อองเทร ” เพือ่ออกตลาดในป 2549 ในขณะเดยีวกนักไ็ด
พัฒนาอาหารขบเค้ียวจากวัตถุดิบอาหารทะเล เชน  กุงแผนกรอบ  และปลาแผนกรอบ  
เพื่อเตรียมออกตลาดในป 2549 

- พ.ศ. 2549 มีการลงทุนนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยมาผลิตแหนมและหมูยอแทนแรงงาน ซ่ึงสามารถลด
อัตราแรงงานไดประมาณ 25% ของอัตราเดมิ 

-  พ.ศ. 2550 เตรียมจัดต้ัง Franchisee ในประเทศสาธารณรฐัโปแลนด เพือ่ผลิตสินคาภายใตตรา  
“ ส. ขอนแกน ”  และตราอ่ืนท่ีบริษัทฯ จะจดทะเบียนข้ึนในภายหลังเพื่อผลิต และ
จําหนายใน EU รวมท้ังสงออกไปจําหนายในประเทศนอกกลุม EU  ท้ังนี้ เปนการ
แกปญหาเร่ืองขอจํากัดการนาํเขาผลิตภณัฑท่ีแปรรูปจากสุกร และแกปญหาเร่ือง 
คาเงินบาทแข็ง  ซ่ึงไมเปนคุณตอการสงออก 



9 

 แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

 

2.2  อํานาจการควบคุมบริษัท 
        การบริหารจัดการกิจการตาง ๆ ของบริษัทฯ อยูภายใตการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ ซ่ึงมีจาํนวน 7 ทานมอบหมายใหประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูมีอํานาจในการบริหารจดัการใหเปนไป 
ตามเปาหมายและวัตถุประสงค  สวนงานดานตรวจสอบกมี็การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงประกอบดวย 
กรรมการอิสระรวมท้ังหมด 3 ทานทําหนาท่ีกํากับดแูลดานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎเกณฑของ 
ทางการ และขอบัญญัติของกฎหมายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพือ่ใหการดําเนนิงานของบริษัทฯ โดยรวมอยูภายในหลักการ 
ของบรรษัทภบิาลท่ีดี มีความโปรงใสตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ- 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 

2.3  ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม  
  การประกอบธุรกิจของบริษัทท้ังกลุมฯ ในภาพรวมมีลักษณะท่ีเปนการแบงแยกภาระหนาท่ี  
ซ่ึงมิไดเช่ือมโยงกนัโดยตรงออกจากกัน เพือ่ความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเปนการกระจายความเส่ียง 
ในหลาย ๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิง่ ความเสีย่งดานแรงงาน ความเส่ียงดานการลงทุน และความเส่ียงดานภาวะ
เศรษฐกิจ  ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายรวมเพียงหนึง่เดยีว คือการเสริมสรางใหการประกอบการโดยรวมของ 
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากดั (มหาชน) มีความม่ันคงโดยท่ัวไป ท้ังในดานวัตถุดิบ การผลิต  
และการตลาด 
 

โครงสรางการถือหุนภายในกลุมฯ 
 

บริษัทยอยและบริษัทรวม 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (%) 

ทางตรง ทางออม รวม 
1.  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด      90 2.93 92.93 
2.  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 88.11 3.49 91.60 
3.  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 50.47     43.12 93.59 
4.  บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากัด      49       49 
5.  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จาํกดั      48       48 
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ในดานรายไดนั้น ทั้งกลุมฯ มีโครงสรางรายไดดังนี ้

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย % การถือหุน ป 2548

ของบริษัท ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
 -  ผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูป
     จากเนื้อสุกร 572.41               72.71                544.71            74.07            509.72            73.41            

 -  ผูจําหนายอาหารทะเลแปรรูป 212.69               27.02                183.80            24.99            167.94 24.19            
 -  อื่น ๆ  2.13                   0.27                 6.86 0.93              16.65 2.40              

100 787.23               100.00              735.37            100.00          694.31            100.00          

 -  ฟารมสุกรพันธ  บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด 74.61                 94.65                101.71 94.78            91.86 93.85            
 -   อื่น ๆ 4.22                   5.35                 5.60                5.22              6.02 6.15              

92.93 78.83                 100.00              107.31            100.00          97.88              100.00          

 -   ผลิตอาหารประเภททะเลแปรรูป  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 281.89               96.20                251.06 95.17            241.56 95.80            
 -   อื่น ๆ 11.14                 3.80                 12.75 4.83              10.58 4.20              

93.59 293.03               100.00              263.81            100.00          252.14            100.00          

 -  จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 161.41 97.59                156.49 97.59            162.79 96.98            
 -   อื่น ๆ 5.75 2.41                 3.87 2.41              5.07 3.02              

91.60 167.16               100.00              160.36            100.00          167.86            100.00          

 -  สงออกผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด -                    -                   -                 -                -                 -                
 -   อื่น ๆ 0.07                   100.00              4.92                100.00          5.43                100.00          

48 0.07                   100.00              4.92                100.00          5.43                100.00          

 -  จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท สี่มุมเมือง จํากัด -                    -                   -                 -                -                 -                
 -   อื่น ๆ 0.16                   100.00              0.39                100.00          -                 -                

49 0.16                   100.00              0.39                100.00          -                 -                

รายได 
ป 2550 ป 2549

      บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม
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2.4   เปาหมายในการดาํเนนิธุรกิจ 

         บริษัทฯ มีเปาหมายท่ีจะผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความตองการของสังคมไทยท่ีไดเปล่ียนแปรไป
ตามกระแสบริโภคของสังคมโลก อาทิ อาหารประเภทท่ีงายตอการบริโภค หาซ้ือไดท่ัวไปในราคาท่ีพอเพียงกับ
ฐานะทางเศรษฐกิจและมีคุณคาทางอาหาร เชน อาหารประเภทพรอมรับประทาน หรือพรอมอุนรับประทานและ 
ท่ีสําคัญก็คือการพัฒนาอาหารไทยใหผลิตไดในเชิงอุตสาหกรรม ลดการพึ่งพาแรงงาน ซ่ึงนับวันจะมีราคาแพง 
และหายาก  นอกจากนี้ บริษทัฯ ยงัมีเปาหมายที่จะแตกความหลากหลายของสินคาจากอาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูป 
จากเนื้อสุกรไปสูอาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจากอาหารทะเล 
   

         บริษัทฯ มีกําหนดจัดต้ังฐานการผลิตโดยรวมมือกับผูผลิตท่ีประเทศสาธารณรัฐโปแลนด เพือ่ผลิต
อาหารประเภท ลูกช้ิน แหนม หมูยอ เพื่อปอนตลาดคนเอเชีย ซ่ึงมีจํานวนประชากรนับหลายลานคน  นอกจากนี้ 
จะยังมีแผนสงอาหารเหลานีไ้ปยังเปนประเทศนอก EU เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ซ่ึงมีขอหามการ
นําเขาผลิตภณัฑอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรท่ีผลิตในประเทศไทย  แตไมหามกรณีผลิตภณัฑอาหารชนิดเดียวกนั 
ท่ีผลิตในประเทศท่ีเปนภาคีของสหภาพยุโรป (EU)  ท้ังนี้ จะสามารถดําเนนิการไดต้ังแตกลางป 2551 เปนตนไป 
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3.   การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

 การประกอบธุรกิจในปจจุบันของบริษัทฯ ยงัคงยึดแนวทางดานเดิม คือ เปนผูผลิตและจําหนาย            
ผลิตภัณฑอาหารไทยในรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อวางจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญ โดยสงออกเปน          
บางสวนเพ่ือสนองความตองการผลิตภณัฑอาหารไทยแบบสําเร็จรูปท่ีมีสูงข้ึนในตางประเทศ  

 

 นอกจากการดาํเนินการดานการผลิตและจําหนายอาหารไทยสําเร็จรูปแลว บริษัทฯ ยังดาํเนินการ
ในลักษณะกลุมบริษัท โดยจัดต้ังบริษัทยอยข้ึน 3 บริษัท (เปนผูถือหุนใหญมากกวารอยละ 50) และมีบริษัทรวมอยู   
ในกลุมอีก 2 บริษัท (ถือหุนในแตละบริษัทนอยกวารอยละ 50 แตไมตํ่ากวารอยละ 20) ท้ังนี้ เพื่อความคลองตัว 
ในการดําเนนิงานท่ีขยายกวางไปตามสภาวะตลาด และความจําเปนในการสรางศักยภาพทางธุรกิจ ผลประโยชน  
ท่ีไดตามมา คือ การกระจายความเส่ียง 
 

 3.1  ลักษณะผลิตภัณฑ หรือบริการ  
            การดําเนนิงานในกลุมทําหนาท่ีตามสายกจิการท่ีแบงแยกกนัดังนี ้
 

บริษัทแม :-  

- บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด  (มหาชน) มีวัตถุประสงคหลักเปนผูผลิตและผูจําหนายผลิตภัณฑ
อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 

บริษัทยอย :-  

- บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด ผลิตหรือเตรียมวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนการใชวัตถุดิบ
ประเภทเน้ือสุกรของบริษัทฯ 

- บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ทําหนาท่ีจําหนายสินคาของบริษัทฯ สําหรับลูกคาราย
ยอยท่ัวไป 

- บริษัท มหาชยัฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด ทําหนาท่ีผลิตอาหารทะเลแปรรูป เพื่อใหบริษัทในกลุม
จําหนายท้ังภายใน และตางประเทศ 

บริษัทรวม :-  

- บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากัด ทําหนาท่ีจําหนายสินคาท่ีบริษัทแมผลิตข้ึนในตลาดลาง 

- บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด ทําหนาท่ีดานการสงออกผลิตภณัฑของกลุม 
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 3.2   ผลิตภัณฑของบริษัทฯ แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
  1)  อาหารขบเคี้ยว ทําจากเน้ือสุกรเปนหลัก เชน หมูอบ คุกกีห้มูหยอง หมูแผนสแน็ค  ปลา

แผน กุงแผน            
  2) อาหารพืน้บาน ประเภทกบัขาว / กับแกลม  เชน หมูหยอง  หมูแผน  กนุเชียง  ไสกรอก

อีสาน หมูยอ  ลูกช้ินหมู ฯลฯ 
  3) อาหารปรุงสําเร็จพรอมรับประทานกับขาว เชน ทอดมันปลา-กุง  ไสกรอกทอด ขาว

เหนยีวหมูปง 
  4) อาหารประเภทน้ําพริก น้ําจ้ิม  เชน น้ําพริกปลาดุกฟู  น้ําพริกปลากเุลา  น้ําพริกเผา 

น้ําจิ้มศรีราชา  น้ําจิ้มไก 
 

   ดานการจําหนาย  บริษัทฯ ดําเนินการใน 5 ชองทาง  ดงันี ้
1) ผานผูประกอบการคาปลีกรายใหญ (Large-scale Retailers)  และ  
 รานสะดวกซ้ือ (Convenience Stores) 
2) ผานตัวแทนตางจังหวัด เพื่อครอบคลุมตลาดภูมิภาค 
3) ผูแทนจําหนายแบบขายตรงถึงผูบริโภค 
4) ตลาดสด 
5) สงออกไปยังตลาดตางประเทศ 

    

 3.3   การตลาดและภาวะการแขงขนั  
          3.3.1)   หมวดอาหารไทย (พีน้บาน) 

 ตลาดผลิตภณัฑอาหารไทย (พื้นบาน)  ปจจบัุนมีความหลากหลายของชนดิสินคา 
การผลิตและการจําหนายมีท้ังในระดับผูผลิตรายเล็กในทองถ่ินไปจนถึงผูผลิตระดับ
อุตสาหกรรม มูลคาตลาดรวมอาหารไทย (พื้นบาน) ประมาณ 1,000 – 1,200  ลาน
บาท (โดยประมาณ)  โดยมีอัตราการขยายตัวปละ 3 – 5%  ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะชะลอ
ตัวลงเนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค นยิมบริโภคอาหารจานดวน
หรืออาหารฟาสตฟูด ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดผลิตภณัฑอาหารไทย 
(พื้นบาน) ประมาณ 60 - 70% ของตลาดรวม 
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คนไทยเปนชนชาติท่ีนิยมบริโภคอาหารรสจดั จึงนิยมปรุงอาหารสดรับประทาน 
แตเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป เนื่องจากขอจํากดัในดานเวลาอันเปนสาเหตุจากสภาพ
จราจรที่ติดขัดตองส้ินเปลืองเวลาในการเดนิทาง รวมถึงภาวะเศรษฐกจิท่ีบีบค้ัน 
ใหคนไทยตองออกไปทํางานนอกบาน อาหารไทยชนิดพรอมอุนรับประทาน 
จึงเขามามีบทบาทในสังคมไทย    ซ่ึงบริษัทฯ ไดตระหนกัและปรับตัวเปนข้ัน 
เปนตอนควบคูกับการขยายฐานกลุมเปาหมายใหครอบคลุมชองวาง  ของตลาด 
เชน การขยายชองทางจดัจําหนายของหมหูยองท่ีใชบริโภคกับขาวตม มาเปน 
ตลาดเบเกอร่ีท่ีใชหมูหยองมาเปนไสขนมปงแซนดวิช รับประทานเปนอาหารเชา   
ขณะท่ีหมูแผนถูกปรับเปล่ียนมาเปนอาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกรภายใต
บรรจุภณัฑท่ีทันสมัย และช่ือเคร่ืองหมายการคาท่ีเขากับสมัยนยิมท่ีรูจกัในตรา  
“ ออง-เทร ” ซ่ึงบริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัทช้ันนําดานอุปโภค-บริโภค คือ  
บริษัท ดีทแฮลม จํากดั เปนตัวแทนจาํหนาย เฉกเชนอาหารขบเค้ียวยอดนยิมท่ัวไป 
ไสกรอกอีสาน ชนิดท่ีจําหนายเปนอาหารสดก็ปรับเปล่ียนมาเปนชนดิพรอมอุน 
ไดในไมโครเวฟ เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ไดปรับเปล่ียนไป 
ตามกาลสมัย 

 

 3.3.2)   หมวดลูกชิน้ทะเล และน้ําพริก, น้ําจ้ิม 
น้ําพริกถูกจัดอยูในหมวดอาหารทะเล เพราะมีฐานวัตถุดิบจาํพวกกุง, ปลา ซ่ึงหา 
ไดในจังหวัดสมุทรสาคร อันเปนจังหวดัท่ีต้ังของโรงงาน ปจจุบันโรงงานยังเปน
ผูผลิตลูกช้ินทะเลรายใหญสุดของประเทศ โดยมีสวนแบงตลาดในประเทศมากกวา 
60%  ขณะเดยีวกนัก็เปนผูสงออกผูเดยีวจากประเทศไทยท่ีสงลูกช้ินปลาไป
ตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญ่ีปุน, เกาหลี โดยมีมูลคาการสงออกปละ
ประมาณ 50 - 60 ลานบาท และมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะ
ประเทศในเอเชียท่ีอยูในเขตหนาวจึงนยิมบริโภคอาหารจําพวกหมอไฟ เชน เกาหลี 

 

สวนอาหารจาํพวกน้ําพริกนัน้ ก็มีตลาดกลุมเปาหมายท่ีนยิมซ้ือติดไวในครัว หรือ
ซ้ือไวเปนกับแกลมประจําม้ือ ซ่ึงบริษัทฯ เนนผลิตเพื่อจาํหนายใหกับผูบริโภค
กลุมเปาหมายท่ีเนนความสะดวก ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ไดจาํหนายน้าํพริกรสชาติท่ี
หลากหลายผานรานสะดวกซ้ือและ MODERN TRADE  ซ่ึงมียอดจําหนายปละ
ประมาณ 20 ลานบาท  และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในชองทางจัดจําหนาย
เดิม และชองทางใหมภายใตเคร่ืองหมายการคา “ ไทยเดมิ ”  นอกจากนี้ ยังเปน
สินคาท่ีมี ENTRY BARRIER ตํ่า สวนน้ําจิม้นั้นเปนผลิตภณัฑท่ีบริษทัฯ ผลิตเพื่อ
เปนสินคาขายควบคูกับ  ลูกช้ินทะเลและเติบโตในทิศทางเดียวกับลูกช้ินทะเล
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  แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 
 ความนยิมอาหารพื้นเมืองจะมีแนวโนมท่ีลดลงเนื่องจากขาดความสะดวกในการบริโภค แต 

คนไทยยังคงนยิมบริโภคอาหารพื้นเมืองเพราะติดใจในรสชาติ แนวโนมบริษัทฯ ไดพฒันาอาหารของบริษัทฯ  
เปนแนวพรอมอุนรับประทาน และการพัฒนาผลิตภณัฑใหมประเภทอาหารขบเค้ียว 
 

 ผลิตภัณฑอาหารใหม 
 อาหารขบเคี้ยว (MEAT SNACK) 
 เปาหมายผูนําอาหารขบเคี้ยวประเภทโปรตนีจากเนื้อสัตว (MEAT SNACK) 
 

 ตลาดอาหารขบเค้ียวมีมูลคาตลาดปละ 11,000 ลานบาท และมีอัตราการเจริญเติบโตปละ
ประมาณ 10 - 15% เปนตลาดที่มีขนาดใหญ แตเปนตลาดท่ีมีการแขงขันสูง และจากการศึกษาพบวา อาหาร 
ขบเค้ียวประเภทเน้ือสัตวแปรรูปเปนท่ีนยิมบริโภคเปนกับแกลมคูกบัเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอล นอกจากนี้ 
อาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจากเนื้อสัตวยังเปนท่ีนิยมบริโภคอยางแพรหลายในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ญ่ีปุน 
สหรัฐอเมริกา และยุโรป สวนประเทศไทยนอกจากผูผลิตเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนแลว ยังไมมีผูประกอบการ
รายใดผลิตในเชิงอุตสาหกรรม จึงนับวาเปนตลาดท่ีมีโอกาสแจงเกิดไดสูง 

  หมวดผลิตภัณฑท่ีอยูในโครงการท่ีไดดําเนนิการไปแลวคอื 
1. หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสคลาสสิค 
2. หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสกระเทียมพริกไทย 
3. หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสน้ําพริกเผา 

  

   ในป 2550 ไดเพิ่มความหลากหลายของรสชาติอีก 2 รสชาติ คือ 
   -  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ ผสมงาขาว 
   -  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ ผสมสาหราย 

  

 3.4   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

          1)   บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)  มีโรงงานผลิตต้ังอยู 
 -  เลขท่ี 44/4  หมูท่ี 13  ถนนประชาราษฎรอุทิศ  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี   

  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีกําลังการผลิตท่ี 5,500 ตัน/ป 
 

   -  เลขท่ี 114  หมูท่ี 8  ตําบลบอพลับ  อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม  
   โดยมีกําลังการผลิตท่ี 500 ตัน/ป   
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               วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลติ  ไดแก  เนื้อสุกรและช้ินสวนของสุกร ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70  
ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตท้ังหมด  โดยซ้ือจากบริษัทผูคาท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ   และไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐ 
 

               วัตถุดิบอ่ืน ๆ ไดแก  เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจภุัณฑ   บริษัทฯ ซ้ือจากผูผลิต
ภายในประเทศ   วัตถุดบิบางประเภทไดแก ไสสด ไสสังเคราะห  ส่ังซ้ือจากตางประเทศผานตัวแทนจําหนายใน
ประเทศ  โดยมีสัดสวนไมเกนิรอยละ 5 ของมูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบรวม 

 

                 สภาพปญหาเก่ียวกับวัตถุดิบ 
 

 วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตคือ เนื้อสุกรและช้ินสวนของสุกร มีการปรับราคาข้ึนลง
คอนขางมาก  เนื่องจากตนทุนสุกรมีชีวติคอนขางผันผวนจากปจจยัหลายประการ ไดแก ตนทุนอาหารสัตว  
ผลผลิตของฟารม   ผูเล้ียงสุกร  ภาวะความแหงแลง การแพรระบาดของโรคไขหวัดนกซ่ึงสงผลกระทบตอ 
ปริมาณความตองการบริโภคเนื้อสุกรโดยมีแนวโนมความตองการบริโภคสูงข้ึนเพื่อทดแทนการบริโภค 
เนื้อสัตวปก 
 

 นอกจากนี้ การท่ีภาครัฐมีนโยบายยกระดบัมาตรฐานการผลิตอาหารใหสูงข้ึน  เพื่อ 
ความปลอดภยัตอผูบริโภค  บริษัทฯ ไดคัดเลือกวตัถุดิบจากแหลงผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน  ซ่ึงสงผลใหตนทุนวัตถุดบิ 
สูงข้ึน 
 

  2) การควบคุมส่ิงแวดลอม 
 

       ขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ  พลังงาน 
ท่ีไดจากเช้ือเพลิงปโตรเคมีใชเปนสวนนอย  จึงกอใหเกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงปโตรเคมีในปริมาณตํ่า 
 

                 บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทเอกชนท่ีไดรับสัมปทานอยางถูกตองตามกฎหมายจาก 
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนผูขนยายขยะ และส่ิงปฏิกูลเพื่อไปกําจดัดวยกรรมวิธีท่ีถูกตอง 
 

             น้ําท้ิงจากโรงงานซ่ึงสวนใหญเปนน้ําท่ีเกิดจากขบวนการชําระลางวตัถุดิบ   
เคร่ืองจักรอุปกรณ และพืน้ท่ีผลิตผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําท้ิง  และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของ 
น้ําท้ิงใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกอนระบายไปสูลําคลองสาธารณะ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังไดวาจางบริษัทท่ี
ปรึกษาดานส่ิงแวดลอมในการประเมิน  ตรวจสอบควบคุม  และใหคําปรึกษาดานส่ิงแวดลอมใหแกบริษัทฯ เพื่อ 
ใหม่ันใจวาการควบคุมส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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4.   การวิจัยและพัฒนา 
 

 

  บริษัทฯ ยังคงใหความสําคัญกับการวิจยัและพัฒนาในอันดับตน ๆ  เนื่องจากเหน็วา การแขงขัน
ในตลาดสินคาอาหารสําเร็จรูปจะมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ    การวิจยัตลาดและพัฒนาสินคาเพื่อรักษาระดบั
ความนยิมของผูบริโภคจึงเปนส่ิงท่ีบริษัทฯ ไมเคยมองขาม  กลยุทธการตลาดของบริษัทฯ  จึงอยูท่ีการสนองความ
พึงพอใจสูงสุดของผูบริโภคเปนหลัก  และทําใหผูบริโภคสนใจในผลิตภณัฑของบริษัทฯ ในดานความหลากหลาย
ของรสชาติ และการนําเสนออาหารท่ีนารับประทานในรูปแบบใหม ๆ ท่ีไมซํ้าแบบใคร 
 

 การวจิัยและพฒันาเปนการดาํเนินงานเพ่ือสนับสนุนนโยบายดานการบริหารและดานธุรกิจของ
บริษัทฯ ซ่ึงมุงเนนท่ีการผลิตสินคาแปรรูปจากเน้ือสุกรท่ีมีความหลากหลายท้ังท่ีเปนอาหารพืน้บานยอดนิยม และ
อาหารสําเร็จรูปตามสมัยนิยม และอยูในกระแสความตองการของผูบริโภคในปจจุบัน   โดยยึดเปนนโยบายหลักวา      
ผลิตภัณฑอาหารของบริษัทฯ ทุกประเภทจะตองสะอาด   มีคุณคาทางโภชนาการ   ปลอดภัยตอผูบริโภคปลอดสาร
ปนเปอนทุกชนิด  รสอรอย  เก็บไวไดนานตามเกณฑของวชิาการถนอมอาหาร  มีตนทุนท่ีเหมาะสมเพือ่สามารถ
กําหนดราคาท่ีสามารถแขงขันในตลาดไดด ี  บริษัทฯ  ต้ังงบประมาณเพ่ือการวจิัยและพฒันาสูงข้ึนทุกป ในรอบ  
3 ปท่ีผานมา ดงันี ้

 ป พ.ศ.      งบประมาณ 
2548   7,000,000.- บาท 
2549   8,000,000.- บาท (ขยายแขนงของบุคลากร) 
2550   8,000,000.- บาท 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 มูลคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวมมียอด 570.17  
ลานบาท ในจาํนวนนี้เปนท่ีดินมูลคา 116.08 ลานบาท   สวนปรับปรุงท่ีดิน 6.41 ลานบาท   อาคารและ 
สวนปรับปรุงอาคาร 157.80 ลานบาท มีสิทธิการเชา 7.82 ลานบาท   เคร่ืองจักรและอุปกรณ 133.88 ลานบาท 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 2.75 ลานบาท   เคร่ืองใชสํานักงาน 31 ลานบาท   เคร่ืองมือเคร่ืองใช 60.59 ลานบาท 
ยานพาหนะ 30.77 ลานบาท   อ่ืน ๆ  23.07 ลานบาท   ทรัพยสินท้ังหมดมีมูลคาสุทธิตามบัญชี 261.51 ลานบาท 
หลังจากหกัคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 308.66 ลานบาทแลว ท้ังนี้ มีคาเส่ือมราคาแสดงใน 
งบกําไรขาดทุนป 2550 จํานวน 29.24 ลานบาท 
 

  ในสวนของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มูลคารวมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณเทากับ  
367.24 ลานบาท มีมูลคาสุทธิตามบัญชี 176.28 ลานบาท  หลังจากหกัคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการ 
ดอยคาจํานวน 190.96 ลานบาทแลว คาเส่ือมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของเฉพาะบริษัทฯ สําหรับ 
ป 2550 มีจํานวน 20.05 ลานบาท 
 

  5.1  ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร        
   (1 )  ท่ีดินและอาคารสํานักงานใหญ  
      บริษัทฯ เปนเจาของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 45011 เนื้อท่ีรวม 81 ตารางวา ซ่ึงเปนท่ีต้ังของ 

อาคารสํานักงานใหญ สูง 4.75 ช้ันใชเปนสํานักงาน  อาคารต้ังอยูเลขท่ี 259/13 ซอย 
ปรีดี  พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)  แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  
กรุงเทพฯ  10110      

              - มูลคาตามบัญชีของท่ีดิน                        =      9,720,000.00 บาท
       - มูลคาตามบัญชีของอาคารท้ังหมด ณ  31 ธันวาคม 2550    =      8,106,605.88 บาท 
  

        (2 )   ท่ีดินสํานักงานและโรงงานบางพลี  
     (2.1)  บริษัทฯ เปนเจาของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 7707 จํานวน 6 ไร 3 งาน 34 ตารางวา  
           ต้ังอยูเลขท่ี 44/4 หมูท่ี 13 ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลคลองราชเทวะ อําเภอ 
       บางพลี (บางพลีใหญ) จังหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงเปนท่ีต้ังของสํานักงาน และ 
       โรงงาน มี 4 อาคาร พื้นท่ีใชสอยท้ังส้ิน  3,196.5  ตารางเมตร  
                แบงเปน -  สวนโรงงาน  2,165.5  ตารางเมตร   
                               -  สํานักงานและโรงอาหาร 1,031     ตารางเมตร 
                               มูลคาตามบัญชีสําหรับท่ีดนิและสวนพัฒนาท่ีดนิ  

ณ 31 ธันวาคม 2550    79,956,000.-  บาท        
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  (2.2)  บริษัทฯ เชาท่ีดินจํานวน 4 ไร 3 งาน 76 ตารางวา ในบริเวณติดกับท่ีดินของบริษทัฯ  
           ในขอ (2.1) เพื่อใชเปนอาคารผลิต, ท่ีต้ังของบอบําบัดน้ําเสียบอท่ี 4 และมีท่ีดินเหลือไว 
    เพื่อขยาย โดยมี 2 อาคาร ต้ังอยูบนท่ีดินนี้ มีพื้นท่ีใชสอยท้ังส้ิน 1,149  ตารางเมตร 
   แบงเปน   -  สวนโรงงาน                       1,037   ตารางเมตร 
                             -  สํานักงานใหเชา           112   ตารางเมตร  
                                 - พื้นท่ีบอบําบัดน้ําเสีย 3,811   ตารางเมตร 

โดยมีสาระสําคัญของการเชาพอสรุปไดดงันี้              
                ระยะเวลาเชา :  20 ป ต้ังแตวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2533 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
                              คาตอบแทนเงินกนิเปลา : 1 ลานบาท      

  คาเชา               :  ปท่ี         เดือนละ 
   1 - 5                   2,000.-  บาท 

         6 -10     2,400.- บาท 
                                        11-15     2,880.- บาท 
                                        16-20             3,456.- บาท 

                   (2.3) บริษัทฯ เชาท่ีดินเพิ่มจํานวน 6 ไร 3 งาน 98 ตารางวา ในบริเวณติดกบัท่ีดินของ 
      บริษัทฯ ในขอ (2.1) และ (2.2) เพื่อเปนการขยายโรงงานสงออกในอนาคต   
     โดยมีสาระสําคัญของการเชาพอสรุปไดดังนี้ 

                    ระยะเวลาเชา   :  16 ป  5 เดือน 12 วัน  นับต้ังแตวันท่ี  20 มกราคม 2537   
        ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
                               คาตอบแทนเงินกินเปลา     3,125,000.- บาท  
                                         คาเชา      :  15,000.- บาท ตอเดือน           
    (2.4)  บริษัทฯ เชาอาคาร และบริการกับบริษัท ทวิน พร็อพเพอรตี้ จํากัด  
                          อาคารเลขท่ี 18/5  หมู 13  ถนนประชาราษฎรอุทิศ  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี   
     จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อใชเปนสํานกังาน และคลังสินคา / บรรจุภัณฑ โดยมีพื้นท่ี 
     การเชาท้ังหมด 1,625 ตารางเมตร 
           ระยะเวลาเชา  : 6 ป นับต้ังแตวันท่ี  16  มกราคม  2547  ถึงวันท่ี 15 มกราคม 2553 
          เงินประกนั     :   330,000.- บาท 
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                             อัตราคาเชา และคาบริการ : 
 

 
ลําดับ 

 
พ้ืนท่ี 

จํานวน 
ตารางเมตร 

ปท่ี 1 – 3 ปท่ี 4 - 6 

ราคา (บาท) อัตรา (บาท) ราคา (บาท) อัตรา (บาท) 

ตอตารางเมตร คาเชา คาบริการ ตอตารางเมตร คาเชา คาบริการ 
1 โกดัง 1,400 70.00 49,000.00  49,000.00 80.00 56,000.00 56,000.00 
2 สํานักงาน   100 70.00 3,500.00  3,500.00 80.00  4,000.00  4,000.00 
3 พ้ืนที่อื่น ๆ   125 40.00 2,500.00   2,500.00 45.00 2,812.50  2,812.50 

    55,000.00 55,000.00  62,812.50 62,812.50 
 
 

(2.5) บริษัทเชาพื้นท่ีจาก บริษัท เมโทร อะโกรอินดัสทรี จํากัด  
       ต้ังอยูเลขท่ี 114 หมู 8 ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนสํานักงานและ 
   โรงงานผลิต โดยแบงเปน  - สํานักงาน 128   ตารางเมตร 

         - โรงงาน 580   ตารางเมตร 
 

    (3 )   คลังเก็บพัสดุภัณฑ 
      บริษัทฯ รับโอนสิทธิการแบงเชาท่ีดินพรอมอาคารโกดัง  2 คูหา ต้ังอยูท่ีถนนกิ่งแกว  ตําบล 
ราชาเทวะ  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปนคลังเก็บสินคา/พัสดุภณัฑของบริษัทฯ โดยจดทะเบียน 
สิทธิการเชากับบริษัท ลาฟแลนด จํากัด มีกาํหนดระยะเวลา  ดังนี้  :- 
      -  อาคารเลขท่ี  93/30  ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2543 ถึงวันท่ี 16 เมษายน  2563  
     -  อาคารเลขท่ี  93/31  ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2543 ถึงวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 
                         มูลคาตามบัญชี  ณ 31 ธันวาคม 2550     =  2,196,127.79 บาท 
 

(4 ) บริษัทฯ  เปนเจาของท่ีดิน 27 แปลง  รวมเนื้อท่ีดิน 477 ไร 1 งาน  45.8  ตารางวา  
 โดยมีรายละเอียดท่ีดนิพอสรุปไดดังนี.้- 
 

 

ลําดับท่ี เอกสารสิทธ์ิ 
จํานวน ท่ีตั้งของท่ีดิน รวมเนื้อท่ีดิน 

แปลง ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 

1 โฉนด 1 คลองใหม 
(คลองใหมบางชาง) 

สามพราน  
(ตลาดใหม) 

นครปฐม 
(นครชัยศรี) 

5   0 00 

2 โฉนด 9 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 159   2 68 
3 โฉนด     14 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 290   0     11.8 
4 น.ส. 3 ก. 3 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 22   2 66 

                 

    มูลคาท่ีดินรอการพัฒนา ณ 31 ธันวาคม 2550   =      61,060,000.- บาท 
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5.2  เคร่ืองหมายการคา 
        บริษัทฯ เปนเจาของลิขสิทธ์ิเคร่ืองหมายการคา  รวม 15 ตรา ดังนี้   
                           ลําดับท่ี             ตรา                                        
 
 

 1 ) 
 
 
 2 ) 
 
 
 3 ) 
 
  

 4 )  

 

 
 5 )   
 
 
 
 6 ) 
 
 
  
 
 7 )    
 
 
 8 ) 
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 9 ) 
 

 
 

 10 ) 
 
 
 
 
 11 ) 
 
 
 
 
 12 )                                      
                                                                              
 
 
 13 ) 
 
 
 
 14 ) 
 
 
 
 15 ) 
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5.3 บริษัทยอย 

 

                    5.3.1  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด             
          1) ท่ีดินและอาคาร   
           1.1  บริษัท ส. ปศุสัตว จาํกัด ทําสัญญาเชาท่ีดนิท่ีตําบลพญาเยน็ อําเภอปากชอง  

   จังหวดันครราชสีมา ประมาณ 100 ไร มีรายละเอียดดังนี ้
              - ระยะเวลา        :  สัญญาเชาส้ินสุดวันท่ี 30  กันยายน  2552 
              - อัตราคาเชา        :  86,400.- บาทตอป (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2552) 
              - ขอตกลงในสัญญาฯ :  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาการเชาในวนัท่ี 30  กันยายน  2552 
                       บริษัทฯ สามารถเชาตอไดอีกรวม 8 ป โดยเปนการเชาตอ  
                       3 คราว ซ่ึง 2 คราวแรกเชาตอไดคราวละ 3 ป และคราวท่ี 3
                       เชาตอไดอีก 2 ป สวนอัตราคาเชาจะเพิ่มจากเดิมคราวละ  
                       20% ของอัตราคาเชางวดสุดทาย 

        มีอาคารสํานักงานและโรงเรือนรวม 30 หลัง  
        มูลคาตามบัญชี ณ 31  ธันวาคม  2550    =   36,272,005.88  บาท 

   1.2 บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด เปนเจาของสิทธิครอบครองท่ีดิน 1 แปลง เนื้อท่ีดิน 90  
    ตารางวา ต้ังอยูติดกับท่ีดินตามขอ 1.1 ใชเปนท่ีต้ังของแหลงน้ําและเคร่ืองสูบน้ํา 

  เพื่อนาํน้ํามาใชในโรงเรือนเล้ียงสุกร  
       มูลคาตามบัญชี ณ 31  ธันวาคม  2550    =   500,000.-  บาท 

 

      2)  การสงเสริมการลงทุน 
บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขท่ี 1742/2537 
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2537 โดยไดรับ 
การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสุกรพันธุประเภท 1.4 การขยายพันธุสัตว 
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    5.3.2  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด  
                 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากดั เปนเจาของท่ีดนิ 44 แปลง รวมเนื้อท่ีดนิ 381 ไร 41.20 ตารางวา  
 

ลําดับท่ี เอกสารสิทธ์ิ 
จํานวน
แปลง 

ท่ีตั้งของท่ีดิน รวมเนื้อท่ีดิน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 

1 โฉนด     22 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 244  1       21.5 
2 น.ส. 3 ก. 4 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 54  1 86 
3 โฉนด 2 ตาลเดี่ยว แกงคอย สระบุรี 27 1 7 
4 โฉนด 3 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี   15 2 58 
5 โฉนด 5 ทับกวาง แกงคอย สระบุรี 7 2       13.7 
6 โฉนด 5 คูบัวใต เมือง ราชบุรี  31 2 1 
7 โฉนด 2 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพฯ  0  0 57 
8 โฉนด 1 ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ  0  0 97 

 
       มูลคาท่ีดิน ณ 31 ธันวาคม 2550  =      85,853,003.02  บาท 

 

    5.3.3  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด  
             บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด เปนเจาของท่ีดนิ 25 แปลง รวมเนื้อท่ีดนิ 285 ไร 91 ตารางวา  
 

ลําดับท่ี เอกสารสิทธ์ิ 
จํานวน
แปลง 

ท่ีตั้งของท่ีดิน รวมเนื้อท่ีดิน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 

1 โฉนด        2 ทาทราย เมือง สมุทรสาคร 10 0         0 
2 โฉนด 21 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 265 1 1 
3 น.ส. 3 ก.  2 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 9 3 90 

 
      มูลคาท่ีดิน ณ 31 ธันวาคม 2550 =    63,381,718.05  บาท 
    ท่ีดินสวนท่ีตีเพิ่ม   =   10,686,188.00  บาท 
     ท่ีดินสุทธิ  = 74,067,906.05  บาท

      
 

      มูลคาอาคารและส่ิงปลูกสรางสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2550 =      5,951,935.68  บาท 
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  5.4  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

                        ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอยและบริษทัรวมในธุรกจิตาง ๆ ดังนี ้
 

 
ชื่อบริษัท ธุรกิจ 

เงินลงทุน/
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

 บริษัท ส.  ปศุสัตว  จํากัด ฟารมสุกรพันธุ 39,797,500.00      5.47% 

บริษัทยอย บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ขายสินคาบริโภค 103,211,370.00    14.18% 

 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง  จํากัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป 74,747,555.00    10.27% 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 217,756,425.00  

 บริษัท สี่มุมเมือง  จํากัด ขายสงสินคาบริโภค 6,544,155.00      0.90% 

บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด เทรดด้ิง (สงออกและนําเขา)        3,476,997.00      0.48% 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,021,152.00  

รวมเงินลงทุนท้ังหมด 227,777,577.00  

 

นโยบายในการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ  เขาไปดแูลและควบคุมการดําเนนิงานในกิจการของบริษัท
ยอย และบริษทัรวม 
 

บริษัทรวม 
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6.  โครงการในอนาคต 
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 

 

  บริษัทฯ เปนผูผลิตอาหารขบเคี้ยวท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกรต้ังแตป 2548 ท่ีผานมา และถือวาเปนผูผลิต 
รายเดียวและรายแรกของประเทศไทย โดยมียอดจําหนายท้ังสงออกและในประเทศ  ณ ส้ินป 2550  80 ลานบาท และมี
แนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง และเพื่อเปนการขยายฐานอาหารขบเคีย้วตอไป  บริษทัฯ มีโครงการที่จะผลิต  sea snack 
กลาวคือ ใชวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล เชน กุง ปลา มาผลิตเปนอาหารขบเค้ียว 
  ในป 2551 บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกรประเภทพรอมรับประทานและพรอม
อุนรับประทานออกสูตลาด อาทิ ขาหมูพะโล และหมูแดง เปนตน 
  บริษัทฯ จะมีการแตงต้ัง Franchisee ซ่ึงเปนโครงการรวมมือกับบริษัทผูผลิตเนื้อสัตวแปรรูปในประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด เพื่อผลิตอาหารไทยจําพวกกนุเชียง  แหนม  หมูยอ  ไสกรอกอีสาน  หมูหยอง เพือ่จําหนายในประเทศ
กลุมสหภาพยโุรป ซ่ึงคาดวาจะมีผลผลิตออกสูตลาดในไตรมาส 2  ของป 2551 และมีแผนท่ีจะสงสินคาออกไปยังประเทศ
นอกกลุมสหภาพยุโรป เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา   อังกฤษ  ออสเตรเลีย  นิวซีแลนด และญ่ีปุน ฯลฯ 

บริษัทยอย:- 
บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 
 บริษัท ส. ปศุสัตว จาํกัดเปนบริษัทท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) ในเขต 3 ซ่ึงบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกจิการผลิตสุกรพันธุ ประเภท 1.4 การขยายพนัธุสัตว สิทธิ
ประโยชนท่ีไดจาก BOI ดังกลาวจะครบกาํหนดการสงเสริมฯ ในเดอืนกมุภาพนัธ 2552   แตสืบเนื่องจากสัดสวน
โครงสรางผูเล้ียงสุกรไดปรับเปล่ียนจากเกษตรกรรายยอยไปสูผูเล้ียงรายใหญของประเทศเพียงจํานวนนอยราย   ฉนัน้  
ธุรกิจการเล้ียงสุกรพันธุเพื่อขายเกษตรกรรายยอยท่ีไมมีศักยภาพในการผลิตสุกรพนัธุ 2 สายเลือดดวยตนเองจงึไมแจมใส
เทาท่ีควร  แตโดยท่ีความตองการสุกรขุนเพือ่การบริโภคในประเทศ และแชแข็งสงออก ยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง  
บริษัทฯ จึงไดใชโรงเรือนและอุปกรณท่ีมีอยูเดิมปรับเปล่ียนธุรกิจจากการจําหนายสุกรพันธุมาเปนสุกรขุน 3 สายเลือด
ต้ังแตตนป 2550 ซ่ึงจะเร่ิมมีผลผลิตสุกรขุน 3 สายเลือดออกสูตลาดต้ังแตตนป 2551 เปนตนไป และในอนาคตบริษทัฯ จะ
จําหนายสุกรขุน 3 สายเลือดแทนสุกรพนัธุ ซ่ึงจะทําผลกาํไรท่ีมากกวา เนื่องจากสถานะการณไดเปล่ียนไป 
บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

 เนื่องจากอาหารท่ีจําหนายในตลาดสดไดมีราคายอมเยาวกวาตลาด Supermarket ประกอบกับเศรษฐกิจ 
ท่ีกระทบตอกําลังซ้ือของผูบริโภค ผนวกกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีฐานะระดับกลางลงลางยังนยิมชมชอบการ 
จับจายอาหารในตลาดสด สงผลใหยอดขายของบริษัทฯ เติบโตอยางตอเนือ่ง และสรางผลกําไรไดดียิง่ข้ึนกวาเดมิ  
แนวโนมในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะนําอาหารประเภทท่ีจําหนายใน Supermarket อยูเดิมประยกุต เพื่อจาํหนาย 
ในตลาดสด และตลาดนอกหางสรรพสินคา เพื่อเสริมสรางยอดขาย และผลกําไรตอไป 
บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
 เนื่องจากตนทุนผลิตไดเพิ่มสูงข้ึนอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะตนทุนวัตถุดิบประเภทปลา บริษัทฯ จงึมี 
โครงการที่จะลดคาใชจายท่ีเปนตนทุนหลักท่ีสามารถจะลดได อาทิ คาใชจายฝากแชวตัถุดิบ  คาน้ําแข็งท่ีใชเพื่อเปน 
สวนผสมของอาหารและรักษาความเย็นในชวงขนสง  บริษัทฯ จึงมีโครงการท่ีจะสรางโรงผลิตน้ําแข็งของตนเอง 
ทดแทนการซ้ือจากบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ก็มีโครงการยกระดับมาตรฐานคุณภาพเพื่อเขาเกณฑ HACCP  โดยมี 
แผนท่ีจะสรางโรงแลปลาข้ึนเปนสัดสวนเพ่ือรองรับการขยายตลาดสงออกท่ียังเติบโตอยางตอเนื่อง 
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7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ีดําเนินการอยูในช้ันศาลแตอยางใดในป พ.ศ. 2550 
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                                                    8.  โครงสรางเงนิทุน 
             (1)  หลักทรัพยของบริษัทฯ มีอยูประเภทเดียว คือ หุนสามัญ โดยมิไดออกหลักทรัพยประเภทอ่ืน  
ท่ีเปนตราสารหนีแ้ตอยางใด   บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และชําระเตม็มูลคาแลว 80,850,000 บาท แบงเปน 
หุนสามัญ 8,085,000 หุน ราคาท่ีตราไว หุนละ 10.00 บาท  บริษัท มิไดมีขอตกลงใด ๆ กาํหนดไวเปนหนังสือ 
สัญญาระหวางผูถือหุนรายใหญ 
 

(2)  รายละเอียดเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 20 รายแรก ณ วันท่ี 28  ธันวาคม  2550 มีดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ จํานวนหุน 
อัตราสวนรอยละ    

ของจํานวนหุนท้ังหมด 
1 นายเจริญ  รุจิราโสภณ 2,317,500 28.66 
2 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั  

เพื่อผูฝาก 
 

2,228,322 
 

27.56 
3 บริษัท เอส เค เค ฟูด จาํกดั 1,622,550 20.07 
4 นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ 565,950  7.00 
5 นางนิรมล  รุจริาโสภณ 393,277 4.86 
6 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 392,700  4.86 
7 บริษัท ไทยฟูดอินดัสทรี จํากดั 320,544  3.96 
8 บริษัท ภพเทรด จํากัด 40,425  0.50 
9 นางยวุดี  ทรัพยรุงทวีผล 40,425  0.50 
10 นายชัยวัฒน  ทรัพยรุงทวีผล 17,325 0.21 
11 บริษัท เมโทร อะโกรอนิดัสทรี จํากดั 12,820 0.16 
12 นางประภาวดี  เตียงลัดดาวงศ 11,550 0.14 
13 นายบุญเอก  เตียงลัดดาวงศ 9,240 0.11 
14 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 

COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 
 

8,085 
 

0.10 
15 น.ส. พัฒนา  ขันทะชา 7,414 0.09 
16 น.ส. ดารารัตน  อัสนี 5,775 0.07 
17 นายสุรพนัธ  ปุสสเด็จ 5,775 0.07 
18 นางกนิษฐา  ปุสสเด็จ 5,775 0.07 
19 นางมณวิภา  อรรถยุติ 5,775 0.07 
20 นายชีวนิ  ปุสสเด็จ 5,775  0.07 
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 สําหรับโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมภายในกลุมของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี ้
 

บริษัทยอยและบริษัทรวม 
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ (%) 

ทางตรง ทางออม รวม 
1.  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด      90 2.93 92.93 
2.  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 88.11 3.49 91.60 
3.  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 50.47     43.12 93.59 
4.  บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากัด      49       49 
5.  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จาํกดั      48       48 

 
             (3)  นโยบายการจายเงินปนผล 
 

 

  ก.  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
                           จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังชําระภาษีเงินไดของแตละป  

  ยกเวนมีเหตุจําเปน  
 
 

      ข.   บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 
  จายเงินปนผลโดยพจิารณาจากผลประกอบการ และ/หรือสภาพคลองหลังการตั้งสํารอง 
  ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
 
 

      ค.   บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 
  จายเงินปนผลโดยพจิารณาจากผลประกอบการ และ/หรือสภาพคลองหลังการตั้งสํารอง 
  ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
 
 

      ง.    บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
  จายเงินปนผลโดยพจิารณาจากผลประกอบการ และ/หรือสภาพคลองหลังการตั้งสํารอง 
  ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 
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9.   การจัดการ 

 

             (1)  โครงสรางการจัดการ 
 การจดัองคกรของบริษัทฯ แบงออกเปนสองสวน คือ  

- สวนการบริหารระดับนโยบายและการกํากบัดูแล  
- สวนการจัดการ ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลการดําเนนิการของบริษทัฯ ในระดับปฏิบัติการ 

สวนแรกประกอบดวย 
                    1.    คณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2550 ประกอบดวยกรรมการ 7 ทานดังนี้ : 

1) นายสมชาย    สกุลสุรรัตน            ประธานกรรมการ 
2) นางนิรมล รุจิราโสภณ  กรรมการ 
3) นายธนกฤต รุจิราโสภณ  กรรมการ 
4) นางสาวปญจมา        วภิามาส  กรรมการ  
5) นายเจริญพนัธ พันธุมงคล  กรรมการอิสระ   
6) นายประสาร มฤคพิทักษ  กรรมการอิสระ  
7) นายชูศักดิ์       วิจกัขณา  กรรมการอิสระ 

 

            คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
                           1.  ปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน            
                                 มติท่ีประชุมผูถือหุน 
      2.  กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนนิงานของบริษัทฯ 
      3.  กํากับและควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนดไวอยาง 
       มีประสิทธิภาพ 
       4.  คัดเลือกแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอ่ืน 
       5.  พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเร่ืองตาง ๆ ใหท่ีประชุมผูถือหุนพจิารณา 
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                    2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน คือ 

     1) นายเจริญพันธ พันธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
     2) นายประสาร มฤคพิทักษ  กรรมการตรวจสอบ 
     3) นายชูศักดิ์ วิจกัขณา   กรรมการตรวจสอบ 
 

              คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
      1. สอบทานรายงานและงบการเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน 
             เพยีงพอ และเช่ือถือได 
       2. กํากบัดแูลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีมีความ 
             เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 
      3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
      4. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
      5. ดูแลมิใหเกดิกรณีขัดแยงทางผลประโยชนภายในบริษทัฯ 
      6. ปฏิบัติการอืน่ใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามความเห็นชอบของ 
     กรรมการตรวจสอบ 
      7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดานการกํากับดูแลกิจการ 
     ของบริษทัฯ และเปดเผยไวในรายงานประจําป โดยรายงานดังกลาวลงนามโดย 
     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

              คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบมีกําหนดการประชุมทุก ๆ 3 เดือน และ/หรือ 
มีการประชุมคร้ังพิเศษตามความจําเปน โดยในป 2550  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 7 คร้ัง    
มีรายละเอียดการเขารวมประชุมดังนี ้
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง เขารวมประชมุ / คร้ัง 
1 นายสมชาย    สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการ 7 
2 นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ 6 
3 นายธนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการ 7 
4 นางสาวปญจมา  วภิามาส  กรรมการ 6 
5 นายเจริญพนัธ พันธุมงคล กรรมการอิสระ 7 
6 นายประสาร มฤคพิทักษ กรรมการอิสระ 7 
7 นายชูศักดิ์       วิจกัขณา  กรรมการอิสระ 7 

 

                 เลขานุการบริษทั ไดแก นางกชกร  วิฒิธามาตย 
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                สําหรับสวนท่ีสองในการจดัองคกรของบริษัทฯ ดานการปฏิบัติการนั้น บริษัทฯ มีฝายจัดการท่ี
ผูบริหารระดับสูงท่ีเรียกวา  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO)  ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบในดานอํานวยการให
การประกอบธุรกิจของบริษัทเปนไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดขึ้น และเหน็ชอบโดย 
ผูถือหุน และมีอํานาจบังคับบัญชาพนกังานของบริษัทฯ ทุกระดับช้ัน  
 

 (2)    การสรรหากรรมการและผูจัดการ  
 ในการสรรหากรรมการบริษทัฯ นัน้ คณะกรรมการบริษัท ทําหนาท่ีสรรหาผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
แลวนาํเสนอขออนุมัติและแตงต้ัง ในท่ีประชุมผูถือหุน ตามหลักเกณฑดงันี้ :- 
                        1)  ผูถือหุนหนึง่ราย มีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
                        2)  ผูถือหุนแตละราย จะตองใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียว  
                               หรือหลายคนเปนกรรมการบริษัทก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากหรือนอย  
                               เพียงใดไมได 
                        3)   การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน หากคะแนน  
                                เสียงเทากันประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

         

 ในการแตงต้ังผูบริหาร ใชหลักเกณฑดังนี ้:- 
                        1)   ตําแหนงประธานกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทเปนผูพจิารณาแตงต้ัง 
                       2)   ตําแหนงกรรมการผูจัดการลงมา จนถึงตาํแหนงผูจัดการฝาย                                       
  ประธานเจาหนาท่ีบริหารเปนผูพิจารณาแตงต้ัง 
 

             (3)   คาตอบแทนผูบริหารป 2550 
                     คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทักําหนด ซ่ึงสัมพันธกับ
ผลการดําเนินงานของบริษทัและผลงานของผูบริหารแตละทาน โดยในป 2549 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตาง ๆ 
ใหแกคณะกรรมการบริษัท  และผูบริหารดงันี้ :- 
                     (3.1)   คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงนิ 

(ก) คาเบ้ียประชุมและบําเหน็จรวมของกรรมการบริษัท  775,000.- บาท   
1.  นายสมชาย    สกุลสุรรัตน         350,000.- บาท     

                 2.  นายเจริญพันธ พันธุมงคล  240,000.- บาท    
                 3.  นายประสาร มฤคพิทักษ    87,500.- บาท    

 4.  นางสาวปญจมา วิภามาส    45,000.- บาท  
 5.  นายชูศักดิ์       วิจกัขณา    52,500.- บาท    
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(ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร 
 

รายการ จํานวนเงินรวม  (บาท) 

ป 2551 ป 2550 ป 2549 
คาตอบแทนรวมของผูบริหาร  7,928,602.- 7,510,450.- 
ประมาณการคาตอบแทนของผูบริหาร 8,745,880.-   
          

(3.2)   คาตอบแทนอ่ืน 
                                          บริษทัฯ มิไดจายคาตอบแทนอ่ืนใดอีก 
 

             (4)    การกํากับดแูลกิจการ 
                      คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Good Practices) ซ่ึงตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยกําหนดเปนแนวทางไวสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ตระหนักเปนอยางดีวาการกาํกับ 
ดูแลท่ีดีมีความสําคัญตอการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของบริษทัฯ รวมท้ังการสรางเสริมความเช่ือม่ันของ 
ผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกฝาย ท้ังนี้  โดยจัดใหการบริหารงานมีความโปรงใส 
ทุกข้ันตอน บริษัทฯ ไดกาํหนดนโยบายสนับสนุนการกํากบัดูแลกจิการโดยครอบคลุมหลักการสําคัญ ดังนี ้

- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
- คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกกจิการในระยะยาว โดยบริหารงาน      

อยางรอบคอบ ดําเนนิงานทุกดานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และดูแลปองกนัมิให
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน 

- การดําเนินงานมีความโปรงใสทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอแกผูเกีย่วของทุกฝาย 

- การดําเนินธุรกจิของบริษัทฯ มีการคํานึงถึงความเส่ียงในดานตาง ๆ  อยูเสมอ โดยมีระบบบริหาร
และควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดองคจริยธรรมท่ีกรรมการและพนักงานของบริษทัฯ จะตองถือปฏิบัติ 
 

             (5)    การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
       การดแูลเร่ืองการใชขอมูลภายในกําหนดไวดังนี ้:- 

- แจงใหผูบริหารรับทราบภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัทําและเปดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย 

- แจงใหผูบริหารรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย นับต้ังแตไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหาร 
- กําชับใหกรรมการและผูบริหารรักษาขอมูลภายในท่ีสําคัญเปนความลับจนกวาจะไดรายงานตอ

ตลาดหลักทรัพยฯ 
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             (6)   บุคลากร 
                     โครงสรางหนวยงานของบริษทัฯ จดัไวดังนี ้:- 

 

หนวยงานของบริษัทฯ 
Manpower 

(Headcount) 
สํานักประธานฯ  9 
สํานักบัญชีและการเงิน 37 
สํานักทรัพยากรมนุษยและธุรการ 28 
สํานักการตลาด 72 
กิจการผลิต 440 
งานวชิาการ, วจิัยพฒันาและควบคุมคุณภาพ 42 
งานจดัซ้ือ 7 
งานงบประมาณ 3 
งานสารสนเทศ 4 

รวมพนักงานเจาหนาท่ีท้ังส้ิน 642 
         

คาตอบแทนท้ังหมดของบริษัทฯ 

 
ป 2550 ป 2549 

จํานวนราย จํานวนเงินรวม  
(บาท) 

จํานวนราย จํานวนเงินรวม  
(บาท) 

เงินเดือน  80,321,822.-  81,180,595.- 

โบนัส 642              - 657              - 
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ  22,397,196.02  25,206,088.22 
รวม  642 102,719,018.02 657 106,386,683.22 

 

 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในป 2550  
1) จัดอบรมผูบริหาร และพนักงานระดับหัวหนางานทุกระดบัในเร่ือง การประเมินผล 

                                   การปฏิบัติงานแบบ KPIs 
2) จัดอบรมพนกังานในโรงงานใหมีความรู ความเขาใจในระบบ GMP รวมทั้งการกําจัดแมลง

และสัตวนําโรค 
3) สงพนักงานสายวิชาการไปอบรมวิธีการตรวจสอบที่รวดเร็ว เพื่อความปลอดภยัของอาหาร 
4) สงพนักงานทุกระดับเขารับการอบรมกับสถาบันอบรมภายนอกในหลักสูตรดาน Technical 

และ Non Technical อาทิ การเพิ่มผลผลิต  การบําบัดน้ําเสียในสถานประกอบการ  
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10.  การควบคุมภายใน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ ซ่ึงสรุปไดวา บริษัทฯ ได
ดําเนินการท่ีมีความพอเพียง และความรัดกมุในดานตาง ๆ ดังนี้  :- 

- มีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจท่ีชัดเจน และวดัผลได 
- มีโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม โดยการแบงการดําเนินงานออกเปนสายงานตาง ๆ   มี

ผูบริหารหลายคนแบงแยกกนัรับผิดชอบแตละสายงานโดยตรง ชวยใหฝายบริหารระดับสูง
สามารถอํานวยการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีระเบียบงานและระบบปฏิบัติงานท่ีรัดกุมวางไว
สําหรับสายงานดานตาง ๆ  เชน ดานทรัพยากรมนุษยและธุรการ การบัญชีและการเงิน การ
จัดซ้ือการขายและการตลาด การงบประมาณ และการสารสนเทศ เปนตน 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีของผูบริหารแตละระดับในแตละสายงานอยางชัดเจน 
- การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎเกณฑของทางการและตามบทบัญญัติของกฎหมาย

อยางเครงครัด 
- เอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถวนและจัดไวเปนหมวดหมู 
- มีการวางนโยบายบัญชีตามหลักการและมาตรฐานบัญชีท่ีไดรับการรับรองโดยท่ัวไป 
- มีระบบควบคุมภายใน สําหรับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทฯ และผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว   
 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบงบการเงิน
ประจําป พ.ศ. 2550 ไดทําการศึกษา และประเมินประสิทธิภาพระบบการควบุคมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ 
ตามท่ีเห็นจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุม และเหมาะสม
ซ่ึงจากการศึกษาและการประเมินดังกลาว ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญของระบบควบคุมภายในดาน
บัญชีท่ีอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ 
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รายงานกจิกรรมสอบทานระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในในรอบป 2550 
 

   คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  อุตสาหกรรมอาหาร  ส.ขอนแกน จาํกัด  (มหาชน)  
ประกอบดวยกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยมีนายเจริญพนัธ  พันธุมงคล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ   
นายประสาร  มฤคพิทักษ  และนายชูศักดิ์   วิจักขณา  เปนกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงกรรมการตรวจสอบ 
แตละทานไมไดเปนเจาหนาท่ีบริหาร  หรือพนักงาน  หรือผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ แตอยางใด 
 

   ในป 2550  คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ตามขอบเขต 
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการดแูลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ  
ใหมีความโปรงใส  เช่ือถือไดและถูกตองเพียงพอ  ตลอดจนกํากบัดแูลใหบริษัทฯ ใหมีระบบการควบคมุและ 
การตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบและ 
ขอบังคับท่ีเกีย่วของ  รวมท้ังการใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทัฯ  การตรวจสอบดังกลาวส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 
 

   บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป   
มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  โดยมีระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  พรอมท้ังระบบการควบคุมและ 
ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ  การปฏิบัติงานตาง ๆ สอดคลองและเปนไปตาม 
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเกีย่วของ  การบริหารจัดการมีความโปรงใส  และรายงานทางการเงิน 
ตาง ๆ ถูกตองเพียงพอและเหมาะสม 
 
 
       …….………………………. 
         (นายเจริญพันธ   พันธุมงคล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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11. รายการระหวางกัน 
 

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนั โดยเกี่ยวของกันดงันี ้
 

  1.    การถือหุน 
1.1  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนใน :- 
  -  บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด       92.93% 
        -  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากดั     93.59% 
  -  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด      91.60%  
        -  บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากดั       49.00%   
  -  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จาํกัด                 48.00% 
 

 1.2  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด ถือหุนใน :- 
   -  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จาํกัด (มหาชน)    4.86%   
                             -  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด      6.92% 
 

 1.3  บริษัท เอส เค เค ฟูด จาํกดั ถือหุนใน :- 
   -  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จาํกัด (มหาชน)   20.57%  
   -  บริษัทมหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากดั                48.94% 
 
 

2. กรรมการ   
 กรรมการของบริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน)  เปนกรรมการ 

                     ของบริษัทยอย ( บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด,  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จาํกัด และ 
                     บริษัท เอส เค เค ฟูด จาํกดั ) 
 
 

    3.   รายการธุรกิจรวมกัน 
  การซ้ือขายสินคา 
  3.1  ในป 2550 บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากดั (มหาชน) ซ้ือสินคาจาก 
                                      บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด  จํานวนเงิน  171.4  ลานบาท 
 

  3.2  ในป 2550 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ซ้ือสินคาจาก :- 
                                      -  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จาํกัด (มหาชน)  จํานวนเงิน    23.5  ลานบาท 
  -   บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด จํานวนเงิน  113.1  ลานบาท 



                     (1) งบการเงิน   

                            ก.  รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

                                  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดตรวจสอบงบการเงิน 

ของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  โดยการตรวจสอบงบการเงินดังกลาวตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปเพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปหรือไมเพียงใดนั้น สํานักงานฯ ไดศึกษาและ

ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นจําเปนเพื่อประโยชนในการกําหนด

ขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสํานักงานฯ ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ

ของระบบการควบคุมภายในดานบัญชีท่ีอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอการแสดงความเห็นตองบการเงิน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550

                          ข.  ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

                                ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม  มีสินทรัพยรวม ณ วนัสิ้นป 2550   953.70 

 ลานบาท  เพิ่มข้ึน 57.34 ลานบาท จาก 896.36 ลานบาท ณ สิ้นป 2549   และหนี้สินรวมเพิ่มข้ึน  67.83 ลานบาท 

 จาก 668.97  ลานบาท  ณ สิ้นป 2549 เปน 736.80 ลานบาท ณ สิ้นป 2550  โดยสัดสวนของผูถือหุนลดลง 10.50

 ลานบาท  หรือลดลงเทากับรอยละ 4.62   โดยมีรายละเอียดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  และงบการเงินรวม 

ดังนี้
ขอมูลจากงบดุล (เฉพาะบริษัทฯ) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550/2549

(หนวย : ลานบาท)

ป 2550 ป 2549 ผลตาง เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด) 

1. สินทรัพยรวม 728.07 676.87 51.20                 7.56                    

2. หนี้สินรวม  478.32 430.73 47.59                 11.05                  

3. สวนของผูถือหุน 249.75 246.14 3.61 1.47

ขอมูลจากงบการเงินรวม (บริษัทฯ และบริษัทยอย) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550/2549

(หนวย : ลานบาท)

ป 2550 ป 2549 ผลตาง เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด) 

1. สินทรัพยรวม 953.70             896.36             57.34 6.40

2. หนี้สินรวม  736.80             668.97             67.83 10.14

3. สวนของผูถือหุน 216.89             227.39             -10.50 -4.62

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน)
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12.   ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน



ขอมูลพื้นฐานจากงบการเงินรวม (หนวย : พันบาท )
ป 2550 ป 2549 ป 2548 ป 2547

ยอดขายสุทธิ 995,121.00 961,951.00 907,654.00 915,177.00

รายไดอ่ืน ๆ 19,500.00 20,310.00 19,381.00 24,692.00

          รายไดรวม 1,014,621.00 982,261.00 927,035.00 939,869.00

ตนทุนขาย 750,324.00 695,477.00 657,179.00 716,560.00

คาใชจายในการขายและบริหาร 226,487.00 216,999.00 220,192.00 170,851.00

ดอกเบ้ียจาย 39,940.00 38,685.00 28,042.00 29,083.00

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 4,480.00 6,130.00 2,129.00 325.00

          กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -6,698.00 24,129.00 18,357.00 20,053.00

                       ค.  อัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ  (รอยละ)
  

ป 2550 ป 2549 ป 2548 ป 2547

กําไรข้ันตนตอยอดขายสุทธิ 24.60 27.70 27.60           21.70

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอยอดขายสุทธิ (0.67) 2.51 2.02             2.19

ผลตอบแทนตอทรัพยสินรวม (0.70) 2.69 2.00             2.32

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนรวม (3.09) 10.61 7.53           12.03

อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 0.66 0.66 0.65             0.70

ระยะเวลาการเก็บหนี้ (วัน) 58                  53              55          49

ระยะเวลาการดํารงสินคาคงคลัง (วัน) 41                  37              35          25

หนี้สวนรวมตอสวนของผูถือหุน (เทา) 3.40 2.94 2.76            4.19

หนี้สินรวมตอสินทรัพยรวม (เทา) 0.77 0.75 0.73            0.81

ความสามารถในการจายดอกเบ้ีย (เทา) 0.95 1.80 1.77            1.80

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (คร้ัง) 2.14 2.08 1.85            2.26

อัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม (คร้ัง) 1.04 1.07 0.99            1.08

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน)
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       (หนวย: พันบาท)

รายการ ป 2550 ป 2549 ป 2548 ป 2547

รายไดรวม 1,014,621.00   982,262.00      927,035.00      939,869.00      

ยอดขายสุทธิ 995,121.00      961,951.00      907,654.00      915,177.00      

กําไรสุทธิ -6,698.00 24,129.00        18,357.00        20,053.00        

สินทรัพยรวม                                                            953,695.00      896,358.00      916,505.00      865,838.00      

สวนของผูถือหุน                                                       216,892.00      227,390.00      243,702.00      166,751.00      

ทุนจดทะเบียน 80,850.00        77,000.00        70,000.00        70,000.00        

จํานวนหุนท่ีออกและชําระแลว (พันหุน) 8,085.00          7,700.00          7,000.00          7,000.00          

มูลหุนท่ีตราไว (บาท) 10.00               10.00               10.00               10.00               

ราคาหุนตามบัญชี (บาท)                                          29.56               32.28               37.64               27.31               

กําไร (ขาดทุน) ตอหุน -1.11 3.94                 3.26                 3.92                 

เงินปนผล (บาท) ตอหุน 0.50                 0.12                 1.25                 0.25                 

หุนปนผล (หุน) 385,000 หุน 700,000 หุน

ราคาตลาดของหุน  ณ ส้ินป (บาท) 13.80               19.10               17.20               18.10               

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากบริษัทรวม -722.00 -6.00 1,254.00 -689.00

ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้โดยเฉล่ีย (วัน) 58                    53                    55                    49

ระยะเวลาการดํารงสินคาคงคลัง (วัน) 41                    37                    35                    25

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน)

จุดเดนในการประกอบการของบริษัท (จากงบการเงินรวม)
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ฐานะทางการเงินจากงบการเงินรวม

                      (หนวย: พันบาท)

ฐานะทางการเงิน ป 2550 ป 2549 ป 2548 ป 2547

สินทรัพยหมุนเวียน 436,300 372,380 363,639 387,895

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (สุทธิ) 463,962 464,278 490,515 420,755

เงินลงทุนในบริษัทรวม 30,078 30,800 30,806 29,552

สินทรัพยอื่น 23,355 28,900 31,545 27,635

สินทรัพยรวม 953,695 896,358 916,505 865,837

หนี้สินหมุนเวียน 662,966 566,786 559,731 557,914

หนี้สินระยะยาว 73,837 102,181 113,073 141,172

หนี้สินรวม 736,803 668,967 672,804 699,086

สวนของผูถือหุนสวนนอย 10,551 11,545 14,678 9,510

สวนของผูถือหุน 206,341 215,845 229,024 157,241

ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ 80,850 77,000 70,000 70,000

จํานวนหุนสามัญ (พันหุน) 8,085 7,700 7,000 7,000

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน)
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บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
     เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 4,337,731          0.5% 2,716,518          0.3% 7,197,912        0.8% 611,636               0.1% 999,969               0.1% 709,040               0.1%
     เงินลงทุนชั่วคราว
     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา 175,342,935      18.4% 148,214,769      16.5% 138,018,285    15.1% 164,787,189        22.6% 132,647,670        19.6% 116,509,044        18.1%
     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                     0.0% 19,424               0.0% -                   0.0% 3,300,793            0.5% 2,576,734            0.4% 1,641,235            0.3%
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,823,210)        -0.2% (2,302,051)        -0.3% (2,216,751)       -0.2% (1,077,672)          -0.1% (913,672)              -0.1% (828,372)              -0.1%
     ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - สุทธิ 173,519,725      18.2% 145,932,142      16.3% 135,801,534    14.8% 167,010,310        22.9% 134,310,732        19.8% 117,321,907        18.2%
     เงินใหกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางรับ
       และเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 30,074,028        3.2% 28,413,355        3.2% 42,072,101      4.6% 3,996                   0.0% 7,817                   0.0% 8,764                   0.0%
     หัก : คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -                     -                     -                   -                       -                       -                       
     เงินใหกูยืมระยะสั้นและเงินทดรองแกกิจการที่เกี่ยวของกัน-สุทธิ 30,074,028        3.2% 28,413,355        3.2% 42,072,101      4.6% 3,996                   0.0% 7,817                   0.0% 8,764                   0.0%
     สินคาคงเหลือ - สุทธิ 93,996,070        9.9% 74,156,331        8.3% 65,884,429      7.2% 54,958,486          7.5% 41,368,378          6.1% 34,469,376          5.3%
     สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
        ลูกหนี้อื่น 92,453,629        9.7% 95,081,274        10.6% 60,797,041      6.6% 8,311,117            1.1% 10,171,815          1.5% 11,412,280          1.8%
        ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน 11,955,855        1.3% 11,955,855        1.3% 34,716,101      3.8% 11,955,855          1.6% 11,955,855          1.8% 11,955,855          1.9%
        ดอกเบี้ยคางรับ 14,947,934        1.6% 10,428,023        1.2% 6,665,994        0.7% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
        รายไดคาบริการคางรับ -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
        เงินทดรองจายคาโฆษณา 7,412,000          0.8% -                     0.0% 3,984,801        0.4% 7,412,000            1.0% -                       0.0% 3,984,801            0.6%
        อื่น-สุทธิ 7,602,562          0.8% 3,696,158          0.4% 6,519,094        0.7% 4,162,770            0.6% 409,280               0.1% 3,633,152            0.6%
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 436,299,534      45.7% 372,379,656      41.5% 363,639,007    39.7% 254,426,170        34.9% 199,223,846        29.4% 183,495,175        28.4%
สินทรัพยไมหมุนเวียน
     เงินฝากกับธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 1,159,855          0.1% 1,138,470          0.1% 1,135,570        0.1% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% 217,756,425        29.9% 217,756,425        32.2% 215,398,586        33.4%
     เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 30,078,126        3.2% 30,799,918        3.4% 30,806,340      3.4% 10,021,152          1.4% 10,021,152          1.5% 10,498,178          1.6%
     เงินลงทุนระยะยาวอื่น  - สุทธิ 13,520,854        1.4% 16,199,380        1.8% 16,199,380      1.8% -                       0.0% 2,678,526            0.4% 2,678,526            0.4%
     สุกรพันธุ - สุทธิ 5,731,353          0.6% 4,971,879          0.6% 5,860,669        0.6% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 261,510,622      27.4% 262,679,309      29.3% 251,813,301    27.5% 176,276,991        24.2% 177,603,618        26.2% 167,158,495        25.9%
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
     เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับ -                     0.0% 2,792,827          0.3% 3,540,405        0.4% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 196,720,269      20.6% 196,720,269      21.9% 238,702,266    26.0% 61,060,000          8.4% 61,060,000          9.0% 61,160,000          9.5%
     อื่น ๆ 8,674,654          0.9% 8,676,383          1.0% 4,808,556        0.5% 8,529,654            1.2% 8,531,383            1.3% 4,663,556            0.7%
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 517,395,733      54.3% 523,978,435      58.5% 552,866,487    60.3% 473,644,222        65.1% 477,651,104        70.6% 461,557,341        71.6%
รวมสินทรัพย 953,695,267      100.0% 896,358,091      100.0% 916,505,494    100.0% 728,070,392        100.0% 676,874,950        100.0% 645,052,516        100.0%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25482549 25482549

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2550 2550

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)
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2550 2549 2548

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

        หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 512,218,940      53.7% 419,822,945      46.8% 422,802,660    46.1% 302,676,135        41.6% 217,869,358        32.2% 200,807,814        31.1%
     เจาหนี้การคา 91,112,339        9.6% 77,560,962        8.7% 73,133,510      8.0% 55,158,492          7.6% 52,563,889          7.8% 49,944,778          7.7%
     เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                     0.0% -                     0.0% 1,145               0.0% 18,069,368          2.5% 15,005,260          2.2% 17,732,611          2.7%
     เจาหนี้คาเครื่องจักร 3,039,870          0.3% -                     0.0% -                   0.0% 3,039,870            0.4% -                       0.0% -                       0.0%
     สวนของเจาหนี้เชาซื้อที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,476,002          0.3% 1,692,289          0.2% 1,377,156        0.2% 1,592,619            0.2% 837,202               0.1% 171,050               0.0%
     สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 2,304,693          0.2% 1,824,580          0.2% -                   0.0% 2,013,361            0.3% 1,824,580            0.3% -                       0.0%
     สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 28,355,943        3.0% 37,253,090        4.2% 38,538,146      4.2% 20,000,000          2.7% 28,215,090          4.2% 30,700,146          4.8%
     เงินกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางจาย
       และเงินทดรองจากกิจการที่เกี่ยวของกัน -                     0.0% -                     0.0% 4,496               0.0% 38,392                 0.0% 12,511,904          1.8% 27,658                 0.0%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
     เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
        ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย 208,025             0.0% 2,446,373          0.3% 168,838           0.0% 29,817                 0.0% 1,602,180            0.2% 168,838               0.0%
        ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 4,080,462          0.4% 3,789,198          0.4% 3,766,822        0.4% 2,858,233            0.4% 2,468,812            0.4% 2,580,936            0.4%
        คาใชจายคางจาย 16,483,726        1.7% 20,307,736        2.3% 18,097,011      2.0% 11,388,194          1.6% 16,338,715          2.4% 14,175,380          2.2%
        อื่น ๆ 2,685,837          0.3% 2,089,269          0.2% 1,841,168        0.2% 1,829,052            0.3% 1,513,312            0.2% 1,295,556            0.2%
รวมหนี้สินหมุนเวียน 662,965,837      69.5% 566,786,442      63.2% 559,730,952    61.1% 418,693,533        57.5% 350,750,302        51.8% 317,604,767        49.2%
หนี้สินไมหมุนเวียน
     เจาหนี้เชาซื้อ - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 5,059,242          0.5% 3,496,349          0.4% 1,652,019        0.2% 3,838,104            0.5% 2,180,989            0.3% 285,084               0.0%
     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 6,252,683          0.7% 7,802,720          0.9% -                   0.0% 5,789,358            0.8% 7,802,720            1.2% -                       0.0%
     เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 62,525,880        6.6% 90,882,086        10.1% 111,420,661    12.2% 50,000,000          6.9% 70,000,000          10.3% 98,138,661          15.2%
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 73,837,805        7.7% 102,181,155      11.4% 113,072,680    12.3% 59,627,462          8.2% 79,983,709          11.8% 98,423,745          15.3%
รวมหนี้สิน 736,803,642      77.3% 668,967,597      74.6% 672,803,632    73.4% 478,320,995        65.7% 430,734,011        63.6% 416,028,512        64.5%
สวนของผูถือหุน
     ทุนเรือนหุน
        ทุนจดทะเบียน
           หุนสามัญ 8,085,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
             (2549:หุนสามัญ 7,700,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 80,850,000        8.5% 77,000,000        8.6% 70,000,000      7.6% 80,850,000          11.1% 77,000,000          11.4% 70,000,000          10.9%

           ทุนออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
           หุนสามัญ 8,085,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
             (2549:หุนสามัญ 7,700,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) 80,850,000        8.5% 77,000,000        8.6% 70,000,000      7.6% 80,850,000          11.1% 77,000,000          11.4% 70,000,000          10.9%
        สวนเกินมูลคาหุน 50,281,000        5.3% 46,970,000        5.2% 41,300,000      4.5% 50,281,000          6.9% 46,970,000          6.9% 41,300,000          6.4%
        สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน 75,918,420        8.0% 75,918,420        8.5% 76,018,420      8.3% 75,918,420          10.4% 75,918,420          11.2% 76,018,420          11.8%
        สวนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินของบริษัทยอย 10,655,836        1.1% 10,655,836        1.2% 49,019,745      5.3% -                       0.0% -                       0.0% 49,019,745          7.6%
        หุนทุนของบริษัทฯที่ถือโดยบริษัทยอย -32,617,147 -3.4% -32,681,625 -3.6% -34,452,326 -3.8% -                       0.0% -                       0.0% -34,452,326 -5.3%
     กําไรสะสม
        จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย 8,085,000          0.8% 7,700,000          0.9% 7,000,000        0.8% 8,085,000            1.1% 7,700,000            1.1% 7,000,000            1.1%
        ยังไมไดจัดสรร 13,167,538        1.4% 30,282,882        3.4% 20,138,165      2.2% 34,614,977          4.8% 38,552,519          5.7% 20,138,165          3.1%
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 206,340,647      21.6% 215,845,513      24.1% 229,024,004    25.0% 249,749,397        34.3% 246,140,939        36.4% 229,024,004        35.5%
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 10,550,978        1.1% 11,544,981        1.3% 14,677,858      1.6% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
รวมสวนของผูถือหุน 216,891,625      22.7% 227,390,494      25.4% 243,701,862    26.6% 249,749,397 34.3% 246,140,939 36.4% 229,024,004 35.5%
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 953,695,267      100.0% 896,358,091      100.0% 916,505,494    100.0% 728,070,392        100.0% 676,874,950        100.0% 645,052,516        100.0%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล(ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

2550 2549 2548

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)



งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
2550 2549 2548 2550 2549 2548

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

     รายได
        รายไดจากการขาย 995,121,113      98.1% 961,951,290      97.9% 907,653,783    97.9% 785,104,746        99.7% 728,511,472        99.1% 677,663,775        97.6%
         รายไดอื่น 
          รายไดคาที่ปรึกษา -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
          ดอกเบี้ยรับ 6,935,584          0.7% 3,668,496          0.4% 3,517,957        0.4% 711,373               0.1% 20,262                 0.0% 212,241               0.0%
          เงินปนผลรับ -                     0.0% 149,996             0.0% -                       0.0% -                       0.0% 4,050,000            0.6% -                           0.0%
          กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน -                     0.0% 717,078             0.1% 291,209           0.0% -                       0.0% 717,078               0.1% 291,209               0.0%
          กําไรจากการขายเงินลงทุน -                     0.0% -                     0.0% 571,611           0.1% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           อื่น ๆ 12,564,086        1.2% 15,774,709        1.6% 13,746,249      1.5% 1,416,564            0.2% 2,068,610            0.3% 1,646,468            0.2%
           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% -                       0.0% -                       0.0% 13,057,882          1.9%
           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม -                     0.0% -                     0.0% 1,253,899        0.1% -                       0.0% -                       0.0% 1,440,235            0.2%
     รวมรายได 1,014,620,783   100.0% 982,261,569      100.0% 927,034,708    100.0% 787,232,683        100.0% 735,367,422        100.0% 694,311,810        100.0%
     คาใชจาย
        ตนทุนขาย 750,324,416      74.0% 695,477,079      70.8% 657,178,855    70.9% 569,448,386        72.3% 517,902,533        70.4% 483,011,421        69.6%
        คาใชจายในการขายและบริหาร 226,486,899      22.3% 216,999,033      22.1% 220,191,626    23.8% 181,717,503        23.1% 172,937,087        23.5% 174,810,917        25.2%
        ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 359,236             0.0% -                     0.0% -                   0.0% 359,236               0.0% -                       0.0% -                       0.0%
        สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 721,791             0.1% 6,423                 0.0% -                   0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     รวมคาใชจาย 977,892,342      96.4% 912,482,535      92.9% 877,370,481    94.6% 751,525,125        95.5% 690,839,620        93.9% 657,822,338        94.7%
     กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 36,728,441        3.6% 69,779,034        7.1% 49,664,227      5.4% 35,707,558          4.5% 44,527,802          6.1% 36,489,472          5.3%
        ดอกเบี้ยจาย (39,940,279)      -3.9% (38,684,631)      -3.9% (28,042,200)     -3.0% (25,005,420)        -3.2% (23,678,032)        -3.2% (16,003,627)        -2.3%
     ภาษีเงินไดนิติบุคคล (4,480,329)        -0.4% (6,129,874)        -0.6% (2,128,976)       -0.2% (3,243,680)          -0.4% (4,673,647)          -0.6% (2,128,976)          -0.3%
     กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินไดนิติบุคคล (7,692,167)        -0.8% 24,964,529        2.5% 19,493,051      2.1% 7,458,458            0.9% 16,176,123          2.2% 18,356,869          2.6%
     (กําไร) ขาดทุนสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย 994,003             0.1% (835,208)           -0.1% (1,136,182)       -0.1% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป (6,698,164)        -0.7% 24,129,321        2.5% 18,356,869      2.0% 7,458,458            0.9% 16,176,123          2.2% 18,356,869          2.6%

     กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

       กําไร (ขาดทุน) สุทธิ -1.11 3.94 3.26 0.92 2.00 3.26

กําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร
     ยอดยกมาจากปกอนหลังการปรับปรุง 30,282,882        230.0% 20,138,165        66.5% 8,590,421        42.7% 38,552,519          111.4% 20,138,165          52.2% 8,590,421            42.7%
     การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม -                     0.0% -                     0.0% -                   0.0% -                       0.0% 16,448,231          42.7% -                       0.0%
     กําไรสุทธิสําหรับป (6,698,164)        -50.9% 24,129,321        79.7% 18,356,869      91.2% 7,458,458            21.5% 16,176,123          42.0% 18,356,869          91.2%
     หัก  โอนไปเปนสํารองตามกฎหมาย (385,000)           -2.9% (700,000)           -2.3% -                   0.0% (385,000)              -1.1% (700,000)              -1.8% -                       0.0%
             หุนปนผล (7,161,000)        -54.4% (12,670,000)      -41.8% -                   0.0% (7,161,000)          -20.7% (12,670,000)        -32.9% -                       0.0%
              เงินปนผล (2,871,180)        -21.8% (614,604)           -2.0% (6,809,125)       -33.8% (3,850,000)          -11.1% (840,000)              -2.2% (6,809,125)          -33.8%
     รวมกําไรสะสมสวนที่ยังไมไดจัดสรร 13,167,538        100.0% 30,282,882        100.0% 20,138,165      100.0% 34,614,977          100.0% 38,552,519          100.0% 20,138,165          100.0%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
     กําไร (ขาดทุน) สําหรับปสุทธิ -6,698,164 20.9% 24,129,321 53.5% 18,356,869 164.7% 7,458,458 -29.9% 16,176,123 83.9% 18,356,869 1004.8%
     รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
        จากกิจกรรมดําเนินงาน
           กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -994,003 3.1% 835,208 1.9% 1,136,182 10.2% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง) -978,841 3.1% 85,300 0.2% -520,321 -4.7% 164,000 -0.7% 85,300 0.4% 56,700 3.1%
           สํารองเผื่อการลดมูลคาสินคา 500,000 -1.6% -                    0.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           รายการปรับปรุง/ตัดจําหนายอุปกรณ -45,655 0.1% 28 0.0% -                      0.0% -45,655 0.2% 26 0.0% -                       0.0%
           กําไรจากการขายอุปกรณ -677,774 2.1% -688,101 -1.5% -252,363 -2.3% -187,574 0.8% -512,566 -2.7% -447,709 -24.5%
           กําไรจากการขายสุกรพอพันธุและแมพันธุ -3,487,509 10.9% -3,072,031 -6.8% -4,277,344 -38.4% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 29,244,760 -91.1% 24,364,213 54.0% 21,163,300 189.8% 20,047,198          -80.4% 14,961,495          77.6% 12,000,680          656.9%
           รายการปรับปรุงอุปกรณและคาเสื่อมราคา -                    0.0% -                    0.0% 9,924 0.1% -                       0.0% -                       0.0% 4,917                   0.3%
           คาเสื่อมราคาสุกรพันธุ 1,588,421 -4.9% 2,959,920 6.6% 2,908,085 26.1% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           สวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย -                    -                    0.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% -13,057,882 -714.7%
           สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 721,791 -2.2% 6,423 0.0% -1,253,899 -11.2% -                       0.0% -                       0.0% -1,440,235 -78.8%
           กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น -11,049 0.0% -253,049 -0.6% -571,611 -5.1% -14 0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           (กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 62,424 -0.2% 54,558 0.1% -23,420 -0.2% 62,424 -0.3% 54,558 0.3% -23,420 -1.3%
           ดอกเบี้ยจายตามสัญญาเชาการเงิน 880,388 -2.7% 507,593 1.1% -                      0.0% 880,388 -3.5% 507,593 2.6% -                       0.0%
    กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย 20,104,789        -62.6% 48,929,383        108.4% 36,675,402          329.0% 28,379,225          -113.9% 31,272,529          162.1% 15,449,920          845.7%
       และหนี้สินดําเนินงาน
     สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
           ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา -27,190,590 84.7% -10,251,042 -22.7% -11,404,285 -102.3% -32,201,943 129.2% -16,193,184 -84.0% -12,093,502 -661.9%
           ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน 19,424 -0.1% -19,424 0.0% 4,131,674 37.1% -724,059 2.9% -935,499 -4.9% 800,478 43.8%
           สินคาคงเหลือ -22,869,076 71.3% -11,280,808 -25.0% -8,619,270 -77.3% -13,590,108 54.5% -6,899,002 -35.8% 3,468,850 189.9%
           ลูกหนี้อื่น 2,627,645          -8.2% 1,751,763          3.9% 1,401,410            12.6% 1,860,698            -7.5% 1,240,465            6.4% 992,372               54.3%
           ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                    0.0% -                    0.0% 4,091,003            36.7% -                       0.0% -                       0.0% 1,523,003            83.4%
           รายไดคาบริการคางรับ -                    0.0% -                    0.0% 3,900,000            35.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
            ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้อื่น -4,519,911 14.1% -                    0.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           เงินทดรองจายพนักงาน 11,800               0.0% 3,973,001          8.8% 2,449,917            22.0% -                       0.0% 3,984,801 20.7% 2,449,917 134.1%
           เงินทดรองจายคาโฆษณา -7,412,000 23.1% -                    0.0% -                      0.0% -7,412,000 29.7% -                       0.0% -                       0.0%
           สินทรัพยหมุนเวียนอื่น -1,239,693 3.9% 2,834,736 6.3% 1,074,843 9.6% -1,074,979 4.3% 3,223,872 16.7% 1,412,127 77.3%
     หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
           เจาหนี้การคา 13,551,377 -42.2% 4,427,452 9.8% -1,680,102 -15.1% 2,594,603 -10.4% 2,619,111 13.6% -4,782,237 -261.8%
           เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน -                    0.0% -1,145 0.0% -17,643,183 -158.3% 3,064,108 -12.3% -2,727,351 -14.1% -6,328,795 -346.4%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

2548 2550 2549 25482550 2549

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแดน จํากัด (มหาชน)
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บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
 

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

           เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวขัองกัน -                    0.0% -                    0.0% -2,568,000 -23.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
           ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย -2,238,348 7.0% 2,277,535 5.0% 136,880 1.2% -1,572,363 6.3% 1,433,342 7.4% 136,880 7.5%
           ภาษีมูลคาเพิ่มคางจาย 291,264 -0.9% 22,376 0.0% 957,321 8.6% 389,421 -1.6% -112,124 -0.6% 776,639 42.5%
           คาใชจายคางจาย -3,824,010 11.9% 2,210,725 4.9% -2,013,219 -18.1% -4,950,521 19.9% 2,163,335 11.2% -2,446,215 -133.9%
           หนี้สินหมุนเวียนอื่น 596,568 -1.9% 248,101 0.5% 257,100 2.3% 315,740 -1.3% 217,756 1.1% 467,532 25.6%
               เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)  กิจกรรมดําเนินงาน (32,090,761)      100.0% 45,122,653        100.0% 11,147,491          100.0% -24,922,178 100.0% 19,288,051          100.0% 1,826,969            100.0%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
      เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกันเพิ่มขึ้น (21,385)             -0.5% (2,900)               -0.1% (1,640)                 0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
      เงินใหกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางรับและเงินทดรอง
        แกกิจการที่เกี่ยวของกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง -1,660,673 -38.3% -3,379,034 -124.4% 19,148,993 266.0% 3,821 0.6% 947 0.1% 27,873,839 3931.2%
      เงินปนผลรับจากบริษัทยอย -                    0.0% -                    0.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% 1,012,500            142.8%
      เงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มขึ้น -                    0.0% -                    0.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% (25,747,555)         -3631.3%
      เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 75,543               1.7% 2,023,750          74.5% 81,090                 1.1% 30 0.0% -                       0.0% -                       0.0%
      เงินสดจายซื้อสุกรพอพันธุและแมพันธุ (1,984,647)        -45.8% (406,201)           -15.0% -                      0.0% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     เงินสดรับจากการขายสุกรพอพันธุและแมพันธุ 6,153,598          141.9% 4,416,007          162.6% 5,067,255            70.4% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     เงินสดจายซื้ออุปกรณ (19,014,978)      -438.4% (26,454,563)      -973.8% (26,592,509)        -369.4% (11,572,910)         -1892.1% (16,485,249)         -1648.6% (20,251,667)         -2856.2%
     เงินสดรับจากการขายอุปกรณ 681,062             15.7% 1,959,051          72.1% 700,834               9.7% 187,606               30.7% 512,572               51.3% 644,302               90.9%
     เงินใหกูยืมระยะยาวและดอกเบี้ยคางรับลดลง 2,792,827          64.4% 747,578             27.5% (3,540,405)          -49.2% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง 1,729                 0.0% 1,011,064          37.2% 702,525               9.8% 1,729                   0.3% 1,011,064            101.1% 353,363               49.8%
        เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (12,976,924)      -299.2% (20,085,248)      -739.4% (4,433,857)          -61.6% (11,379,724)         -1860.5% (14,960,666)         -1496.1% (16,115,218)         -2272.8%

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

25482550 2549 2549 25482550

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแดน จํากัด (มหาชน)



47
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

บาท % บาท % บาท % บาท % บาท % บาท %

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 92,395,995        2130.1% (2,979,715)        -109.7% 51,691,236          718.1% 84,806,777          13865.6% 17,061,544          1706.2% 38,154,832          5381.2%

     เงินกูยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยคางจายและเงินทดรองจาก

       กิจการที่เกี่ยวของกันเพิ่มขึ้น(ลดลง) -                        0.0% (4,496)               -0.2% (24,217,812)        -336.5% (12,473,512)         -2039.4% 12,484,246          1248.5% 27,658                 3.9%

     เงินกูยืมระยะยาวลดลง (37,253,353)      -858.8% (21,823,631)      -803.4% (23,635,193)        -328.4% (28,215,090)         -4613.1% (30,623,717)         -3062.5% (15,797,193)         -2228.0%
     หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินลดลง (3,061,207)        -70.6% (1,577,897)        -58.1% -                      0.0% (2,704,970)           -442.3% (1,577,897)           -157.8% -                           0.0%
     เจาหนี้เชาซื้อเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,521,357)        -58.1% (2,068,460)        -76.1% 359,485               5.0% (1,649,636)           -269.7% (540,632)              -54.1% (171,050)              -24.1%
     เงินปนผลจายแกผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย -                        0.0% (449,996)           -16.6% (32,553)               -0.5% -                       0.0% -                       0.0% -                       0.0%
     เงินปนผลจาย (2,871,180)        -66.2% (614,604)           -22.6% (6,809,125)          -94.6% (3,850,000)           -629.5% (840,000)              -84.0% (8,750,000)           -1234.1%
        เงินสดสุทธิจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 46,688,898        1076.3% (29,518,799)      -1086.6% (2,643,962)          -36.7% 35,913,569          5871.7% (4,036,456)           -403.7% 13,464,247          1898.9%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,621,213          37.4% (4,481,394)        -165.0% 4,069,672            56.5% (388,333)              -63.5% 290,929               29.1% (824,002)              -116.2%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 2,716,518          62.6% 7,197,912          265.0% 3,128,240            43.5% 999,969               163.5% 709,040               70.9% 1,533,042            216.2%
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 4,337,731          100.0% 2,716,518          100.0% 7,197,912            100.0% 611,636               100.0% 999,969               100.0% 709,040               100.0%

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม :-
     เงินสดจายระหวางปสําหรับ :-
           ดอกเบี้ยจาย 38,479,265        38,515,033        28,504,498          25,429,502          23,491,613          15,816,911          
           ภาษีเงินไดนิติบุคคลจาย 7,172,210          4,119,981          2,192,144            4,816,043            3,240,304            1,992,097            
     รายการที่ไมใชเงินสดประกอบดวย :-
           ซื้ออุปกรณโดยทําสัญญาเชาการเงินและสัญญาเชาซื้อ 5,978,858          14,925,526        -                      4,062,168            13,800,292          -                       
           เจาหนี้คาเครื่องจักร 3,039,870          -                    -                      3,039,870            -                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(2 )   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝายจัดการ

 ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ จากงบการเงินรวม  มีสินทรัพยรวม ณ วันส้ินป 2550 
953.70 ลานบาท เพิ่มข้ึน 57.34 ลานบาท จาก 896.36 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 และหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน 
67.83 ลานบาท จาก 668.97 ลานบาท ณ ส้ินป 2549 เปน 736.80 ลานบาท ณ ส้ินป 2550  โดยสัดสวน
ของผูถือหุนลดลง 10.50 ลานบาท หรือลดลงเทากับรอยละ 4.62

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2550 จากงบการเงินรวมมีรายไดรวมท้ังส้ิน  
1,014.62 ลานบาท และในป 2549 มีรายได 982.26 ลานบาท รายไดเพิ่มข้ึน 32.36 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 3.29 โดยรายไดรวมแยกเปนรายไดจากการขายในป 2550  จํานวน 995.12  ลานบาท  ป 2549 
จํานวน  961.95 ลานบาท รายไดจากการขายป 2550  เพิ่มข้ึนจากป 2549 เปนเงิน 33.17  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 3.45  สวนตนทุนขายป 2550 มีจํานวน 750.32 ลานบาท  เม่ือเทียบกับรายไดจากการขาย 
 995.12 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.40  และในป 2549  มีตนทุนขาย จํานวน 695.48 ลานบาท  
เม่ือเทียบกับรายไดจากการขายจํานวน 961.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 72.30   ตนทุนขายป 2550 
เพิ่มข้ึนจากป 2549 คิดเปนรอยละ 3.10 ในสวนของคาใชจายในการขายและบริหารในป 2550   
226.49 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2549  จํานวน 217.- ลานบาทแลว คาใชจายในการขายและบริหาร
เพิ่มข้ึน 9.49 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 0.20

 หากพิจารณางบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ในป 2550  บริษัทฯ มีรายไดรวม 787.23
ลานบาท  เม่ือเทียบรายไดรวมของป 2549  735.37 ลานบาท  รายไดรวมเพิ่มข้ึน 51.86 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 7.05 โดยรายไดรวมแยกเปนรายไดจากการขาย ป 2550 จํานวน  785.10  ลานบาท    ป 2549 
จํานวน 728.51 ลานบาท  รายไดจากการขาย ป 2550 เพิ่มข้ึนจากป 2549  เปนเงิน  56.59  ลานบาท 
คิดเปนรอยละ 7.77   สวนคาใชจายในการขายและบริหาร ป 2550  เพิ่มข้ึนจากป 2549 จํานวน 8.78  
ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.08 
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(3 )   คาผลตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2550
1)   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
       บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก
       บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
       -  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม             -        บาท
       -  สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการ
           ท่ีเกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ี
           ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีท่ีผานมามีจํานวนเงินรวม             1,968,000.- บาท

2)   คาบริการอ่ืน (Non - Audit Fee)
       - ไมมี -
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13.   ขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 

 (1)  บุคคลอางอิงอ่ืน  ๆ  
(ก)  นายทะเบยีนหลักทรัพย 

ชื่อ :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากดั 
ท่ีตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
  ช้ัน 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท :  0 2359 1200 - 01 
โทรสาร : 0 2359 1262 - 3 
 

(ข)  ผูแทนผูถือหุนกู                 - ไมมี - 
 

(ค)  ผูสอบบัญช ี  
ชื่อ :  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟสคอมเพล็กซ 
  193/136 - 137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท : 0 2264 0777 
ชื่อผูสอบบัญช ี :  นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกลุ ทะเบียนเลขท่ี 3516 และ/หรือ 
   นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑติ    ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/หรือ 
   นายโสภณ         เพิ่มศิริวัลลภ    ทะเบียนเลขที่ 3182 
 

(ง)  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ชื่อ :  นายวิสูตร  กาญจนปญญาพงศ 
  สํานักกฎหมายธรรมนิติ 
  ช้ัน 4  อาคารนายเลิศทาวเวอร 
  2/4 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท :  0 2252 1260, 0 2655 0711 
 

(จ)  ท่ีปรึกษาทางการเงนิ            - ไมมี - 
 

(ฉ)  ท่ีปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ         - ไมมี - 
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  (2)  สิทธิของผูถือหุนและการประชุมผูถือหุน 
ในป 2550  มีการประชุมสามัญผูถือหุน 1 คร้ัง  โดยการประชุมไดจดัท่ีบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดสง

หนังสือนดัประชุม  พรอมท้ังขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตาง ๆ   และหนงัสือมอบฉันทะ  (ในกรณีท่ี 
ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได)  

  

ท้ังนี้  ผูถือหุนไดรับแจง วัน เวลา สถานท่ี และระเบียบวาระการประชุมเปนการลวงหนา 14 วนั   
บริษัทฯ ยังไดโฆษณาคําบอกกลาวนดัประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วนักอนวนัประชุม 7 วัน  โดยในแตละ 
วาระมีความเหน็ของคณะกรรมการประกอบ  และมีการบนัทึกประชุมถูกตอง  ครบถวน  เพื่อใหผูถือหุนสามารถ 
ตรวจสอบได  และในระหวางการประชุมฯ ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกัน 
ในการตรวจสอบการดาํเนนิงานของบริษทัฯ โดยใหสอบถามและแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตาง ๆ   
ตอคณะกรรมการดวย 
 

   (3)   ความสัมพันธกับผูลงทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดวีาขอมูลของบริษัทฯ  ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงินและท่ีไมใชการเงิน   

ลวนมีผลตอกระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯ  จงึไดกาํชับใหฝายบริหาร
ดําเนนิการในเรื่องท่ีเกีย่วกับการเปดเผยขอมูลท่ีครบถวน ตรงตอความเปนจริง  เช่ือถือไดสมํ่าเสมอ และทันเวลา  
ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ  ไดใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในสวนของงานดานผูลงทุนนั้น  
บริษัทฯ ยังไมจัดต้ังหนวยงานข้ึนเฉพาะ แตไดมอบหมายใหรองประธานฯ (ดานบัญชีและการเงิน) เปนผูทํางาน
ดานความสัมพนัธกับผูลงทุน เนื่องจากกิจกรรมในเร่ืองดังกลาวยังไมมากนัก   ซ่ึงผูลงทุนสามารถติดตอขอทราบ 
ขอมูลบริษัทฯ ไดตามท่ีปรากฏในขอมูลบริษัทฯ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจําปนี้แลว 
 

  (4)   สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย 
บริษัทฯ ไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดทุกกลุม  ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน   

ไดแก  พนกังานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย  หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก  ไดแก  คูแขง  เจาหนี้   
ภาครัฐ  และหนวยงานอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวของรวมทั้งประชาชนโดยท่ัวไปท่ีเกีย่วพนักับบริษัทฯ ในฐานะผูบริโภค 
และอาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการของบริษัทฯ อยางใดอยางหนึ่ง โดยท่ีบริษทัฯ เห็นวาขบวนการ 
แปรรูปของผลิตภณัฑเนื้อสัตวนั้นจําเปนตองมีการชําระลางวัตถุดิบ  และทําใหโรงงานตองระบายนํ้าท้ิงใน 
ปริมาณมาก  ประจวบกับการใชสารเคมีในการทําความสะอาดภาชนะ  อุปกรณ  อาคารสถานท่ีใหถูกสุขลักษณะ 
เปนกจิวตัรประจําวัน  บริษัทฯ ไดคํานึงถึงน้ําโสโครกท่ีเกิดข้ึนในแตละวนั  อาจกอมลภาวะหรือเหตุรําคาญ 
แกชุมชนในละแวกใกลเคียงโรงงาน หากน้าํเหลานี้มิไดผานการบําบัดกอนการระบายทิง้  บริษัทฯ จึงไดจัด 
สรางบอบําบัดในท่ีดนิของบริษัทฯ ทําการบําบัดเปนข้ันตอน น้ําจากบอบําบัดสุดทายกอนท่ีจะปลอยออกสู 
ลําคลองสาธารณะนั้นมีคุณสมบัติเปนน้าํดท่ีีสามารถนําไปใชเล้ียงปลาได นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดยดึถือ 
จรรยาบรรณท่ีดีของผูประกอบการอุตสาหกรรมท่ีจะพึงมีตอสังคมในทุกดาน  โดยยดึม่ันในหลักของจริยธรรม 
ควบไปกับหลักศีลธรรม  และคุณธรรมเสมอมา 
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สวนท่ี 3 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง 
ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ขาพเจา 
ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลท่ีควรตอง 
แจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูล 
อยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกีย่วกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ   
และบริษัทยอยแลว 

 (2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจดัใหบริษัทฯ  มีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี  เพื่อใหแนใจวา   
บริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญท้ังของบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว     
รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
 (3)   ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจดัใหบริษัทฯ  มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดแูล         
 ใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2550 ตอผูสอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว  ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและ  
การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบ ท่ีอาจจะมีผลกระทบตอการ 
จัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

 ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกนักับท่ีขาพเจาไดรับรองความ 
ถูกตองแลว  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายเจริญ  รุจิราโสภณ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย                     
หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนายเจริญ  รุจิราโสภณ  กาํกับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีขาพเจาได                  
รับรองความถูกตองของขอมูลแลวดงักลาวขางตน  
  

รายชื่อกรรมการบริหาร ตําแหนง ลายมือชื่อ 
1.  นางนิรมล         รุจิราโสภณ กรรมการ ……...……..………… 

2.  นายธนกฤต     รุจิราโสภณ กรรมการ ……..……..………… 
ผูบริหารสูงสุดสายบัญชีการเงิน  
     นายบุญมี     ศรีธระชิยานนท 

(CFO) 
รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร (ดานบัญชีและการเงิน) 

 
……..……..………… 

 ผูรับมอบอํานาจ 
     นายเจริญ   รุจิราโสภณ 

 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
……..……..………… 
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 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังใน
ฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาว ไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืน 
สําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 
 

 ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดยีวกนักับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว  
และไมมีเหตุอันควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน  เปนเท็จ  ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ี 
ควรตองแจงในสาระสําคัญ  ขาพเจาไดมอบหมายใหนายเจริญ  รุจิราโสภณ  เปนผูลงลายมือช่ือกาํกับเอกสารนี้ไว 
ทุกหนาดวย   หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของนายเจริญ  รุจิราโสภณ  กาํกับไว  ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี
ขาพเจาไดสอบทานแลวดงักลาวขางตน 
 
       

รายชื่อกรรมการบริษัท      ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 . นายสมชาย          สกุลสุรรัตน      ประธานกรรมการ ……………………………  

2.  นายเจริญพนัธ    พนัธุมงคล      กรรมการ ……………………………  

3.  นายประสาร        มฤคพิทักษ      กรรมการ ……………………………  

4.  นายชูศักดิ์            วิจกัขณา      กรรมการ ……………………………  

5.  นางสาวปญจมา   วภิามาส      กรรมการ ……………………………  
 

                     ผูรับมอบอํานาจ   
               นายเจริญ             รุจิราโสภณ 

 

  
     ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

  
………………………….. 
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(1)  รายละเอยีดเกี่ยวกับผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จาํกัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 

ชื่อ / ตําแหนง อาย ุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ 
ในครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

ประวัตกิารอบรม 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่  
และทักษะการเปน

กรรมการ 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท /           

ประเภทธุรกิจ 

1.  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน /   
     ประธานกรรมการ 

59 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ    
   สถาบันศศนิทร,   
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร   
   (ภาคภาษาอังกฤษ)  
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร           
- ปริญญาบัตร หลักสูตร 
   การปองกันราชอาณาจักร  
  ภาครัฐรวมเอกชน ปรอ.รุน 14   
  วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร  
- ประกาศนียบัตรการเงิน และ             
  การธนาคาร สถาบันนายธนาคาร   
  แหงประเทศอังกฤษ 

- - -  
- 2547 - ปจจุบัน 
 
- 2547 - ปจจุบัน 
- 2546– ปจจุบัน 
 
 
- 2545 – ปจจุบัน 
 
- 2543 - 2545 
 

 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร     
ประธานกรรมการ 
 
 
ประธานกรรมการ 
 
กรรมการผูจัดการใหญ 
 

- บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม 
  น้ํามันปาลม 
- บมจ. เงินทุน กรุงเทพธนาทร   
- บจก. ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ 
- บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร   
   ส. ขอนแกน 
- บจก. ฐานเศรษฐกิจ 
- บจก. เอส ซี เจ แอนด  
   แอสโซซิเอทส 
- บมจ.ธนาคารทหารไทย 
  

2.  นายเจริญ  รุจิราโสภณ /   
     ประธานเจาหนาที่บริหาร 

60  ปริญญาตรี นิติศาสตร   
  มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 

28.66% - สามีของนางนิรมล   
  รุจิราโสภณ 
- พี่ชายของ 
  นายทรงเกียรติ  
  รุจิราโสภณ 
- อาของนายธนกฤต  
  รุจิราโสภณ 

-  แนวทางการจัดตั้ง   
   และปฏิบัติงาน    
   สําหรับ AUDIT   
   COMMITTEE 
-  DIRECTOR   
   ACCREDITATION   
   PROGRAM (DAP) 

   - 4 พฤษภาคม 2548 -  
   ปจจุบัน 
- 2546 - 

     3 พฤษภาคม 2548 
- 2527 - 2546 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
 
- ประธานเจาหนาที่บริหาร 
  และกรรมการผูจัดการใหญ 
- ประธานกรรมการ และ 
  กรรมการผูจัดการใหญ 

 
 
    บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร   
    ส. ขอนแกน  
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ชื่อ / ตําแหนง อาย ุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน 
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ 
ในครอบครัวระหวาง 

ผูบริหาร 

ประวัตกิารอบรม 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่
และทักษะการเปน

กรรมการ 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /บริษัท /  

ประเภทธุรกิจ 

3. นางนิรมล   รุจิราโสภณ /  
   กรรมการ  (กรรมการผูมีอํานาจ) 
   และรองประธานเจาหนาที่บริหาร    
    (ดานตลาด)   

56  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร  
  (สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   
  อุตสาหกรรม) 
   มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
  

4.86% ภริยาของ 
นายเจริญ  รุจิราโสภณ 

  DIRECTOR   
  ACCREDITATION   
   PROGRAM  

 - 2546 - ปจจุบัน 
 
 
 
 
- 2527 - 2546 

- รองประธาน  
   เจาหนาที่บริหาร    
   (ดานตลาด)  
-  ผูอํานวยการ 
   สํานักการตลาด 
-  กรรมการรองผูจัดการ  
   (บริหาร) และ 
   ผูอํานวยการ 
   สํานักการตลาด 

 
 
 
       
      บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
      ส. ขอนแกน 

4. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ /    
    กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจ)  
    และผูอํานวยการกิจการผลิต  

42  ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล   
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

-  หลานชายของ          
 นายเจริญ รุจิราโสภณ 

  DIRECTOR   
  ACCREDITATION    
  PROGRAM (DAP) 

- 2545 - ปจจุบัน 
 
- 2541 -  2545           

-  ผูอํานวยการ       
   กิจการผลิต 
-  ผูจัดการทั่วไป   
   (งานโรงงาน) 

 
      บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
      ส. ขอนแกน 

5. นางสาวปญจมา  วิภามาส /   
   กรรมการ (กรรมการผูมีอํานาจ) 

56 - บัญชีมหาบัณฑิต   
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต   
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตรบัณฑิต  
  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 
- บัญชีบัณฑิต  
   จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 
- ผูสอบบัญชีรับอนญุาต 
 

0.04% -   แนวปฏิบัติของ          
  คณะกรรมการตรวจสอบ 

- 2546 -  ปจจุบัน 
 
- 2539 – 2544 
 
 

-  ผูอํานวยการ   
  ฝายบัญชีและการเงิน 
-  ผูอํานวยการ 
   ฝายบัญชีและการเงิน 

-  บจก. คาราบาว ตะวันแดง 
 
-  บมจ. สยามเหล็กรีดเย็นครบวงจร 
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ชื่อ / ตําแหนง อาย ุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ 
ในครอบครัวระหวาง     

ผูบริหาร 

ประวัตกิารอบรม 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่  และ
ทักษะการเปนกรรมการ 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท /           

ประเภทธุรกิจ 
6. นายเจริญพันธ  พนัธุมงคล /   
    กรรมการอิสระ และ   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

76  - ประกาศนียบัตรการบัญชี  
   (ม.ธ.ก.) (ปริญญาตรี) 
-  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

- - - การกํากับดูแลกิจการที่ดี  
- DIRECTOR   
  ACCREDITATION   
  PROGRAM (DAP) 

- 2542 - ปจจุบัน 
 
- 2541 - ปจจุบัน 
 
 

- กรรมการ และ 
  กรรมการตรวจสอบ 
-  ที่ปรึกษาดานบัญชี       
   และการเงิน 
-  กรรมการผูจัดการ 
 

- บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
  ส. ขอนแกน 
- บจก. แอมเทล กรุป  (กรุงเทพ) 
 
- บจก. ช. สัมพันธการบัญชี 

7. นายประสาร  มฤคพิทักษ /   
    กรรมการอิสระ  และ 
    กรรมการตรวจสอบ 

59   ปริญญาตรี รัฐศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

0.03% - - DIRECTOR  
  ACCREDITATION   
  PROGRAM (DAP) 

- 2546 – ปจจุบัน 
 
 
 
- 2541 – ปจจุบัน 
- 2539 – ปจจุบัน 
 
- 2531 - ปจจุบัน 
- 2524 - ปจจุบัน 

-  ผูบรรยายพิเศษ 
 
 
 
-  กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการ และ 
  กรรมการตรวจสอบ 
-  ประธานกรรมการ 
-  ผูบรรยาย 

- หลักสูตรปริญญาโท   
   บริหารการจัดการ  
   ของวิทยาลัยการจัดการ   
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
- บมจ. หองเยน็  ASIAN SEAFOOD 
- บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
  ส. ขอนแกน 
- บจก. ชีวิตธุรกิจ 
- ภาคธุรกิจ, รัฐบาล  และ 
  รัฐวิสาหกิจ 

8. นายชูศักดิ ์ วิจักขณา /    
    กรรมการอิสระ และ 
    กรรมการตรวจสอบ 

57   ปริญญาตรี นิติศาสตร 
   (เกียรตินิยม)   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  - - - 2547 - ปจจุบัน 
 
 
- 2543 - ปจจุบัน 
 

- กรรมการ และ 
 กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการผูจัดการ 
 
- กรรมการ 

- บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
  ส. ขอนแกน 
- บจก. พี.เอส.ดี. แอนด 
  แอสโซซิเอท 
- บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย 
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ชื่อ / ตําแหนง อาย ุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพนัธ 
ในครอบครัวระหวาง     

ผูบริหาร 

ประวัตกิารอบรม 
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่  และ
ทักษะการเปนกรรมการ 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท /           

ประเภทธุรกิจ 
9. นายบุญมี  ศรีธระชิยานนท /   
   รองประธานเจาหนาที่บริหาร   
   (ดานบัญชีและการเงิน) และ 
   ผูอํานวยการสํานักบัญชีและ 
   การเงิน 

65   ปริญญาตรี สาขาบัญชี   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- - - - 2543 - ปจจุบัน 
 
 

  ผูอํานวยการสํานักบัญชี   
  และการเงิน 
 

  บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
  ส. ขอนแกน 

10. นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ /  
      ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร  
      (จัดซื้อ 1) 

51   ปริญญาตรี นิติศาสตร  
  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

7% นองชายของ 
นายเจริญ  รุจิราโสภณ 

-  - 1 กันยายน 2547  
     - ปจจุบัน 
- 2527 -  
  1 กันยายน 2547 

- ผูชวยประธานฯ  (จัดซื้อ 1) 
 
- ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญ  
  (จัดซื้อ) 

 
   บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร  
   ส. ขอนแกน 
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(2) การดาํรงตาํแหนงของผูบริหาร  และผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย  บริษัทรวม  หรือบริษัทท่ีเก่ียวของฯ 
 

รายชื่อบริษัทยอย 
รายชื่อกรรมการ 

บริษัทยอย 

บริษัทฯ บจก. ส. ปศุสัตว  บจก. เอส เค เค ฟูด  บจก. มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง  
1. นายสมชาย        สกุลสุรรัตน X    
2.  นายเจริญ          รุจิราโสภณ  X X X 
3.  นางนิรมล        รุจิราโสภณ // // // // 
4.  นายธนกฤต      รุจิราโสภณ //     
5.  น.ส. ปญจมา    วภิามาส /       
6.  นายเจริญพนัธ  พันธุมงคล /    
7.  นายประสาร      มฤคพิทักษ /     
8.  นายชูศักดิ์          วิจกัขณา /    

 

                  เคร่ืองหมาย  : X   =   ประธานกรรมการ     /   =   กรรมการ       //   =   กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 

รายชื่อบริษัทยอย 
รายชื่อกรรมการ 

บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด บริษัท  เอส เค เค ฟูด จํากัด บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 

1.  นายเจริญ        รุจิราโสภณ X X X 
2.  นางนิรมล       รุจิราโสภณ // // // 
3.  นายบุญเอก     เตียงลัดดาวงศ /    
4.  นายลวน          แสงทอง   //    
5.  นายสุพจน      ไทยสมบูรณ  // // 
6.  นายบุญมี          แกวสะอาด  //   
7.  นายชูชาติ         เดชยุทธชัย   // 
8.  นายธงชัย         ขําหาญ   // 

 

                  เคร่ืองหมาย  : X   =   ประธานกรรมการ     /   =   กรรมการ       //   =   กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบ 3 

 
 

- ไมมี - 
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