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สวนท่ี  1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 
 

1. ขอมลูทั่วไป 
 

(1)   บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 

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

       ประเภทธุรกิจ :              ผลิตและจําหนายผลิตภณัฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 
       ทะเบียนเลขท่ี :                0107537001811 
       โทรศัพท :               0 2391 1010 
       โทรสาร :              0 2391 1792 
       Website :               http://www.sorkon.co.th 
       Email :                  president@sorkon.co.th 
       ทุนจดทะเบียน :              80,850,000.- บาท   แบงเปนหุนสามัญ 8,085,000 หุน 
       หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด :     8,085,000 หุน 
 

(2)  นติิบุคคลท่ีบริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว 
        (2.1)   บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

 ท่ีตั้งสํานักงาน :          เลขท่ี 259/17 ช้ัน 1  ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
             แขวงพระโขนงเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

                    ประเภทธุรกิจ : ขายสง และขายปลีกสินคาสําเร็จรูป  
                    โทรศัพท :    0 2391 1010 
                    โทรสาร :    0 2391 1792 
                    ประเภทของหุน : สามัญ 
                    จํานวนหุนท้ังหมด :  12,000,000 หุน 
                    สัดสวนการถือหุน  :  11,091,017 หุนหรือคิดเปนรอยละ 95.92 (ทางตรง 92.43% และทางออม 3.49%) 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

        (2.2)   บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 

 ท่ีตั้งสํานักงาน :          เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวทิ 71 (ปรีดี พนมยงค) 
             แขวงพระโขนงเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

                    ประเภทธุรกิจ : ผูผลิต และแปรรูปอาหารทะเล  เชน ลูกช้ินปลา ฯลฯ 
                    โทรศัพท :    0 2391 1010 
                    โทรสาร :    0 2391 1792 
                    ประเภทของหุน : สามัญ 
                    จํานวนหุนท้ังหมด :  17,000,000 หุน 
                    สัดสวนการถือหุน  :  8,579,511 หุนหรือคิดเปนรอยละ 95.71 (ทางตรง 50.47% และทางออม 45.24%) 
 

        (2.3)   บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด 

            ท่ีตั้งสํานักงาน :          เลขท่ี 44  หมูท่ี 2  ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
                   ประเภทธุรกิจ : ฟารมสุกร 
                   โทรศัพท :    0 2391 1010 
                   โทรสาร :    0 2391 1792 
                   ประเภทของหุน : สามัญ 
                   จํานวนหุนท้ังหมด :   4,500,000 หุน 
                   สัดสวนการถือหุน  :   4,050,000 หุนหรือคิดเปนรอยละ 92.93 (ทางตรง 90% และทางออม 2.93%) 
 

 (2.4)   บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากัด 

             ท่ีตั้งสํานักงาน : เลขท่ี 44/6 หมูท่ี 13  ถนนประชาราษฎรอุทิศ  ตําบลราชาเทวะ   
    อําเภอบางพลี  จังหวดัสมุทรปราการ 
                  ประเภทธุรกิจ : จําหนายสินคาบริโภค 
                  ประเภทของหุน : สามัญ 
                  จํานวนหุนท้ังหมด :    1,250,000 หุน 
                  สัดสวนการถือหุน  :    612,500 หุน หรือรอยละ 49 
 

        (2.5)  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด 

            ท่ีตั้งสํานักงาน :          เลขท่ี 259/17 ช้ัน 2  ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
            แขวงพระโขนงเหนอื  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110 

                 ประเภทธุรกิจ :           สงออกผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปฯ  
                 ประเภทของหุน :       สามัญ 
                 จํานวนหุนท้ังหมด :   625,000 หุน 
                 สัดสวนการถือหุน  :   300,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 48 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

        (2.6)   บริษัท  ส.โปรดิว๊ส จํากัด 

     ท่ีตั้งสํานักงาน :           เลขท่ี 100/84 ตรอกวัดจันทรใน  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง   
เขตยานนาวา  กรุงเทพฯ 

                   ประเภทธุรกิจ : สงออกผัก ผลไม 
                   ประเภทของหุน : สามัญ 
                   จํานวนหุนท้ังหมด :   210,000 หุน 
                   สัดสวนการถือหุน  :   120,001 หุน หรือคิดเปนรอยละ 45.88 
 

 (2.7)   บริษัท บอสสโฮลดิ้ง จํากัด 

             ท่ีตั้งสํานักงาน :            เลขท่ี 259/320 ช้ัน 3 ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
             แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

                  ประเภทของหุน :  สามัญ 
                  จํานวนหุนท้ังหมด :     1,800,000 หุน 
                  สัดสวนการถือหุน  :   431,750 หุน หรือคิดเปนรอยละ 19.26 
 

        (2.8)   บริษัท ส.กรุป พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 

     ท่ีตั้งสํานักงาน :          เลขท่ี 44  หมูท่ี 2  ตําบลพญาเยน็  อําเภอปากชอง  จังหวดันครราชสีมา 
                   ประเภทธุรกิจ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
                   ประเภทของหุน : สามัญ 
                   จํานวนหุนท้ังหมด :   9,180,000 หุน 
                   สัดสวนการถือหุน  :   1,860,010 หุน หรือคิดเปนรอยละ 16.6 
 

        (2.9)  บริษัท ไทยโฮมฟูด จํากัด 

             ท่ีตั้งสํานักงาน :            เลขท่ี 259/320 ช้ัน 3 ซอยปรีดี พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
             แขวงพระโขนงเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110 

                  ประเภทธุรกิจ :  ศูนยจําหนายอาหาร และเคร่ืองดื่ม 
                  ประเภทของหุน :  สามัญ 
                  จํานวนหุนท้ังหมด :     1,470,000 หุน 
                  สัดสวนการถือหุน  :   196,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 13.33 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

(3)  บุคคลอางอิงอ่ืน  ๆ  
(ก)  นายทะเบียนหลักทรัพย 

ชื่อ :  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

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)  ผูสอบบัญชี  

ชื่อ :  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
ท่ีตั้ง : ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟสคอมเพล็กซ 
  193/136 - 137 ถนนรัชดาภเิษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท : 0 2264 0777 

ชื่อผูสอบบัญช ี :  นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 
   นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑติ    ทะเบียนเลขท่ี 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)  ท่ีปรึกษาหรือผูจัดการภายใตสัญญาการจัดการ         - ไมมี - 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 

จุดมุงหมายของบริษทั 
 

 “ 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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2. ปจจัยความเสี่ยง 
 

  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
 บริษัทฯ  ตองรับปญหาความเส่ียงท่ีควบคุมไมได 2 ดาน คือ   ความเส่ียงดานการเมือง
ภายในประเทศ  จากการท่ีรัฐบาลขาดเสถียรภาพ มีการชุมนุมของมวลชน มีการปดยดึสนามบิน  ทําใหผูบริโภค 
ขาดความม่ันใจในดานการใชจาย   ความเสีย่งประการท่ีสอง คือ  ความเสี่ยงดานการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ท่ีใชในการผลิต   โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้าํมันเช้ือเพลิงและอาหารสัตว   อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการติดตาม
ประเมิน และบริหารความเส่ียงท้ัง 2 ดานอยางใกลชิด จึงทําใหผลประกอบการของบริษทัฯ อยูในเกณฑท่ีดี  และ       
ไมถูกผลกระทบเปนนยัสําคัญ 
 
 บริษัทยอย :- 
 

 บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 
 

 ในป 2551  บริษัทฯ ประสบภาวะท่ีคลายคลึงกับป 2550  ภาวะราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง  
ก็มีผลคุกคามตอธุรกิจการเล้ียงสุกร  ท้ังนี้ เนือ่งจากพืชไรท่ีเปนวัตถุดบิหลัก  ไดถูกแยงซ้ือไปผลิตเปนน้าํมันไบโอ
ดีเซล ทําใหวตัถุดิบประเทศอาหารสัตวไดถีบตัวสูงข้ึนกวารอยเปอรเซ็นต  นอกจากนี้ ตนทุนยงัสูงข้ึนอันเนื่องจาก
ราคาปุยท่ีใชในพืชไร และคาขนสงตลอดเสนทาง เปนเหตุปจจยัใหราคาเน้ือสุกรสูงเปนประวัติการณ ในประเทศ
ไทย  ในขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจซบเซา  การเพิม่ของรายไดประชากรไมสัมพันธกับราคาสินคา โดยเฉพาะวตัถุดิบ
เนื้อสุกรทะยานสูงข้ึน ทําใหผูเล้ียงสุกรตองจําหนายสุกรในราคาตํ่ากวาทุน  
 
 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
 

 ป 2551 เปนปท่ีน้ํามันปรับราคาข้ึนสูงเปนประวติัการณ   ซ่ึงเปนผลกระทบตอกําลังซ้ือท่ัวโลก 
สงผลใหตางประเทศนําเขาวตัถุดิบประเภทอาหารทะเลนอยลง  ขณะเดยีวกนัการบริโภคภายในประเทศก็ถดถอย
เชนกนั  แตสืบเนื่องจาก อุปสงคมีนอยกวาอุปทาน ทําใหตนทุนวัตถุดิบชะลอการข้ึนราคา และปลาบางชนิดก็ปรับ
ราคาลงสงผลใหผลประกอบการของบริษทัฯ  อยูในเกณฑดีเชนกัน 
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 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 
 

  ในป 2551 ภาวะการณใกลเคียงกับป 2550 คือ เปนปท่ีน้ํามันไดกระทบตอตนทุนของผูผลิต  
และรายไดของผูบริโภคเปนอยางมาก  เม่ือสินคาราคาสูงข้ึน  ขณะท่ีรายไดของผูบริโภคไมสัมพันธกับรายจาย  
ผูบริโภคสวนหนึ่งจงึไดปรับเปล่ียนแหลงในการจับจายอาหารสดจาก Modern Trade ไปยังตลาดสด ทําใหตลาด
สดเร่ิมมียอดขายโตข้ึนกวาเดมิ  ขณะเดียวกนับริษัทฯ กไ็ดออกสินคาในสนนราคาท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่มได 
มากข้ึน  จึงถือวาในปท่ีผานมา  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ไดอานิสงสจากการท่ีผูบริโภคปรับเปล่ียนแหลงซ้ือ
อาหารสดดังกลาว 
 

  อยางไรก็ตาม ปจจยัความเส่ียงของบริษัทฯ ก็จะมีตัวแปรใหมเกดิข้ึน  เนือ่งจากลูกคาสวนใหญ
เปนรานคา และแผงลอยรายยอยในตลาดสด  ซ่ึงมีความเส่ียงสูงในเร่ืองหนี้สูญ  แตจากประสบการณในการบริหาร 
การขาย และความเปนผูนําในอุตสาหกรรมท่ีมีอํานาจตอรองเหนือผูจําหนายปลีก  ทําใหบริษัทฯ ไมประสบปญหา
เร่ืองหน้ีสูญอยางเปนนัย 

 



   
 

3. 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 

 3.1  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีสําคญั 
        บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงแนวทางการประกอบการและพัฒนาการท่ีสําคัญตาง ๆ เปนลําดับดังนี ้
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 จัดต้ัง Franchisee ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด เพื่อผลิตสินคาภายใตตรา  
“ ส. ขอนแกน ”  และตราอ่ืนท่ีบริษัทฯ จะจดทะเบียนข้ึนในภายหลังเพื่อผลิต และ
จําหนายใน EU รวมท้ังสงออกไปจําหนายในประเทศนอกกลุม EU  ท้ังนี้ เปนการ
แกปญหาเร่ืองขอจํากัดการนาํเขาผลิตภณัฑท่ีแปรรูปจากสุกร และแกปญหาเร่ือง 
คาเงินบาทแข็ง  ซ่ึงไมเปนคุณตอการสงออก 

 พ.ศ.2551 ในประเทศ : 
   -  เปดตลาดสถาบันขนาดใหญในประเทศ เชน วดัธรรมกาย 
   -  ขยายผลิตภณัฑใหมเขาสูครัวการบินไทย 
   -  จัดสงวัตถุดบิใหกับ Dunkin Donut และแนวโนมจะครอบคลุมตลาดสถาบันใหมากข้ึน 

ตางประเทศ : 
-  ประเทศฮองกง  เร่ิมนําสินคาเขาสูตลาด Dim Sum, Seven – Eleven และ Fastfood     
    chain  เชน  Maxim  และตลาดสด 
-  ไดแตงต้ัง DKSH  (PRC) หรือท่ีรูจักกนัในนามบริษัท ดีทแฮลม เปนตัวแทนจําหนาย    
    อาหารขบเค้ียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี, ประเทศเวียดนาม และประเทศไตหวนั 
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3.2  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          
                

3.3  ภาพรวมของการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัทรวม  
     การประกอบธุรกิจของบริษทัท้ังกลุมฯ 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 (รอยละ) 

ทางตรง ทางออม รวม 

1.  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด      90        2.93      92.93 

2.  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด      92.43        3.49      95.92 

3.  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด      50.47      45.24       95.71 

4.  บริษัท ส่ีมุมเมือง จํากัด      49        49 

5.  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จาํกดั      48        48 
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ในดานรายไดนั้น ทั้งกลุมฯ มีโครงสรางรายไดดังนี ้

สายผลิตภัณฑ/กลุมธุรกิจ ดําเนินการโดย % การถือหุน

ของบริษัท ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
 -  ผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูป
     จากเนื้อสุกร 647.66               73.09                572.41            72.71            544.71            74.07            
 -  ผูจําหนายอาหารทะเลแปรรูป 225.74               25.48                212.69            27.02            183.80            24.72            
 -  อื่น ๆ  12.69                 1.43                 2.13                0.27              6.86                0.93              

100 886.09               100.00              787.23            100.00          735.37            100.00          

 -  ฟารมสุกรพันธ  บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด 83.33                 96.55                74.61              94.65            101.71            94.78            
 -   อื่น ๆ 2.98                   3.45                 4.22                5.35              5.60                5.22              

92.93 86.31                 100.00              78.83              100.00          107.31            100.00          

 -   ผลิตอาหารประเภททะเลแปรรูป  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 311.21               96.25                281.89            96.20            251.06            95.17            
 -   อื่น ๆ 12.14                 3.75                 11.14              3.80              12.75              4.83              

95.71 323.35               100.00              293.03            100.00          263.81            100.00          

 -  จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 194.02               96.88                161.41            97.59            156.49            97.59            

 -   อื่น ๆ 6.25                   3.12                 5.75                2.41              3.87                2.41              

95.92 200.27               100.00              167.16            100.00          160.36            100.00          

 -  สงออกผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด -                    -                   -                 -                -                 -                
 -   อื่น ๆ 0.03                   100.00              0.07                100.00          4.92                100.00          

48 0.03                   100.00              0.07                100.00          4.92                100.00          

 -  จําหนายผลิตภัณฑของกลุมฯ  บริษัท สี่มุมเมือง จํากัด -                    -                   -                 -                -                 -                
 -   อื่น ๆ 0.17                   100.00              0.16                100.00          0.39                100.00          

49 0.17                   100.00              0.16                100.00          0.39                100.00          

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รวม

รายได 
ป 2551 ป 2550

      บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากัด (มหาชน)

ป 2549
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4.   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 
 

 4.1  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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         ผลิตภณัฑของบริษัทฯ แบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 
 

  1)  อาหารขบเคี้ยว เชน หมูอบ, หมูแผนสแน็ค, ปลาแผน, 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 
    

 4.2   การตลาดและภาวะการแขงขนั  
          (ก)  หมวดผลิตภณัฑ 
          หมวดอาหารไทย (พี้นบาน) 

          ตลาดผลิตภัณฑอาหารไทย (พื้นบาน)  ปจจุบันมีความหลากหลายของชนิดสินคา         
          การผลิตและการจําหนายมีท้ังในระดับผูผลิตรายเล็กในทองถ่ินไปจนถึงผูผลิตระดับ 
          อุตสาหกรรม มูลคาตลาดรวมอาหารไทย (พื้นบาน) ประมาณ 1,000 – 1,200  ลานบาท  
          (โดยประมาณ)  โดยมีอัตราการขยายตัวปละ 3 – 5%  ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะชะลอตัวลง 
          เนื่องจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค นยิมบริโภคอาหารจานดวนหรืออาหาร 
          ฟาสตฟูด ซ่ึงในปจจุบันบริษัทฯ มีสวนแบงตลาดผลิตภัณฑอาหารไทย (พื้นบาน)  
          ประมาณ 60 - 70% ของตลาดรวม 
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           คนไทยเปนชนชาติท่ีนยิมบริโภคอาหารรสจัด จึงนิยมปรุงอาหารสดรับประทาน  
           แตเม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป เนื่องจากขอจํากัดในดานเวลาอันเปนสาเหตุจากสภาพจราจร 
                 ท่ีติดขัดตองส้ินเปลืองเวลาในการเดินทาง รวมถึงภาวะเศรษฐกจิท่ีบีบค้ันใหคนไทย 
           ตองออกไปทํางานนอกบาน อาหารไทยชนดิพรอมอุนรับประทานจงึเขามามีบทบาท 

          ในสังคมไทย    ซ่ึงบริษัทฯ ไดตระหนกัและปรับตัวเปนข้ัน เปนตอนควบคูกับการ  
          ขยายฐานกลุมเปาหมายใหครอบคลุมชองวาง  ของตลาด เชน การขยายชองทางจัด 

         จําหนายของหมูหยองท่ีใชบริโภคกับขาวตม มาเปนตลาดเบเกอร่ีท่ีใชหมูหยองมาเปน    
        ไสขนมปงแซนดวิช รับประทานเปนอาหารเชา   ขณะท่ีหมูแผนถูกปรับเปล่ียนมาเปน 
         อาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจากเน้ือสุกรภายใตบรรจุภณัฑท่ีทันสมัย และช่ือเคร่ืองหมาย 
         การคาท่ีเขากับสมัยนิยมท่ีรูจักในตรา  “ ออง-เทร ” ซ่ึงบริษัทฯ ไดแตงต้ังบริษัทช้ันนํา 
  ดานอุปโภค-บริโภค คือ บริษทั ดีทแฮลม จํากัด เปนตัวแทนจําหนาย เฉกเชนอาหาร   
  ขบเค้ียวยอดนยิมท่ัวไป ไสกรอกอีสาน ชนดิท่ีจําหนายเปนอาหารสดก็ปรับเปล่ียนมา 
  เปนชนิดพรอมอุนไดในไมโครเวฟ เพือ่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีได 
  ปรับเปล่ียนไปตามกาลสมัย 
 

   หมวดอาหารขบเคี้ยว  
                “ เปาหมายผูนําอาหารขบเคีย้วประเภทโปรตนีจากเนื้อสัตว (MEAT SNACK)” 
 

                ตลาดอาหารขบเค้ียวมีมูลคาตลาดปละ 11,000 ลานบาท และมีอัตราการเจริญเติบโต        
                    ปละประมาณ 10 - 15% เปนตลาดท่ีมีขนาดใหญ แตเปนตลาดท่ีมีการแขงขันสูง และ      
        จากการศึกษาพบวา อาหารขบเค้ียวประเภทเนื้อสัตวแปรรูปเปนท่ีนยิมบริโภคเปน  
       กับแกลมคูกับเคร่ืองดืม่ประเภทแอลกอฮอล นอกจากนี้ อาหารขบเค้ียวท่ีแปรรูปจาก 
       เนื้อสัตวยังเปนท่ีนยิมบริโภคอยางแพรหลายในประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ญ่ีปุน  
       สหรัฐอเมริกา และยุโรป สวนประเทศไทยนอกจากผูผลิตเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนแลว 
               ยังไมมีผูประกอบการรายใดผลิตในเชิงอุตสาหกรรม จึงนับวาเปนตลาดท่ีมีโอกาสแจงเกิด 
        ไดสูง 

       หมวดผลิตภณัฑท่ีอยูในโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวคือ 
        1.  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสคลาสสิค 

2.  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสกระเทียมพริกไทย 
        3.  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ รสน้ําพริกเผา 
  

4.  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ ผสมงาขาว 
  5.  หมูแผนบารบีคิวอบกรอบ ผสมสาหราย 
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           หมวดลูกชิ้นทะเล และน้าํพริก, น้ําจ้ิม 
           น้ําพริกถูกจัดอยูในหมวดอาหารทะเล เพราะมีฐานวัตถุดิบจําพวกกุง, ปลา ซ่ึงหาได 
          ในจังหวดัสมุทรสาคร อันเปนจังหวดัท่ีต้ังของโรงงาน ปจจุบันโรงงานยังเปนผูผลิต   
          ลูกช้ินทะเลรายใหญสุดของประเทศ โดยมีสวนแบงตลาดในประเทศมากกวา 60%   
                  ขณะเดียวกันก็เปนผูสงออกผูเดยีวจากประเทศไทยท่ีสงลูกช้ินปลาไปตางประเทศ เชน  
          สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญ่ีปุน, เกาหลี โดยมีมูลคาการสงออกปละประมาณ 50 - 60 ลานบาท  
          และมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะประเทศในเอเชียท่ีอยูในเขตหนาวจึงนยิม 
          บริโภคอาหารจําพวกหมอไฟ เชน เกาหลี 
 

   สวนอาหารจาํพวกน้ําพริกนัน้ ก็มีตลาดกลุมเปาหมายท่ีนยิมซ้ือติดไวในครัว หรือ 
   ซ้ือไวเปนกับแกลมประจําม้ือ ซ่ึงบริษัทฯ เนนผลิตเพื่อจาํหนายใหกับผูบริโภค 
   กลุมเปาหมายท่ีเนนความสะดวก ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ไดจาํหนายน้าํพริกรสชาติท่ี 
   หลากหลายผานรานสะดวกซ้ือและ MODERN TRADE  ซ่ึงมียอดจําหนายปละ 
   ประมาณ 20 ลานบาท  และมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องในชองทางจดัจําหนายเดิม  
   และชองทางใหมภายใตเคร่ืองหมายการคา “ ไทยเดิม ”  นอกจากนี้ ยังเปนสินคาท่ีมี  
   ENTRY BARRIER ตํ่า สวนน้ําจิ้มนัน้เปนผลิตภัณฑท่ีบริษัทฯ ผลิตเพื่อเปนสินคาขาย 
   ควบคูกับ  ลูกช้ินทะเลและเติบโตในทิศทางเดียวกับลูกช้ินทะเล  
 

   (ข)  แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม 
   ความนยิมอาหารพื้นเมืองจะมีแนวโนมท่ีลดลงเนื่องจากขาดความสะดวกในการบริโภค 

แตคนไทยยังคงนิยมบริโภคอาหารพืน้เมืองเพราะติดใจในรสชาติ แนวโนมบริษัทฯ ไดพัฒนาอาหารของบริษัทฯ  
เปนแนวพรอมอุนรับประทาน และการพัฒนาผลิตภณัฑใหมประเภทอาหารขบเค้ียว 

  

 4.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 
 

          (ก)   บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จํากดั (มหาชน)  มีโรงงานผลิตต้ังอยู 
  -  เลขท่ี 44/4  หมูท่ี 13  ถนนประชาราษฎรอุทิศ  ตําบลราชาเทวะ  อําเภอบางพลี   

       จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีกําลังการผลิตท่ี 5,500 ตนั/ป 
 

    -  เลขท่ี 114  หมูท่ี 8  ตําบลบอพลับ  อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  
       โดยมีกําลังการผลิตท่ี 500 ตัน/ป   

                วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลติ  ไดแก  เนื้อสุกรและช้ินสวนของสุกร ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70  
ของวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตท้ังหมด  โดยซ้ือจากบริษัทผูคาท่ีผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ   และไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐ 
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                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 
 

  (ข)   การควบคุมส่ิงแวดลอม 
 

         ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑของบริษัทฯ ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ  พลังงาน 
ท่ีไดจากเช้ือเพลิงปโตรเคมีใชเปนสวนนอย  จึงกอใหเกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงปโตรเคมีในปริมาณตํ่า 
 

                  บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทเอกชนท่ีไดรับสัมปทานอยางถูกตองตามกฎหมายจาก 
องคการบริหารสวนตําบลใหเปนผูขนยายขยะ และส่ิงปฏิกูลเพื่อไปกําจดัดวยกรรมวิธีท่ีถูกตอง 
 

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



การวิจัยและพัฒนา 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลกัเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลักทรพัยไมมีหัวขอ
นี้ 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 มูลคาท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในงบการเงินรวมมียอด 596.39 
ลานบาท ในจาํนวนนี้ประกอบไปดวยท่ีดนิมูลคา 116.08 ลานบาท   สวนปรับปรุงท่ีดิน 6.74 ลานบาท    
อาคาร และสวนปรับปรุงอาคาร 165.28 ลานบาท   สิทธิการเชา 7.82 ลานบาท   เคร่ืองจักรและอุปกรณ 139.40 
ลานบาท   เคร่ืองตกแตงสํานกังาน 2.78 ลานบาท   เคร่ืองใชสํานักงาน 32.47 ลานบาท   เคร่ืองมือเคร่ืองใช 
62.12 ลานบาท  ยานพาหนะ 30.71 ลานบาท   อ่ืน ๆ  32.99 ลานบาท   ทรัพยสินท้ังหมดมีมูลคาสุทธิตามบัญชี 
257.66 ลานบาท หลังจากหกัคาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา 338.73 ลานบาทแลว ท้ังนี้ มีคาเส่ือมราคา
แสดงในงบกําไรขาดทุนป 2551 จํานวน 31.94 ลานบาท 
  ในสวนของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มูลคารวมของท่ีดิน อาคารและอุปกรณเทากับ  
385.46 ลานบาท ประกอบไปดวยมูลคาสุทธิตามบัญชี 172.61 ลานบาท หลังจากหกัคาเส่ือมราคาสะสมและ 
คาเผ่ือการดอยคาจํานวน 212.86 ลานบาทแลว คาเส่ือมราคาท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนของเฉพาะบริษัทฯ 
สําหรับป 2551 มีจํานวน 22.94 ลานบาท 
ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร        
  5.1  ท่ีดิน และอาคารสํานักงาน    
   (1 )  ท่ีดินและอาคารสํานักงานใหญ  
      บริษัทฯ เปนเจาของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 45011  ตําบลพระโขนง (ท่ี 11 พระโขนงฝงเหนือ) 
     อําเภอพระโขนง  กรุงเทพฯ   เนื้อท่ีรวม 81 ตารางวา  
     ซ่ึงเปนท่ีต้ังของอาคารสํานักงานใหญสูง 4.75 ช้ันใชเปนสํานักงาน  อาคารต้ังอยูเลขท่ี  
     259/13 ซอยปรีดี  พนมยงค 13  ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)  แขวงพระโขนงเหนือ  
             เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110      
              - มูลคาตามบัญชีของท่ีดิน                        =      9,720,000.00 บาท
       - มูลคาตามบัญชีของอาคารท้ังหมด ณ  31 ธันวาคม 2551    =      7,230,216.00 บาท 
        (2 )   ท่ีดินสํานักงานและโรงงานบางพลี  
     (2.1)  บริษัทฯ เปนเจาของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 7707 ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี   
       (บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ  เนื้อท่ีรวม 6 ไร 3 งาน 34 ตารางวา  
           ต้ังอยูเลขท่ี 44/4 หมูท่ี 13 ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลคลองราชาเทวะ 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 2551    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 2551     =  2,014,982.99 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 2551   =      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  2551    =   33,038,606.52  บาท 

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

  เพื่อนาํน้ํามาใชในโรงเรือนเล้ียงสุกร  
       มูลคาตามบัญชี ณ 31  ธันวาคม  2551    =   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 07 
4 โฉนด 3 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี   15 2 58 
5 โฉนด 5 ทับกวาง แกงคอย สระบุรี 7 2       13.7 
6 โฉนด 5 คูบัวใต เมืองราชบุรี ราชบุรี  31 2 01 
7 โฉนด 2 พระโขนง 

(ท่ี 11 พระโขนงฝงเหนอื) 

พระโขนง กรุงเทพฯ  0  0 57 

8 โฉนด 1 ฉิมพลี 
(บางระมาด) 

ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ  0  0 97 

 
       มูลคาท่ีดิน ณ 31 ธันวาคม 2551  =      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 เมืองสมุทรสาคร 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 2551 =    63,713,810.83  บาท 
    ท่ีดินสวนท่ีตีเพิ่ม   =   10,686,188.00  บาท 
     ท่ีดินสุทธิ  = 74,399,998.83  บาท

      
 

      มูลคาอาคารและส่ิงปลูกสรางสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2551 =      12,381,833.70  บาท 
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  5.4  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 

                        ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษทัยอย  และบริษัทรวมในธุรกจิตาง ๆ ดงันี ้
 

 
ชื่อบริษัท ธุรกิจ 

เงินลงทุน/
บาท 

สัดสวน 
เงินลงทุนตอ
สินทรัพยรวม 

 บริษัท ส.  ปศุสัตว  จํากัด ฟารมสุกรพันธุ 39,797,500.00      5.59% 

บริษัทยอย บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ขายสินคาบริโภค 108,532,504.00    15.26% 

 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง  จํากัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป 74,747,555.00    10.51% 

 รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 223,077,559.00  

 บริษัท สี่มุมเมือง  จํากัด ขายสงสินคาบริโภค 6,544,155.00      0.92% 

บริษัท เพรสซิเดนท อินเตอรเทรด จํากัด เทรดด้ิง (สงออกและนําเขา)        3,476,997.00      0.49% 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 10,021,152.00  

รวมเงินลงทุนท้ังหมด 233,098,711.00  

 

นโยบายในการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
     บริษัทฯ มีนโยบายใหกรรมการบริษัทฯ  เขาไปดแูลและควบคุมการดําเนนิงานในกิจการของบริษัท
ยอย และบริษทัรวม 
 

บริษัทรวม 



โครงการในอนาคต 
 

ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนวาดวยหลกัเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลฐานะ
การเงิน และผลการดําเนินงานของบริษทัทีอ่อกหลักทรพัยไมมีหัวขอ
นี้ 
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     6.  ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

 
             เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2550  บริษทัฯ ไดเปนโจทกยืน่ฟองบริษทั ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จํากดั  
เรียกคาเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัท ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จํากดั  (ผูจําหนายฟลมเมทัลไลซ)  สงมอบฟลมฯ
สําหรับบรรจหุมูแผนบารบีคิวอบกรอบตรา “ ออง-เทร ”  ท่ีมีคุณสมบัติไมตรงตามท่ีตกลงเสนอขายแกบริษัทฯ    
รวมเปนเงินจํานวน 29,907,702.68 บาท 
    

             ในเดือนกันยายน 2551  บริษัทฯ (โจทก)  และบริษทั ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จํากัด (จําเลย) 
ไดทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันตอหนาศาล โดยจําเลยตกลงชําระคาเสียหายใหแกบริษทัฯ จํานวน 
6,750,000.-  บาท  และรับซ้ือฟลมฯ ท่ียงัไมไดนําไปใชคืนจากบริษัทฯ  อีกจํานวน 240,870.-  บาท  รวมเปนเงิน 
ท่ีบริษัทฯ  ไดรับชําระคาเสียหาย  6,990,870.-  บาท  และไดชําระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
เสร็จส้ินแลว 
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7.  โครงสรางเงินทุน 
             (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)  ผูถือหุน 
       รายละเอียดเก่ียวกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 20 รายแรก ณ วันท่ี 30  ธันวาคม  2551  มีดังนี ้
 

ลําดับท่ี ชื่อ จํานวนหุน 
อัตราสวนรอยละ    

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

เพื่อผูฝาก 
 

2,221,422 
 

27.48 
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 THAILAND SECURITIES DEPOSITORY 

COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS 
 

18,085 
 

0.22 
11 นายชัยวัฒน  ทรัพยรุงทวีผล 17,325 0.21 
12 บริษัท เมโทร อะโกรอนิดัสทรี จํากดั 12,820 0.16 
13 นางประภาวดี  เตียงลัดดาวงศ 11,550 0.14 
14 นายบุญเอก  เตียงลัดดาวงศ 9,240 0.11 
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 
                                    รวม 8,020,102                  99.20 
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 3.  นโยบายการจายเงินปนผล 
       ก.   บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน จาํกดั (มหาชน) 

  จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังชําระภาษเีงินไดของแตละป   ยกเวน             
 มีเหตุจําเปน 

 

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

      

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

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

 

             (1)  โครงสรางการจัดการ 
 การจดัองคกรของบริษัทฯ แบงออกเปนสองสวน คือ  

- สวนการบริหารระดับนโยบายและการกํากบัดูแล  
- สวนการจัดการ ซ่ึงทําหนาท่ีดูแลการดําเนนิการของบริษทัฯ ในระดับปฏิบัติการ 

สวนแรกประกอบดวย 
                     1.    คณะกรรมการบริษัท ในป พ.ศ. 2551 ประกอบดวยกรรมการ 7 ทานดังนี้ : 

1)  นายสมชาย    สกุลสุรรัตน            ประธานกรรมการ 
2)  นางนิรมล รุจิราโสภณ  กรรมการ 
3)  นายธนกฤต รุจิราโสภณ  กรรมการ 

                           4)  นางสาวปญจมา    วภิามาส  กรรมการ 
    (ดํารงตําแหนงกรรมการระหวาง 
     1 มกราคม – 13  สิงหาคม  2551) 

      นายจรัสภล       รุจิราโสภณ  กรรมการ   
(เร่ิมดํารงตําแหนงกรรมการ 14 สิงหาคม 2551) 

5)  นายเจริญพนัธ พันธุมงคล  กรรมการอิสระ   
6)  นายประสาร มฤคพิทักษ  กรรมการอิสระ  
7)  นายชูศักดิ ์      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 
     โดยนายเจริญพันธ   พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู และประสบการณในการ   
      สอบทานงบการเงิน 45  ป  โดยไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว 8 ป 

              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 2551  มีการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ รวม 7 คร้ัง    
มีรายละเอียดการเขารวมประชุมดังนี ้
 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง เขารวมประชมุ / คร้ัง 
1 นายสมชาย    สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการ 7 
2 นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ 7 
3 นายธนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการ 7 
4 นางสาวปญจมา   วภิามาส กรรมการ (1 มกราคม – 13 สิงหาคม 2551) 5 
5 นายจรัสภล รุจิราโสภณ  กรรมการ (เร่ิมดํารงตําแหนง 14 สิงหาคม 2551) 2 
6 นายเจริญพนัธ พันธุมงคล กรรมการอิสระ 7 
7 นายประสาร มฤคพิทักษ กรรมการอิสระ 6 
8 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) คาตอบแทนกรรมการ  และผูบริหารป 2551 
-   คาตอบแทนรวมของกรรมการ เปนไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 

                     -  คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด ซ่ึงสัมพันธ 
         กับผลการดําเนนิงานของบริษัทและผลงานของผูบริหารแตละทาน 
      โดยในป 2551 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกคณะกรรมการบริษัท  และผูบริหารดังนี้ :- 

                     (3.1)   คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงนิ 
(ก) คาเบี้ยประชมุและบําเหน็จรวมของกรรมการบริษัท  762,500.- บาท   

1)  นายสมชาย    สกุลสุรรัตน         350,000.- บาท     
                 2)  นายเจริญพันธ พันธุมงคล  240,000.- บาท    
                 3)  นายประสาร มฤคพิทักษ    75,000.- บาท    

 4)  นายชูศักดิ์       วิจกัขณา    52,500.- บาท    
 5)  นางสาวปญจมา วิภามาส    45,000.- บาท  (ดํารงตําแหนงกรรมการระหวาง  
                                 1 มกราคม – 13 สิงหาคม 2551)  
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(ข) คาตอบแทนกรรมการบริหารและผูบริหาร  รวม 7 ทาน 

รายการ จํานวนเงินรวม  (บาท) 

ป 2552 ป 2551 ป 2550 
คาตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผูบริหาร  11,031,444.- 7,928,602.- 
ประมาณการคาตอบแทนของกรรมการบริหาร  
และผูบริหาร 

 
11,464,800.- 

  

 

(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  

สํานักประธานฯ  8 
สํานักบัญชีและการเงิน 38 
สํานักทรัพยากรมนุษยและธุรการ 27 
สํานักการตลาด 68 
กิจการผลิต 425 
งานวชิาการ, วจิัยพฒันาและควบคุมคุณภาพ 42 
งานจดัซ้ือ 8 
งานงบประมาณ 3 
งานสารสนเทศ 4 

รวมพนักงานท้ังส้ิน 623 
 

         

คาตอบแทนท้ังหมดของบริษัทฯ 

 
ป 2551 ป 2550 

จํานวนราย จํานวนเงินรวม  
(บาท) 

จํานวนราย จํานวนเงินรวม  
(บาท) 

เงินเดือน         83,279,372.-      80,321,822.- 

โบนัส 623          6,185,020.-             642                  -              
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ  17,236,192.84  22,397,196.02  
รวม  623 106,700,584.84 642 102,719,018.02 

 

 การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ในป 2551  
 บริษัทฯ จัดใหมีการอบรม  -   การอนุรักษพลังงาน (Enegy Saving) 

      -   การวางพืน้ฐานระบบ HACCP 
      -  Food Hygine Process 
           -  Sanitation       
  นอกเหนือจากการจดัอบรมข้ันพื้นฐาน   -  GMP 
              -  ความปลอดภยัในการทํางาน 
              -  ปฐมนเิทศกท่ัวไป 
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9.  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. 2551 ใหความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินดังกลาววา ไดศึกษา และประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีของบริษัทฯ ตามท่ีเห็นจําเปน เพื่อประโยชนในการกําหนดขอบเขตของ  
การปฏิบัติงานตรวจสอบใหรัดกุม และเหมาะสม ไมพบขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญของ  
ระบบการควบคุมภายในดานบัญชีท่ีอาจมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน   



 
 

 
จํากัด  (มหาชน) 

35 

 
 
 
 

รายงานกจิกรรมสอบทานระบบควบคุมและการตรวจสอบภายในในรอบป 2551 
 

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

   ในป 2551  คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ตามขอบเขต 
หนาท่ีความรับผิดชอบท่ีจะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการดแูลรายงานทางการเงินของ      
บริษัทฯ ใหมีความโปรงใส  เช่ือถือไดและถูกตองเพียงพอ  ตลอดจนกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุม 
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  และมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบและ 
ขอบังคับท่ีเกีย่วของ  รวมท้ังการใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษทัฯ  การตรวจสอบดังกลาวส้ินสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 
 

   บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป            
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี และไดมีการประชุมรวมกับ                         
คณะกรรรมการตรวจสอบ  การตรวจสอบดงักลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ถูกตองครบถวน 
เปนท่ีเช่ือถือได  และรายงานทางการเงินไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  โดยมีระบบการกํากับดแูล 
กิจการท่ีดี  พรอมท้ังระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
การปฏิบัติงานตาง ๆ สอดคลอง และปนไปตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับท่ีเกีย่วของ  การบริหารจัดการ 
มีความโปรงใส  และรายงานทางการเงินตาง ๆ ถูกตอง เพยีงพอ และเหมาะสม 
 
 
       …….………………………. 
         (นายเจริญพันธ   พันธุมงคล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551  บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จํากัด  (มหาชน) 
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10.  รายการระหวางกัน 
 

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับกิจการท่ีเกี่ยวของกนั โดยเกี่ยวของกันดงันี ้
 

  1.    การถือหุน 
1.1  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด (มหาชน)  ถือหุนใน :- 
  -  บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด       92.93% 
        -  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากดั     95.71% 
  -  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด      95.92%  
        -  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)  เปนกรรมการของบริษัทยอย 

                     ( บริษัท ส.ปศุสัตว จํากัด,  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จาํกัด และบริษทั เอส เค เค ฟูด จํากัด )                    
  
 

    3.   รายการธุรกิจรวมกัน 
  การซ้ือขายสินคา 
  3.1  ในป 2551 บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากดั (มหาชน) ซ้ือสินคาจาก 
                                      บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด  จํานวนเงิน  175.6  ลานบาท 
 

  3.2  ในป 2551 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ซ้ือสินคาจาก :- 
                                      -  บริษัทอุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จาํกัด (มหาชน)  จํานวนเงิน    25.8  ลานบาท 
  -   บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด จํานวนเงิน  134.69  ลานบาท 
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   (2)  คําอธิบาย และ การวิเคราะหฐานะการเงิน และผลการดําเนินงาน 
 

 ผลการดําเนินงานในป 2551 เปรยีบเทียบกบัป 2550 และงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 เม่ือ
เปรยีบเทียบกบังบดุล ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรบัอนุญาต 
สรุปมีสาระสําคัญดังนี้  
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 จากงบการเงินรวม บรษิัทฯ มีผลการดําเนินงานเปนกําไรสุทธิ 
จํานวน 9.45 ลานบาท  เม่ือเทียบกับป 2550 ที่มีผลขาดทนุสุทธิ 7.69 ลานบาท เปลีย่นแปลงเพิ่มข้ึน 17.14 ลาน
บาท  คิดเปนรอยละ 222.8   ซ่ึงมีสาระสําคัญของการเปลีย่นแปลงดังนี้  

1. ในป 2551 บรษิัทฯ มีรายไดจากการขายจํานวน 1,125.93 ลานบาท ซ่ึงสูงกวาป 2550 ท่ีมีจํานวน 
995.12 ลานบาท เพิ่มข้ึนจํานวน 130.81 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.15 เนื่องจากมีรายไดจาก
การสงออกและยอดขายในผลิตภณัฑใหมเพิ่มข้ึน 

2.   รายไดอื่นมีจํานวน 31.10 ลานบาท เม่ือเปรียบเทียบกับป 2550 ที่มีจํานวน 19.50 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 
      จากปกอน 11.60 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 59.48   เน่ืองจากในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรจากอัตรา   
      แลกเปลีย่น และไดรับคาชดเชยจากการชนะคดีความของบริษัทฯ  

 3.   ตนทุนขายในป 2551 มีจํานวน 805.07 ลานบาท เม่ือเทียบกับรายไดจากการขาย 1,125.94 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 71.50  มีกําไรข้ันตน 28.5%    สําหรับป 2550 บริษทัฯ มีตนทุนขายจํานวน 
750.32 ลานบาท เม่ือเทียบกบัรายไดจากการขายจํานวน 995.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 75.40 
และมีกําไรข้ันตน 24.60 %   บริษัทฯ มีสัดสวนกําไรข้ันตนสูงข้ึน   

 4.   คาใชจายในการขายและบริหารจํานวน 292.70 ลานบาท เปรยีบเทียบกับป2550 ที่มีจํานวน 226.49  
      ลานบาท เพ่ิมข้ึน 66.21 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 29.23 มีสาเหตุสําคัญคือคาใชจายในการขาย   
      และประชาสัมพันธท่ีเพิม่ข้ึน ในการโฆษณาผลิตภณัฑใหมของบริษัทฯ  

              5.   คาใชจายทางการเงินของบริษัท ในป 2551 มีจํานวน 40.95 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2550 จํานวน  
     39.94 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.5   
 

              หากพิจารณางบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  ในป 2551 บรษิัทฯ มีรายไดรวม 886.09 ลานบาท เม่ือเทยีบ
รายไดรวมของป 2550 จํานวน 787.23 ลานบาท รายไดรวมเพ่ิมข้ึน 98.86 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 12.56 โดย
รายไดรวมแยกเปนรายไดจากการขาย ป 2551 จํานวน 873.40 ลานบาท ป 2550 จํานวน 785.10 ลานบาท รายได
จากการขายป 2551 เพ่ิมข้ึนจากป 2550 เปนเงิน 88.30 ลานบาท คิดเปนรอยละ 11.25  สวนคาใชจายขายและ
บริหาร   ป 2551 จํานวน 239.38 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป 2550 จํานวน 181.72 ลานบาท คาใชจายขาย
และบริหารเพ่ิมข้ึน 57.66 ลานบาท คิดเปนรอยละ 31.73 

 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 บรษิทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จาํกัด  (มหาชน) 
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 (3 )   คาผลตอบแทนของผูสอบบญัชี ป 2551 

         1)   คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
  บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก 
  บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
  -  ผูสอบบญัชีของบริษัทฯ ในรอบปบัญชีที่ผานมามีจํานวนเงินรวม             -      บาท 
  -  สํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชีสังกดั บุคคล หรือกิจการ 
     ที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีท่ี 
     ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีทีผ่านมามีจํานวนเงินรวม             2,155,000.- บาท 
 

         2)   คาบรกิารอื่น (Non - Audit Fee) 
     - ไมมี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 บรษิทั อุตสาหกรรมอาหาร ส.ขอนแกน  จาํกัด  (มหาชน) 
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