
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
 

 
 
 
 
 

บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

 
 
 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 



1. ขอมูลทั่วไป 1
2. ปจจัยความเส่ียง 5
3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 8
4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 13
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 20
6. ขอพิพาททางกฎหมาย 26
7. โครงสรางเงินทุน 27
8. การจัดการ 29
9. การควบคุมภายใน 38
10. รายการระหวางกัน 39
11. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน 40
12. ขอมูลอื่นที่เก่ียวของ 48

 

 
 

สารบัญ 
 
 
 
 
 
สวนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

หนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 การรับรองความถูกตองของขอมูล 50

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมบริษัท 

 

51
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 58

 



1 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

สวนที่  1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

1. ขอมลูทัว่ไป 

(1)  บริษทั ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) 
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 

โทรศัพท: (02) 391–1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

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

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทุนจดทะเบียน: 80,850,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 8,085,000 หุน 

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด: 8,085,000 หุน 

    
(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

2.1 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/17 ชั้น 1 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนม
ยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ขายสง และขายปลีก อาหารที่เปนผลผลิตจาก บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส 
จํากัด (มหาชน) และบริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด เฉพาะสวนของ
ตลาดสด และนอกหางคาปลีกขนาดใหญ 

โทรศัพท: (02) 391-1010 
โทรสาร: (02) 391-1792 
ประเภทของหุน: หุนสามัญ  
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จํานวนหุนทั้งหมด: 12,000,000 หุน 
สัดสวนการถือหุน: รอยละ 99.34 
 

2.2 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขท่ี 259/13 ชั้น 1 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนม
ยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผูผลิต และแปรรูปอาหารทะเล เชน ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง น้ําพริก 

โทรศัพท: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนทั้งหมด: 17,000,000 หุน 

สัดสวนการถือหุน: รอยละ 99.41 

 
2.3 บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขที่ 44 หมูท่ี 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
30320 

ประเภทธุรกิจ: ฟารมสุกร 

โทรศัพท: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนทั้งหมด: 4,500,000 หุน 

สัดสวนการถือหุน: รอยละ 93.08 

  
2.4 บริษัท ไทยโฮมฟูด จํากัด 
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ที่ตั้งสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/320 ชั้น 3 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท71 (ปรีดี 
พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ศูนยจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โทรศัพท: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุน: หุนสามัญ 

จํานวนหุนทั้งหมด: 1,470,000 หุน 

สัดสวนการถือหุน: รอยละ 13.33 

(3)  บุคคลอางอิงอ่ืนๆ 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย 

ชื่อ: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย ) จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: (02) 359-1200-1 

โทรสาร: (02) 359-1262-3 

 
(ข) ผูสอบบัญชี  

ชื่อ: บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: ช้ัน 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟสคอมเพล็กซ 193/136-137 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 264-0777 

(02) 264-0789 

ชื่อผูสอบบัญชี: 1. นายโสภณ         เพ่ิมศิริวัลลภ   ทะเบียนเลขที่ 3182 
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2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 

3. นางสาวพิมพใจ  มานิตขจรกิจ   ทะเบียนเลขที่ 4172 

 
(ค)  ที่ปรึกษากฎหมาย 

ชื่อ: นายวิสูตร  กาญจนปญญาพงศ 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: สํานักงานกฎหมายธรรมนิติ 2/4 ช้ัน 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ถนน
วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 252-1260  

(02) 252-1104 

   
 
 

(ง)  ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ: บริษัท แคปปตอล ล้ิงค แอดไวเซอร่ี จํากัด 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ: 22/2 ซอยเย็นอากาศ 1 แยก 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุงมหาเมฆ เขต
สาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 249-4435  

(02) 249-4436 
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2. ปจจัยความเสี่ยง 

2.1 ความเส่ียงทางดานการเงิน 

บริษัทฯ  มีความเสี่ยงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบี้ย  และความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน  การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัท เนื่องจากเงินกูเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหน่ึงของบริษัท โดยบริษัทมีแผนในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยการบริหารกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงานใหสอดคลองกับแผนการใชเงิน และ
รักษาระดับโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสมกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังมีความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน จากการที่บริษัทสงออกสินคาจํานวนหนึ่งไป
ขายยังตางประเทศ บริษัทไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเส่ียงไว เพราะมูลคาการสงออกยังอยูใน
ระดับท่ีไมสูงนกั 
 

2.2 การขาดแคลนแรงงาน 

เนื่องจากลักษณะขั้นตอนการผลิตของบริษัทยังตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก ในการแปรรูป
วัตถุดิบ  แรงงานในทองถิ่นและความเช่ียวชาญจึงเปนสวนประกอบสําคัญในการดําเนินการผลิต ซ่ึง
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางแรงจูงใจในดานตางๆ เชน คาแรง สวัสดิการ ผลตอบแทนอื่นๆ อยู
ตลอดเวลา นอกจากน้ีบริษัทยังเนนใหมีการฝกฝน และการอบรมใหความรูในกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนการนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานคน ซ่ึงในป 2554 คาดวาจะสามารถ
ติดต้ังเคร่ืองจักรไดเสร็จ ทําใหความตองการใชแรงงานลดลงประมาณรอยละ 30 
 

2.3 ความผันผวนของตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิตที่สําคัญคือวัตถุดิบและคาแรง ความเส่ียงดานการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ํามันเช้ือเพลิงและอาหารสัตว  ภาวะราคาน้ํามันที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องมี
ผลคุกคามตอธุรกิจการเล้ียงสุกร เนื่องจากพืชไรที่เปนวัตถุดิบหลัก  ไดถูกแยงซ้ือไปผลิตเปนเอทานอล
เพ่ือนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน ทําใหตนทุนอาหารสัตวไดถีบตัวสูงขึ้นเปนอยางมาก  รวมถึงตนทุนคา
ขนสงท่ีเพ่ิมสูงขึ้น เปนปจจัยใหราคาเนื้อสุกรสูง ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการขึ้นลงของราคาเนื้อสุกร
ประกอบดวยความตองการบริโภคเนื้อสุกร  ผลผลิตของฟารมผูเล้ียงสุกร ภาวะความแหงแลง และโรค
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ระบาดสัตว นอกจากนี้อัตราคาแรงขั้นตํ่าท่ีปรับเพ่ิมสูงขึ้นและผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพ่ือเปนแรงจูงใจเพ่ือ
ลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน ยังสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต ในกรณีที่บริษัทไมสามารถปรับ
ราคาขายสินคาใหขึ้นไปตามอัตราตนทุนที่เพ่ิมสูงขึ้นไดนั้น จะสงผลใหความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทลดลง 

ในชวงที่ตนทุนการผลิตมีความผันผวนสูง บริษัทไดมีการรับมือโดยการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นเพ่ือลดตนทุน รวมไปถึงการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และการวางแผนในระยะยาวในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเคร่ืองจักรมาใชในการผลิตใหมากยิ่งขึ้น  
 

2.4 โรคระบาดในสุกร 

เนื่องจากธุรกิจหนึ่งของกลุมบริษัท คือการทําฟารมสุกร และการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร ดังนั้นโรค
ระบาดในสุกรจะสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดจากการทําฟารม ราคาวัตถุดิบ และยังอาจสงผล
กระทบตอความเช่ือมั่นของผูบริโภคในดานความปลอดภัยของอาหาร 

บริษัทไดมีการคนควาพัฒนาระบบการจัดการฟารม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุมคุณภาพ
การผลิตอยางเขมงวด เพ่ือลดปญหาโรคระบาดในฟารมและเพ่ือสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ของสินคาใหกับผูบริโภค ในดานทําเลที่ต้ังของฟารมสุกรของบริษัทฯ มีภูเขาลอมรอบอยูทําใหโรค
ระบาดจากฟารมอื่นแพรระบาดมาสูฟารมของบริษัทฯ ไดยาก 
 

2.5 การพึ่งพิงผูจัดจําหนาย 

สินคาของกลุมบริษัทสวนใหญมากกวารอยละ 80 พ่ึงพาการจัดจําหนายผานหางคาปลีกขนาดใหญซ่ึง
มีอํานาจตอรองสูง หากหางคาปลีกเหลานั้นปฎิเสธการนําผลิตภัณฑของบริษัทวางจําหนาย อาจสงผล
กระทบตอยอดขายของบริษัทได 

อยางไรก็ตามสินคาของกลุมบริษัทไดรับความนิยมสูง และมีกลุมผูบริโภคประจําเปนจํานวนมาก ซ่ึง
สรางยอดขายใหกับผูจัดจําหนายไดเปนอยางดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีอํานาจตอรองในการขายสินคาสูง
เชนกัน อีกทั้งบริษัทยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจรานอาหารภายใตบริษัทเพ่ือเปนการกระจายสินคาของ
บริษัทไปสูผูบริโภคโดยตรง 
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2.6 ความเส่ียงจากการที่ผูถือหุนรายใหญสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนและมีอํานาจใน
การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  ถือหุนคิดเปนรอยละ 44.74 ของทุนที่
ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ สงผลใหครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขามามีอํานาจ
ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตลอดจนแตงต้ังตัวแทนเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถ
ที่จะรวบรวมเสียงสวนใหญในการลงมติผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ท่ีตองไดรับเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได แตอยางไรก็ตามครอบครัวรุจิรา
โสภณ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเปนผูมีสวนไดเสีย และเพ่ือใหการบริหารงานและ
ดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดและมีการถวงดุล   บริษัทฯ  จึงไดมีการแตงต้ัง
บุคคลภายนอกเปนกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเขามากํากับดูแล ซ่ึงเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ประวัติความเปนมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท ส . ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนดําเนินธุรกิจเมื่อป พ.ศ. 2527  ภายใตช่ือ บริษัท 
อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 
โดยมีฟารมสุกรเปนของตนเองเพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ ตอมาบริษัทไดแปรสภาพ
เปนบริษัทมหาชนจํากัด มีการออกหุนใหมเพ่ือจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2537 

บริษัทไดขยายเขาสูธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลโดยการลงทุนในบริษัทยอยในป 2546 เพ่ือกระจายความ
เส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของรายไดจากธุรกิจหลัก เปนผลใหรายไดจากการดําเนินงานของบริษัท
เติบโตขึ้นถึงเกือบ 30% ในปเดียวกัน บริษัทไดเร่ิมมีการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปจากเนื้อสุกรในป
2534 โดยเปนการสงออกไปฮองกงเปนประเทศแรก ตอมาในป 2551 บริษัทไดขยายเขาสูธุรกิจอาหาร
ขบเค้ียวท่ีทําจากเนื้อสุกรโดยมีการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจักรที่ใชในการบรรจุ ทําใหรายไดจากการ
ดําเนินงานของบริษัทในปเดียวกันเพ่ิมขึ้นอีก 13% และในป 2552 บริษัทไดขยายเขาสูธุรกิจอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานโดยเปนการซื้อทรัพยสินสุทธิจากบริษัทหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑและขยายธุรกิจไปสูตลาดที่มีขนาดใหญและมีอัตราการเติบโตสูง นอกจากนี้ในป 
2552 บริษัทไดมีการรวมมือกับบริษัทตัวแทนจําหนาย (trading company) ขึ้นในประเทศโปแลนดโดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือเจาะตลาดของประเทศในกลุมอียู 

ในป 2553 บริษัทไดมีการลงทุนทํารานอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants เพ่ือเพ่ิมชองทาง
ในการจัดจําหนายสินคาของบริษัทและเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรของบริษัท นอกจากนี้ใน
ระหวางป 2552-2553  บริษัทไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหมโดยบริษัทและบริษัทยอยไดมีการ
การขายหุนของบริษัทรวมที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทออกไป เพ่ือมุงเนนในธุรกิจหลัก และให
โครงสรางทางธุรกิจมีความชัดเจนขึ้น 

วิสัยทัศนของบริษัทคือการขยายตลาดใหครอบคลุมไปทั่วโลก โดยบริษัทมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําในการ
ผลิตและจําหนายอาหารไทยที่มีรสชาติดี สด สะอาด และมีคุณคาทางโภชนาการ ภายใตกรรมวิธีการ
ผลิตที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย  โดยคํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคเปนหลัก  บริษัทมีเปาหมายที่จะ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคสมัยใหมที่มีการ
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เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอาหารแนวสุขภาพที่มีแนวโนมจะขยายตัวสูงตามลักษณะ
ประชากรโลก ฉะนั้นอาหารที่เนนความอรอยแตเพียงอยางเดียวจะไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
สูงสุดของผูบริโภคในยุคหนา นอกจากน้ีบริษัทยังใหความสําคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑที่มีความ
สวยงามและมีศักยภาพในการถนอมอาหารใหมีอายุการเก็บท่ียืนยาว ดังนั้นการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑจึงอยูในนโยบายลําดับตนๆ ของบริษัท 

การดําเนินงานอยูในรูปแบบของกลุมบริษัท โดยมี 3 บริษัทยอย ซ่ึงบริษัทยอยกอต้ังขึ้นเพ่ือทําหนาที่
ปอนวัตถุดิบหลักตามความตองการของบริษัทใหญ และการจัดจําหนายภายในประเทศในหลาย
รูปแบบ การสงออก การวิจัยตลาด การแปรรูปอาหารทะเล และการผลิตอาหารขบเคี้ยว และอาหารแช
แข็งเบ็ดเสร็จเปนกระบวนการที่ครบวงจรต้ังแตตนทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําฟารมสุกรพันธุและ
สุกรขุนเพ่ือใหมีแหลงผลิตวัตถุดิบหลักเปนของตนเอง การแปรรูปอาหารทะเลสด การคิดคนผลิตภัณฑ
ใหมๆ และการปรุง การบรรจุ และการจัดจําหนายตามชองทางตาง ๆ 

บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญตาง ๆ เปนลําดับดังนี้ 

พ.ศ. 2549 - มีการลงทุนนําเครื่องจักรที่ทันสมัยมาผลิตแหนมและหมูยอแทนแรงงาน ซ่ึงสามารถ
ลดอัตราแรงงานไดประมาณรอยละ 25 ของอัตราเดิม 
- ขยายธุรกิจไปสูอาหารทะเลแปรรูปโดยการลงทุนในบริษัทยอย 

พ.ศ. 2550 - การทํา OEM ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด เพ่ือผลิตสินคาภายใตตรา “ส. 
ขอนแกน”   และตราอ่ืนที่บริษัทจะจดทะเบียนขึ้นในภายหลังเพ่ือผลิตและจําหนายใน 
EU รวมทั้งสงออกไปจําหนายในประเทศนอกกลุม EU ทั้งนี้ เปนการแกปญหาเร่ือง
ขอจํากัดการนําเขาผลิตภัณฑที่แปรรูปจากสุกร และแกปญหาเรื่องคาเงินบาทแข็ง 

พ.ศ. 2551 - ขยายชองทางการจัดจําหนายในประเทศ ประกอบดวย 
(1) เปดตลาดสถาบันขนาดใหญในประเทศ เชน วัดธรรมกาย 
(2) ขยายผลิตภัณฑใหมเขาสูครัวการบินไทย 
(3) จัดสงวัตถุดิบใหกับ Dunkin Donut  
โดยมีแนวโนมจะครอบคลุมตลาดสถาบันใหมากขึ้น 

- ขยายชองทางการจัดจําหนายในตางประเทศ ประกอบดวย 
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ประเทศฮองกง  เร่ิมนําสินคาเขาสูตลาด Dim Sum, Seven – Eleven และ Fast 
Food Chains เชน Maxim และตลาดสด 
ไดแตงต้ัง DKSH (PRC) หรือที่รูจักกันในนามบริษัท ดีทแฮลม เปนตัวแทนจําหนาย
อาหารขบเค้ียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศ
ไตหวัน แตก็มีอุปสรรคเร่ืองมีขอจํากัดดานพิกัดภาษีการนําเขา จึงยังมิไดดําเนินการ
เปนรูปธรรม 

- ขยายธุรกิจไปสูอาหารขบเค้ียวโดยเปนการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจักรที่ใชในการบรรจุ 

พ.ศ. 2552  - การขยายธุรกิจในประเทศ ประกอบดวย การเขาซ้ือทรัพยสินธุรกิจผลิตอาหารแช
แข็งพรอมรับประทานประเภทขาวผัด ขนมหวาน ฯลฯ จากบริษัท นารายณอินเตอร
ฟูดส จํากัด ซ่ึงมีกําลังการผลิตอาหาร 3,000 ตันตอป  
- การขยายธุรกิจในตางประเทศ ประกอบดวย การสํารวจหาลูทางตั้งบริษัทเทรดด้ิงใน
ประเทศโปแลนด เพ่ือเปนฐานกระจายสินคาที่ผลิตในโปแลนดเพ่ือนําเขาไปจําหนาย
ในกลุมประเทศในอียู 

พ.ศ. 2553  - เปล่ียนชื่อบริษัทจาก บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน เปน บมจ.ส. ขอนแกน
ฟูดส  
- เปดรานอาหารประเภท Quick-service restaurants 2 สาขาในกรุงเทพฯ ภายใตช่ือ 
“Zaap Express” 
- ขยายผลิตภัณฑสายอาหารทะเลแปรรูป โดยการลงทุนเพ่ิมในเคร่ืองจักร และคาดวา
จะเริ่มผลิตในเชิงพาณิชยไดในป 2554 
 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัททั้งกลุมฯ ในภาพรวมมีลักษณะท่ีเปนการแบงแยกภาระหนาที่ในสวนที่
มิไดเช่ือมโยงกันโดยตรงออกจากกัน เพ่ือความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเปนการกระจาย
ความเสี่ยงในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยงดานแรงงาน ความเสี่ยงดานการลงทุน และ
ความเส่ียงดานภาวะเศรษฐกิจ  ท้ังนี้ โดยมีเปาหมายรวมเพียงหน่ึงเดียว คือการเสริมสรางใหการ
ประกอบการ โดยรวมของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) มีความม่ันคงโดยทั่วไป ทั้งในดาน
วัตถุดิบ การผลิต และการตลาด 
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โครงสรางการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

ธุรกิจ 

บริษทั 

อาหาร 
แปรรูปจาก 
เน้ือสุกร 

อาหารทะเล
แปรรูป 

อาหารขบ
เค้ียวที่ทํา

จากเน้ือสุกร 

อาหารแช
แข็งพรอม
รับประทาน 

รานอาหาร
จานดวน 

ฟารมสุกร 

SORKON ผลติ และ 
จัดจําหนาย 

จัดจําหนาย ผลติ และ 
จัดจําหนาย 

ผลติ และ 
จัดจําหนาย 

จัดจําหนาย  

MFP  ผลติ     

SKKF  จัดจําหนาย     

SPS      ผลติ และ 
จัดจําหนาย 

SORKON คือ บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
MFP คือ บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 
SKKF คือ บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 
SPS คือ บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด 

 
โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทที่ SORKON ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมในสัดสวนเกินกวารอย
ละ 50 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของบริษัทนั้น และบริษัทที่ SORKON มีอํานาจควบคุม มีจํานวน
ทั้งส้ิน 3 บริษัท แบงตามธุรกิจไดดังนี้ 

บริษัท สายธุรกิจ ลักษณะธุรกิจ 
สัดสวนการถือหุนทั้ง
ทางตรงและทางออม

(รอยละ) 

เอส เค เค ฟูด อาหารแปรรูปจากเนื้อสกุร
และอาหารทะเลแปรรูป ตัวแทนจําหนาย 99.34 

มหาชยัฟูดโปรเซสซ่ิง อาหารทะเลแปรรูป ผลติอาหารทะเลแปรรูป 99.41 

ส. ปศุสัตว สุกรพันธุและสุกรขุน ผลติและจําหนายสกุรพันธุ
และสุกรขุน 93.08 
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3.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทตามงบการเงินรวมสําหรับป 2551-2553 เปนดังนี้ 

 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (1)       

- ในประเทศ 624.4 40.8% 570.5 47.0% 567.3 49.0% 

- สงออก 21.6 1.4% 23.2 1.9% 14.4 1.2% 

รวม 646.0 42.3% 593.8 48.9% 581.8 50.3% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (2)       

- ในประเทศ 392.3 25.7% 337.7 27.8% 320.4 27.7% 

- สงออก 75.5 4.9% 68.5 5.6% 63.2 5.5% 

รวม 467.9 30.6% 406.2 33.5% 383.7 33.2% 

3. อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร (3)       

- ในประเทศ 86.7 5.7% 68.3 5.6% 70.3 6.1% 

- สงออก 6.1 0.4% 4.5 0.4% 6.9 0.6% 

รวม 92.8 6.1% 72.8 6.0% 77.2 6.7% 

4. อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน (4)       

- ในประเทศ 63.7 4.2% 6.2 0.5% - - 

- สงออก 88.1 5.8% 5.7 0.5% - - 

รวม 151.7 9.9% 11.9 1.0% - - 

5. รานอาหาร (5) 3.0 0.2% 0.2 0.0% - - 

รวม 3.0 0.2% 0.2 0.0% - - 

6. การจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน (6) 143.5 9.4% 114.3 9.4% 83.3 7.2% 
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 ป 2553 ป 2552 ป 2551 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รวม 143.5 9.4% 114.3 9.4% 83.3 7.2% 

ยอดขายรวม 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.8% 1,125.9 97.3% 

รายไดอื่น 23.9 1.6% 14.2 1.2% 31.2 2.7% 

รวมรายได 1,528.8 100.0% 1,213.4 100.0% 1,157.1 100.0% 
 หมายเหตุ (1) ดําเนินงานโดย SORKON, SKKF  

(2) ดําเนินงานโดย MFP, SKKF 
(3) ดําเนินงานโดย SORKON 
(4) ดําเนินงานโดย SORKON 
(5) ดําเนินงานโดย SORKON 
(6) ดําเนินงานโดย SPS 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 

การประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท คือการเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปที่ทําจากเน้ือสุกร อาหาร
ทะเลแปรรูป อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน การทําฟารมและจัดจําหนาย
สุกรพันธุและสุกรขุน และการทํารานอาหารประเภท quick-service restaurants โดยผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทจะเปนการวางจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญ โดยสงออกเปนบางสวนเพ่ือสนองความตองการ
ผลิตภัณฑอาหารไทยแบบสําเร็จรูปที่มีสูงขึ้นในตางประเทศ  

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

4.1.1 อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 

อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร เปนหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเปนธุรกิจแรกที่
ดําเนินการมาต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการในเชิงพาณิชย อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกรดําเนินการผลิต
โดยโรงงานทั้ง 2 แหงของ SORKON คือ โรงงานบางพลีและโรงงานนครปฐม และมี SORKON และ 
SKKF เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย โดย SKKF จะเปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ใหกับตลาดสดในประเทศท้ังหมด ในขณะที่ SORKON จะเปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑผานชองทางอื่นๆ ประกอบดวยผูประกอบการคาปลีกรายใหญและรานสะดวกซ้ือ ตัวแทน
ในตางจังหวัด ผูแทนจําหนายแบบขายตรงถึงผูบริโภค และตลาดตางประเทศผานทางผูนําเขาใน
ตางประเทศ ประเทศที่นําเขาคือ จีน ฮองกง และมาเกา 

อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร ประกอบดวย หมูหยอง  หมูแผน  กุนเชียง  ไสกรอกอีสาน หมู
ยอ  ลูกช้ินหมู และอื่นๆ อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกรของบริษัท จะมีทั้งที่รับจางผลิต (OEM) และ
ผลิตภายใตยี่หอของตนเองโดยมีอัตราสวน 10:90 อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกรของบริษัทมีการผลิต
ภายใตยี่หอ “ส. ขอนแกน” “หมูดี” “หมูเหาะ” “หวยแกว” และ “บานไผ” 

4.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเปนอีกหน่ึงธุรกิจหลักของบริษัท ดําเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  โดยมี 
SORKON และ SKKF เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย โดย SKKF จะเปนผูทําการตลาดและจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหกับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเปนผูทําการตลาดและ
จัดจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางอื่นๆ ประกอบดวยผูประกอบการคาปลีกรายใหญและรานสะดวก
ซ้ือ ตัวแทนในตางจังหวัด ผูแทนจําหนายแบบขายตรงถึงผูบริโภค และตลาดตางประเทศผานทางผู
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นําเขาในตางประเทศ ประเทศที่นําเขาหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน และเกาหลี โดยใน
ปจจุบันเปนการผลิตเพ่ือสงออก 15% การผลิตเพ่ือขายในประเทศผานชองทางตลาดสด 50% และ
ผานชองทางโมเดิรนเทรด 35% 

อาหารทะเลแปรรูป ประกอบดวย ลูกช้ินปลาที่มีการแบงผลิตภัณฑตามเกรดคุณภาพเพื่อเปน
การเจาะตลาดบนและตลาดลาง ลูกชิ้นกุงและลูกช้ินปลาหมึก ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตลูกชิ้นทะเล
รายใหญที่สุดของประเทศ โดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ 80% นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนการเพ่ิม
ผลิตภัณฑใหมๆ ในสายธุรกิจน้ี โดยไดทําการลงทุนในเคร่ืองจักรเม่ือปลายป 2553 และคาดวาจะ
สามารถทําการผลิตผลิตภัณฑใหมไดภายในป 2554  อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท จะมีทั้งที่ผลิต
ภายใตตราสินคาของตนเอง และรับจางผลิต (OEM) โดยมีสัดสวน 95:5 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท
เปนการผลิตภายใตยี่หอ “แตจ๋ิว” 

น้ําพริกและน้ําจิ้มจะถูกรวมอยูในสายผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวัตถุดิบจําพวก
กุงและปลา และมีการผลิตที่โรงงานของ MFP ซ่ึงเปนบริษัทยอย โดยเปนการผลิตภายใตยี่หอของ
บริษัททั้งหมด คือยี่หอ “ไทยเดิม” โดยมีบริษัทเปนผูทําการตลาดและจัดจําหนายผานชองทางโมเดิรน
เทรด โดยน้ําจ้ิมนั้นเปนการผลิตเปนสินคาเสริมใหกับอาหารทะเลแปรรูปของบริษัทฯ ในป 2553 
ยอดขายน้ําพริกและน้ําจ้ิมอยูที่ประมาณ 25.68 ลานบาท หรือเติบโตเพ่ิมขึ้น 8.03% จากป 2552  

4.1.3 อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร 

อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON เปนผูทํา
การตลาดและวาจางใหบริษัท ดีทแฮลม จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย อาหารขบเค้ียวท่ีทําจากเน้ือ
สุกร ประกอบดวย หมูอบ, หมูแผนสแน็ค, ปลาแผน, กุงแผน โดยเปนการผลิตภายใตยี่หอของตนเอง
ท้ังหมด คือยี่หอ “อองเทร” โดยในปจจุบันเปนการจําหนายภายในประเทศกวารอยละ 90 

4.1.4 อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานมหาชัยของ SORKON ซ่ึงเปนโรงงานแหงใหม
ของบริษัท ซ้ือมาจาก บริษัท นารายณอินเตอรฟูดส จํากัด โดยในปจจุบันจะเปนการผลิตภายใตยี่หอ
ของลูกคาทั้งหมด (OEM) สงออกรอยละ 70 จําหนายในประเทศรอยละ 30 ตลาดตางประเทศที่สําคัญ 
คือ ฮองกง อังกฤษ และเยอรมัน รวมถึงประเทศในแถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑของบริษัท
ประกอบดวยอาหารแชแข็งทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน 
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4.1.5 รานอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants 

บริษัทไดมีการลงทุนเปดรานอาหารประเภท Quick-Service Restaurants 2 สาขาในป 2553 
ภายใตช่ือราน “Zaap Express” โดยเปนรานอาหารที่ขายอาหารแชแข็งพรอมรับประทานที่ผลิตจาก
โรงงานของบริษัท  บริษัทคาดวารานอาหารจะเปนชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทที่สําคัญตอไป
ในอนาคต เมื่อบริษัทสามารถขยายสาขาของรานอาหารไดครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยใชระบบแฟรน
ไชสบางสวนและบริษัทลงทุนเองอีกบางสวน 

 4.1.6 การทําฟารมและการจําหนายสุกร 

บริษัทมีการทําฟารมสุกรท่ีโคราช โดยเปนการนําสุกรแมพันธุจากตางประเทศมาผสมพันธุเพ่ือ
จําหนายเปนสุกรพันธุเพ่ือขายใหกับผูเล้ียงสุกรอีกตอหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทยังมีการจําหนายลูกสุกรขุน
ใหผูเล้ียงนําไปเล้ียงตอ และจําหนายสุกรขุนที่บริษัทเล้ียงเองจนโตเต็มท่ีใหกับโรงฆาสัตวอีกดวย โดย
ธุรกิจการทําฟารมสุกรนี้เปนการทําเพ่ือสนับสนุนการใชวัตถุดิบประเภทเนื้อสุกรของธุรกิจอาหารแปร
รูปที่ทําจากเนื้อสุกรของบริษัทฯ  

 4.1.7 ชองทางการจัดจําหนาย 

ชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันของบริษัท ประกอบดวย 
(1) การจําหนายผานผูคาสงหรือปลีกขนาดใหญโดยตรง เชน ซูปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมารเก็ต 

(โมเดิรนเทรด) และคอนวีเนียนสโตร 
(2) การจําหนายผานผูคาปลีกขนาดเล็ก เชน ตลาดสด และรานของชํา 
(3) การจําหนายผานตัวแทนทางธุรกิจ ซ่ึงเปนชองทางท่ีบริษัทเลือกใชในการกระจายสินคา

ประเภทอาหารขบเค้ียวท่ีทําจากเนื้อสุกร 
(4) การจําหนายตรงสูอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน ตลาดสถาบัน เชน ฟารมเฮาส, เอ็มเคสุกี้

และโรงแรม 
(5) การจําหนายตรงถึงผูบริโภค ผานรานอาหาร ของบริษัทช่ือ “แซบอีสาน”  

โดยในปจจุบันชองทางโมเดิรนเทรด ยังเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาของบริษัท โดย
กวารอยละ 80 ของยอดขายเปนการกระจายผานชองทางดังกลาว 
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4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ภาวการณผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2553 เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 3.2 จากป
กอน ในขณะที่ภาพรวมการจําหนายผลิตภัณฑอาหารในป 2553 ขยายตัวรอยละ 4.0 เนื่องจากการ
ผลิตในหลายสินคาไดรับผลดีจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก อยางไรก็ดี ปญหาวัตถุดิบขาดแคลน 
ทําใหระดับราคาสินคาในตลาดโลกมีความผันผวนอยางมากในเกือบทกุสินคา  

สําหรับธุรกิจแปรรูปอาหารของไทย มีแนวโนมปรับตัวเขาสูผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพ่ิมและมี
ความสามารถในการทํากําไรสูง โดยมีปจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของชองทางกระจายสินคา
และการดําเนินชีวิตของผูบริโภค สงผลใหธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพรอมรับประทานและอาหารแชแข็ง
ขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 4.2.1 การทําการตลาดที่สําคัญ 

กลยุทธในการแขงขันของบริษัท ประกอบดวย 

(1) การเนนกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัยอยาง
เขมงวด  สินคาของบริษัท ท่ีทําการสงออกจะได รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ประกอบดวย GMP, HACCP,  และ BRC 

(2) บริษัทเนนการบริหารจัดการ supply chain เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือลดตนทุน
การผลิต 

(3) การพัฒนาระบบการผลิตไปสูระบบอัตโนมัติ โดยการนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงานใน
การผลิต 

(4) เนนการพัฒนาสินคาที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอและมีคุณภาพ 
(5) ขยายชองทางการจัดจําหนาย เพ่ือใหเขาถึงผูบริโภคมากย่ิงขึ้น 

4.2.2 ภาวะการแขงขันและภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอาหารแปรรูป 

ในป 2553 ธุรกิจอาหารแปรรปูจากเนื้อสัตวมีมูลคาตลาดประมาณ 1,500 ลานบาท โดยมีอัตรา
เติบโตที่สม่ําเสมอประมาณรอยละ 6-8 ในชวงหลายปท่ีผานมา ขณะที่มูลคาตลาดของลูกช้ินปลา 
อาหารขบเค้ียว และอาหารแชแข็ง มีมูลคาประมาณ 500 15,000 และ 5,000 ลานบาท ตามลําดับ 



17 
 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

โดยอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของลูกช้ินปลาอยูที่ประมาณรอยละ 6-8 เชนเดียวกับธุรกิจ
อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว ธุรกิจอาหารแชแข็งและอาหารขบเค้ียวเปนธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง อัน
เปนผลมาจากแนวโนมการบริโภคอาหารของคนรุนใหมที่เปล่ียนแปลงไป โดยนิยมความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น ธุรกิจอาหารแชแข็งมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 20-30 ในขณะที่ธุรกิจอาหารขบ
เค้ียวมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 15 

จากแนวโนมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหผูประกอบการในธุรกิจอาหาร มีการ
วางกลยุทธในการทําการตลาดและการพัฒนาสินคาใหมเพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงของผูบริโภค       

การทําฟารมสุกร 

การเล้ียงสุกรเปนอาชีพเสรี จึงมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มจํานวนและลดจํานวนอยางรวดเร็วตามวัฏ
จักรตลาด โดยแบงเปนผูเล้ียงแบบอิสระและผูเล้ียงแบบมีสัญญาผูกพัน ผูเล้ียงมากกวารอยละ 70 
เปนฟารมขนาดใหญครบวงจร รอยละ 20-25 เปนฟารมขนาดกลางและเล็ก ผูเล้ียงรายยอยมีเพียงรอย
ละ 5 และมีแนวโนมลดลง เนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนอาหารสัตวที่เพ่ิมสูงขึ้นได ขณะที่ราย
ใหญขยายการผลิตเพ่ิมขึ้น ผลผลิตเนื้อสุกรรอยละ 25 เปนของบริษัทชําแหละและแปรรูป ผลิตภัณฑ
จากเนื้อสุกรที่นิยมบริโภคในประเทศสวนใหญเปน เนื้อสุกรชําแหละ ไสกรอก แฮม ลูกชิ้น และ 
ผลิตภัณฑพ้ืนเมือง เชน กุนเชียง หมูแผน หมูยอ แหนม หมูหยอง 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิต ไดแก เนื้อสุกร และช้ินสวนของสุกร ซ่ึงคิดเปนรอยละ 70 ของวัตถุดิบท่ีใช
ในการผลิตทั้งหมด โดยซ้ือจากในบริษัทผูคาที่ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ และไดรับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐ วัตถุดิบอ่ืนๆ ไดแก เคร่ืองเทศ 
เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภัณฑ โดยบริษัทซ้ือจากผูผลิตภายในประเทศ วัตถุดิบบางประเภท ไดแก ไสสด 
ไสสังเคราะห ส่ังซ้ือจากตางประเทศผานตัวแทนจําหนายในประเทศ โดยมีสัดสวนไมเกินรอยละ 5 ของ
มูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบรวม 

บริษัทฯ มีการจําหนายสินคาไปยังลูกคาในประเทศกลุมสหภาพยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐานดานผลิตภัณฑ 
และกระบวนการผลิตที่สูงและเขมงวด วัตถุดิบที่นําเขาสูกระบวนการผลิตตองไดจากแหลงซ่ึงผานการ
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รับรองจากทางประเทศกลุมสหภาพยุโรปเทานั้น สงผลใหการจัดหาวัตถุดิบจํากัดเฉพาะผูสงมอบที่
ไดรับการรับรอง และมีราคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูสงมอบรายอ่ืน 

4.3.1 การผลิตและกําลังการผลิต  

(ก) SORKON มีโรงงานผลิตจํานวน 3 แหง ดังนี้ 

 - โรงงานบางพลี ต้ังอยูเลขที่ 4/44 ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลราชาเทวะ หมูที่ 13 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกําลังการผลิตที่ 5,500 ตันตอป 

 -   โรงงานมหาชัย ต้ังอยูเลขที่ 39/16 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร 
ตําบลบางกระเจา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกําลังการผลิตที่ 3,600 ตันตอ
ป  

 - โรงงานนครปฐม ต้ังอยูเลขท่ี 114 หมูที่ 8 ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
โดยมีกําลังการผลิตที่ 500 ตันตอป  

(ข) MFP มีโรงงานผลิต 1 แหง ต้ังอยูเลขที่ 61/39 หมูที่ 2 ตําบลบางกระเจา อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกําลังการผลิตที่ 6,000 ตันตอป  

(ค)  SPS มีฟารมสุกร 1 แหง ต้ังอยูเลขท่ี 44 หมูที่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 30320 

(ง) กําลังการผลิตตามสายธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ (ตัน) 

2553 2552 2551 

กําลัง 

การผลิต
เต็มที่ 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

กําลัง 

การผลิต
เต็มที่ 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

กําลัง 

การผลิต
เต็มที่ 

อัตราการ
ใชกําลัง
การผลิต 

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 5,000 80% 5,000 80% 5,000 80% 

อาหารทะเลแปรรูป 6,100 95% 6,100 95% 6,100 95% 

อาหารขบเคี้ยวท่ีทาํจากเน้ือสุกร 120 80% - - - - 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 2,400 63% - - - - 

การจาํหนายสุกรพันธุและสุกรขุน 
(จาํนวนลูกสุกรเกิดใหม) 

36,729 ตัว 30,809 ตัว 22,710 ตัว 
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4.3.2 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ พลังงานที่ไดจาก
เช้ือเพลิงปโตรเลียมใชเปนสวนนอย  จึงกอใหเกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเช้ือเพลิง
ปโตรเลียมในปริมาณตํ่า 

บริษัทฯ ไดวาจางบริษัทเอกชนที่ไดรับสัมปทานอยางถูกตองตามกฎหมายจากองคการบริหาร
สวนตําบลใหเปนผูขนยายขยะ และส่ิงปฏิกูลเพ่ือไปกําจัดดวยกรรมวิธีที่ถูกตองน้ําทิ้งจาก
โรงงานผานการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าทิ้ง  และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกอนระบายไปสูลําคลองสาธารณะ นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังไดวาจาง
บริษัทท่ีปรึกษาดานส่ิงแวดลอมในการประเมิน ตรวจสอบควบคุม และใหคําปรึกษาดาน
ส่ิงแวดลอมใหแกบริษัทฯ เพ่ือใหมั่นใจวาการควบคุมส่ิงแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทและบริษัทยอยมีทรัพยสินหลักที่ใชประกอบธุรกิจ ดังน้ี 

5.1 ทรัพยสินที่มีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

  หนวย:  ลานบาท
ประเภททรพัยสิน มูลคาตามราคาทนุ ณ วนัที ่
 31 ธนัวาคม 2553 31 ธนัวาคม 2552 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 138.30 138.30 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร 199.17 192.33 
สิทธิการเชา 7.82 7.82 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ * 170.61 156.16 
เคร่ืองตกแตงสํานักงาน 3.18 2.93 
เคร่ืองใชสํานักงาน 36.25 33.15 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 68.45 64.25 
ยานพาหนะ 42.14 37.06 
อ่ืน ๆ 25.83 24.46 
งานระหวางกอสราง 9.57 9.69 
รวม 701.32 666.15 
หัก คาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา   (394.42) (363.95) 
รวม มูลคาทรัพยสินสุทธ ิ 306.92 302.20 

* มีภาระจํานองรวมกับที่ดินอาคารพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินวงเงิน
ของบริษัท 

 
5.2 ที่ดิน และอาคารสํานักงานของบริษัท 

(1)  ที่ดินและอาคารสํานักงานใหญ 

บริษัทเปนเจาของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 45011 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ เนื้อที่
รวม 81 ตารางวา ซึ่งเปนท่ีต้ังของอาคารสํานักงานใหญ ใชเปนสํานักงาน อาคารต้ังอยูเลขท่ี 
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259/13 ซอยปรีดี พนมยงค 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา 
กรุงเทพฯ 10110 โดยมีมูลคาตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
เทากับ 15.20 ลานบาท ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวมีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบัน
การเงินของบริษัทวงเงิน 355 ลานบาท 

(2)  โรงงานบางพลี 

- บริษัทเปนเจาของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 7707 ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี (บางพลี
ใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน 34 ตารางวา ต้ังอยูเลขที่ 44/4 หมูท่ี 13 
ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ซ่ึงเปน
ที่ต้ังของสํานักงานและโรงงานมี 4 อาคาร พ้ืนที่ใชสอยทั้งส้ิน 3,196.50 ตารางเมตร ที่ดิน
พรอมส่ิงปลูกสรางดังกลาวมีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินของบริษัทวงเงิน 
355 ลานบาท 

- บริษัทเชาที่ดินจํานวน 2 แปลงขนาด 4 ไร 3 งาน 76 ตารางวา และ 6 ไร 3 งาน 98 ตารางวา 
ในบริเวณที่ติดกันเพ่ือใชเปนอาคารผลิตจํานวน 2 อาคาร เปนที่ต้ังของบอบําบัดน้ําเสียบอท่ี 
4 และที่ดินท่ีเหลือมีไวเพ่ือการขยาย โดยมีสาระสําคัญของการเชาสรุปไดดังน้ี   

ระยะเวลาเชา 9 ป ต้ังแตวันที ่1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
คาตอบแทนเงินกนิเปลา 400,000 บาท 
คาเชา ปท่ี 1 เดือนละ 102,500 บาท ปรับเพ่ิมทุกปปละ 10,250 บาท  

- บริษัทเชาอาคารและบริการกับบริษัท ทวิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด อาคารเลขที่ 18/5 หมู 13 
ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เพ่ือใชเปน
สํานักงาน และคลังสินคา / บรรจุภัณฑ โดยมีพ้ืนที่การเชาท้ังหมด 1,625 ตารางเมตร มี
ระยะเวลาเชา 6 ป นับต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2553 วางเงิน
ประกัน 330,000 บาท และมีอัตราคาเชา และคาบริการดังนี้ 

 

พ้ืนที ่

จํานวน 

ตารางเมตร 

ปที่ 1 – 3 ปที่ 4 - 6 

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

ตอตารางเมตร คาเชา คาบริการ ตอตารางเมตร คาเชา คาบริการ 
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โกดัง 1,400 70 49,000 49,000 80 56,000 56,000 

สํานักงาน 100 70 3,500 3,500 80 4,000 4,000 

พ้ืนท่ีอื่น ๆ 125 40 2,500 2,500 45 2,812 2,812 

   55,000 55,000  62,812 62,812 

 

 

 

(3)  โรงงานนครปฐม 

บริษัทเชาพ้ืนที่จาก บริษัท เมโทร อะโกรอินดัสทรี จํากัด ต้ังอยูเลขที่ 114 หมู 8 ตําบลบอพลับ อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพ่ือเปนสํานักงานและโรงงานผลิตหมูหยอง 

(4)  คลังเก็บพัสดุภัณฑ 

บริษัทรับโอนสิทธิการแบงเชาที่ดินพรอมอาคารโกดัง  2 คูหา ต้ังอยูที่ถนนก่ิงแกว ตําบลราชาเทวะ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเปนคลังเก็บสินคา/พัสดุภัณฑของบริษัทโดยจดทะเบียนสิทธิ
การเชากับบริษัท ลาฟแลนด จํากัด มีกําหนดระยะเวลา ดังนี้ 

-  อาคารเลขที่ 93/30 ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2563  
-  อาคารเลขที่ 93/31 ต้ังแตวันท่ี 23 มีนาคม 2543 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 
โดยมีมูลคาตามบัญชีส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 1.65 ลานบาท 

(5)  บริษัทเปนเจาของที่ดินท่ีรอการพัฒนาจํานวน 27 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 477 ไร 1 งาน 45.8 ตาราง
วา โดยมีรายละเอียดที่ดินพอสรุปไดดังน้ี 

 เอกสารสิทธิ ์
จํานวน ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเน้ือท่ีดิน 

แปลง ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 
1 โฉนด 1 คลองใหม สามพราน นครปฐม 5 0 00 
2 โฉนด 9 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 159 2 68 

3 โฉนด 14 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 290 0 12 

4 น.ส. 3 ก. 3 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 22 2 66 
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โดยมีมูลคาตามบัญชีของที่ดินที่รอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 61.06 ลาน
บาท ที่ดินลําดับที่ 1 มีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินของบริษัทวงเงิน 5 ลานบาท 
ที่ดินลําดับที่ 2-4 มีภาระจํานองเพื่อใชสินเชื่อกับสถาบันการเงินของบริษทัวงเงิน 355 ลานบาท 

(6) ที่ดินสํานักงานและโรงงานมหาชัย 

บริษัทฯ เปนเจาของที่ดิน  รวมเนื้อที่ดิน 4 ไร 3 งาน 36 ตารางวา ต้ังอยูเลขที่ 39/61 หมูท่ี 2  นิคม
อุตสาหกรรมสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนที่ต้ังของสํานักงานและโรงงาน 
โดยมีรายละเอียดที่ดินพอสรุปไดดังนี้ 

 

 เอกสารสิทธิ ์
จํานวน ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเน้ือท่ีดิน 

แปลง ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 

1 โฉนด 1 บางกระเจา เมือง สมุทรสาคร 3 0 44 

2 โฉนด 1 บางกระเจา เมือง สมุทรสาคร 1 2 70 

3 โฉนด 1 บางกระเจา เมือง สมุทรสาคร 0 0 22 

มูลคาตามบัญชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 38.88 ลานบาท 
ที่ดินลําดับที่ 1 มีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินของบริษัทวงเงิน 65 ลานบาท  

5.3 ที่ดิน และอาคารสํานักงานของบริษัทยอย 

 (1)  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด             

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด ทําสัญญาเชาที่ดินท่ีตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา ประมาณ 368 ไร  72 ตารางวา มีรายละเอียดดังนี้ 

ระยะเวลาเชา สัญญาเชาส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 

อัตราคาเชา 103,680 บาทตอป (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2555) 

ขอตกลงใน
สัญญา 

เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการเชาในวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ 
สามารถเชาตอไดอีก 5 ป โดยเปนการเชาตอ 2 คราว ซ่ึงคราวแรกเชาตอ
ได 3 ป และคราวที่ 2 เชาตอไดอีก 2 ป สวนอัตราคาเชาจะเพ่ิมจากเดิม
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คราวละ 20% ของอัตราคาเชางวดสุดทาย 

มีอาคารสํานักงานและโรงเรือนรวม 30 หลัง มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 
28.99 ลานบาท  

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด เปนเจาของสิทธิครอบครองที่ดิน 1 แปลง เนื้อท่ีดิน 90 ตารางวา 
ต้ังอยูติดกับที่ดินขางตน ใชเปนที่ต้ังของแหลงน้ําและเคร่ืองสูบน้ําเพ่ือนําน้ํามาใชในโรงเรือน
เล้ียงสุกร มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 255 3 เทากับ  0.50 ลานบาท 

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1742/2537 จาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2537 โดยไดรับการ
สงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสุกรพันธุประเภท (1.4) การขยายพันธุสัตว 

 
 
 

(2)  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด เปนเจาของที่ดิน 58 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 625 ไร 93.20 ตารางวา    มูลคา
ตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 168.52 ลานบาท 

ลําดับที ่ เอกสารสิทธิ ์ จํานวน
แปลง 

ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเนื้อที่ดิน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด ไร งาน ตารางวา 

1 โฉนด 22 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 244 1 22 

2 น.ส. 3 ก. 4 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 54 1 86 

3 โฉนด 16 ตาลเดีย่ว แกงคอย สระบุรี 271 1 59 

4 โฉนด 3 ชําผักแพว แกงคอย สระบุรี 15 2 58 

5 โฉนด 5 ทับกวาง แกงคอย สระบุรี 7 2 14 

6 โฉนด 5 คูบัวใต เมืองราชบุร ี ราชบุรี 31 2 1 

7 โฉนด 2 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพฯ 0 0 57 

8 โฉนด 1 ฉิมพล ี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 0 0 97 

ที่ดินขางตนมีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินของบริษัทวงเงิน 95 ลานบาท  
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(3)  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด  

บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด เปนเจาของที่ดิน 149 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 324 ไร 1 งาน 60 
ตารางวา  

ลําดับที ่ เอกสารสิทธิ ์ จํานวน
แปลง 

ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเนื้อที่ดิน 

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 

4 โฉนด 124 ตาลเดีย่ว แกงคอย สระบุรี 39 0 69 

มูลคาตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 142.61 ลานบาท 
ที่ดินลําดับ 1-3 ขางตนมีภาระจํานองเพ่ือใชสินเช่ือกับสถาบันการเงินของบริษัทวงเงิน 104.90 
ลานบาท 

 

 

5.4  นโยบายการลงทุนและบริหารงาน 

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตางๆ ดังนี้ 

 ชื่อบริษัท ธุรกิจ 
เงินลงทุน

(บาท) 
สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม 

บริษัท
ยอย 

บริษัท ส. ปศุสัตว  จํากัด ฟารมสุกรพันธุ 39,797,500 5.59% 
บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ขายสินคาบริโภค 108,532,504 15.26% 

บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง  จํากัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป 74,747,555 10.51% 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 223,077,559  

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 233,098,711  
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บริษัทมีนโยบายในการใหกรรมการของบริษัทเขาไปดูแลและควบคุมการดําเนินงานในกิจการของบริษัท
ยอย เพ่ือดูแลการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้บริษัทในกลุมยังมีการประชุม
รวมกันทุกเดือน เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานและรวมกันวางแผนงานและกําหนดเปาหมาย 

ในการพิจารณาการเขารวมลงทุนใหมในแตละคร้ัง บริษัทจะพิจารณาความเชี่ยวชาญของแตละบริษัท 
และใหบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกลาวเปนผูเขารวมลงทุน ในกรณีที่เปนการเพิ่มสายธุรกิจใหม 
บริษัทใหญจะเปนผูเขาดําเนินการในการลงทุนเอง 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 - ไมมี –  
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7. โครงสรางเงินทุน 

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 80,850,000 บาท เรียกชําระแลว 80,850,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 
8,085,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท 

(2) กลุมผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2553 
ชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถอืหุน 

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

3,617,212 
2,317,500 

565,950 
446,292 
162,058 
125,412 

44.74 
28.66 
7.00 
5.52 
2.00 
1.55 

2. บริษัทยอย 
         บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 
         บริษัท มหาชยัฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 

1,873,860 
1,438,860 

435,000 

23.18 
17.80 
5.38 

3. กลุมบริษทั ภพเทรด จํากัด 
          บริษัท เมโทร อะโกรอินดัสทรี จํากดั  
          บริษัท ภพเทรด จํากัด 

1,134,947 
1,064,325 

70,622 

14.04 
13.16 
0.87 

4. บริษัท ไทยฟูดอินดัสทรี จํากัด 356,599 4.41 
5. ครอบครัว ศิริชยาพร 
        นายเธียรเทพ ศิริชยาพร 
        นางทองทิพย ศิริชยาพร 

262,000 
137,000 
125,000 

3.24 
1.69 
1.55 

6. นายอําพล ดีเลิศวงศ 50,000 0.62 
7. นายโสภณ กลวยไม ณ อยุธยา 40,425 0.50 
8. พล.ร.อ.บรรณวิทย เกงเรียน  40,425 0.50 
9. นางยุวดี ทรัพยรุงทวีผล 40,425 0.50 

10. พล.ต.ชาญชิต เพียรเลิศ 30,640 0.38 
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ชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถอืหุน 
รวม 7,446,533 92.10 

(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
- บริษทัมนีโยบายจายเงินปนผลรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
- บริษทัยอย ทั้ง 3 บริษัท ซ่ึงประกอบดวย (1) บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด (2) บริษทั เอส เค เค ฟูด 

จํากัด (3) บริษทั มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด มีนโยบายจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผล
ประกอบการ และสภาพคลองทางการเงินของแตละบริษทั 
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8. การจัดการ 
 

(1) โครงสรางการจัดการ  

 
        

(1.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษทั 
โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบรษิทั ประกอบดวย คณะกรรมการบรษิัท 
และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

คณะกรรมการบริษทั มีอํานาจหนาที่ดังน้ี 
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน มติที่

ประชุมผูถือหุน 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษัทฯ 
3. กํากับและควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. คัดเลือกแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอื่น 
5. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเร่ืองตาง ๆ ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 
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คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
1. สอบทานรายงานและงบการเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน

เพียงพอ และเช่ือถือได 
2. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม 

และมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส 
3.  พิจารณาคัดเลือก และเสนอการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
4.  สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
5.  ดูแลมิใหเกิดกรณีขัดแยงทางผลประโยชนภายในบริษัทฯ 
6.  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ตามความเห็นชอบของกรรมการ

ตรวจสอบ 
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

และเปดเผยไวในรายงานประจําป โดยรายงานดังกลาวลงนามโดยประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 
(1.2) รายช่ือคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ   กรรมการ 
3. นายธนกฤต รุจิราโสภณ  กรรมการ 
4. นายจรัสภล รุจิราโสภณ   กรรมการ 
5. น.ส.ปญจมา วิภามาส   กรรมการ 
6. นายเจริญพันธ พันธุมงคล  กรรมการอิสระ 
7. นายประสาร มฤคพิทักษ  กรรมการอิสระ 
8. นายชูศักด์ิ วิจักขณา   กรรมการอิสระ 
     นางกชกร วิฒิธามาตย   เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานกุารบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการจํานวน 3 ทาน ดังนี ้
1. นายเจริญพันธ พันธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประสาร มฤคพิทักษ  กรรมการตรวจสอบ 
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3. นายชูศักด์ิ วิจักขณา   กรรมการตรวจสอบ 
นางกชกร วฒิธิามาตย   เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยนายเจริญพันธ   พันธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู และประสบการณใน
การสอบทานงบการเงิน 47  ป  โดยไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ มาแลว 10 ป 

 

(1.3)  คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ไมไดมีการถือหุนในบริษัทหรือบริษัทยอยเกินกวารอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 

ท้ังนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่

เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท และตองไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาที่
ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท และเปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมากอนใน
ระยะเวลา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เวนแตคณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียนั้นจะไมมี
ผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการอิสระวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมี
วาระคงเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมี
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ลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป
โดยมติตองประกอบดวยคะแนนเ สียงไมนอยกว าสามใน ส่ีของ จํานวนกรรมการ 
ที่ยังเหลืออยู และกรรมการที่ไดรับแตงต้ังใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

 
(1.4)  จํานวนคร้ังของการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมทุก 3 เดือน และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความ

จําเปน โดยในป 2553 มีกําหนดการประชุมรวม 8 คร้ัง 
ชื่อ ตําแหนง จํานวนคร้ังทีเ่ขา

รวมประชมุ 
1.นายสมชาย    สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 8 
2.นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ 8 
3.นายธนกฤต รุจิราโสภณ กรรมการ 8 
4.นางสาวปญจมา   วิภามาส กรรมการ 8 
5.นายจรัสภล รุจิราโสภณ กรรมการ 6 
6.นายเจริญพันธ พันธุมงคล กรรมการอิสระ 8 
7.นายประสาร มฤคพิทักษ กรรมการอิสระ 8 
8.นายชูศักด์ิ      วิจักขณา กรรมการอิสระ 8 

 

(1.5)  รายช่ือผูบริหาร 
ชื่อ ตําแหนง 

1.นายเจริญ              รุจิราโสภณ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.นางนิรมล              รุจิราโสภณ รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
3.นายทรงเกียรติ       รุจิราโสภณ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร (จัดซื้อ1) 
4.นายจรัสภล           รุจิราโสภณ ผูจัดการท่ัวไปงานการตลาด 3 (อาหารขบเค้ียว) 
5.นายธนกฤต           รุจิราโสภณ ผูอํานวยการกจิการผลิต 1 
6.นางพรธิรัตน          ธิติพงศวรกุล ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงิน 
7.นางเพชรรัตน         รัตนวงศโสภา ผูอํานวยการกจิการขาย (ตางประเทศ 1) 
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8.นางศิริลักษณ        ชัยวัฒนประภา ผูอํานวยการกจิการขาย (ในประเทศ) 
9.นางสาวแววดาว     ธนวัฒนเสถียร ผูอํานวยการกจิการขาย (ตางประเทศ2) 
10.นายปาตริซิโอ       ริกันตี ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศ 
11.นางสาวเรวดี        จรรยาพูน ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัททําหนาที่สรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแลวนําเสนอขออนุมัติแตงต้ังในท่ีประชมุ
ผูถือหุน โดยตามหลักเกณฑดังนี้ 
1.  ผูถือหุนหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละราย จะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูท้ังหมดตามขอ 1. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเปนกรรมการบริษัทก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 
3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน หากคะแนนเสียง

เทากันประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

กรรมการบริษัทแตละทานมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตกรณีการเปนกรรมการใน
ตําแหนงวางลงเพราะเหตุอ่ืนที่ไมใชการออกตามวาระ โดยที่ในการประชุมสามัญประจําปผูถือหุนทุก
คร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอไดหากผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการแตงต้ังกรรมการบริษัทใหม คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาดํารงตําแหนง  

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ
คงเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปโดยมติตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู และกรรมการที่ไดรับ
แตงต้ังใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน 

สําหรับการแตงต้ังผูบริหารของบริษัท ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร เปนผูพิจารณาแตงต้ัง 
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(3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการ 
คาเบี้ยประชุมและบาํเหน็จกรรมการ 

ชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน(บาท) 
1.นายสมชาย     สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 400,000 
2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 50,000 
3.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ 50,000 
4.นางสาวปญจมา  วิภามาส กรรมการ 162,500 
5.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 50,000 
6.นายเจริญพันธ พันธุมงคล กรรมการอิสระ 260,000 
7.นายประสาร  มฤคพิทักษ กรรมการอิสระ 177,500 
8.นายชูศักด์ิ       วิจักขณา กรรมการอิสระ 162,500 

 
คาตอบแทนรวมของผูบริหารในป 2553 จํานวน 11 ทาน เทากับ 18,035,235 บาท  

   
(4) การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติท่ีดี (Code of Good Practices) ซึ่งตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยกําหนดเปนแนวทางไวสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ ตระหนักเปนอยาง
ดีวาการกํากับดูแลที่ดีมีความสําคัญตอการสรางขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ รวมทั้ง
การสรางเสริมความเชื่อมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกฝาย 
ทั้งนี้ โดยจัดใหการบริหารงานมีความโปรงใสทุกขั้นตอน บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายสนับสนุนการ
กํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุม หลักการสําคัญ ดังน้ี 
- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
- คณะกรรมการมีความมุงม่ันในการสรางคุณคาเพ่ิมใหแกกิจการในระยะยาว โดยบริหารงานอยาง

รอบคอบ ดําเนินงานทุกดานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และดูแลปองกันมิใหปญหา
ความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้น 
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- การดําเนินงานมีความโปรงใสทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

- การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการคํานึงถึงความเส่ียงในดานตาง ๆ  อยูเสมอ โดยมีระบบบริหาร
และควบคุมความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดองคจริยธรรมที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะตองถือปฏิบัติ 
 

(5) การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในกําหนดไวดังนี้  

- แจงใหผูบริหารรับทราบภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทําและเปดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย 

- แจงใหผูบริหารรายงานการซ้ือขายหลักทรัพย นับต้ังแตไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหาร 

- กําชับใหกรรมการและผูบริหารรักษาขอมูลภายในที่สําคัญเปนความลับจนกวาจะไดรายงานตอ
ตลาดหลักทรัพยฯ 

 
(6) บุคลากร 

โครงสรางหนวยงานของบริษทัฯ จัดไวดังนี ้

หนวยงาน จํานวนพนกังาน  

สํานักประธานเจาหนาท่ีบริหาร  7 
สํานักบัญชีและการเงิน  35 
สํานักทรัพยากรมนษุยและธุรการ  37 
สํานักการตลาด  76 
กิจการผลิต  545 
งานวิชาการ   วิจัยและพฒันาควบคุมคุณภาพ 80  
งานจัดซื้อ  9 
งานงบประมาณ  1 
งานสารสนเทศ  4 

รวมพนกังานทั้งส้ิน  794 
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คาตอบแทนทัง้หมดของบุคลากรบริษทัฯ 
 จํานวนเงินรวม (บาท) 

เงินเดือน 78,185,129 

โบนัส 5,370,590 
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ 24,514,157 
รวม  108,069,876 

  
 จํานวนบุคลากรของบริษทัยอย 
 บริษทั มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 324 คน 

บริษทั เอส เค เค ฟูด จํากัด    39 คน 
บริษทั ส. ปศุสัตว จํากัด     51 คน 
 
การพัฒนาบุคลากรของบรษิทั ในป 2553 

หลักสูตรพืน้ฐาน 
‐ ระบบ ISO 9000,BRC เบ้ืองตน 

‐ ระบบ HACCP+GMP เบื้องตน 

‐ สุขลักษณะสวนบุคคล 

‐ สุขลักษณะอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน 

‐ ความปลอดภัย 
หลักสูตรกจิกรรมเพ่ิมผลผลิต 
‐ 5 ส. 

‐ Kaizen 

‐ QC Circle 
หลักสูตรระบบคุณภาพ 
‐ ขอกาํหนด BRC 

‐ ขอกาํหนด ISO 

‐ Internal Audit ISO 
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หลักสูตรความปลอดภัย 
‐ ดับเพลิงและการอพยพหนไีฟเบื้องตน 

‐ การปฐมพยาบาลเบื้องตน 
หลักสูตรการบริหาร 
‐ ความรูเร่ืองกฎหมายแรงงานเบ้ืองตน 
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9. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ ซ่ึงสรุปไดวา บริษัทฯ ไดดําเนินการที่มีความ
พอเพียง และความรัดกุมในดานตาง ๆ ดังนี้  
- มีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได 
- มีโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม โดยการแบงการดําเนินงานออกเปนสายงานตาง ๆ มีผูบริหารหลายคน

แบงแยกกนัรับผิดชอบแตละสายงานโดยตรง ชวยใหฝายบริหารระดับสูงสามารถอํานวยการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีระเบียบงานและระบบปฏิบัติงานที่รัดกุมวางไวสําหรับสายงานดานตาง ๆ  เชน ดาน
ทรัพยากรมนุษยและธุรการ การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อการขายและการตลาด การงบประมาณ 
และการสารสนเทศ เปนตน 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละระดับในแตละสายงานอยางชัดเจน 
- การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎเกณฑของทางการและตามบทบัญญัติของกฎหมายอยาง

เครงครัด 

- เอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถวนและจัดไวเปนหมวดหมู 
- มีการวางนโยบายบัญชีตามหลักการและมาตรฐานบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไป 
- มีระบบควบคุมภายใน สําหรับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

และผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว   
 

ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกัน รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยนายเจริญพันธ พันธุ
มงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง นายประสาร มฤคพิทักษ กรรมการ
ตรวจสอบ เขารวมประชุมครบทั้ง  4 คร้ัง และ นายชูศักด์ิ วิจักขณา กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมครบ
ท้ัง 4 คร้ัง  
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10. รายการระหวางกนั 
 

ในระหวางป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับ กรรมการ และผูถือหุนใหญ ดังนี้ 
 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยเปนไปเพ่ือการประกอบกิจการที่เปนธุรกิจ
ปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป  
 
มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทาํรายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันที่เปนธุรกิจปกติไมวาเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทมีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกลาวเชนเดียวกัน โดย
คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ สําหรับรายการระหวางกันอ่ืนๆ บริษัทกําหนดใหตองผานการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาจวาจางผูประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมาทําการประเมินราคาของรายการ
ระหวางกันน้ันๆ เพ่ือใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติตอไป  

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการระหวางกันที่สําคัญ 

มูลคารายการ 
ป 2553 

 1.นายเจริญ รุจิราโสภณ ผูถือหุนใหญ 
และผูบริหาร 

บริษัทยอยแหงหนึ่ง เชาที่ดินเลขท่ี 44 หมูท่ี 2 
ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา  เ น้ือท่ีประมาณ  368 ไร 72 
ตารางวา  
 

 
103,680 บาท 

 

2. นายประสาร มฤคพิทกัษ กรรมการอิสระ ใหบริการ ฝกอบรมแกพนักงานของบริษัท 
หลักสูตร “สรางสรรคพลังรวม ส.ขอนแกน” 
และ ”หลักสูตรการบริการเหนือความ 
คาดหมาย” 

15,000 บาท 



40 
 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1  งบการเงินรวม 

สรุปขอมูลตามงบการเงินรวมและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

งบดุล 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6.19 1 2.18 0 2.90 0 

ลูกหนี้การคาสุทธิ 239.55 22 213.44 21 178.17 19 

สินคาคงเหลือ 135.60 13 94.55 9 78.06 8 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 27.18 3 28.23 3 156.40 17 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 408.52 38 338.40 34 415.53 44 

สุกรพันธุสุทธิ 10.03 1 15.75 2 14.43 2 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 306.92 29 302.20 30 257.66 28 

ที่ดินรอการพัฒนาสุทธิ 332.98 31 332.98 33 196.72 21 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 7.9 1 10.66 1 50.14 5 

สินทรัพยรวม 1,066.35 100 999.99 100 934.48 100 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 501.08 47 455.97 46 471.22 50 

เจาหน้ีการคา 128.52 12 117.40 12 83.81 9 

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 27.91 3 56.63 6 57.67 6 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 53.81 5 50.41 5 39.03 4 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 711.32 67 680.41 68 657.73 70 

หนี้สินระยะยาว 53.43 5 69.22 7 64.75 7 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น - - - - - - 

หนี้สินรวม 764.74 72 749.63 75 716.48 77 

สวนของผูถือหุน 301.61 28 250.36 25 218.00 23 
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งบกําไรขาดทุน 

ประจําป 

2553 2552 2551 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 1,504.87 98 1,199.15 99 1,125.94 97 

รายไดอ่ืน 23.95 2 14.22 1 31.18 3 

รวมรายได 1,528.82 100 1,213.37 100 1,157.12 100 

ตนทุนขาย 1,138.63 74 857.19 71 805.07 70 

คาใชจายในการขาย 120.76 8 97.72 8 151.57 13 

คาใชจายในการบริหาร 172.5 11 146.68 12 141.21 12 

คาใชจายอื่นๆ 2.25 0 18.01 1 - - 

กําไรจากการดําเนินงาน 94.68 6 93.77 8 59.27 5 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 0 0 (16.32) (1) (0.53) (0) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 94.68 6 77.45 6 58.74 5 

ตนทุนทางการเงิน 31.20 2 32.64 3 40.95 4 

ภาษีเงินได 12.04 1 7.40 1 8.35 1 

กําไรหลังภาษีเงินได 51.44 3 37.41 3 9.44 1 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 1.68 0 0.53 0 (0.04) 0 

กําไรสุทธิ 49.76 3 36.88 3 9.48 1 

 

งบกระแสเงินสด 

ประจําป 

2553 2552 2551 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 
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เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 66.85 132.86 62.25 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (16.12) (76.35) (32.76) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (46.73) (57.22) (30.94) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 4.00 (0.71) (1.45) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 2.18 2.90 4.34 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 6.18 2.19 2.89 

 

 

 

 

 

 

 ประจําป 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 2553 2552 2551 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง )เทา(  0.6 0.5 0.6 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว )เทา(  0.4 0.4 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด )เทา(  0.1 0.2 0.1 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา )เทา(  6.3 5.6 6.3 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย )วัน (  58 65 58 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ )เทา(  8.4 9.1 10.3 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย )วัน (  43 40 35 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา )เทา(  8.9 7.3 9.6 

ระยะเวลาชําระหนี้ )วัน (  41 50 38 

Cash Cycle (Days) 60 55 55 

อัตราสวนความสามารถในการหากําไร    
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อัตรากําไรข้ันตน (%) 24.3% 28.5% 28.5% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 4.8% 8.1% 2.5% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.4% 3.1% 0.8% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 18.6% 16.0% 4.3% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 31.3% 28.3% 19.7% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย )เทา (  1.5 1.2 1.2 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน )เทา(  2.5 3.0 3.3 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย )เทา(  3.8 4.3 1.7 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน )เทา(  1.0 1.1 0.7 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 57% 30% 35% 

 

 

 

 

 

 

 

11.2   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(1) ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

ป 2553 ถือเปนปที่ธุรกิจของบริษัท มีอัตราการเติบโตของยอดขายสูงถึงรอยละ 26 จาก 1,199 
ลานบาท ในป 2552 เพ่ิมขึ้นเปน 1,505 ลานบาท ซ่ึงถือเปนอัตราการเติบโตสูงสุดในรอบ 7 ป 
นับต้ังแตปที่บริษัทไดมีการขยายกิจการเขาสูธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป สาเหตุเพราะป 2553 เปนปที่
ธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีการผลิตเต็มป โดยธุรกิจดังกลาวทํารายไดใหกับบริษัทในป 
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2553 เทากับ 152 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 12 ลานบาทในป 2552 โดยยอดขายที่เพ่ิมขึ้นนี้เทากับรอยละ 
46 ของสวนของยอดขายที่เพ่ิมขึ้นทั้งหมดในป 2553 นอกจากนี้ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในป 2553 
ยังมีอัตราการเติบโตของรายไดที่รอยละ 10 หรือเพ่ิมขึ้น 56 ลานบาท ป 2553 ยังเปนปที่บริษัทได
ขยายกิจการเขาสูธุรกิจรานอาหาร โดยมียอดขายของป 2553 เทากับ 3 ลานบาท  

อยางไรก็ดี ป 2553 ยังเปนปที่บริษัทประสบปญหาดานตนทุนการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น อันมีสาเหตุมา
จากราคาวัตถุดิบ คาแรงและคาน้ํามันที่สูงขึ้น โดยเนื้อสุกรและชิ้นสวนของสุกรซ่ึงเปนวัตถุดิบหลัก
อยางหน่ึง มีการปรับราคาขึ้นคอนขางมาก โดยเปนผลสืบเน่ืองจากความตองการบริโภคเนื้อสุกร และ
ตนทุนการเล้ียงสุกรเพ่ิมขึ้น จากปจจัยหลายประการ ไดแก ตนทุนอาหารสัตว ผลผลิตของฟารมผูเล้ียง
และโรคระบาด เปนผลใหความสามารถในการทํากําไรของบริษัทลดลงจากปที่ผานมาประมาณ 4% 
นอกจากนี้ราคาน้ํามันในตลาดโลกในปที่ผานมามีการปรับตัวสูงขึ้นเปนอยางมาก สงผลใหวัตถุดิบอ่ืนๆ 
ที่ใชในการผลิต รวมไปถึงบรรจุภัณฑ มีการปรับราคาสูงขึ้น อัตรากําไรขั้นตนในป 2553 เทากับ 366 
ลานบาท หรือรอยละ 24 ของยอดขาย เปรียบเทียบกับ 342 ลานบาทในป 2552 หรือรอยละ 29 ของ
ยอดขาย 

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป 2553 เทากับ 294 ลานบาท หรือรอยละ 24.5 ของยอดขาย
เปรียบเทียบกับคาใชจายในการขายและบริหารของป 2552 ที่ 245 ลานบาท หรือรอยละ 20.4 ของ
ยอดขาย โดยมีคาใชจายในการขายเปนอัตรารอยละ 8 ของยอดขายเทากับปที่ผานมา ในขณะที่
คาใชจายในการบริหารเพ่ิมขึ้นรอยละ 17 

สําหรับการดํารงอัตราสวนทางการเงิน ซ่ึงเปนเง่ือนไขของสถาบันการเงินเจาหนี้ มีการกําหนดให 
อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 2 เทา 

 

(2) ผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจ 

โครงสรางรายไดของแตละสายธุรกิจ 

 
2553 2552 2551 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร       

 ในประเทศ 624.4 40.8% 570.5 47.0% 567.3 49.0% 
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สงออก   21.6   1.4%   23.2   1.9%   14.4   1.2% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 
ในประเทศ 392.3 25.7% 337.7 27.8% 320.4 27.7% 

สงออก   75.5   4.9%   68.5   5.6%   63.2  5.5% 

อาหารขบเคี้ยวที่ทําจากเน้ือหมู       

 
ในประเทศ   86.7 5.7%   68.3   5.6%   70.3  6.1% 

สงออก    6.1 0.4%    4.5   0.4%    6.9  0.6% 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน       

 
ในประเทศ   63.7 4.2%     6.2   0.5% -  0.0% 

สงออก   88.1 5.8%     5.7   0.5% -  0.0% 

รานอาหาร    3.0 0.2%     0.2   0.0% -  0.0% 

การจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน 143.5 9.4% 114.3   9.4%   83.3  7.2% 

รวมรายไดจากการขาย 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.8% 1,125.9 97.3% 

 

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 

รายไดจากการขายในป 2553 มีอัตราเติบโตรอยละ 8.81 จาก 594 ลานบาท ในป 2552 เปน 
646 ลานบาท ในป 2553 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้นของตลาดในประเทศ 
อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 2553 อยูที่รอยละ 35.6 หรือลดลงรอยละ 3.3 จากป 2552 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

รายไดจากการขายในป 2553 มีอัตราเติบโตรอยละ 15.20 จาก 406 ลานบาท ในป 2552 เปน 
468 ลานบาท ในป 2553 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้นของตลาดทั้งในและ
นอกประเทศ โดยการขายในประเทศเติบโตรอยละ 16.20 ในขณะท่ีการขายไปตลาดตางประเทศ
เติบโตรอยละ 10.20 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 2553 อยูท่ีรอยละ 18.7 ซ่ึงใกลเคียง
กับป 2552 

ธุรกิจอาหารขบเค้ียวทีทําจากเนื้อสุกร 

รายไดจากการขายในป 2553 มีอัตราเติบโตรอยละ 27.50 จาก 73 ลานบาท ในป 2552 เปน 
93 ลานบาท ในป 2553 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพ่ิมสูงขึ้นของตลาดในประเทศ
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โดยเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นถึงรอยละ 27.50 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 2553 อยูท่ีรอยละ 
21.3 หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 จากป 2552 

ธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

รายไดจากการขายในป 2553 เพ่ิมขึ้นจาก 12 ลานบาท ในป 2552 เปน 152 ลานบาท ในป 
2553 โดยมีสาเหตุมาจากการที่บริษัทสามารถผลิตไดเต็มป เมื่อเทียบกับป 2552 ที่เปนปที่บริษัท
เพ่ิงเร่ิมธุรกิจจากการซื้อสินทรัพยในชวงคร่ึงหลังของป อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 
2553 อยูที่รอยละ 6.3 ตนทุนของบรรจุภัณฑที่เพ่ิมขึ้นเปนสาเหตุหลักที่ทําใหอัตราการทํากําไรไม
สูงเทาท่ีควร 

ธุรกิจรานอาหาร 

รายไดจากการขายในป 2553 มีอัตราเติบโตรอยละ 1,400 จาก 0.2 ลานบาท ในป 2552 เปน 
3.0 ลานบาท ในป 2553 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 2553 อยูที่รอยละ 49.3 หรือ
เพ่ิมขึ้นรอยละ 33.6 จากป 2552 

ธุรกิจจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน 

รายไดจากการขายในป 2553 มีอัตราเติบโตรอยละ 25.55 จาก 114 ลานบาท ในป 2552 เปน 
144 ลานบาท ในป 2553 อัตราการทํากําไรขั้นตนของธุรกิจในป 2553 อยูที่รอยละ 12.6 หรือ
ลดลงรอยละ 3.3 จากป 2552 โดยมีสาเหตุมาจากตนทุนวัตถุดิบ ความผันผวนของราคาขาย และ
ภูมิอากาศในบางชวงที่ไมเอ้ืออํานวย 

 )3(  การจายเงินปนผล 

SORKON มีนโยบายในการจายปนผลในแตละปประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ 
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)4(  การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพยและสภาพคลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยรวมของบริษัทมีจํานวน 1,066 ลานบาท ประกอบดวย
สินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 409 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 307 ลานบาท และ
สินทรัพยระยะยาวอ่ืนอีก 351 ลานบาท 

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยู 6 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 2 ลานบาทของป 
2552 โดยเปนกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 67 ลานบาท โดยลดลงจาก
จํานวน 133 ลานบาท ในป 2552 โดยมีสาเหตุมาจากความตองการใชเงินทุนหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนเพ่ิมในป 2553 จํานวน 34 ลานบาท จากการซ้ือเครื่องจักรเพ่ือใช
ในการขยายผลิตภัณฑของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และจากการลงทุนในธุรกิจรานอาหาร 
กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินป 2553 เทากับ 8 ลานบาท ประกอบดวย การชําระ
คืนหน้ีระยะยาว หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเจาหนี้เชาซ้ือจํานวน 8 ลานบาท และเปน
การจายเงินปนผลอีก 8 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 0.6 เทา ซ่ึง
ใกลเคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ 0.5 เทา ในขณะที่มีวงจรเงินสด (cash cycle) เทากับ 
60 วัน เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่เฉล่ียอยูที่ 55 วัน 

แหลงที่มาของเงินทุน 

ในป 2553 บริษัทไดมีการกูยืมเงินระยะส้ันเพ่ิมขึ้น จํานวน 46 ลานบาท เพ่ือมาชําระคืนเงินกู
ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 582 
ลานบาท ประกบดวยเงินกูยมืระยะส้ัน 501 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว 65 ลานบาท และเจาหนี้
สัญญาเชาทางการเงินและเจาหนี้เชาซ้ืออีก 16 ลานบาท โดยสัดสวนเงินกูยืมระยะส้ันตอหนี้สินที่
มีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดเพ่ิมขึ้นรอยละ 8 จากโครงสรางของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Debt-to-Equity Ratio) ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 1.9 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ 2.3 เทา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 302 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 21 จากปที่
ผานมา 

 )5(  คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยตองจายใหแก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ในป 2553 
มีจํานวน 1,050,000 บาท และ 1,293,000 บาท ตามลําดับ 
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12. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

-ไมมี- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน โดยมีนายเจริญพันธ  พันธุมงคล เปนประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร มฤคพิทักษ  
และนายชูศักด์ิ วิจักขณา  เปนกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งกรรมการตรวจสอบแตละทานไมไดเปนเจาหนาที่บริหาร  
หรือพนักงาน หรือผูมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ แตอยางใด 

 

ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบที่จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในดานการดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให
มีความโปรงใส เช่ือถือไดและถูกตองเพียงพอ ตลอดจนกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่
เกี่ยวของ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทฯ การตรวจสอบดังกลาวส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 

 

บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานทางการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ และไดมีการประชุมรวมกับ คณะกรรรมการตรวจสอบ  
การตรวจสอบดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ถูกตองครบถวนเปนที่เช่ือถือได  และรายงานทางการเงิน
ไดมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ  โดยมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี  พรอมทั้งระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอการปฏิบัติงานตาง ๆ สอดคลอง  และ เปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เกี่ยวของ  การบริหารจัดการมีความโปรงใส  และรายงานทางการเงินตาง ๆ 
ถูกตอง เพียงพอ และเหมาะสม 

 
 
       …….………………………. 
         (นายเจริญพันธ   พันธุมงคล) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ
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สวนที่ 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวัง 
บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่
ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ  และบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัท ฯ ไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทฯ  และบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี
การปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3) บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฎิบัติตามระบบ
ดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตอ
ผูสอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรอง และการเปล่ียนแปลงที่
สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ ที่อาจจะมีผลกระทบตอการจัดทํารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 ในการนี้  เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความ
ถูกตองแลว  บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนายเจริญ  รุจิราโสภณ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนา
ดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายเจริญ  รุจิราโสภณ  กํากับไว  บริษัทฯ จะถือวาไมใชขอมูลที่
บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  
 

ชื่อ        ตําแหนง        ลายมือชื่อ 
 

1.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ  ......................................... 
     ตราสําคัญบริษัท 

2.นายจรัสภล รุจิราโสภณ กรรมการ  ......................................... 
 

ชื่อ        ตําแหนง           ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ      นายเจริญ   รุจิราโสภณ ประธานเจาหนาที่บริหาร ....….................................. 
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                                                                                                                                                                                                                                          เอกสารแนบ 1

1. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
1.  นายสมชาย  สกุลสุรรัตน   
ประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ 

62 -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน ปรอ. 
รุน 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
- ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง 
รุนที่ 11 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
- ประกาศนียบัตรการเงินและการ
ธนาคาร  สถาบันนายธนาคารแหง
ประเทศอังกฤษ 
 
 
 

0.29% - 2552 – ปจจุบัน 
2551 – ปจจุบัน 
 
 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
2547 – 2551 
 
2547 - ปจจุบัน 
2546– ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
 
 

รองประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงการคลัง 
(นายประดิษฐ ภัทร
ประสิทธิ์) 
ประธานกรรมการบริหาร 
 
ประธานกรรมการ 
 
ประธานกรรมการบริหาร    
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
 
 

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม 
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม

น้ํามันปาลม 
บจก. ไทยแอ็กโกรเอ็กซเชนจ 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บจก. เอส ซี เจ แอนด แอสโซซิ

เอทส 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

 
ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 

 
อายุ 

 
วุฒิการศึกษา 

สัดสวน 
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
2.  นายเจริญ รุจิราโสภณ    
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

63 - ปริญญาตรี นิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและ
กฎหมายมหาชน“ รุนที่ 9 (ปรม.9)  
ป 2553 “สถาบันพระปกเกลา 
-  แนวทางการจัดตั้ง และปฏิบัติงาน 
สําหรับ AUDIT COMMITTEE 
-  DIRECTOR  ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 

28.66% - สามีของนาง
นิรมล รุจิราโสภณ 
- พี่ชายของ 
นายทรงเกียรติ  
รุจิราโสภณ 
- อาของนาย
ธนกฤต รุจิรา
โสภณ 

2546 – ปจจุบัน 
2546 – ปจจุบัน 

2545 – ปจจุบัน 
2537 – ปจจุบัน 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บจก. เอส เค เค ฟูด 
บจก. มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง 
บจก. ส. ปศุสัตว 

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   
กรรมการ (ผูมีอํานาจ) และรอง
ประธานเจาหนาที่บริหาร (ดาน
ตลาด)   

58 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- DIRECTOR ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 
 
 
 
 
 
 

4.86% ภริยาของนาย
เจริญ รุจิราโสภณ 
มารดา ของ 
นายจรัสภล รุจิรา
โสภณ 

2546  - ปจจุบัน 
 
2546 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
2537 – ปจจุบัน 
 
 

รองประธานเจาหนาที่
บริหาร (ดานตลาด)  
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. เอส เค เค ฟูด  
บจก. มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง 
บจก. ส. ปศุสัตว    
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
4. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  
กรรมการ (ผูมีอํานาจ) และ
ผูอํานวยการกิจการผลิต  

44  - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
- DIRECTOR  ACCREDITATION    
PROGRAM (DAP) 

- หลานชายของ        
นายเจริญ รุจิรา
โสภณ และนาย
ทรงเกียรติ รุจิรา
โสภณ 

2552 – ปจจุบัน 
2545 – ปจจุบัน 
 
     

ผูอํานวยการกิจการผลิต 2 
กรรมการบริหาร และ 
ผูอํานวยการกิจการผลิต 1 
 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
 

5. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ   
กรรมการ (ผูมีอํานาจ) และ
ผูจัดการทั่วไปงานการตลาด 3 
(อาหารขบเคี้ยว) 
 
 

29 - ปริญญาโท การบริหารการตลาด  
Aston University, Birmingham, UK 
สตรบัณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.00% บุตรชายของ นาย
เจริญ รุจิราโสภณ 
และ นางนิรมล 
รุจิราโสภณ  
หลานชาย นายทรง
เกียรติ รุจิราโสภณ 
และนายธนกฤต 
รุจิราโสภณ 

2552 – ปจจุบัน 
 
2550 – 2551 
 
2549 – 2553 
 
2551 – ปจจุบัน 

ผูจัดการทั่วไปงานการ 
ตลาด 3 (อาหารขบเคี้ยว) 
ผูจัดการอาวุโสฝาย
ประสานงานการตลาด 
ผูจัดการฝายประสานงาน
การตลาด 
กรรมการ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. ทรัพยธรณีไมนนิ่ง 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

6. น.ส.ปญจมา  วิภามาส
กรรมการ (ผูมีอํานาจ) 

59 - บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต         
- แนวปฏิบัติของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

0.04% - 2546 - ปจจุบัน 

 
2552 – ปจจุบัน 
2537 – 2551 
 

ผูอํานวยการ ฝายบัญชี
และการเงิน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
 

บจก. คาราบาวตะวันแดง 

 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
 

7. นายเจริญพันธ  พันธุมงคล   
กรรมการอิสระ และ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

79 - ประกาศนียบัตรการบัญชี  
(ม.ธ.ก.) (ปริญญาตรี) 
- DIRECTOR  ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 
 

- 
 

- 
 

2543 - ปจจุบัน 

 
2541 - 2552 
 
2541 – 2552 

กรรมการ และ 
กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรึกษาดานบัญชี       
และการเงิน 
กรรมการผูจัดการ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. แอมเทล กรุป(กรุงเทพ) 
 
บจก. สัมพันธการบัญชี 

8. นายประสาร  มฤคพิทักษ    
กรรมการอิสระ  และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

62 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- DIRECTOR  ACCREDITATION   
  PROGRAM (DAP) 
 
 
 

0.03% - 2542 – ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 

2531 – ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บจก. ชีวิตธุรกิจ 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

9. นายชูศักดิ์  วิจักขณา  
กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

60 - ปริญญาตรี นิติศาสตร 
(เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

-  - 2547 - ปจจุบัน 

 
2543 - ปจจุบัน 
 
2543 - ปจจุบัน 

กรรมการ และ 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการผูจัดการ 
 
กรรมการ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. พี.เอส.ดี. แอนด แอสโซ

ซิเอท 
บมจ. โรงพยาบาลมหาชัย 

10. นางพรธิรัตน ธิติพงศวรกุล 
ผูอํานวยการสํานักบัญชีและ
การเงิน 

53 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เอกการ
บัญชี)  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2553 – ปจจุบัน 
 
2546 – 2552 

ผูอํานวยการสํานักบัญชี
และการเงิน 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บัญชี 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. จีสตีล 

11. นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ   
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร  
(จัดซื้อ 1) 

54 -  ปริญญาตรี นิติศาสตร       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

7.00% นองชายของ นาย
เจริญ รุจิราโสภณ 
อาของนายธนกฤต 
รุจิราโสภณ และ
นายจรัสภล รุจิรา
โสภณ 

2547 – ปจจุบัน 
 

ผูชวยประธานหนาที่
บริหาร (จัดซื้อ 1) 
 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 

12. นางเพชรรัตน รัตนวงศโสภา  
ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 1) 

51 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
อัสสัมชัญพาณิชย 
 
 

0.01% - 
 

2551 – ปจจุบัน 
 
2547 - 2551 

ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 1) 
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส (งาน
ขายตางประเทศ) 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

13. นางศิริลักษณ ชัยวัฒนประภา  
ผูอํานวยการกิจการขาย  

)ในประเทศ(  

49 --  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยรามคําแหงชาชีพ 
  อัสสัมชัญพาณิชย 

- 
 

- 2551 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2551 
 

ผูอํานวยการกิจการขาย 
)ในประเทศ(  

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส  
)งานขายในประเทศ(  

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 

14. น.ส.แววดาว ธนวัฒนเสถียร 
ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 2) 

39 - การตลาดมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)  
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- 
 

- 2552 – ปจจุบัน 
 
2548 –2552 

ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 2) 
ผูอํานวยการตลาด / 
ผูจัดการทั่วไป 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
หกรรม   
บจก. นารายณอินเตอรฟูดต

สาห 
15. นายปาตริซิโอ ริกันตี 
ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศ 
 

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
 

- - 2553 – ปจจุบัน 
 
2551 – 2553 
 

ผูอํานวยการสํานัก
สารสนเทศ 
ผูจัดการฝายอาวุโส 
ระบบสารสนเทศ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. ยูโรเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง 

อินเตอรเนชั่นแนล 

16. นางสาวเรวดี จรรยาพูน 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

50 - วิทยาศาสตรการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- - 2553 – ปจจุบัน 
2545 – 2552  

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
ผูจัดการทั่วไป (งาน
วิชาการ) 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

2. ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม 
 

รายช่ือบริษัท  
บริษัทฯ 

บริษัทยอย 
รายช่ือ บริษัท ส.ป .ศุสัตว จํากัด บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิง่ จํากัด 

1. นายเจริญ รุจิราโสภณ // X X X 

2. นางนิรมล รุจิราโสภณ // // // // 

หมายเหตุ  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 จาํกัด 

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   // 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ       // = กรรมการบริหาร 
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เอกสารแนบอ่ืนๆ 
 

-ไมมี- 
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