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สวนที่  1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

1. ขอมูลทั่วไป 

(1)  บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนม
ยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตวและอาหาร
ทะเล 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 

โทรศัพท: (02) 391–1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

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

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 24,255,000 หุน 

หุนที่จําหนายไดทั้งหมด: 8,085,000 หุน 

    
(2) นิติบุคคลที่บริษัทถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

2.1 บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/17 ชั้น 1 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี      
พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ขายสง และขายปลีก อาหารที่เปนผลผลิตจาก บริษัท ส. ขอนแกน
ฟูดส จํากัด (มหาชน) และบริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 
เฉพาะสวนของตลาดสด และนอกหางคาปลีกขนาดใหญ 

โทรศัพท: (02) 391-1010 
โทรสาร: (02) 391-1792 
ประเภทของหุน: หุนสามัญ  

จํานวนหุนทั้งหมด: 12,000,000 หุน 



2 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

สัดสวนการถือหุน: รอยละ 99.34 
 

2.2 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด 

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

ประเภทธุรกิจ: ผูผลิต และแปรรูปอาหารทะเล เชน ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นกุง 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 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: เลขที่ 44 หมูที่ 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 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: เลขที่ 259/320 ชั้น 3 ซอยปรีดี พนมยงค13 ถนนสุขุมวิท71 (ปรีดี 
พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ศูนยจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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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 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: 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 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟสคอมเพล็กซ 193/136-137 ถนน
รัชดาภิเษกตัดใหม กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 264-0777 

(02) 264-0789 

ชื่อผูสอบบัญชี: 1. นายโสภณ         เพิ่มศิริวัลลภ   ทะเบียนเลขที่ 3182 

2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล ทะเบียนเลขที่ 3516 

3. นางสาวพิมพใจ  มานิตขจรกิจ   ทะเบียนเลขที่ 4172 

 
(ค)  ที่ปรึกษากฎหมาย 

ชื่อ: นายวิสูตร  กาญจนปญญาพงศ 
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ที่ต้ังสํานักงานใหญ: สํานักงานกฎหมายธรรมนิติ 2/4 ชั้น 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร ถนน
วิทยุ กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 252-1260  

(02) 252-1104 

  
(ง)  ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร 

ชื่อ: บริษัท แท็กซสเปเชียลลิสท จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: 168/3 ซอยลาดพราว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพราว เขตลาดพราว 
กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 514-4334  

(02) 514-4424 

 

(จ)  ที่ปรึกษากฎหมายแพงและพาณิชย 

ชื่อ: บริษัท สํานักงานกฎหมายสหการ จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: 16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 954-3090-4  

(02) 953-8225 

 

(ฉ) ที่ปรึกษาทางการเงิน 

ชื่อ: บริษัท แคปปตอล ล้ิงค แอดไวเซอร่ี จํากัด 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ: 22/2 ซอยเย็นอากาศ 1 แยก 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุงมหาเมฆ 
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท: 

โทรสาร: 

(02) 249-4435  

(02) 249-4436 
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2. ปจจัยความเส่ียง 

2.1 ความเสี่ยงทางดานการเงิน 

บริษัทฯ  มีความเส่ียงอันเกี่ยวเนื่องกับการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย  และความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ียมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษัทฯ  เนื่องจากเงินกูเปนแหลงเงินทุนที่สําคัญแหลงหนึ่งของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ ไดปรับ
นโยบายในการบริหารความเส่ียงดวยการขอสินเช่ือโครงการ (Project Finance) เพื่อมาใชในการขยาย
งานของบริษัทฯ และบริษัทยอย จึงทําใหบริษัทฯ สามารถบริหารกระแสเงินสดที่ไดจากการดําเนินงาน
ใหสอดคลองกับแผนการใชเงินไดดียิ่งข้ึน และรักษาระดับโครงสรางเงินทุนใหเหมาะสมกับกระแสเงิน
สดจากการดําเนินงาน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน จากการที่บริษัทฯ สงออกสินคาจํานวนหนึ่ง
ไปขายยังตางประเทศ บริษัทฯ จึงไดทําสัญญาปองกันความเส่ียงไวบางสวน  เนื่องจากมูลคาการ
สงออกยังอยูในระดับที่ไมสูงนัก 
 

2.2 การขาดแคลนแรงงาน 

เนื่องจากลักษณะข้ันตอนการผลิตของบริษัทฯ ยังตองอาศัยแรงงานเปนจํานวนมาก ในการแปรรูป
วัตถุดิบ  แรงงานในทองถิ่นและความเชี่ยวชาญจึงเปนสวนประกอบสําคัญในการดําเนินการผลิต ซึ่ง
บริษัทฯ มีนโยบายในการสรางแรงจูงใจในดานตางๆ เชน คาแรง สวัสดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู
ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเนนใหมีการฝกฝน และการอบรมใหความรูในกระบวนการผลิตทุก
ข้ันตอน อีกทั้งบริษัทฯ มีแผนการนําเครื่องจักรมาใชแทนแรงงานคน ซึ่งในป 2554  บริษัทฯ สามารถ
ทยอยติดต้ังเคร่ืองจักรไดแลวเสร็จบางสวน    บริษัทฯ คาดวาเมื่อการติดต้ังเสร็จสมบูรณในป 2555  นี้ 
จะทําใหความตองการใชแรงงานลดลงประมาณรอยละ 30 
 

2.3 ความผันผวนของตนทุนการผลิต 

ตนทุนการผลิตที่สําคัญคือวัตถุดิบและคาแรง ความเส่ียงดานการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งราคาน้ํามันเช้ือเพลิงและอาหารสัตว  ภาวะราคาน้ํามันที่สูงข้ึนอยางตอเนื่องมี
ผลคุกคามตอธุรกิจการเล้ียงสุกร เนื่องจากพืชไรที่เปนวัตถุดิบหลัก  ไดถูกแยงซื้อไปผลิตเปนเอทานอล
เพื่อนําไปผสมกับน้ํามันเบนซิน ทําใหตนทุนอาหารสัตวไดถีบตัวสูงข้ึนเปนอยางมาก  รวมถึงตนทุนคา
ขนสงที่เพิ่มสูงข้ึน เปนปจจัยใหราคาเนื้อสุกรสูง ปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการข้ึนลงของราคาเนื้อสุกร
ประกอบดวยความตองการบริโภคเนื้อสุกร  ผลผลิตของฟารมผูเล้ียงสุกร ภาวะความแหงแลง และโรค
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ระบาดสัตว นอกจากนี้อัตราคาแรงข้ันตํ่าที่ปรับเพิ่มสูงข้ึนและผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเพื่อเปนแรงจูงใจเพื่อ
ลดปญหาการขาดแคลนแรงงาน ยังสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต ในกรณีที่บริษัทฯ ไมสามารถปรับ
ราคาขายสินคาใหข้ึนไปตามอัตราตนทุนที่เพิ่มสูงข้ึนไดนั้น จะสงผลใหความสามารถในการทํากําไร
ของบริษัทฯ ลดลง 

ในชวงที่ตนทุนการผลิตมีความผันผวนสูง บริษัทฯ ไดมีการรับมือโดยการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึนเพื่อลดตนทุน รวมไปถึงการบริหารจัดการสินคาคงคลัง และการวางแผนในระยะยาวในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเคร่ืองจักรมาใชในการผลิตใหมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้บริษัทฯ มี
แผนที่จะนําที่ดินที่ยังมิไดพัฒนามาทําการเพาะปลูกพืชเกษตร เชน มันสําปะหลัง พริก ถั่วฝกยาว 
มะละกอ และกลวย เปนตน ผลผลิตสวนหนึ่งสามารถนํามาใชเปนอาหารสัตว หรือวัตถุดิบสําหรับการ
ประกอบอาหารของบริษัทในเครือได 
 

2.4 โรคระบาดในสุกร 

การทําฟารมสุกร เปนอีกธุรกิจหนึ่งของกลุมบริษัท  เพื่อสนับสนุนใหการผลิตผลิตภัณฑจากเนื้อสุกร
สามารถดําเนินการผลิตไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรคระบาดในสุกรจึงสงผลกระทบ
โดยตรงตอรายไดจากการทําฟารม ราคาวัตถุดิบ และยังอาจสงผลกระทบตอความเช่ือมั่นของผูบริโภค
ในดานความปลอดภัยของอาหาร 

บริษัทฯ ไดมีการคนควาพัฒนาระบบการจัดการฟารม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุมคุณภาพ
การผลิตอยางเขมงวด เพื่อลดปญหาโรคระบาดในฟารมและเพ่ือสรางความมั่นใจในความปลอดภัย
ของสินคาใหกับผูบริโภค ในดานทําเลที่ต้ังของฟารมสุกรของบริษัทฯ มีภูเขาลอมรอบอยูเสมือนเปน
แนวกําแพงที่สะกัดกั้นโรคระบาดจากฟารมอ่ืนแพรระบาดมาสูฟารมของบริษัทฯ ไดยากข้ึน 
 

2.5 การพึ่งพิงผูจัดจําหนาย 

สินคาของกลุมบริษัทสวนใหญมากกวารอยละ 80 พึ่งพาการจัดจําหนายผานหางคาปลีกขนาดใหญซึ่ง
มีอํานาจตอรองสูง หากหางคาปลีกเหลานั้นปฎิเสธการนําผลิตภัณฑของบริษัทฯ วางจําหนาย อาจ
สงผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตามสินคาของกลุมบริษัทไดรับความนิยมสูง และมีกลุมผูบริโภคประจําเปนจํานวนมาก ซึ่ง
สรางยอดขายใหกับผูจัดจําหนายไดเปนอยางดี ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีอํานาจตอรองในการขายสินคาสูง
เชนกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจรานอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อเปนแหลงรายไดใหมอีกทางหนึ่ง 
และเปนชองทางใหบริษัทฯ สามารถกระจายสินคาของบริษัทฯ ไปสูผูบริโภคไดโดยตรงดวย 
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2.6 ความเสี่ยงจากการที่ผูถือหุนรายใหญสามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถือหุนและมีอํานาจใน
การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ  ถือหุนคิดเปนรอยละ 57.25 ของทุนที่
ออกจําหนายและชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ สงผลใหครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขามามีอํานาจ
ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ตลอดจนแตงต้ังตัวแทนเขามาเปนกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถ
ที่จะรวบรวมเสียงสวนใหญในการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนในเร่ืองตางๆ ที่ตองไดรับเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได แตอยางไรก็ตาม
ครอบครัวรุจิราโสภณ ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนเปนผูมีสวนไดเสีย และเพื่อใหการ
บริหารงานและดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบไดและมีการถวงดุล  บริษัทฯ จึงไดแตงต้ัง
บุคคลภายนอกเปนกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเขามากํากับดูแล ซึ่งเปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญ 

บริษัท ส . ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนดําเนินธุรกิจเมื่อป พ.ศ. 2527  ภายใตชื่อ 
บริษัท อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน จํากัด ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูป
จากเนื้อสัตวและอาหารทะเล โดยมีฟารมสุกรเปนของตนเองเพื่อลดความเส่ียงในการขาดแคลน
วัตถุดิบ ตอมาบริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด มีการออกหุนใหมเพื่อจําหนายใหแก
ประชาชนทั่วไป และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป พ.ศ.2537 

บริษัทฯ ไดขยายเขาสูธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลโดยการลงทุนในบริษัทยอยในป 2546 เพื่อกระจาย
ความเส่ียงที่เกิดจากการผันผวนของรายไดจากธุรกิจหลัก เปนผลใหรายไดจากการดําเนินงานของ
บริษัทฯ เติบโตขึ้นถึงเกือบ 30% ในปเดียวกัน บริษัทฯ ไดเร่ิมมีการสงออกผลิตภัณฑแปรรูปจาก
เนื้อสุกรในป2534 โดยเปนการสงออกไปฮองกงเปนประเทศแรก ตอมาในป 2551 บริษัทฯ ไดขยาย
เขาสูธุรกิจอาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกรโดยมีการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักรที่ใชในการบรรจุ ทําให
รายไดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปเดียวกันเพิ่มข้ึนอีก 13% และในป 2552 บริษัทฯ ได
ขยายเขาสูธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานโดยเปนการซ้ือทรัพยสินสุทธิจากบริษัทหนึ่ง โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและขยายธุรกิจไปสูตลาดที่มีขนาดใหญและมีอัตรา
การเติบโตสูง นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทฯ ไดมีการรวมมือกับบริษัทตัวแทนจําหนาย (Trading 
Company) ข้ึนในประเทศโปแลนดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเจาะตลาดของประเทศในกลุมอียู 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดมีการลงทุนทํารานอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการจัดจําหนายสินคาของบริษัทและเพ่ือเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 
นอกจากนี้ในระหวางป 2552-2553  บริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหมโดยบริษัทฯ 
และบริษัทยอยไดมีการการขายหุนของบริษัทรวมที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ออกไป 
เพื่อมุงเนนในธุรกิจหลัก และใหโครงสรางทางธุรกิจมีความชัดเจนข้ึน 

วิสัยทัศนของบริษัทฯ คือการขยายตลาดใหครอบคลุมไปทั่วโลก โดยบริษัทฯ มุงมั่นที่จะเปนผูนําใน
การผลิตและจําหนายอาหารไทยที่มีรสชาติดี สด สะอาด และมีคุณคาทางโภชนาการ ภายใต
กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย  โดยคํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภคเปนหลัก  บริษัทฯ มี
เปาหมายที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัยและสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคสมัยใหมที่มีการเปล่ียนแปลงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอาหารแนวสุขภาพที่มีแนวโนมจะ
ขยายตัวสูงตามลักษณะประชากรโลก ฉะนั้นอาหารที่เนนความอรอยแตเพียงอยางเดียวจะไม
สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผูบริโภคในยุคหนา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให
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ความสําคัญกับการพัฒนาบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามและมีศักยภาพในการถนอมอาหารใหมี
อายุการเก็บที่ยืนยาว ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจึงอยูในนโยบายลําดับตนๆ ของบริษัท 

การดําเนินงานอยูในรูปแบบของกลุมบริษัท โดยมี 3 บริษัทยอย ซึ่งบริษัทยอยกอต้ังข้ึนเพื่อทํา
หนาที่ปอนวัตถุดิบหลักตามความตองการของบริษัทใหญ และการจัดจําหนายภายในประเทศใน
หลายรูปแบบ การสงออก การวิจัยตลาด การแปรรูปอาหารทะเล และการผลิตอาหารขบเค้ียว และ
อาหารแชแข็งเบ็ดเสร็จเปนกระบวนการที่ครบวงจรต้ังแตตนทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําฟารม
สุกรพันธุและสุกรขุนเพื่อใหมีแหลงผลิตวัตถุดิบหลักเปนของตนเอง การแปรรูปอาหารทะเลสด การ
คิดคนผลิตภัณฑใหมๆ และการปรุง การบรรจุ และการจัดจําหนายตามชองทางตาง ๆ 

บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญตาง ๆ เปนลําดับดังนี้ 

พ.ศ. 2549 - มีการลงทุนนําเคร่ืองจักรที่ทันสมัยมาผลิตแหนมและหมูยอแทนแรงงาน ซึ่ง
สามารถลดอัตราแรงงานไดประมาณรอยละ 25 ของอัตราเดิม 
- ขยายธุรกิจไปสูอาหารทะเลแปรรูปโดยการลงทุนในบริษัทยอย 

พ.ศ. 2550 - การทํา OEM ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด เพื่อผลิตสินคาภายใตตรา “ส. 
ขอนแกน”   และตราอ่ืนที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนข้ึนในภายหลังเพื่อผลิตและ
จําหนายใน EU รวมทั้งสงออกไปจําหนายในประเทศนอกกลุม EU ทั้งนี้ เปนการ
แกปญหาเร่ืองขอจํากัดการนําเขาผลิตภัณฑที่แปรรูปจากสุกร และแกปญหาเร่ือง
คาเงินบาทแข็ง 

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

- ขยายชองทางการจัดจําหนายในตางประเทศ ประกอบดวย 
ประเทศฮองกง  เร่ิมนําสินคาเขาสูตลาด Dim Sum, Seven – Eleven และ Fast 
Food Chains เชน Maxim และตลาดสด 
ไดแตงต้ัง DKSH (PRC) หรือที่รูจักกันในนามบริษัท ดีทแฮลม เปนตัวแทน
จําหนายอาหารขบเค้ียวในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม 
และประเทศไตหวัน แตก็มีอุปสรรคเร่ืองมีขอจํากัดดานพิกัดภาษีการนําเขา จึง
ยังมิไดดําเนินการเปนรูปธรรม 



10 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

- ขยายธุรกิจไปสูอาหารขบเค้ียวโดยเปนการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจักรที่ใชในการ
บรรจุ 

พ.ศ. 2552  - การขยายธุรกิจในประเทศ ประกอบดวย การเขาซ้ือทรัพยสินธุรกิจผลิตอาหาร
แชแข็งพรอมรับประทานประเภทขาวผัด ขนมหวาน ฯลฯ จากบริษัท นารายณ
อินเตอรฟูดส จํากัด ซึ่งมีกําลังการผลิตอาหาร 3,000 ตันตอป  
- การขยายธุรกิจในตางประเทศ ประกอบดวย การสํารวจหาลูทางต้ังบริษัทเทรด
ด้ิงในประเทศโปแลนด เพื่อเปนฐานกระจายสินคาที่ผลิตในโปแลนดเพื่อนําเขาไป
จําหนายในกลุมประเทศในอียู 

พ.ศ. 2553  - เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บมจ. อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแกน เปน บมจ.ส. ขอน
แกนฟูดส  
- เปดรานอาหารประเภท Quick-service restaurants 2 สาขาในกรุงเทพฯ 
ภายใตชื่อ “Zaap Express” 
- ขยายผลิตภัณฑสายอาหารทะเลแปรรูป โดยลงทุนซ้ือเคร่ืองจักรเพิ่มข้ึน  

 พ.ศ. 2554 - ขยายสาขา Quick Service Restaurant อีก 1 สาขา ที่ศูนยการคาซีคอนสแควร 
ภายใตชื่อ “Zaap Express” 

  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80,850,000 บาท เปน 242,550,000 บาท โดย
ออกหุนใหมจํานวน 16,170,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อเสนอ
ขายแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 2 
หุนสามัญใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท  

    
   ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการเพิ่มทุนดังกลาวในระหวางวันที่ 29 มีนาคม ถึงวันที่ 4 

เมษายน  2555 
 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัททั้งกลุมฯ ในภาพรวมมีลักษณะที่เปนการแบงแยกภาระหนาที่ในสวน
ที่มิไดเช่ือมโยงกันโดยตรงออกจากกัน เพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ และเปนการ
กระจายความเสี่ยงในหลายๆ ดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเส่ียงดานแรงงาน ความเสี่ยงดาน
การลงทุน และความเส่ียงดานภาวะเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ โดยมีเปาหมายรวมเพียงหนึ่งเดียว คือการ
เสริมสรางใหการประกอบการ โดยรวมของบริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) มีความมั่นคง
โดยทั่วไป ทั้งในดานวัตถุดิบ การผลิต และการตลาด 
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โครงสรางการดําเนินงานของกลุมบริษัท 

ธุรกิจ 

บริษัท 

อาหาร 
แปรรูปจาก 
เนื้อสุกร 

อาหารทะเล
แปรรูป 

อาหารขบ
เค้ียวที่ทํา

จากเนื้อสุกร 

อาหารแช
แข็งพรอม
รับประทาน 

รานอาหาร
จานดวน 

ฟารมสุกร 

SORKON ผลิต และ 
จัดจําหนาย 

จัดจําหนาย ผลิต และ 
จัดจําหนาย 

ผลิต และ 
จัดจําหนาย 

จัดจําหนาย  

MFP  ผลิต     

SKKF  จัดจําหนาย     

SPS      ผลิต และ 
จัดจําหนาย 

 
SORKON  = บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
MFP  = บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 99.34 *) 
SKKF  = บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 99.41 *) 
SPS  = บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด (บริษัทฯ ถือหุนทั้งทางตรงและทางออมรอยละ 93.08 *) 
 
หมายเหตุ :  *  ขอมูลสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
 
3.3 โครงสรางรายได 

โครงสรางรายไดของกลุมบริษัทตามงบการเงินรวมสําหรับป 2552-2554 เปนดังนี้ 

 ป 2554 ป 2553 ป 2552 

 
ลาน
บาท 

รอยละ 
ลาน
บาท 

รอยละ ลานบาท รอยละ 

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (1)       

- ในประเทศ 750.9 44.2% 624.4 40.8% 570.5 47.0% 

- สงออก 25.6 1.5% 21.6 1.4% 23.2 1.9% 

รวม 776.5 45.7% 646.0 42.3% 593.8 48.9% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (2)       

- ในประเทศ 461.1 27.1% 392.3 25.7% 337.7 27.8% 

- สงออก 72.9 4.3% 75.5 4.9% 68.5 5.6% 

รวม 534.0 31.4% 467.9 30.6% 406.2 33.5% 
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 ป 2554 ป 2553 ป 2552 

 
ลาน
บาท 

รอยละ 
ลาน
บาท 

รอยละ ลานบาท รอยละ 

3. อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร (3)       

- ในประเทศ 94.9 5.6% 86.7 5.7% 68.3 5.6% 

- สงออก 8.5 0.5% 6.1 0.4% 4.5 0.4% 

รวม 103.4 6.1% 92.8 6.1% 72.8 6.0% 

4. อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน (4)       

- ในประเทศ 92.3 5.4% 63.7 4.2% 6.2 0.5% 

- สงออก 24.8 1.5% 88.1 5.8% 5.7 0.5% 

รวม 117.1 6.9% 151.7 9.9% 11.9 1.0% 

5. รานอาหาร (5) 8.8 0.5% 3.0 0.2% 0.2 0.0% 

รวม 8.8 0.5% 3.0 0.2% 0.2 0.0% 

6. การจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน (6) 142.2 8.4% 143.5 9.4% 114.3 9.4% 

รวม 142.2 8.4% 143.5 9.4% 114.3 9.4% 

ยอดขายรวม 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.8% 

รายไดอื่น 18.1 1.1% 23.9 1.6% 14.2 1.2% 

รวมรายได 1,700.1 100.0% 1,528.8 100.0% 1,213.4 100.0% 
 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 คือการเปนผูผลิตและจําหนายอาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร อาหาร
ทะเลแปรรูป อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน การทําฟารมและจัด
จําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน และการทํารานอาหารประเภท Quick-Service Restaurants โดย
ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทจะเปนการวางจําหนายภายในประเทศเปนสวนใหญ โดยสงออกเปนบางสวน
เพื่อสนองความตองการผลิตภัณฑอาหารไทยแบบสําเร็จรูปที่มีสูงข้ึนในตางประเทศ  

 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

4.1.1 อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 

อาหารแปรรูปที่ทําจากเน้ือสุกร เปนหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ และเปนธุรกิจแรกที่
ดําเนินการมาต้ังแตเร่ิมเปดดําเนินการในเชิงพาณิชย อาหารแปรรูปที่ทําจากเน้ือสุกรดําเนินการ
ผลิตโดยโรงงานท้ัง 2 แหงของ SORKON คือ โรงงานบางพลีและโรงงานนครปฐม และมี 
SORKON และ SKKF เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย โดย SKKF จะเปนผูทําการตลาดและ
จัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเปนผูทํา
การตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางอ่ืนๆ ประกอบดวยผูประกอบการคาปลีกราย
ใหญและรานสะดวกซื้อ ตัวแทนในตางจังหวัด ผูแทนจําหนายแบบขายตรงถึงผูบริโภค และตลาด
ตางประเทศผานทางผูนําเขาในตางประเทศ ประเทศที่นําเขาคือ จีน ฮองกง และมาเกา 

อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร ประกอบดวย หมูหยอง  หมูแผน  กุนเชียง  ไสกรอกอีสาน 
หมูยอ  ลูกช้ินหมู และอ่ืนๆ เปนตน อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกรของบริษัทฯ จะมีอัตราสวนการ
ผลิตภายใตยี่หอของตนเองตอการรับจางผลิต (OEM) เทากับ 93:7 อาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกร
ของบริษัทฯ มีการผลิตภายใตยี่หอ “ส. ขอนแกน”  “หมูดี”  “หมูเหาะ”  “หวยแกว” “บานไผ” และ “3 
เหรียญทอง” 

4.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเปนอีกหนึ่งธุรกิจหลักของบริษัทฯ  ดําเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  
โดยมี SORKON และ SKKF เปนผูทําการตลาดและจัดจําหนาย โดย SKKF จะเปนผูทําการตลาด
และจัดจําหนายผลิตภัณฑใหกับตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะที่ SORKON จะเปนผูทํา
การตลาดและจัดจําหนายผลิตภัณฑผานชองทางอ่ืนๆ ประกอบดวยผูประกอบการคาปลีกราย
ใหญและรานสะดวกซื้อ ตัวแทนในตางจังหวัด ผูแทนจําหนายแบบขายตรงถึงผูบริโภค และตลาด
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ตางประเทศผานทางผูนําเขาในตางประเทศ ประเทศที่นําเขาหลัก ไดแก สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญ่ีปุน 
และเกาหลี โดยในปจจุบันเปนการผลิตเพื่อสงออก 15% การผลิตเพื่อขายในประเทศผานชองทาง
ตลาดสด 50% และผานชองทางโมเดิรนเทรด 35% 

อาหารทะเลแปรรูป ประกอบดวย ลูกชิ้นปลาที่มีการแบงผลิตภัณฑตามเกรดคุณภาพเพื่อ
เปนการเจาะตลาดบนและตลาดลาง ลูกช้ินกุงและลูกช้ินปลาหมึก ปจจุบันบริษัทเปนผูผลิตลูกช้ิน
ทะเลรายใหญที่สุดของประเทศ โดยมีสวนแบงการตลาดประมาณ 80% นอกจากนี้บริษัทยังมี
แผนการเพิ่มผลิตภัณฑใหมๆ ในสายธุรกิจนี้ โดยไดลงทุนในเครื่องจักรเม่ือปลายป 2553 และเร่ิม
ทยอยติดต้ังเครื่องจักรบางสวนพรอมทั้งดําเนินการผลิตไดบางสวนในป 2554 โดยคาดวาจะ
สามารถติดต้ังเคร่ืองจักรไดเสร็จส้ินทั้งหมดในป 2555 นี้  

อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท จะมทีั้งที่ผลิตภายใตตราสินคาของตนเอง และรับจางผลิต 
(OEM) โดยมีสัดสวน 96 : 4 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทเปนการผลิตภายใตยี่หอ “แตจิ๋ว” “กวาง
เจา” “เกาลูน” “มหาชัย” “โอเดง”  ”เยาวราช” “เฮงเฮง” “ไคเซน” และ “ยูมิ” 

สวนน้ําพริกและน้ําจ้ิมจะถูกรวมอยูในสายผลิตภัณฑอาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐาน
วัตถุดิบจําพวกกุงและปลา และมีการผลิตที่โรงงานของ MFP ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยเปนการผลิต
ภายใตยี่หอของบริษัททั้งหมด คือยี่หอ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมีบริษัทฯ เปนผูทํา
การตลาดและจัดจําหนายผานชองทางโมเดิรนเทรด โดยน้ําจิ้มนั้นเปนการผลิตสินคาเสริมใหกับ
อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทฯ ซึ่งในป 2554 ยอดขายน้ําพริกและน้ําจ้ิมอยูที่ประมาณ 27.81 ลาน
บาท หรือเติบโตเพิ่มข้ึน 8.29% จากป 2553 

4.1.3 อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร 

อาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร ผลิตที่โรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON เปน
ผูทําการตลาดและวาจางใหบริษัท ดีทแฮลม จํากัด เปนตัวแทนจัดจําหนาย อาหารขบเค้ียวที่ทํา
จากเนื้อสุกร ประกอบดวย หมูอบ  หมูแผนสแน็ค  ปลาแผน  กุงแผน โดยเปนการผลิตภายใตยี่หอ
ของตนเองทั้งหมด คือยี่หอ “อองเทร” โดยในปจจุบันเปนการจําหนายภายในประเทศกวารอยละ 
92 

 

4.1.4 อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแหงหนึ่งของ SORKON ซึ่งต้ังอยูใน
นิคมสมุทรสาคร ซึ่งเปนโรงงานแหงใหมของบริษัทที่ซื้อมาจาก บริษัท นารายณอินเตอรฟูดส จํากัด 
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โดยในปจจุบันจะเปนการผลิตภายใตยี่หอของลูกคาทั้งหมด (OEM) มียอดสงออกรอยละ 21 และ
จําหนายในประเทศรอยละ 79 ตลาดตางประเทศที่สําคัญ คือ ฮองกง อังกฤษ และเยอรมัน รวมถึง
ประเทศในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบดวยอาหารแชแข็งทั้ง
อาหารคาวและขนมหวาน 

4.1.5 รานอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants 

บริษัทฯ ไดลงทุนเปดรานอาหารประเภท Quick-Service Restaurants ในป 2553 ภายใต
ชื่อราน “Zaap Express” โดยเปนรานอาหารที่ขายอาหารที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท โดยใชพื้นที่
ดานหนาโรงงานที่บางพลีเปนแหงแรก หลังจากนั้นจึงขยายสูพื้นที่อ่ืน โดยในป 2554 บริษัทฯ มี
รานอาหารรวม 3 สาขา ทั้งนี้บริษัทฯ จะทยอยเปดรานอาหารเพิ่มข้ึน เพราะคาดวารานอาหารจะ
เปนชองทางการจําหนายสินคาของบริษัทฯ ที่สําคัญในอนาคต เมื่อบริษัทฯ สามารถขยายสาขา
ของรานอาหารไดครอบคลุมมากข้ึน โดยจะใหระบบแฟรนไชสบางสวนและบริษัทฯ ลงทุนเองอีก
บางสวน 

 4.1.6 การทําฟารมและการจําหนายสุกร 

บริษัทฯ ทําธุรกิจฟารมสุกรที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการนําสุกรแมพันธุจากตางประเทศมา
ผสมพันธุ เพื่อจําหนายเปนสุกรพันธุใหกับผูเล้ียงสุกรอีกตอหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจําหนายลูก
สุกรขุนใหผูเล้ียงนําไปเล้ียงตอ และจําหนายสุกรขุนที่บริษัทเล้ียงเองจนโตเต็มที่ใหกับโรงฆาสัตว
อีกดวย โดยธุรกิจการทําฟารมสุกรนี้เปนการทําเพื่อสนับสนุนการใชวัตถุดิบประเภทเนื้อสุกรของ
ธุรกิจอาหารแปรรูปที่ทําจากเนื้อสุกรของบริษัทฯ  

 4.1.7 ชองทางการจัดจําหนาย 

ชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันของบริษัท ประกอบดวย 
(1) การจําหนายผานผูคาสงหรือปลีกขนาดใหญโดยตรง เชน ซูปเปอรมารเก็ต ไฮเปอรมาร

เก็ต (โมเดิรนเทรด) และคอนวีเนียนสโตร 
(2) การจําหนายผานผูคาปลีกขนาดเล็ก เชน ตลาดสด และรานของชํา 
(3) การจําหนายผานตัวแทนทางธุรกิจ ซึ่งเปนชองทางที่บริษัทเลือกใชในการกระจาย

สินคาประเภทอาหารขบเค้ียวที่ทําจากเนื้อสุกร 
(4) การจําหนายตรงสูอุตสาหกรรมหรือหนวยงาน ตลาดสถาบัน เชน ฟารมเฮาส เอ็มเคสุกี้

และโรงแรมตางๆ เปนตน 
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(5) การจําหนายตรงถึงผูบริโภค ผานรานอาหาร ของบริษัทชื่อ “แซบอีสาน” หรือ “Zaap 
Express” 

 
โดยในปจจุบันชองทางโมเดิรนเทรด ยังเปนชองทางหลักในการกระจายสินคาของบริษัท 
โดยกวารอยละ 80 ของยอดขายเปนการกระจายผานชองทางดังกลาว 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

ภาวการณผลิตของอุตสาหกรรมอาหารในภาพรวมป 2554 เพิ่มข้ึนจากปกอนรอยละ 4.1  
ในขณะที่ภาพรวมการจําหนายผลิตภัณฑอาหารในป 2554 ขยายตัวรอยละ 6.7 เนื่องจากการผลิต
ในหลายสินคาไดรับผลดีจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการที่ประเทศผูผลิตสําคัญหลาย
ประเทศประสบปญหาดานวัตถุดิบจากภัยธรรมชาติ สงผลใหการผลิตอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศไทยไดรับผลดี ประกอบกับปญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศเร่ิมคล่ีคลาย 
จึงสงผลตอความเช่ือมั่นในการบริโภคที่ปรับตัวเพิ่มข้ึนดวย อยางไรก็ตามจากสถานการณที่หลาย
ประเทศในกลุมประเทศยุโรปยังประสบปญหาวิกฤตทางการเงิน และการแข็งคาของเงินบาท ซึ่งจะ
สงผลใหระดับตนทุนสินคาและราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงข้ึน และจะสงผลกระทบถึงการผลิต
ของอุตสาหกรรมอาหารของไทยในอนาคต  

สําหรับธุรกิจแปรรูปอาหารของไทย มีแนวโนมปรับตัวเขาสูผลิตภัณฑที่สรางมูลคาเพิ่มและ
มีความสามารถในการทํากําไรสูง โดยมีปจจัยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของชองทางกระจาย
สินคาและการดําเนินชีวิตของผูบริโภค สงผลใหธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพรอมรับประทานและ
อาหารแชแข็งขยายตัวอยางรวดเร็ว 

 4.2.1 การทําการตลาดที่สําคัญ 

กลยุทธในการแขงขันของบริษัท ประกอบดวย 

(1) การเนนกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคุณภาพและความปลอดภัย
อยางเขมงวด สินคาของบริษัทที่ทําการสงออกจะไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ 
ประกอบดวย GMP, HACCP  และ BRC 

(2) บริษัทฯ เนนการบริหารจัดการ supply chain เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด
ตนทุนการผลิต 
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(3) การพัฒนาระบบการผลิตไปสูระบบอัตโนมัติ โดยการนําเคร่ืองจักรมาใชแทนแรงงาน
ในการผลิต 

(4) เนนการพัฒนาสินคาที่ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอและมี
คุณภาพ 

(5) ขยายชองทางการจัดจําหนาย เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 

 

4.2.2 ภาวะการแขงขันและภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอาหารแปรรูป 

ในป 2554 ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตวมีมูลคาตลาดประมาณ 1,500 ลานบาท โดยมี
อัตราเติบโตที่สม่ําเสมอประมาณรอยละ 6-8 ในชวงหลายปที่ผานมา ขณะที่มูลคาตลาดของ
ลูกชิ้นปลา อาหารขบเค้ียว และอาหารแชแข็ง มีมูลคาประมาณ 500 15,000 และ 5,000 ลานบาท 
ตามลําดับ 

โดยอัตราการเติบโตของมูลคาตลาดของลูกช้ินปลาอยูที่ประมาณรอยละ 6-8 เชนเดียวกับ
ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว ธุรกิจอาหารแชแข็งและอาหารขบเค้ียวเปนธุรกิจที่มีอัตราการ
เติบโตสูง อันเปนผลมาจากแนวโนมการบริโภคอาหารของคนรุนใหมที่เปล่ียนแปลงไป โดยนิยม
ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ธุรกิจอาหารแชแข็งมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 20-30 ในขณะที่
ธุรกิจอาหารขบเค้ียวมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 15 

จากแนวโนมการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคทําใหผูประกอบการในธุรกิจอาหาร มี
การวางกลยุทธในการทําการตลาดและการพัฒนาสินคาใหมเพื่อใหสอดคลองกับพฤติกรรมการ
เปล่ียนแปลงของผูบริโภค       

การทําฟารมสุกร 

การเล้ียงสุกรเปนอาชีพเสรี จึงมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจํานวนและลดจํานวนอยางรวดเร็ว
ตามวัฏจักรตลาด โดยแบงเปนผูเล้ียงแบบอิสระและผูเล้ียงแบบมีสัญญาผูกพัน ผูเล้ียงมากกวา
รอยละ 70 เปนฟารมขนาดใหญครบวงจร รอยละ 20-25 เปนฟารมขนาดกลางและเล็ก ผูเล้ียงราย
ยอยมีเพียงรอยละ 5 และมีแนวโนมลดลง เนื่องจากไมสามารถแบกรับตนทุนอาหารสัตวที่เพิ่ม
สูงข้ึนได ขณะที่รายใหญขยายการผลิตเพิ่มข้ึน ผลผลิตเนื้อสุกรรอยละ 25 เปนของบริษัทชําแหละ
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และแปรรูป ผลิตภัณฑจากเนื้อสุกรที่นิยมบริโภคในประเทศสวนใหญเปน เนื้อสุกรชําแหละ ไส
กรอก แฮม ลูกช้ิน และ ผลิตภัณฑพื้นเมือง เชน กุนเชียง หมูแผน หมูยอ แหนม หมูหยอง 

4.3 การจัดหาผลิตภัณฑ 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต ไดแก เนื้อสุกร และช้ินสวนของสุกร ซึ่งคิดเปนรอยละ 70 ของวัตถุดิบ
ที่ใชในการผลิตทั้งหมด โดยซ้ือจากในบริษัทผูคาที่ผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ และ
ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหนวยงานของรัฐ วัตถุดิบอ่ืนๆ ไดแก 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภัณฑ โดยบริษัทฯ ซื้อจากผูผลิตภายในประเทศ วัตถุดิบบาง
ประเภท ไดแก ไสสด ไสสังเคราะห ส่ังซื้อจากตางประเทศผานตัวแทนจําหนายในประเทศ โดยมี
สัดสวนไมเกินรอยละ 5 ของมูลคาการส่ังซื้อวัตถุดิบรวม 

บริษัทฯ จําหนายสินคาไปยังลูกคาในประเทศกลุมสหภาพยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐานดานผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิตที่สูงและเขมงวด วัตถุดิบที่นําเขาสูกระบวนการผลิตตองไดจากแหลงซึ่งผานการ
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 นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ตําบลบางกระเจา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกําลังการผลิต
ที่ 3,600 ตันตอป  

 - โรงงานนครปฐม ต้ังอยูเลขที่ 114 หมูที่ 8 ตําบลบอพลับ อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 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 ต้ังอยูเลขที่ 44 หมูที่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 30320 
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4.3.2 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ขบวนการแปรรูปผลิตภัณฑของบริษัทฯ จะใชพลังงานไฟฟาเปนสวนใหญ พลังงานที่ไดจาก
เชื้อเพลิงปโตรเลียมจะใชเปนสวนนอย จึงกอใหเกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเช้ือเพลิงปโตรเลียม
ในปริมาณตํ่า 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการทํางาน (ISO14000) และปรับปรุงสถานท่ี
บริเวณบริษัทใหพนักงานอยูในสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน รวมถึงไดวาจางบริษัทเอกชนที่ไดรับ
สัมปทานอยางถูกตองตามกฎหมายจากองคการบริหารสวนตําบลใหเปนผูขนยายขยะและส่ิง
ปฏิกูล เพื่อนําไปกําจัดดวยกรรมวิธีที่ถูกตอง สวนน้ําทิ้งจากโรงงานไดผานการบําบัดจากระบบ
บําบัดน้ําทิ้ง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของน้ําทิ้งใหเปนไปตามมาตรฐานกอนระบาย
ไปสูลําคลองสาธารณะ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัไดวาจางบริษทัทีป่รึกษาดานส่ิงแวดลอมในการประเมิน ตรวจสอบควบคุม 
และใหคําปรึกษาดานส่ิงแวดลอมใหแกบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาการควบคุมส่ิงแวดลอมเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีทรัพยสินหลักที่ใชประกอบธุรกิจ ดังนี้ 

5.1 ทรัพยสินที่มีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

  หนวย:  ลานบาท 
ประเภททรพัยสิน มูลคาตามราคาทุน ณ วันที่ 
 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 164.42 138.31 
อาคารและส่ิงปลูกสราง 240.78 225.14 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ * 271.24 239.06 
เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน 46.29 39.16 
ยานพาหนะ 43.28 42.14 
งานระหวางกอสราง 9.00 9.57 
รวม 775.01 693.37 
หัก คาเส่ือมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา (427.74)   (387.41) 
รวม มูลคาทรัพยสนิสทุธ ิ 347.27 305.96 

* มีภาระจํานองรวมกับที่ดินอาคารพรอมส่ิงปลูกสรางของบริษัทฯ เพื่อใชสินเช่ือกับสถาบันการเงิน
วงเงินของบริษัทฯ  

 
5.2 ที่ดิน และอาคารสํานักงานของบริษัท 

(1)  ที่ดินและอาคารสํานักงานใหญ 

บริษัทฯ เปนเจาของที่ดินตามโฉนดเลขท่ี 45011 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 
เนื้อที่รวม 81 ตารางวา ซึ่งเปนที่ต้ังของอาคารสํานักงานใหญ อาคารตั้งอยูเลขที่ 259/13 ซอย
ปรีดี พนมยงค 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 
10110 โดยมีมูลคาตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 
22.15 ลานบาท  

(2)  โรงงานบางพลี 



21 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 
 

- บริษัทฯ เปนเจาของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 7707 ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี 
(บางพลีใหญ) จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่รวม 6 ไร 3 งาน 34 ตารางวา ต้ังอยูเลขที่ 
44/4 หมูที่ 13 ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งเปนที่ต้ังของสํานักงานและโรงงานมี 4 อาคาร พื้นที่ใชสอยทั้งส้ิน 
3,196.50 ตารางเมตร  

- บริษัทฯ เชาที่ดินจํานวน 2 แปลงขนาด 4 ไร 3 งาน 76 ตารางวา และ 6 ไร 3 งาน 98 
ตารางวา ในบริเวณที่ติดกันเพื่อใชเปนอาคารผลิตจํานวน 2 อาคาร เปนที่ต้ังของบอ
บําบัดน้ําเสียบอที่ 4 และที่ดินที่เหลือมีไวเพื่อการขยาย 
  

- บริษัทฯ เชาอาคารและบริการกับบริษัท ทวิน พร็อพเพอรต้ี จํากัด อาคารเลขที่ 18/5 หมู 
13 ถนนประชาราษฎรอุทิศ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อ
ใชเปนสํานักงาน และคลังสินคา / บรรจุภัณฑ โดยมีพื้นที่การเชาทั้งหมด 1,625 ตาราง
เมตร  

(3)  โรงงานนครปฐม 

บริษัทฯ เชาพื้นที่จาก บริษัท เมโทร อะโกรอินดัสทรี จํากัด ต้ังอยูเลขที่ 114 หมู 8 ตําบลบอพลับ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เพื่อเปนสํานักงานและโรงงานผลิตหมูหยอง 

(4)  คลังเก็บพัสดุภัณฑ 

บริษัทฯ รับโอนสิทธิการแบงเชาที่ดินพรอมอาคารโกดัง  2 คูหา ต้ังอยูที่ถนนกิ่งแกว ตําบลราชาเท
วะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเปนคลังเก็บสินคา/พัสดุภัณฑของบริษัทโดยจด
ทะเบียนสิทธิการเชากับบริษัท ลาฟแลนด จํากัด  

โดยมีมูลคาตามบัญชีส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 1.47 ลานบาท 

(5)  บริษัทฯ เปนเจาของที่ดินที่รอการพัฒนาจํานวน 27 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 477 ไร 1 งาน 45.8 
ตารางวา โดยมีรายละเอียดที่ดินพอสรุปไดดังนี้ 

 เอกสารสิทธ์ิ 
จํานวน ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเนื้อที่ดิน 

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 
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3 โฉนด 14 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 290 0 12 

4 น.ส. 3 ก. 3 หวยแหง แกงคอย สระบุรี 22 2 66 

โดยมีมูลคาตามบัญชีของที่ดินที่รอการพัฒนา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 62.63 ลาน
บาท  

(6) ที่ดินสํานักงานและโรงงานมหาชัย 

บริษัทฯ เปนเจาของที่ดิน  รวมเนื้อที่ดิน 4 ไร 3 งาน 36 ตารางวา ต้ังอยูเลขที่ 39/61 หมูที่ 2 
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนที่ต้ังของสํานักงานและ
โรงงาน โดยมีรายละเอียดที่ดินพอสรุปไดดังนี้ 
 

 เอกสารสิทธ์ิ 
จํานวน ที่ตั้งของที่ดนิ รวมเนื้อที่ดิน 

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 วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 37.55 ลาน
บาท  

5.3 ที่ดิน และอาคารสํานักงานของบริษัทยอย 

 (1)  บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด             

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด ทําสัญญาเชาที่ดินที่ตําบลพญาเย็น อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 368 ไร 72 ตารางวา ประกอบดวยอาคารสํานักงานและ
โรงเรือนรวม 30 หลัง มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 45.9 ลานบาท  

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด เปนเจาของสิทธิครอบครองที่ดิน 1 แปลง เนื้อที่ดิน 90 ตารางวา 
ต้ังอยูติดกับที่ดินขางตน ใชเปนที่ต้ังของแหลงน้ําและเคร่ืองสูบน้ําเพื่อนําน้ํามาใชใน
โรงเรือนเล้ียงสุกร มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 0.50 ลานบาท 

- บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1742/2537 
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในเขต 3 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2537 โดยไดรับ
การสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตสุกรพันธุประเภท (1.4) การขยายพันธุสัตว 
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(2)  บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด เปนเจาของที่ดิน 58 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 625 ไร 93.20 ตารางวา    
มูลคาตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 314.67 ลานบาท 

 

ลําดับที่ เอกสารสิทธ์ิ 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 ตาลเด่ียว 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 เมืองราชบุรี ราชบุรี 31 2 1 

7 โฉนด 2 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพฯ 0 0 57 

8 โฉนด 1 ฉิมพลี ตล่ิงชัน กรุงเทพฯ 0 0 97 
 

(3)  บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด  

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

ลําดับที่ เอกสารสิทธ์ิ 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 ตาลเด่ียว แกงคอย สระบุรี 39 0 69 

มูลคาตามบัญชีของที่ดินและส่ิงปลูกสราง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 149.73 ลาน
บาท  

 

5.4  นโยบายการลงทุนและบริหารงาน 
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ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในธุรกิจตางๆ ดังนี้ 

 
 

 ช่ือบริษัท ธุรกิจ 
เงินลงทุน

(บาท) 
สัดสวนเงินลงทุน
ตอสินทรัพยรวม 

บริษัท
ยอย 

บริษัท ส. ปศุสัตว  จํากัด ฟารมสุกรพันธุ 39,797,500 4.13% 
บริษัท เอส เค เค ฟูด จํากัด ขายสินคาบริโภค 108,532,504 11.25% 

บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง  จํากัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป 74,747,555 7.75% 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 223,077,559  

รวมเงินลงทุนทั้งหมด 233,098,711  

บริษัทฯ มีนโยบายในการใหกรรมการของบริษัทฯ เขาไปดูแลและควบคุมการดําเนินงานในกิจการของ
บริษัทยอย เพื่อดูแลการบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายของบริษัท นอกจากนี้บริษัทในกลุมยังมีการ
ประชุมรวมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานและรวมกันวางแผนงานและกําหนดเปาหมาย 
 
ในการพิจารณาการเขารวมลงทนุใหมในแตละคร้ัง บริษัทฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแตละ
บริษัท และใหบริษัททีม่ีความเช่ียวชาญในธุรกิจดังกลาวเปนผูเขารวมลงทนุ ในกรณีที่เปนการเพิ่ม
สายธุรกิจใหม บริษัทใหญจะเปนผูเขาดําเนินการในการลงทุนเอง 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

 - ไมมี -  
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7. โครงสรางเงินทุน 

(1) หลักทรัพยของบริษัท 
ทุนจดทะเบียน 242,550,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 24,255,000 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 10 บาท เรียกชําระแลว 8,085,000 หุน เปนทุนที่เรียกชําระแลว 80,850,000 บาท 

(2) กลุมผูถือหุนทีถ่ือหุนสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 
 

ชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน
1. ครอบครัว รุจิราโสภณ 
          นายเจริญ รุจิราโสภณ 
          นางนิรมล รุจิราโสภณ 
          นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 
          นายจรัสภล รุจิราโสภณ 
          นายจรัญพจน รุจิราโสภณ 

4,628,779 
2,067,500 
1,974,999 

565,950 
12,058 

8,272 

57.25 
25.57 
24.43 
7.00 
0.15 
0.10 

2. บริษัทยอย 
         บริษทั เอส เค เค ฟูด จํากัด 
         บริษทั มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จาํกัด 

1,625,000 
1,210,000 

415,000 

20.10 
14.97 
5.13 

3. ครอบครัว พิเชษฐวณิชยโชค 
          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค  
          น.ส.วนิธนี พิเชษฐวณิชยโชค 
          นายสุวทิย พิเชษฐวณิชยโชค 
          นางวิภาพร พิเชษฐวณิชยโชค 

288,100 
146,800 
70,000 
63,300 

8,000 

3.57 
1.82 
0.87 
0.78 
0.10 

4. KIM ENG SECURITIES PTE. LTD. 242,860 3.00 
5. นายอยทุธ ชาญเศรษฐิกลุ 180,000 2.23 
6. นายเสริมชยั วโิรจนกูฎ 159,830 1.98 
7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 69,800 0.86 
8. นายเกียรตินันท เดนไพศาล  58,600 0.72 
9. น.ส.อรพรรณ อัสสมงคล 55,200 0.68 

10. บริษัท ไทยฟูดอินดัสทรี จํากัด 44,005 0.54 
รวม 7,352,174 90.93 
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(3) นโยบายการจายเงินปนผล 
- บริษัทฯ มนีโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธ ิทั้งนี้อัตราการจายเงินปน

ผลดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงได โดยข้ึนอยูกับความจําเปนและความเหมาะสมในการใชเงินเพื่อ
การลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งจะพิจารณาจากประโยชนสูงสุดของ
ผูถือหุนเปนสําคัญ 

- บริษัทยอย ทั้ง 3 บริษัท ซึ่งประกอบดวย (1) บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด (2) บริษัท เอส เค เค ฟูด 

จํากัด (3) บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซ่ิง จํากัด มีนโยบายจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผล

ประกอบการ และสภาพคลองทางการเงินของแตละบริษัท 
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8. การจัดการ 
 

(1) โครงสรางการจัดการ  
 

       

ผูอํานวยการ

กิจการขายตางประเทศ 
ผูอํานวยการ

กิจการขายในประเทศ 

ผูอํานวยการ

สํานักการตลาด 3 

ผูอํานวยการ QSR 
Zaap Restaurant 

ผูอํานวยการ 
F&B 

ผูอํานวยการ

สํานักการตลาด 1
ผูอํานวยการ

สํานักการตลาด 2

รองประธานฯ

คุณนิรมล รุจิราโสภณ

เลขานุการ

ผูชวยประธานฯ

)จัดซื้อ I( 

ผูชวยประธานฯ

)โครงการ(  

ผูอํานวยการ

สํานักวิชาการ 1

ผูอํานวยการ

กิจการผลิต I  ) อ .บางพลี(  

ผูอํานวยการ

กิจการผลิต II )อ.มหาชัย(  

ที่ปรึกษาดานเทคนิค 

ผูอํานวยการ 

สํานักสารสนเทศ

ผูอํานวยการ

สํานักทรัพยากรมนุษยและธุรการ 

ผูอํานวยการ

สํานักบัญชีและการเงิน 

ผูจัดการทั่วไป

งานวางแผนเชิงกลยทุธ 

คณะที่ปรึกษา ผูอํานวยการสํานักประธานฯ

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
คุณเจริญ รุจิราโสภณ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หนวยงานตรวจสอบ

คณะกรรมการ
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(1.1) โครงสรางคณะกรรมการบริษัท 
โครงสรางคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการของบริษัท ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน 

มติที่ประชุมผูถือหุน 
2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 
3. กํากับและควบคุมดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนดไวอยาง

มีประสิทธิภาพ 
4. คัดเลือกแตงต้ังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอ่ืน 
5. พิจารณาคาตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเร่ืองตาง ๆ ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
1. สอบทานรายงานและงบการเงินตาง ๆ ของบริษัทฯ ใหตรงตอความเปนจริง ครบถวน

เพียงพอ และเช่ือถือได 
2. กํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความ

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

ตรวจสอบ 
7. จัดทํารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ดานการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ และเปดเผยไวในรายงานประจําป โดยรายงานดังกลาวลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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(1.2) รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยกรรมการจํานวน 8 ทาน ดังนี ้
1. นายสมชาย สกุลสุรรัตน  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2. นางนิรมล รุจิราโสภณ   กรรมการ 
3. นายธนกฤต รุจิราโสภณ  กรรมการ 
4. นายจรัสภล รุจิราโสภณ   กรรมการ 
5. น.ส.ปญจมา วิภามาส   กรรมการ 
6. นายเจริญพนัธ พนัธุมงคล  กรรมการอิสระ 
7. นายประสาร มฤคพทิักษ  กรรมการอิสระ 
8. นายชูศักด์ิ วจิกัขณา   กรรมการอิสระ 
     นางกัลวรัตน วฒิิธามาตย  เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการจาํนวน 3 ทาน ดังนี ้
1. นายเจริญพนัธ พนัธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายประสาร มฤคพทิักษ  กรรมการตรวจสอบ 
3. นายชูศักด์ิ วจิกัขณา   กรรมการตรวจสอบ 

นางกัลวรัตน วิฒิธามาตย  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยนายเจริญพันธ    พันธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ  มีความรู  และ
ประสบการณในการสอบทานงบการเงิน 47  ป  โดยไดสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 
มาแลว 11 ป 

 

(1.3)  คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  มีคุณสมบัติดังนี้ 
1. ไมไดมีการถือหุนในบริษัทหรือบริษัทยอยเกินกวารอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออก

เสียง ทั้งนี้ใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูที่เกี่ยวของดวย 
2. เปนกรรมการที่ไมมีสวนรวมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัท

ที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท และตองไมเปนลูกจาง พนักงาน หรือที่
ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ 
หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดาน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญ
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ของบริษัท และเปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะขางตนมา
กอนในระยะเวลา 2 ป กอนไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการอิสระ เวนแตคณะกรรมการ
บริษัทไดพิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาการเคยมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย
นั้นจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ และการใหความเห็นที่เปนอิสระ 

4. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของ หรือญาติสนิทของผูบริหาร หรือผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัท 

5. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังข้ึนเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการ
บริษัทผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

6. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร หรือผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการอิสระวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมี
วาระคงเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว
ถัดไปโดยมติตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการ 
ที่ยังเหลืออยู และกรรมการที่ไดรับแตงต้ังใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

(1.4)  จํานวนคร้ังของการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชุมทุก 3 เดือน และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความ

จําเปน โดยในป 2554 มีกําหนดการประชุมรวม 8 คร้ัง 
 

ชื่อ ตําแหนง จํานวนครัง้ทีเ่ขา
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 8 
6.นายเจริญพนัธ พันธมุงคล กรรมการอิสระ 7 
7.นายประสาร มฤคพทิักษ กรรมการอิสระ 8 
8.นายชูศักด์ิ      วิจกัขณา กรรมการอิสระ 8 
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(1.5)  รายช่ือผูบริหาร 
ชื่อ ตําแหนง 

1.นายเจริญ              รุจิราโสภณ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2.นางนิรมล              รุจิราโสภณ รองประธานเจาหนาที่บริหาร 
3.นายทรงเกียรติ       รุจิราโสภณ ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร (จัดซื้อ1) 
4.นายจรัสภล           รุจิราโสภณ ผูจัดการทัว่ไปงานการตลาด 3 (อาหารขบเคี้ยว) 
5.นายธนกฤต           รุจิราโสภณ ผูอํานวยการกจิการผลิต 1 
6.นางพรธิรัตน          ธิติพงศวรกุล ผูอํานวยการสํานักบัญชีและการเงนิ 
7.นางเพชรรัตน         รัตนวงศโสภา ผูอํานวยการกจิการขาย (ตางประเทศ 1) 
8.นางศิริลักษณ        ชยัวฒันประภา ผูอํานวยการกจิการขาย (ในประเทศ) 
9.นายไพรสารต โสภาจิตตวฒันะ ผูอํานวยการสํานักการตลาด 1 
10.นายปาตริซิโอ       ริกนัตี ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศ 
11.นางสาวเรวดี        จรรยาพูน ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

 
 

(2) การสรรหากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัททําหนาที่สรรหาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแลวนําเสนอขออนุมัติแตงต้ังในที่
ประชุมผูถือหุน โดยตามหลักเกณฑดังนี้ 
1.  ผูถือหุนหนึ่งราย มีคะแนนเสียงเทากับ หนึ่งหุนตอหนึง่เสียง 
2. ผูถือหุนแตละราย จะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1. เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ

หลายคนเปนกรรมการบริษัทก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากหรือนอยเพียงใดไมได 
3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ใชเสียงขางมากเปนเกณฑตัดสิน หากคะแนนเสียง

เทากันประธานที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

กรรมการบริษัทแตละทานมีวาระในการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป เวนแตกรณีการเปนกรรมการ
ในตําแหนงวางลงเพราะเหตุอ่ืนที่ไมใชการออกตามวาระ โดยที่ในการประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุนทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการที่ออกตามวาระอาจไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงตอได
หากผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่จะมีการแตงต้ังกรรมการบริษัทใหม คณะกรรมการจะสรรหา
บุคคลที่มีคุณสมบัติและความรูความสามารถที่เหมาะสมเขามาดํารงตําแหนง  
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ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ
คงเหลือไมนอยกวาสองเดือน ใหคณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปโดยมติตอง
ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู และกรรมการที่
ไดรับแตงต้ังใหมจะมีวาระการดํารงตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

สําหรับการแตงต้ังผูบริหารของบริษัท ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร เปนผูพิจารณาแตงต้ัง 
 

(3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 
คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน 

คาตอบแทนกรรมการ 
คาเบ้ียประชุมและบําเหน็จกรรมการ 

ชื่อ ตําแหนง คาตอบแทน(บาท) 
1.นายสมชาย     สกุลสุรรัตน ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 340,000 
2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 
3.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 
4.นางสาวปญจมา  วิภามาส กรรมการ 200,000 
5.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 
6.นายเจริญพนัธ พนัธุมงคล กรรมการอิสระ 265,000 
7.นายประสาร  มฤคพทิักษ กรรมการอิสระ 210,000 
8.นายชูศักด์ิ       วิจักขณา กรรมการอิสระ 210,000 

คาตอบแทนรวมของผูบริหารในป 2554 จํานวน 8 ทาน เทากับ 1,453,000 บาท  
   
(4) การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติตามขอพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Good Practices) ซึ่งตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนแนวทางไวสําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ 
ตระหนักเปนอยางดีวาการกํากับดูแลที่ดีมีความสําคัญตอการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของบริษัทฯ รวมทั้งการสรางเสริมความเช่ือมั่นของผูถือหุน ผูลงทุน และผูมีสวนไดสวนเสียใน
กิจการของบริษัทฯ ทุกฝาย ทั้งนี้ โดยจัดใหการบริหารงานมีความโปรงใสทุกข้ันตอน บริษัทฯ ได
กําหนดนโยบายสนับสนนุการกํากับดูแลกิจการโดยครอบคลุม หลักการสําคัญ ดังนี้ 
- การปฏิบัติตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมและเปนธรรม 
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- คณะกรรมการมีความมุงมั่นในการสรางคุณคาเพิ่มใหแกกิจการในระยะยาว โดยบริหารงาน
อยางรอบคอบ ดําเนินงานทุกดานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และดูแลปองกันมิให
ปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดข้ึน 

- การดําเนินงานมีความโปรงใสทุกข้ันตอนสามารถตรวจสอบได  และมีการเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอแกผูเกี่ยวของทุกฝาย 

- การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการคํานึงถึงความเส่ียงในดานตาง ๆ  อยูเสมอ โดยมีระบบ
บริหารและควบคุมความเส่ียงที่เหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดองคจริยธรรมที่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะตองถือปฏิบัติ 
 

(5) การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายในกําหนดไวดังนี ้ 
- แจงใหผูบริหารรับทราบภาระหนาที่ และความรับผิดชอบ ในการจัดทําและเปดเผยรายงาน

การถือหลักทรัพย 
- แจงใหผูบริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย นับต้ังแตไดรับการแตงต้ังเปนผูบริหาร 
- กําชับใหกรรมการและผูบริหารรักษาขอมูลภายในที่สําคัญเปนความลับจนกวาจะไดรายงาน

ตอตลาดหลักทรัพยฯ 
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(6) บุคลากร 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 โครงสรางหนวยงานของบริษัทฯ จัดไวดังนี ้

หนวยงาน จํานวนพนักงาน  

สํานักประธานเจาหนาที่บริหาร 7 
สํานักบัญชีและการเงิน 34 
สํานักทรัพยากรมนุษยและธุรการ 44 
สํานักการตลาด 116 
กิจการผลิต 548 
งานวิชาการ   วิจัยและพัฒนาควบคุมคุณภาพ 74 
งานจัดซื้อ 13 
งานงบประมาณ 2 
งานสารสนเทศ 4 

รวมพนกังานทั้งสิ้น 842 
 

ในป 2554 คาตอบแทนท้ังหมดของบุคลากรของบริษทัฯ 
รายการ จํานวนเงินรวม (บาท) 

เงินเดือน 127,020,310.00 

โบนัส 11,467,931.48 
ผลตอบแทนอ่ืน ๆ 32,745,189.00 
รวม  171,233,430.48 

  
 จํานวนบุคลากรของบริษัทยอย (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554) 
 บริษัท มหาชัยฟูดโปรเซสซิ่ง จํากัด 358 คน 

บริษัท เอส เค เค ฟูด จาํกัด    46 คน 
บริษัท ส. ปศุสัตว จํากัด     62 คน 
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การพัฒนาบุคลากรของบริษทั ในป 2554 

หลักสูตรพื้นฐาน 
‐ ระบบ ISO 9000,BRC เบ้ืองตน 

‐ ระบบ HACCP+GMP เบ้ืองตน 

‐ สุขลักษณะสวนบุคคล 

‐ สุขลักษณะอาหารสําหรับผูปฏิบัติงาน 

‐ ความปลอดภัย 
หลักสูตรกจิกรรมเพิม่ผลผลิต 
‐ 5 ส. 

‐ Kaizen 

‐ QC Circle 
หลักสูตรระบบคุณภาพ 

‐ ขอกําหนด BRC 

‐ ขอกําหนด ISO 

‐ Internal Audit ISO 
หลักสูตรความปลอดภัย 
‐ ดับเพลิงและการอพยพหนีไฟเบ้ืองตน 

‐ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
หลักสูตรการบริหาร 

‐ ความรูเร่ืองกฎหมายแรงงานเบ้ืองตน 

‐ หลักสูตรการบริหารคุณภาพทัว่ทัง้องคกร (Total Quality Management) 
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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการตรวจสอบภายในเปนระยะ ๆ ซึ่งสรุปไดวา บริษัทฯ ไดดําเนินการที่มี
ความพอเพียง และความรัดกุมในดานตาง ๆ ดังนี้  

- มีการกําหนดเปาหมายทางธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได 

- มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสม โดยการแบงการดําเนินงานออกเปนสายงานตาง ๆ มีผูบริหารหลาย
คนแบงแยกกันรับผิดชอบแตละสายงานโดยตรง ชวยใหฝายบริหารระดับสูงสามารถอํานวยการได
อยางมีประสิทธิภาพ มีระเบียบงานและระบบปฏิบัติงานที่รัดกุมวางไวสําหรับสายงานดานตาง ๆ  
เชน ดานทรัพยากรมนุษยและธุรการ การบัญชีและการเงิน การจัดซื้อการขายและการตลาด 
การงบประมาณ และการสารสนเทศ เปนตน 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของผูบริหารแตละระดับในแตละสายงานอยางชัดเจน 

- การดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามกฎเกณฑของทางการและตามบทบัญญัติของกฎหมาย
อยางเครงครัด 

- เอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบการบันทึกบัญชีมีครบถวนและจัดไวเปนหมวดหมู 

- มีการวางนโยบายบัญชีตามหลักการและมาตรฐานบัญชีที่ไดรับการรับรองโดยทั่วไป 

- มีระบบควบคุมภายใน สําหรับการทําธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการและผูบริหารของ
บริษัทฯ และผูเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว   

 

ในป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมรวมกัน รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยนายเจริญพันธ 
พันธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง นายประสาร มฤคพิทักษ 
กรรมการตรวจสอบ เขารวมประชุมครบทั้ง  4 คร้ัง และ นายชูศักด์ิ วิจักขณา กรรมการตรวจสอบ เขา
รวมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง  
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10. รายการระหวางกัน 
 

ในระหวางป 2554 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันกับ กรรมการ และผูถือหุนใหญ ดังนี้ 
 

 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนไปเพื่อการประกอบกิจการที่เปน
ธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งมีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป  

 

มาตรการในการดูแลเกี่ยวกับการทาํรายการระหวางกัน 

ในการทํารายการระหวางกันที่เปนธุรกิจปกติไมวาเปนการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติการอนุมัติรายการดังกลาว
เชนเดียวกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ สําหรับรายการระหวางกันอ่ืนๆ บริษัทฯ 
กําหนดใหตองผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจวาจางผูประเมินราคาอิสระหรือที่ปรึกษาทางการเงินมา
ทําการประเมินราคาของรายการระหวางกันนั้นๆ เพื่อใชเปนแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนําเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
ลักษณะ

ความสัมพันธ 
ลักษณะรายการระหวางกันทีสํ่าคัญ 

มูลคารายการ 
ป 2554 

 1.นายเจริญ รุจิราโสภณ ผูถือหุนใหญ 
และผูบริหาร 

บริษัทยอยแหงหนึ่ง เชาที่ดินเลขที่ 44 หมูที่ 2 
ตําบลพญาเย็น  อําเภอปากชอง  จังหวัด
นครราชสีมา  เนื้อที่ประมาณ  368 ไร  72 
ตารางวา  
 

 
103,680 บาท 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

11.1  งบการเงินรวม 

สรุปขอมูลตามงบการเงินรวมและอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 

งบดุล 

ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 10.21 1 6.19 1 2.18 0 

ลูกหนี้การคาสุทธิ 284.30 24 256.46 24 213.44 21 

สินคาคงเหลือ 161.23 14 135.60 13 94.55 9 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 11.59 1 10.27 1 28.23 3 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 467.33 40 408.52 38 338.40 34 

สุกรพันธุสุทธิ 7.41 1 10.03 1 15.75 2 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ 347.27 30 305.96 29 302.20 30 

ที่ดินรอการพัฒนาสุทธิ 332.09 28 332.98 31 332.98 33 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 21.69 2 6.58 1 10.66 1 

สินทรัพยรวม 1176.96 100 1,066.35 100 999.99 100 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน 524.50 45 501.08 47 455.97 46 

เจาหนี้การคา 126.92 11 128.52 12 117.40 12 

หนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 17.90 2 27.91 3 56.63 6 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 87.16 7 53.81 5 50.41 5 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 756.48 64 711.32 67 680.41 68 

หนี้สินระยะยาว 50.24 4 53.43 5 69.22 7 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 33.79 3 - - - - 

หนี้สินรวม 840.51 71 764.74 72 749.63 75 

สวนของผูถือหุนของบริษัท 329.52 28 294.48 28 244.90 24 

สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย 

6.93 1 7.12 1 5.47 1 

สวนของผูถือหุน 336.44 29 301.61 28 250.36 25 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 1,176.96 100 1,066.35 100 999.99 100 
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งบกําไรขาดทุน 

ประจําป 

2554 2553 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 1,682.01 99 1,504.87 98 1,199.18 99 

รายไดอ่ืน 18.12 1 23.95 2 14.22 1 

รวมรายได 1,700.13 100 1,528.82 100 1,213.37 100 

ตนทุนขาย 1,231.77 72 1,138.63 74 857.19 71 

คาใชจายในการขาย 156.93 9 133.63 9 97.72 8 

คาใชจายในการบริหาร 191.51 11 159.63 10 146.68 12 

คาใชจายอ่ืนๆ 4.13 0 2.25 0 18.01 1 

กําไรจากการดําเนินงาน 115.79 7 94.68 6 93.77 8 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   0.01 0 (16.32) (1) 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 115.79 7 94.68 6 77.45 6 

ตนทุนทางการเงิน 34.99 2 31.20 2 32.64 3 

ภาษีเงินได 29.50 2 12.04 1 7.40 1 

กําไรหลังภาษีเงินได 51.30 3 51.44 3 37.41 3 

กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย 0.47 0 1.68 0 0.53 0 

กําไรสุทธิ 50.83 3 49.76 3 36.88 3 

 

งบกระแสเงินสด 

ประจําป 

2554 2553 2552 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 110.83 66.38 132.16 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (69.96) (15.64) (75.65) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน (36.85) (46.73) (57.22) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน 4.02 4.00 (0.71) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 6.18 2.18 2.90 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป 10.20 6.18 2.19 
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 ประจําป 

อัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ 2554 2553 2552 

อัตราสวนสภาพคลอง    

อัตราสวนสภาพคลอง )เทา(  0.6 0.6 0.5 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว )เทา(  0.3 0.4 0.4 

อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด )เทา(  0.2 0.1 0.2 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา )เทา(  6.1 6.4 6.2 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย )วัน (  58 56 59 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ )เทา(  8.3 9.9 9.6 

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย )วัน (  43 36 38 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้การคา )เทา(  9.6 9.3 8.5 

ระยะเวลาชําระหนี้ )วัน (  37 39 42 

Cash Cycle (Days) 64 54 53 

อัตราสวนความสามารถในการหากําไร    

อัตรากําไรข้ันตน (%) 26.77% 24.3% 28.5% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.1% 4.8% 8.1% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 3.0% 3.4% 3.1% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 16.1% 18.6% 16.0% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 4.6% 5.0% 3.9% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 28.4% 29.1% 26.4% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย )เทา (  1.5 1.5 1.3 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน    

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน )เทา(  2.5 2.5 3.0 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย )เทา(  1.8 1.4 1.2 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน )เทา(  4.38 1.1 4.8 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 18.9% 15.1% 12.1% 
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11.2   คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

(1) ภาพรวมของผลการดําเนินงานในปที่ผานมา 

ป 2554 ถือเปนปทีธุ่รกิจของกลุมบริษทัมีการเติบโตของยอดขายสูงอยางตอเนื่อง ถงึรอย
ละ 12 จาก 1,505 ลานบาท ในป 2553 เพิ่มข้ึนเปน 1,682 ลานบาท ซึ่งเปนยอดขายที่สูงสุดนับแต
กอต้ังบริษัทมา ทัง้นี้เพราะป 2554  เปนปที่อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกรยังคงมียอดขายที่เพิ่มข้ึน
อยางตอเนื่อง 

สําหรับธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทานมีการผลิตเต็มป โดยธุรกิจดังกลาวทํารายได
ใหกับบริษัทฯ ในป 2554 เทากับ 117 ลานบาท ลดลงจาก 152 ลานบาทในป 2553 เหตุสืบ
เนื่องจากเปนนโยบายลดความเส่ียง เนื่องดวยการขายสงออกตางประเทศนั้นตองทําสัญญาซ้ือ-
ขายลวงหนาในราคาที่ตกลงแนนอน ในขณะที่ราคาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑไดข้ึนราคาอยาง
ตอเนื่อง อันเปนผลกระทบจากราคาน้ํามัน แตบริษัทฯ ไดเตรียมการผลิตเพื่อตลาดภายในประเทศ 
ที่สามารถทํากําไรไดมากกวา สวนธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปในป 2554 ยังมีอัตราการเติบโตของ
รายไดที่รอยละ 14 หรือเพิ่มข้ึน 66 ลานบาท นอกจากนี้ ป 2554 ยังเปนปที่บริษัทฯ ไดตอยอด
ธุรกิจโดยการพัฒนาอาหารจําพวกแหนม, หมูยอ, ไสกรอกอิสาน ฯลฯ พรอมทั้งเปดรานอาหารไทย
จานดวน เพื่อใหบริการตรงถึงผูบริโภค ภายใตชื่อ ”Zaap Restaurant” โดยมียอดขายในป 2554 
เปนมูลคา 9 ลานบาท  

คาใชจายในการขายและบริหาร ในป   2554  เทากับ 348   ลานบาท หรือรอยละ 20.49  
ของยอดขายเปรียบเทียบกับคาใชจายในการขายและบริหารของป 2553 ที่ 293 ลานบาท หรือรอย
ละ 19.18 ของยอดขาย โดยมีคาใชจายในการขายเปนอัตรารอยละ 9 ของยอดขายใกลเคียงกับป
กอนหนานั้น ในขณะที่คาใชจายในการบริหารเพิ่มข้ึนรอยละ 19.97 

อยางไรก็ดี อัตรากําไรข้ันตน ในป 2554    จํานวน 450 ลานบาท หรือรอยละ 26.77 ของ
ยอดขาย สูงข้ึนกวาปที่ผานมา 2.43% โดยกําไรสุทธิหลังหักภาษีนิติบุคคลแลวนอยลงกวาป 2553 
รอยละ0.03สาเหตุมาจากคาใชจายที่ตองบวกกลับเพื่อเสียภาษี มีจํานวนคอนขางมาก เชน 
ผลประโยชนพนักงานตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม คาบริจาคการกุศล เงินปนผลรับของบริษัท
ยอย เปนตน 

สําหรับการดํารงอัตราสวนทางการเงิน ซึ่งเปนเงื่อนไขของสถาบันการเงินเจาหนี้ มีการ
กําหนดให อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 2 เทา 
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(2) ผลการดําเนินงานของแตละธุรกิจ 

โครงสรางรายไดของแตละสายธุรกิจ 

รายการ 
2554 2553 2552 

ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน ลานบาท สัดสวน 

อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร       

 
ในประเทศ 750.9 44.2% 624.4 40.8% 570.5 47.0% 

สงออก 25.6 1.5% 21.6 1.4% 23.2 1.9% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 
ในประเทศ 461.1 27.1% 392.3 25.7% 337.7 27.8% 

สงออก 72.9 4.3% 75.5 4.9% 68.5 5.6% 

อาหารขบเคี้ยวที่ทําจากเนื้อสุกร       

 
ในประเทศ 94.9 5.6% 86.7 5.7% 68.3 5.6% 

สงออก 8.5 0.5% 6.1 0.4% 4.5 0.4% 

อาหารแชแข็งพรอมรับประทาน       

 
ในประเทศ 92.3 5.4% 63.7 4.2% 6.2 0.5% 

สงออก 24.8 1.5% 88.1 5.8% 5.7 0.5% 

รานอาหาร 8.8 0.5% 3.0 0.2% 0.2 0.2% 

การจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน 142.2 8.4% 143.5 9.4% 114.3 9.4% 

รวมรายไดจากการขาย 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 1,199.1 98.4% 

รายไดอ่ืน 18.1 1.1% 23.9 1.6% 14.2 1.2% 

รวมรายได 1,700.0 100.0% 1}528.8 100.0% 1}213.4 100.0% 

 

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร 

รายไดจากการขายในป 2554 มีอัตราเติบโตรอยละ 20.2 จาก 646 ลานบาท ในป 2553 
เปน 776.5 ลานบาท ในป 2554 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของตลาด
ในประเทศ อัตราการทํากําไรข้ันตนของธุรกิจในป 2554 อยูที่รอยละ 37.9 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
2.3 จากป 2553 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

รายไดจากการขายในป 2554 มีอัตราเติบโตรอยละ 14.13  จาก 467.9 ลานบาท ในป 
2553 เปน 534 ลานบาท ในป 2554 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของ
ตลาดทั้งในและนอกประเทศ โดยการขายในประเทศเติบโตรอยละ 17.54 ในขณะท่ีการขาย
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ไปตลาดตางประเทศเติบโตรอยละ 3.44 อัตราการทํากําไรข้ันตนของธุรกิจในป 2554 อยูที่
รอยละ 22.7 ซึ่งเพิ่มข้ึนรอยละ 4 จากป 2553 

ธุรกิจอาหารขบเค้ียวทีทําจากเนื้อสุกร 

รายไดจากการขายในป 2554 มีอัตราเติบโตรอยละ 11.37 จาก 93 ลานบาท ในป 2553 
เปน 103 ลานบาท ในป 2554 โดยมีปจจัยหลักมาจากความตองการที่เพิ่มสูงข้ึนของตลาดใน
ประเทศโดยเติบโตเพิ่มสูงข้ึนถึงรอยละ 9.4 อัตราการทํากําไรข้ันตนของธุรกิจในป 2554 อยูที่
รอยละ 17.8 หรือลดลงรอยละ 3 จากป 2553 

ธุรกิจอาหารแชแข็งพรอมรับประทาน 

รายไดจากการขายในป 2554 ลดลงจาก 152 ลานบาท ในป 2553 เปน 117 ลานบาท ใน
ป 2554 โดยมีสาเหตุมาจากการนโยบายชะลอการสงออกไปยังตลาดตางประเทศ เพราะ
เส่ียงตอการขาดทนุ แตบริษัทฯ ไดรับจางผลิตในรูปแบบ OEM มากข้ึน รวมถึงไดเรงผลิต
อาหารแชแข็งชนิด Premium ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ เพื่อสรางผลกําไรในป 
2555 ตอไป 

ธุรกิจรานอาหาร 

รายไดจากการขายในป 2554 มีอัตราเติบโตรอยละ 198 จาก 3.0 ลานบาท ในป 2553 
เปน 8.8 ลานบาท ในป 2554 อัตราการทํากําไรข้ันตนของธุรกิจในป 2554 อยูที่รอยละ 45.9 
หรือลดลงรอยละ 3.4 จากป 2553 

ธุรกิจจําหนายสุกรพันธุและสุกรขุน 

รายไดจากการขายในป 2554 มีอัตราเติบโตลดลงรอยละ 0.92 จาก 144 ลานบาท ในป 
2553 เปน 142 ลานบาท ในป 2554 อัตราการทํากําไรข้ันตนของธุรกิจในป 2554 อยูที่รอยละ 
8.9 หรือลดลงรอยละ 3.7 จากป 2553 โดยมีสาเหตุมาจากตนทุนวัตถุดิบ ความผันผวนของ
ราคาขาย และภูมิอากาศในบางชวงที่ไมเอ้ืออํานวย 

 )3(  การจายเงินปนผล 

SORKON มีนโยบายในการจายปนผลในแตละปไมนอยกวารอยละ 50 ของกําไรสุทธ ิ ทัง้นี้
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวอาจเปล่ียนแปลงได โดยข้ึนอยูกับความจําเปนและความ
เหมาะสมในการใชเงนิเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึ่งจะ
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พิจารณาจากประโยชนสูงสุดของผูถือหุนเปนสําคัญ 
 

)4(  การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพยและสภาพคลอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีจํานวน 1,177 ลานบาท 
ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 467 ลานบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ จํานวน 347 
ลานบาท และสินทรัพยระยะยาวอ่ืนอีก 362 ลานบาท 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดอยู 10 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 6 ลานบาท
ของป 2553 โดยเปนกระแสเงินสดที่มาจากกิจกรรมดําเนินงานเทากับ 111 ลานบาท โดย
เพิ่มข้ึนจากจํานวน 67 ลานบาท ในป 2553 โดยมีสาเหตุมาจากความตองการใชเงินทุน
หมุนเวียนที่ลดลงแมวาบริษัทฯ จะมีการลงทุนเพิ่มในป 2554 จํานวน 60 ลานบาท จากการ
ซื้อเคร่ืองจักรเพื่อใชในการขยายผลิตภัณฑของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป และจากการลงทุนใน
ธุรกิจรานอาหาร กระแสเงินสดที่ใชไปในกิจกรรมการจัดหาเงินป 2554 ประกอบดวย การ
ชําระคืนหนี้ระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน และเจาหนี้เชาซื้อ และเปนการ
จายเงินปนผลอีก 10 ลานบาท 

อัตราสวนสภาพคลองตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 0.62 เทา ซึ่ง
ใกลเคียงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ 0.57 เทา ในขณะที่มีวงจรเงินสด (Cash Cycle) 
เทากับ 64 วัน เพิ่มข้ึนจากปที่ผานมาที่เฉล่ียอยูที่ 54 วัน 

แหลงที่มาของเงินทุน 

ในป 2554 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินระยะส้ันเพิ่มข้ึน จํานวน 46 ลานบาท เพื่อมาชําระคืนเงินกู
ระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระ เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 
593 ลานบาท ประกบดวยเงินกูยืมระยะส้ัน 525 ลานบาท เงินกูยืมระยะยาว 55 ลานบาท 
และเจาหนี้สัญญาเชาทางการเงินอีก 13 ลานบาท โดยสัดสวนเงินกูยืมระยะส้ันตอหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบ้ียทั้งหมดเพิ่มข้ึนรอยละ 3 จากโครงสรางของหนี้สินที่มีภาระดอกเบ้ียของบริษัทฯ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Debt-to-Equity 
Ratio) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เทากับ 2.50 เทา เมื่อเปรียบเทียบกับ 2.54 เทา ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สวนของผูถือหุนมีจํานวน 336 ลานบาท เพิ่มข้ึนรอยละ 11.55 
จากปที่ผานมา 

 )5(  คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

คาตอบแทนที่บริษัทฯ และบริษัทยอยตองจายใหแก สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ในป 
2554 มีจํานวน 1,050,000 บาท และ 1,359,000 บาท ตามลําดับ 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ 

-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 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ตามขอบเขตหนาที่
ความรับผิดชอบที่จะตองรายงานตอคณะกรรมการบริษัทในดานการดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมี
ความโปรงใส เช่ือถือไดและถูกตองเพียงพอ ตลอดจนกํากับดูแลใหบริษัทฯ มีระบบการควบคุม และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทการตรวจสอบดังกลาวส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 

 

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

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

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความ
ระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไม
ขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดง
ขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ  และบริษัทยอยแลว 

(2) บริษัทฯ 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 ไดมอบหมายใหนายจรัสภล  รุจิราโสภณ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุก
หนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนายจรัสภล  รุจิราโสภณ  กํากับไว  บริษัทฯ จะถือวาไมใช
ขอมูลที่ บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน  
 

ชื่อ        ตําแหนง        ลายมือชื่อ 
 

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

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

ชื่อ        ตําแหนง           ลายมือชื่อ 
ผูรับมอบอํานาจ      นายจรัสภล   รุจิราโสภณ กรรมการ  ...................................... 
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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 

63  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
ศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน ปรอ. 
รุน 14 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
- ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกลา 
หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย สําหรับนัก
บริหารระดับสูง 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 แอสโซ 
          ซิเอทส 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง 

 
อายุ 

 
วุฒิการศึกษา 

สัดสวน 
การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 
2.  นายเจริญ รุจิราโสภณ    
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

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

25.57% - 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)   

59 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร (สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- DIRECTOR ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 

24.43% 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    

4. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  
กรรมการ (ผูมีอํานาจ) และ
ผูอํานวยการกิจการผลิต  

45  - 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 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว

ระหวางผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

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

30 - ปริญญาโท การบริหารการตลาด  
Aston University, Birmingham, UK 
สตรบัณ 
 
 
 
 
 

0.15% บุตรชายของ นาย
เจริญ รุจิราโสภณ 
และ นางนิรมล 
รุจิราโสภณ  
หลานชาย นายทรง
เกียรติ รุจิราโสภณ 
และลูกผูนองของ
นายธนกฤต รุจิรา
โสภณ 

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 

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

60 - บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 
- ผูสอบบัญชีรับอนุญาต         
- แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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 
 

80 - 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 

(กรุงเทพฯ) 
บจก. สัมพันธการบัญชี 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

8. นายประสาร  มฤคพิทักษ    
กรรมการอิสระ  และกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

63 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- DIRECTOR  ACCREDITATION   
  PROGRAM (DAP 

- 
 

- 2542 – ปจจุบัน 
2539 – ปจจุบัน 

2531 – ปจจุบัน 

กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการ  
ประธานกรรมการ 
 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บจก. ชีวิตธุรกิจ 
 

9. นายชูศักดิ์  วิจักขณา  
กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

61 - 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 

54 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เอกการ
บัญชี)  

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- - 2553 – ปจจุบัน 
 
2546 – 2552 

ผูอํานวยการสํานักบัญชี
และการเงิน 

ผูชวยผูอํานวยการฝาย
บัญชี 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. จีสตีล 

11. นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ   
ผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร  
(จัดซื้อ 1) 

55 -  ปริญญาตรี นิติศาสตร       
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

2547 – ปจจุบัน 
 

ผูชวยประธานหนาที่
บริหาร (จัดซื้อ 1) 
 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 



54 
 

ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

12. นางเพชรรัตน รัตนวงศโสภา  
ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 1) 

52 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
อัสสัมชัญพาณิชย 
 
 

0.01% - 
 

2551 – ปจจุบัน 
 
2547 - 2551 

ผูอํานวยการกิจการขาย 
(ตางประเทศ 1) 
ผูจัดการทั่วไปอาวุโส  
(งานขายตางประเทศ) 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 

13. นางศิริลักษณ ชัยวัฒนประภา  
ผูอํานวยการกิจการขาย  

)ในประเทศ(  

50 --  ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ    
มหาวิทยาลัยรามคําแหงชาชีพ 
  อัสสัมชัญพาณิชย 

- 
 

- 2551 - ปจจุบัน 
 
2546 - 2551 
 

ผูอํานวยการกิจการขาย 
)ในประเทศ(  

ผูจัดการทั่วไปอาวุโส  
)งานขายในประเทศ(  

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 

14. นายไพรสารต  
     โสภาจิตตวัฒนะ 
ผูอํานวยการสํานักการตลาด 1  

51 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-ปริญญาโท ดานการตลาด 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-ปริญญาโท ดานการตลาด(c-MIM) 
English Language Program 
มหาวิทยาลัย กอทเทนเบอรก 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- 
 

- 2554 – ปจจุบัน 
 
2553 – 2554 
 
2552 – 2553 
 
2551 – 2553 
 
2548 - 2550 
 

ผูอํานวยการสํานัก
การตลาด 1 
ผูจัดการฝายขาย 

 
ที่ปรึกษาดานการตลาด 
 
ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ 
 
ผูจัดการทั่วไป 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. จันวาณิชย ซีเคียวริตี้ 

พริ้นทติ้ง 
บจก. เอเพ็กซ ฟูดส และ  
         บจก.แคพซูลโปรดักส 
บจก. ไบโอ-อินโนวาและ         

ซินครอน 
บจก. เมืองทองไซโก 
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ชื่อ – สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิการศึกษา 
สัดสวน   

การถือหุน
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ในครอบครัว
ระหวาง        
ผูบริหาร 

ประสบการณทํางานยอนหลัง 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง 
 ชื่อหนวยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกิจ 

15. นายปาตริซิโอ ริกันตี 
ผูอํานวยการสํานักสารสนเทศ 
 

59 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

- - 2553 – ปจจุบัน 
 
2551 – 2553 
 

ผูอํานวยการสํานัก
สารสนเทศ 
ผูจัดการฝายอาวุโส 
ระบบสารสนเทศ 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 
บจก. ยูโรเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง 

อินเตอรเนชั่นแนล 

16. นางสาวเรวดี จรรยาพูน 
ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 

51 - วิทยาศาสตรการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

- - 2553 – ปจจุบัน 
2545 – 2552  

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ 
ผูจัดการทั่วไป (งาน
วิชาการ) 

บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
บมจ. ส. ขอนแกนฟูดส 
 

หมายเหตุ: * ขอมูลสัดสวนการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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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 
 



แบบแสดงรายการขอมูลประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 บริษัท ส. ขอนแกนฟูดส จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบอ่ืนๆ 
 

-ไมมี- 
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