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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

ส่วนที่  1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 

1. ข้อมูลทั่วไป 

(1)  บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนม

ยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนือ้สัตว์และ

อาหารทะเล 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 

โทรศัพท์: (02) 391–1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

Website: 
0TUhttp://www.sorkon.co.th U0T 

E-mail: 
0TUpresident@sorkon.co.th U0T 

ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 24,255,000 หุ้น 

หุ้นที่จาํหน่ายได้ทัง้หมด: 24,255,000 หุ้น 

 

(2) นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

2.1 บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จาํกัด 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: เลขท่ี 259/17 ชัน้ 1 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี      

พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ขายส่ง และขายปลีก อาหารท่ีเป็นผลผลิตจาก บริษัท ส. ขอนแก่น

ฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท มหาชัยฟู้ ดโปรเซสซิ่ง จํากัด 

เฉพาะสว่นของตลาดสด และนอกห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั  

จาํนวนหุ้นทัง้หมด: 12,000,000 หุ้น 

http://www.sorkon.co.th/
mailto:president@sorkon.co.th
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สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.68 

 

2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จาํกัด 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ชัน้ 1 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนม

ยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลติ และแปรรูปอาหารทะเล เช่น ลกูชิน้ปลา ลกูชิน้กุ้ ง นํา้พริก 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด: 17,000,000 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.33 

 

2.3 บริษัท ส. ปศุสัตว์ จาํกัด 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

30320 

ประเภทธุรกิจ: ฟาร์มสกุร 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด: 4,500,000 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 

  

2.4 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จาํกัด 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: เลขท่ี 259/17 ชัน้ 2 ซอยปรีดี พนมยงค์13 ถนนสขุมุวิท71 (ปรีดี พนม

ยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกิจ: ศนูย์จําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
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โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้นทัง้หมด: 1,470,000 หุ้น 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 13.33 

 

(3)  บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ช่ือ: บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย ) จํากดั 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4, 6-7 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: (02) 359-1200-1 

โทรสาร: (02) 359-1262-3 

 

(ข) ผู้สอบบัญชี  

ช่ือ: บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพล็กซ์ 193/136-137 ถนน

รัชดาภิเษกตดัใหม ่กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 264-0777 

(02) 264-0789 

ช่ือผู้สอบบัญชี: 1. นายโสภณ         เพิ่มศริิวลัลภ   ทะเบียนเลขท่ี 3182 

2. นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ ทะเบียนเลขท่ี 3516 

3. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ   ทะเบียนเลขท่ี 4521 

 

(ค)  ที่ปรึกษากฎหมาย 

ช่ือ: นายวิสตูร  กาญจนปัญญาพงศ์ 
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ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: สํานกังานกฎหมายธรรมนิติ 2/4 ชัน้ 4 อาคารนายเลิศทาวเวอร์ ถนน

วิทย ุกรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 252-1260  

(02) 252-1104 

  

 

(ง)  ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร 

ช่ือ: บริษัท แท็กซ์สเปเชียลลสิท์ จํากดั 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: 168/3 ซอยลาดพร้าว 71 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 514-4334  

(02) 514-4424 

 

(จ)  ที่ปรึกษากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ช่ือ: บริษัท สํานกังานกฎหมายสหการ จํากดั 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: 16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 

10900 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 954-3090-4  

(02) 953-8225 

 

(ฉ) ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

ช่ือ: บริษัท แคปปิตอล ลิง้ค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากดั 

ที่ตัง้สาํนักงานใหญ่: 22/2 ซอยเย็นอากาศ 1 แยก 2 ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ       

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 249-4435  

(02) 249-4436 
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2. ปัจจัยความเส่ียง 

2.1 ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

บริษัทฯ  มีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้  และความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้มีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ  เน่ืองจากเงินกู้ เป็นแหล่งเงินทุนท่ีสําคญัแหล่งหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ลดความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบีย้โดยการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 161.7 ล้านบาทในปี 2555 

เพ่ือนําเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัทฯ และชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนั

การเงิน  ทําให้ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ลดลง 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีความเส่ียงด้านอตัราแลกเปล่ียน ซึง่เกิดจากการท่ีบริษัทฯ สง่ออกสนิค้าจํานวน

หนึง่ไปขายยงัตา่งประเทศ บริษัทฯ ได้ป้องกนัความเส่ียงโดยการทําสญัญาซือ้/ขายเงินตราตา่งประเทศ

ลว่งหน้าไว้ทกุครัง้ท่ีมีการสง่ออก 

 

2.2 การขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากลกัษณะขัน้ตอนการผลิตของบริษัทฯ ยงัต้องอาศยัแรงงานเป็นจํานวนมาก ในการแปรรูป

วตัถดุิบ  แรงงานในท้องถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นส่วนประกอบสําคญัในการดําเนินการผลิต ซึ่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวัสดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่

ตลอดเวลา นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัเน้นให้มีการฝึกฝน และการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทุก

ขัน้ตอน อีกทัง้บริษัทฯ มีแผนการนําเคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงานคน ซึ่งในปี 2554  บริษัทฯ สามารถ

ทยอยตดิตัง้เคร่ืองจกัรได้แล้วเสร็จบางสว่น   คาดวา่จะสามารถตดิตัง้เคร่ืองจกัรได้เสร็จสิน้ทัง้หมดในปี 

2555 นี ้แตเ่น่ืองจากมีเหตกุารณ์นํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 และสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองถึงปี 2555 ทําให้

การตดิตัง้เคร่ืองจกัรลา่ช้าออกไป คาดวา่จะแล้วเสร็จในปี 2556 หลงัจากการติดตัง้เคร่ืองจกัรแล้วเสร็จ

จะลดการใช้แรงงานคนได้ร้อยละ 30 

 

2.3 ความผันผวนของต้นทุนการผลิต 

ต้นทนุการผลิตท่ีสําคญัคือวตัถดุิบและคา่แรง ความเส่ียงด้านการผนัผวนของราคาวตัถดุิบท่ีใช้ในการ

ผลติ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคานํา้มนัเชือ้เพลงิและอาหารสตัว์  ภาวะราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้อย่างตอ่เน่ืองมี

ผลคกุคามตอ่ธุรกิจการเลีย้งสกุร เน่ืองจากพืชไร่ท่ีเป็นวตัถดุิบหลกั  ได้ถกูแย่งซือ้ไปผลิตเป็นเอทานอล

เพ่ือนําไปผสมกบันํา้มนัเบนซิน ทําให้ต้นทนุอาหารสตัว์ได้ถีบตวัสงูขึน้เป็นอย่างมาก  รวมถึงต้นทนุค่า

ขนส่งท่ีเพิ่มสูงขึน้ เป็นปัจจัยให้ราคาเนือ้สุกรสูง ปัจจัยอ่ืนท่ีมีผลต่อการขึน้ลงของราคาเนือ้สุกร
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ประกอบด้วยความต้องการบริโภคเนือ้สกุร  ผลผลิตของฟาร์มผู้ เลีย้งสกุร ภาวะความแห้งแล้ง และโรค

ระบาดสตัว์ นอกจากนีอ้ตัราคา่แรงขัน้ต่ําท่ีปรับเพิ่มสงูขึน้และผลตอบแทนท่ีสงูขึน้เพ่ือเป็นแรงจงูใจเพ่ือ

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ยงัสง่ผลโดยตรงตอ่ต้นทนุการผลิต ในกรณีท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถปรับ

ราคาขายสินค้าให้ขึน้ไปตามอตัราต้นทุนท่ีเพิ่มสงูขึน้ได้นัน้ จะส่งผลให้ความสามารถในการทํากําไร

ของบริษัทฯ ลดลง 

ในช่วงท่ีต้นทนุการผลิตมีความผนัผวนสงู บริษัทฯ ได้มีการรับมือโดยการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้เพ่ือลดต้นทนุ รวมไปถึงการบริหารจดัการสินค้าคงคลงั และการวางแผนในระยะยาวในการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการนําเคร่ืองจกัรมาใช้ในการผลิตให้มากยิ่งขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มี

แผนท่ีจะนําท่ีดินท่ียงัมิได้พัฒนามาทําการเพาะปลูกพืชเกษตร เช่น มันสําปะหลงั พริก ถั่วฝักยาว 

มะละกอ และกล้วย เป็นต้น ผลผลิตสว่นหนึ่งสามารถนํามาใช้เป็นอาหารสตัว์ หรือวตัถดุิบสําหรับการ

ประกอบอาหารของบริษัทในเครือได้ 

 

2.4 โรคระบาดในสุกร 

การทําฟาร์มสกุร เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของกลุ่มบริษัท  เพ่ือสนบัสนุนให้การผลิตผลิตภณัฑ์จากเนือ้สกุร

สามารถดําเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้โรคระบาดในสกุรจึงส่งผลกระทบ

โดยตรงตอ่รายได้จากการทําฟาร์ม ราคาวตัถดุบิ และยงัอาจสง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค

ในด้านความปลอดภยัของอาหาร 

บริษัทฯ ได้มีการค้นคว้าพฒันาระบบการจดัการฟาร์ม ระบบสขุาภิบาล และระบบการควบคมุคณุภาพ

การผลิตอย่างเข้มงวด เพ่ือลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพ่ือสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยั

ของสินค้าให้กบัผู้บริโภค ในด้านทําเลท่ีตัง้ของฟาร์มสกุรของบริษัทฯ มีภูเขาล้อมรอบอยู่เสมือนเป็น

แนวกําแพงท่ีสะกดักัน้โรคระบาดจากฟาร์มอ่ืนแพร่ระบาดมาสูฟ่าร์มของบริษัทฯ ได้ยากขึน้ 

 

2.5 การพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่าย 

สนิค้าของกลุม่บริษัทสว่นใหญ่มากกวา่ร้อยละ 80 พึง่พาการจดัจําหน่ายผา่นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ซึง่

มีอํานาจต่อรองสงู หากห้างค้าปลีกเหล่านัน้ปฎิเสธการนําผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ วางจําหน่าย อาจ

สง่ผลกระทบตอ่ยอดขายของบริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ตามสินค้าของกลุ่มบริษัทได้รับความนิยมสูง และมีกลุ่มผู้บริโภคประจําเป็นจํานวนมาก 

เน่ืองมาจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบรับความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึน้ ซึ่ง

สร้างยอดขายให้กบัผู้จดัจําหน่ายได้เป็นอย่างดี ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีอํานาจต่อรองในการขายสินค้าสงู
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เช่นกัน นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ขยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่อีกทางหนึ่ง 

และเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถกระจายสนิค้าของบริษัทฯ ไปสูผู่้บริโภคได้โดยตรงด้วย 

 

2.6 ความเส่ียงจากการที่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอํานาจใน

การบริหารบริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของบริษัทฯ  ถือหุ้ นคิดเป็นร้อยละ 55.77 ของทุนท่ี

ออกจําหน่ายและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ สง่ผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเข้ามามีอํานาจ

ในการบริหารจดัการบริษัทฯ ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ  รวมถึงสามารถ

ท่ีจะรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีต้องได้รับเสียงข้างมาก

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ แต่อย่างไรก็ตาม

ครอบครัวรุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีตนเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย และเพ่ือให้การ

บริหารงานและดําเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และมีการถ่วงดลุ  บริษัทฯ จึงได้แต่งตัง้

บคุคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเข้ามากํากบัดแูล ซึ่งเป็นไปตาม

หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่สาํคัญ 

บริษัท ส . ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนดําเนินธุรกิจเม่ือปี พ.ศ. 2527  ภายใต้ช่ือ 

บริษัท อตุสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จํากดั ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายอาหารแปรรูป

จากเนือ้สตัว์และอาหารทะเล โดยมีฟาร์มสกุรเป็นของตนเองเพ่ือลดความเส่ียงในการขาดแคลน

วตัถดุิบ ต่อมาบริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั มีการออกหุ้นใหม่เพ่ือจําหน่ายให้แก่

ประชาชนทัว่ไป และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2537 

บริษัทฯ ได้ขยายเข้าสูธุ่รกิจแปรรูปอาหารทะเลโดยการลงทนุในบริษัทย่อยในปี 2546 เพ่ือกระจาย

ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของรายได้จากธุรกิจหลกั เป็นผลให้รายได้จากการดําเนินงานของ

บริษัทฯ เติบโตขึน้ถึงเกือบ 30% ในปีเดียวกนั บริษัทฯ ได้เร่ิมมีการส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก

เนือ้สกุรในปี2534 โดยเป็นการสง่ออกไปฮ่องกงเป็นประเทศแรก ตอ่มาในปี 2551 บริษัทฯ ได้ขยาย

เข้าสูธุ่รกิจอาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สกุรโดยมีการลงทนุเพิ่มในเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการบรรจ ุทําให้

รายได้จากการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปีเดียวกนัเพิ่มขึน้อีก 13% และในปี 2552 บริษัทฯ ได้

ขยายเข้าสูธุ่รกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานโดยเป็นการซือ้ทรัพย์สินสทุธิจากบริษัทหนึ่ง โดยมี

วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์และขยายธุรกิจไปสูต่ลาดท่ีมีขนาดใหญ่และมีอตัรา

การเติบโตสงู นอกจากนีใ้นปี 2552 บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกบับริษัทตวัแทนจําหน่าย (Trading 

Company) ขึน้ในประเทศโปแลนด์โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเจาะตลาดของประเทศในกลุม่อีย ู

ในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการลงทนุทําร้านอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants เพ่ือเพิ่ม

ช่องทางในการจดัจําหน่ายสินค้าของบริษัทและเพ่ือเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของบริษัท 

นอกจากนีใ้นระหว่างปี 2552-2553  บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัทใหม่โดยบริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้มีการการขายหุ้นของบริษัทร่วมท่ีไม่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ออกไป 

เพ่ือมุง่เน้นในธุรกิจหลกั และให้โครงสร้างทางธุรกิจมีความชดัเจนขึน้ 

วิสยัทศัน์ของบริษัทฯ คือการขยายตลาดให้ครอบคลมุไปทัว่โลก โดยบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําใน

การผลิตและจําหน่ายอาหารไทยท่ีมีรสชาติดี สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใต้

กรรมวิธีการผลติท่ีทนัสมยัและถกูสขุอนามยั  โดยคํานึงถึงสขุภาพของผู้บริโภคเป็นหลกั  บริษัทฯ มี

เป้าหมายท่ีจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคสมยัใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอาหารแนวสขุภาพท่ีมีแนวโน้มจะ

ขยายตวัสูงตามลกัษณะประชากรโลก ฉะนัน้อาหารท่ีเน้นความอร่อยแต่เพียงอย่างเดียวจะไม่

สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ บริโภคในยุคหน้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังให้



9 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ความสําคญักบัการพฒันาบรรจุภณัฑ์ท่ีมีความสวยงามและมีศกัยภาพในการถนอมอาหารให้มี

อายกุารเก็บท่ียืนยาว ดงันัน้การวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์จงึอยูใ่นนโยบายลําดบัต้นๆ ของบริษัท 

การดําเนินงานอยู่ในรูปแบบของกลุ่มบริษัท โดยมี 3 บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยก่อตัง้ขึน้เพ่ือทํา

หน้าท่ีป้อนวตัถดุิบหลกัตามความต้องการของบริษัทใหญ่ และการจดัจําหน่ายภายในประเทศใน

หลายรูปแบบ การสง่ออก การวิจยัตลาด การแปรรูปอาหารทะเล และการผลติอาหารขบเคีย้ว และ

อาหารแช่แข็งเบ็ดเสร็จเป็นกระบวนการท่ีครบวงจรตัง้แต่ต้นทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําฟาร์ม

สกุรพนัธุ์และสกุรขนุเพ่ือให้มีแหลง่ผลติวตัถดุบิหลกัเป็นของตนเอง การแปรรูปอาหารทะเลสด การ

คดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  และการปรุง การบรรจ ุและการจดัจําหน่ายตามช่องทางตา่ง ๆ 

บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัตา่ง ๆ เป็นลําดบัดงันี ้

พ.ศ. 2549 -  มีการลงทุนนําเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยมาผลิตแหนมและหมูยอแทนแรงงาน ซึ่ง

สามารถลดอตัราแรงงานได้ประมาณร้อยละ 25 ของอตัราเดมิ 

- ขยายธุรกิจไปสูอ่าหารทะเลแปรรูปโดยการลงทนุในบริษัทยอ่ย 

พ.ศ. 2550 -  การทํา OEM ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ เพ่ือผลิตสินค้าภายใต้ตรา “ส. 

ขอนแก่น”  และตราอ่ืนท่ีบริษัทฯ จะจดทะเบียนขึน้ในภายหลังเพ่ือผลิตและ

จําหน่ายใน EU รวมทัง้สง่ออกไปจําหน่ายในประเทศนอกกลุม่ EU ทัง้นี ้เป็นการ

แก้ปัญหาเร่ืองข้อจํากดัการนําเข้าผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปจากสกุร และแก้ปัญหาเร่ือง

คา่เงินบาทแข็ง 

พ.ศ. 2551 -  ขยายชอ่งทางการจดัจําหน่ายในประเทศ ประกอบด้วย 

(1) เปิดตลาดสถาบนัขนาดใหญ่ในประเทศ เช่น วดัธรรมกาย 

(2) ขยายผลติภณัฑ์ใหมเ่ข้าสูค่รัวการบนิไทย 

(3) จดัสง่วตัถดุบิให้กบั Dunkin Donut  

โดยมีแนวโน้มจะครอบคลมุตลาดสถาบนัให้มากขึน้ 

- ขยายช่องทางการจดัจําหน่ายในตา่งประเทศ ประกอบด้วย 

ประเทศฮ่องกง  เร่ิมนําสินค้าเข้าสูต่ลาด Dim Sum, Seven – Eleven และ Fast 

Food Chains เช่น Maxim และตลาดสด 

ได้แต่งตัง้ DKSH (PRC) หรือท่ีรู้จกักนัในนามบริษัท ดีทแฮล์ม เป็นตวัแทน

จําหน่ายอาหารขบเคีย้วในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเวียดนาม 

และประเทศไต้หวนั แต่ก็มีอปุสรรคเร่ืองมีข้อจํากดัด้านพิกดัภาษีการนําเข้า จึง

ยงัมิได้ดําเนินการเป็นรูปธรรม 
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- ขยายธุรกิจไปสู่อาหารขบเคีย้วโดยเป็นการลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการ

บรรจ ุ

พ.ศ. 2552  -  การขยายธุรกิจในประเทศ ประกอบด้วย การเข้าซือ้ทรัพย์สินธุรกิจผลิตอาหาร

แช่แข็งพร้อมรับประทานประเภทข้าวผัด ขนมหวาน ฯลฯ จากบริษัท นารายณ์

อินเตอร์ฟู้ ดส์ จํากดั ซึง่มีกําลงัการผลติอาหาร 3,000 ตนัตอ่ปี  

- การขยายธุรกิจในตา่งประเทศ ประกอบด้วย การสํารวจหาลูท่างตัง้บริษัทเทรด

ดิง้ในประเทศโปแลนด์ เพ่ือเป็นฐานกระจายสินค้าท่ีผลิตในโปแลนด์เพ่ือนําเข้าไป

จําหน่ายในกลุม่ประเทศในอีย ู

พ.ศ. 2553  -  เปล่ียนช่ือบริษัทจาก บมจ. อตุสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น เป็น บมจ.ส. ขอน

แก่นฟู้ ดส์  

- เปิดร้านอาหารประเภท Quick-service restaurants 2 สาขาในกรุงเทพฯ 

ภายใต้ช่ือ “Zaap Express” 

- ขยายผลติภณัฑ์สายอาหารทะเลแปรรูป โดยลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มขึน้  

 พ.ศ. 2554 -  ขยายสาขา Quick Service Restaurant อีก 1 สาขา ท่ีศนูย์การค้าซีคอนสแควร์ 

ภายใต้ช่ือ “Zaap Express” 

  -  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 80,850,000 บาท เป็น 242,550,000 บาท โดย

ออกหุ้นใหม่จํานวน 16,170,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพ่ือเสนอ

ขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 2 

หุ้นสามญัใหม ่ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท  

   ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการเพิ่มทนุดงักลา่วในระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม ถึงวนัท่ี 4 

เมษายน  2555 

 พ.ศ. 2555 -  จัดตัง้บริษัทย่อยในนาม บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ (อี.ยู.) จํากัด ท่ีกรุงวอร์ซอว์ 

ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ด้วยทนุจดทะเบียนจํานวนเงิน 50,000 บาท โดยมี

สดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 90 ของทนุจดทะเบียน 

  -  มีแผนขยายสาขาร้านอาหาร “Zaap Express” เพิ่มอีกจํานวน 10 สาขา 

 

3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

การประกอบธุรกิจของบริษัททัง้กลุม่ฯ ในภาพรวมมีลกัษณะท่ีเป็นการแบ่งแยกภาระหน้าท่ีในสว่น

ท่ีมิได้เช่ือมโยงกันโดยตรงออกจากกัน เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และเป็นการ

กระจายความเส่ียงในหลายๆ ด้าน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเส่ียงด้านแรงงาน ความเส่ียงด้าน
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การลงทุน และความเส่ียงด้านภาวะเศรษฐกิจ  ทัง้นี ้โดยมีเป้าหมายรวมเพียงหนึ่งเดียว คือการ

เสริมสร้างให้การประกอบการ โดยรวมของบริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) มีความมัน่คง

โดยทัว่ไป ทัง้ในด้านวตัถดุบิ การผลติ และการตลาด 

โครงสร้างการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

ธุรกิจ 

บริษัท 

อาหาร 

แปรรูปจาก 

เนือ้สุกร 

อาหารทะเล

แปรรูป 

อาหารขบ

เคีย้วที่ทาํ

จากเนือ้สุกร 

อาหารแช่

แขง็พร้อม

รับประทาน 

ร้านอาหาร

จานด่วน 

ฟาร์มสุกร 

SORKON ผลติ และ 

จดัจําหน่าย 

จดัจําหน่าย ผลติ และ 

จดัจําหน่าย 

ผลติ และ 

จดัจําหน่าย 

จดัจําหน่าย  

MFP  ผลติ     

SKKF  จดัจําหน่าย     

SPS      ผลติ และ 

จดัจําหน่าย 

 

SORKON  = บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) 

MFP  = บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.33 *) 

SKKF  = บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.68 *) 

SPS  = บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั (บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 *) 

 

หมายเหต ุ :   1. * ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

     2. บมจ. ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ ได้ซือ้หุ้ นของบริษัทย่อยทัง้ 3 บริษัทจากผู้ ถือหุ้ นเดิมทัง้หมดซึ่ง

ประกอบด้วยบริษัทย่อย และผู้ ถือหุ้นรายอ่ืน เพ่ือแก้ไขการถือหุ้นไขว้ระหว่างบริษัทย่อย ตามมติอนมุติั ท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 14 มีนาคม 2555 โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2555 

 

3.3 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของกลุม่บริษัทตามงบการเงินรวมสําหรับปี 2553-2555 เป็นดงันี ้

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร P

(1)       

- ในประเทศ 764.3 41.4% 750.9 44.2% 624.4 40.8% 

- สง่ออก 27.1 1.5% 25.6 1.5% 21.6 1.4% 
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 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ 
ล้าน
บาท 

ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวม 791.4 42.9% 776.5 45.7% 646.0 42.3% 

2. อาหารทะเลแปรรูป P

(2)       

- ในประเทศ 551.0 29.8% 461.1 27.1% 392.3 25.7% 

- สง่ออก 67.4 3.6% 72.9 4.3% 75.5 4.9% 

รวม 618.4 33.5% 534.0 31.4% 467.9 30.6% 

3. อาหารขบเค้ียวที่ทาํจากเน้ือสุกร P

(3)       

- ในประเทศ 104.2 5.6% 94.9 5.6% 86.7 5.7% 

- สง่ออก 10.0 0.5% 8.5 0.5% 6.1 0.4% 

รวม 114.2 6.1% 103.4 6.1% 92.8 6.1% 

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน P

(4)       

- ในประเทศ 123.1 6.7% 92.3 5.4% 63.7 4.2% 

- สง่ออก 2.9 0.2% 24.8 1.5% 88.1 5.8% 

รวม 126.1 6.9% 117.1 6.9% 151.7 9.9% 

5. ร้านอาหาร P

(5) 19.3 1.0% 8.8 0.1% 3.0 0.2% 

รวม 19.3 1.0% 8.8 0.5% 3.0 0.2% 

6. การจาํหน่ายสุกรพันธ์ุและสุกรขุน P

(6) 153.5 8.3% 142.2 8.4% 143.5 9.4% 

รวม 153.5 8.3% 142.2 8.4% 143.5 9.4% 

ยอดขายรวม 1,822.9 98.7% 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 

รายได้อ่ืน 23.2 1.3% 18.1 1.1% 23.9 1.6% 

รวมรายได้ 1,846.1 100.0% 1,700.1 100.0% 1,528.8 100.0% 

 UหมายเหตุU (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. Uการประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

การประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัท คือการเป็นผู้ผลติและจําหน่ายอาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร อาหาร

ทะเลแปรรูป อาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สกุร และเนือ้ไก่ อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน การทําฟาร์ม

และจดัจําหน่ายสกุรพนัธุ์และสกุรขนุ และการทําร้านอาหารประเภท Quick-Service Restaurants โดย

ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทจะเป็นการวางจําหน่ายภายในประเทศเป็นสว่นใหญ่ โดยสง่ออกเป็นบางสว่น

เพ่ือสนองความต้องการผลติภณัฑ์อาหารไทยแบบสําเร็จรูปท่ีมีสงูขึน้ในตา่งประเทศ  

 

4.1 ลักษณะผลิตภณัฑ์ 

4.1.1 อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร 

อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร เป็นหนึ่งในธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และเป็นธุรกิจแรกท่ี

ดําเนินการมาตัง้แต่เร่ิมเปิดดําเนินการในเชิงพาณิชย์ อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุรดําเนินการ

ผลิตโดยโรงงานทัง้ 2 แห่งของ SORKON คือ โรงงานบางพลีและโรงงานนครปฐม และมี 

SORKON และ SKKF เป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ ทําการตลาดและ

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทัง้หมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ ทํา

การตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกราย

ใหญ่และร้านสะดวกซือ้ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผู้แทนจําหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และตลาด

ตา่งประเทศผา่นทางผู้ นําเข้าในตา่งประเทศ ประเทศท่ีนําเข้าคือ จีน ฮ่องกง และมาเก๊า 

อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร ประกอบด้วย หมหูยอง  หมแูผ่น  กุนเชียง  ไส้กรอกอีสาน 

หมยูอ  ลกูชิน้หม ูและอ่ืนๆ เป็นต้น อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุรของบริษัทฯ จะมีอตัราสว่นการ

ผลติภายใต้ย่ีห้อของตนเองตอ่การรับจ้างผลติ (OEM) เท่ากบั 93:7 อาหารแปรรูปท่ีทําจากเนือ้สกุร

ของบริษัทฯ มีการผลิตภายใต้ย่ีห้อ “ส. ขอนแก่น”  “หมดีู”  “หมูเหาะ”  “ห้วยแก้ว” “บ้านไผ่” “3 

เหรียญทอง” และ “หมแูชมป์”  

4.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  ดําเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  

โดยมี SORKON และ SKKF เป็นผู้ ทําการตลาดและจดัจําหน่าย โดย SKKF จะเป็นผู้ ทําการตลาด

และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทัง้หมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผู้ ทํา

การตลาดและจัดจําหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ ประกอบด้วยผู้ประกอบการค้าปลีกราย

ใหญ่และร้านสะดวกซือ้ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผู้แทนจําหน่ายแบบขายตรงถึงผู้บริโภค และตลาด
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ตา่งประเทศผา่นทางผู้ นําเข้าในตา่งประเทศ ประเทศท่ีนําเข้าหลกั ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยโุรป ญ่ีปุ่ น 

และเกาหลี โดยในปัจจบุนัเป็นการผลิตเพ่ือสง่ออก 11% การผลิตเพ่ือขายในประเทศผ่านช่องทาง

ตลาดสด 49% และผา่นช่องทางโมเดร์ินเทรด 40% 

อาหารทะเลแปรรูป ประกอบด้วย ลกูชิน้ปลาท่ีมีการแบ่งผลิตภณัฑ์ตามเกรดคณุภาพเพ่ือ

เป็นการเจาะตลาดบนและตลาดลา่ง ลกูชิน้กุ้ งและลกูชิน้ปลาหมกึ ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ผลิตลกูชิน้

ทะเลรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในโมเดรินเทรดประมาณกว่า 80% 

นอกจากนีบ้ริษัทยงัมีแผนการเพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ในสายธุรกิจนี ้โดยได้ลงทนุในเคร่ืองจกัรเม่ือ

ปลายปี 2553 และได้เร่ิมทยอยติดตัง้เคร่ืองจกัรบางส่วนพร้อมทัง้ดําเนินการผลิตได้บางส่วนในปี 

2554 คาดว่าจะสามารถติดตัง้เคร่ืองจกัรได้เสร็จสิน้ทัง้หมดในปี 2555 นี ้แต่เน่ืองจากมีเหตกุารณ์

นํา้ท่วมเม่ือปลายปี 2554 และส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงปี 2555 ทําให้การติดตัง้เคร่ืองจกัรล่าช้า

ออกไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2556 หลังจากการติดตัง้เคร่ืองจักรแล้วเสร็จจะลดการใช้

แรงงานคนได้ร้อยละ 30 

อาหารทะเลแปรรูปของบริษัท จะมีทัง้ท่ีผลติภายใต้ตราสนิค้าของตนเอง และรับจ้างผลติ 

(OEM) โดยมีสดัสว่น 96 : 4 อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทเป็นการผลติภายใต้ย่ีห้อ “แต้จ๋ิว” “กวาง

เจา” “เกาลนู” “มหาชยั” “โอเด้ง”  ”เยาวราช” “เฮงเฮง” “ไคเซน” และ “ยมูิ” 

ส่วนนํา้พริกและนํา้จิม้จะถูกรวมอยู่ในสายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐาน

วตัถดุิบจําพวกกุ้ งและปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซึง่เป็นบริษัทย่อย โดยเป็นการผลิต

ภายใต้ย่ีห้อของบริษัททัง้หมด คือย่ีห้อ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ ทํา

การตลาดและจดัจําหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด โดยนํา้จิม้นัน้เป็นการผลิตสินค้าเสริมให้กับ

อาหารทะเลแปรรูปของบริษัทฯ 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้ท่ีดนิเพิ่ม 24 ไร่ ท่ีมหาชยั เพ่ือรองรับแผนการขยายโรงงาน

ใหม่เพิ่มในปีหน้า มูลค่าการลงทุนประมาณ 200-250 ล้านบาท เพ่ือผลิตลูกชิน้ปลาและผลิต

อาหารขบเคีย้วท่ีได้รับเคร่ืองหมายฮาลาล เพ่ือจําหน่ายชาวมสุลิม โดยการขยายโรงงานใหม่จะทํา

ให้กําลงัการผลติลกูชิน้ปลาเพิ่มเป็น 2 เท่า หรือเพิ่มขึน้ 13,000 ตนัตอ่ปีจากเดมิท่ีกําลงัการผลติอยู่

ท่ีระดบั 6,500 ตนัตอ่ปี คาดวา่จะเร่ิมผลติได้ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2556 

 

4.1.3 อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร 

อาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สกุร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON เป็น

ผู้ ทําการตลาดและและแตง่ตัง้ให้บริษัท ดีทแฮล์ม จํากดั เป็นตวัแทนจดัจําหน่าย อาหารขบเคีย้วท่ี
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ทําจากเนือ้สกุร ประกอบด้วย หมอูบ หมแูผน่สแน็ค ปลาแผน่ กุ้ งแผน่ โดยเป็นการผลติภายใต้ย่ีห้อ

ของตนเองทัง้หมด คือย่ีห้อ “อองเทร่” โดยในปัจจบุนัเป็นการจําหน่ายภายในประเทศกว่าร้อยละ 

91 

4.1.4 อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหนึ่งของ SORKON ซึง่ตัง้อยู่ใน

นิคมสมทุรสาคร ซึง่เป็นโรงงานแห่งใหมข่องบริษัทท่ีซือ้มาจาก บริษัท นารายณ์อินเตอร์ฟู้ ดส์ จํากดั 

โดยในปัจจุบนัจะเป็นการผลิตภายใต้ย่ีห้อของลกูค้า (OEM) เป็นส่วนใหญ่ และได้มีการเร่ิมผลิต

สินค้าภายใต้แบรนด์ของตวัเอง บริษัทฯ มีนโยบายลดการส่งออก เน่ืองจากมีอตัรากําไรต่ําและมี

ความเส่ียงจากการผนัผวนของคา่เงินบาทสงู โดยในปี 2555 มียอดสง่ออกร้อยละ 2 และจําหน่าย

ในประเทศร้อยละ 98 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ประกอบด้วยอาหารแช่แข็งทัง้อาหารคาวและขนม

หวาน 

 

4.1.5 ร้านอาหารประเภท  Quick-Service Restaurants 

บริษัทฯ ได้ลงทนุเปิดร้านอาหารประเภท Quick-Service Restaurants ในปี 2553 ภายใต้

ช่ือร้าน “Zaap Express” โดยเป็นร้านอาหารท่ีขายอาหารท่ีผลติจากโรงงานของบริษัท โดยใช้พืน้ท่ี

ด้านหน้าโรงงานท่ีบางพลีเป็นแห่งแรก หลงัจากนัน้จึงขยายสู่พืน้ท่ีอ่ืน ในปี 2555 บริษัทฯ มีแผน

ขยายสาขาร้านอาหาร “Zaap Express” เพิ่มอีกจํานวน 10 สาขา และมีแผนขยายสาขาเพิ่มอีก

จํานวน 6-8 สาขาในปี 2556 ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะทยอยเปิดร้านอาหารเพิ่มขึน้ เพราะคาดวา่ร้านอาหาร

จะเป็นช่องทางการจําหน่ายสนิค้าของบริษัทฯ ท่ีสําคญัในอนาคต เม่ือบริษัทฯ สามารถขยายสาขา

ของร้านอาหารได้ครอบคลมุมากขึน้ โดยจะให้ระบบแฟรนไชส์บางส่วนและบริษัทฯ ลงทนุเองอีก

บางสว่น ซึง่ท่ีผา่นมาก็ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าและประสบความสําเร็จทางด้านยอดขาย 

นโยบายทําตลาดและพฒันาสินค้าใหม่ๆ ในปี 2556 บริษัทฯจะเน้นต่อยอดการใช้วตัถดุิบ

จากเนือ้หมไูปสูเ่มนอูาหารใหมท่ี่ยงัมีช่องวา่งในการทําตลาดและมีการแขง่ขนัท่ีไมรุ่นแรงนกั ลา่สดุ

บริษัทมีแผนเปิดร้านข้าวขาหมู ภายใต้แบรนด์ “ยูนนาน บาย ส.ขอนแก่น” เข้ามาทําตลาดใน

รูปแบบการเปิดร้านเด่ียวและคีออสตามห้างสรรพสินค้าและตามแหล่งชุมชนต่างๆ การท่ีบริษัทฯ

ตดัสินใจเข้าทําการตลาดร้านข้าวขาหมเูน่ืองจากบริษัทฯ มีวตัถดุิบท่ีพร้อมและสตูรอาหารท่ีเป็น

ต้นตํารับจากประเทศจีนมาเป็นจดุขาย โดยเน้นเร่ืองสขุอนามยั ความสะอาด และรสชาติท่ีคงท่ี ซึง่

เช่ือว่าจะสร้างการรับรู้แบรนด์ร้านข้าวขาหม ู“ยนูนาน บาย ส.ขอนแก่น” ได้ดียิ่งขึน้ ซึง่บริษัทฯตัง้
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เป้าภายใน 1 ปี จะมีจดุจําหน่ายร้านข้าวขาหมใูนรูปแบบร้านเด่ียวและรูปแบบคีออส ประมาณไม่

น้อยกวา่ 20 สาขา 

 4.1.6 การทาํฟาร์มและการจาํหน่ายสุกร 

จากการท่ีเศรษฐกิจในภมูิภาคอาเซียนมีการเติบโต อย่างรวดเร็ว ประชากรมีรายได้เพิ่มขึน้

ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปด้วย มีความเร่งรีบและเวลาอนัจํากัดในการ

ประกอบอาหาร ผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายในชีวิตมากขึน้  จะเห็นได้จากพฤติกรรมผู้บริโภค

บ้านเราเปล่ียนมาจบัจ่ายใน Modern Trade มากขึน้ ซึง่จะเห็นเนือ้สกุรมีให้เลือกทัง้บนชัน้วางและ

ท่ีกระบะราคาถกู ส่วนบนชัน้วางเราจะเห็นแบรนด์ดงัชัน้นํา และมีเฮ้าส์แบนด์ของห้างท่ีทําขึน้มา

แข่งด้วย เพราะน่ีคือช่องทางค้าปลีกอาหารกลุ่มพร้อมรับประทาน ท่ีนับวันจะเป็นกลุ่มท่ีสร้าง

รายได้มหาศาลและทํากําไรขัน้ต้นได้สูง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีทําจากเนือ้หมูมีแนวโน้ม

เตบิโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

การแข่งขนัในอตุสาหกรรมการผลิตอาหารแปรรูปนัน้ ความสามารถในการควบคมุต้นทุน

การผลติ โดยลดความผนัผวนของราคาวตัถดุบิ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ   

บริษัทฯ ทําธุรกิจฟาร์มสกุรท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยการนําสกุรแมพ่นัธุ์จากตา่งประเทศมา

ผสมพนัธุ์ เพ่ือจําหน่ายเป็นสกุรพนัธ์ุให้กบัผู้ เลีย้งสกุรอีกตอ่หนึ่ง นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัจําหน่ายลกู

สกุรขนุให้ผู้ เลีย้งนําไปเลีย้งต่อ และจําหน่ายสกุรขนุท่ีบริษัทเลีย้งเองจนโตเต็มท่ีให้กบัโรงฆ่าสตัว์

อีกด้วย ธุรกิจการทําฟาร์มสุกร ทําให้บริษัทฯ สามารถลดความผนัผวนของต้นทุนวตัถุดิบได้ใน

ระดบัหนึง่ 

 4.1.7 ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจําหน่ายในปัจจบุนัของบริษัท ประกอบด้วย 

(1) การจําหน่ายผา่นผู้ ค้าสง่หรือปลีกขนาดใหญ่โดยตรง เช่น ซูปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์

เก็ต (โมเดร์ินเทรด) และคอนวีเนียนสโตร์ 

(2) การจําหน่ายผา่นผู้ ค้าปลีกขนาดเลก็ เช่น ตลาดสด และร้านของชํา 

(3) การจําหน่ายผ่านตัวแทนทางธุรกิจ ซึ่งเป็นช่องทางท่ีบริษัทเลือกใช้ในการกระจาย

สนิค้าประเภทอาหารขบเคีย้วท่ีทําจากเนือ้สกุร 
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(4) การจําหน่ายตรงสูอ่ตุสาหกรรมหรือหน่วยงาน ตลาดสถาบนั เช่น ฟาร์มเฮาส์ เอ็มเคสกีุ ้

และโรงแรมตา่งๆ เป็นต้น 

(5) การจําหน่ายตรงถึงผู้บริโภค ผ่านร้านอาหาร ของบริษัทช่ือ “แซ่บอีสาน” หรือ “Zaap 

Express” 

 

โดยในปัจจุบนัช่องทางโมเดิร์นเทรด ยงัเป็นช่องทางหลกัในการกระจายสินค้าของบริษัท 

โดยกวา่ร้อยละ 80 ของยอดขายเป็นการกระจายผา่นช่องทางดงักลา่ว 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

ภาพรวมด้านการผลติของอตุสาหกรรมอาหาร ปี 2555 คาดวา่จะมีปริมาณการผลติลดลงจากปี

ก่อนร้อยละ 5.71 สว่นหนึง่เป็นผลจากปริมาณวตัถดุบิลดลง ประกอบกบัต้นทนุสนิค้าอาหารโดยรวม ได้รับ

ผลกระทบจากราคาวตัถดุบินําเข้าจากตลาดโลกท่ีปรับตวัสงูขึน้ตามราคานํา้มนั รวมทัง้สถานการณ์วิกฤต

หนีส้าธารณะของหลายประเทศในสหภาพยโุรป เร่ิมสง่ผลกระทบตอ่เน่ืองทําให้ภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา

ลง โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอเมริกา สง่ผลให้ภาคการผลติของอตุสาหกรรม

อาหารไทยโดยเฉพาะผลติภณัฑ์อาหารเพ่ือการสง่ออกชะลอตวัลง โดยในปี 2555 ภาคการสง่ออกขยายตวั

เพิ่มขึน้แคร้่อยละ 0.8 

สําหรับธุรกิจแปรรูปอาหารของไทย มีแนวโน้มปรับตัวเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มและมี

ความสามารถในการทํากําไรสงู โดยมีปัจจยัหลกัมาจากการเปล่ียนแปลงของช่องทางกระจายสินค้า การ

เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภค และการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค สง่ผลให้ธุรกิจผลิตอาหารแปรรูปพร้อม

รับประทานและอาหารแช่แข็งขยายตวัอยา่งรวดเร็ว 

 

 4.2.1 การทาํการตลาดที่สาํคัญ 

กลยทุธ์ในการแขง่ขนัของบริษัท ประกอบด้วย 

(1) การเน้นกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงเร่ืองคณุภาพและความปลอดภยั

อย่างเข้มงวด สินค้าของบริษัทท่ีทําการส่งออกจะได้รับการรับรองมาตรฐานคณุภาพ 

ประกอบด้วย GMP, HACCP  และ BRC 
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(2) บริษัทฯ เน้นการบริหารจดัการ supply chain เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพ่ือลด

ต้นทนุการผลติ 

(3) การพฒันาระบบการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมตัิ โดยการนําเคร่ืองจกัรมาใช้แทนแรงงาน

ในการผลติ 

(4) เน้นการพัฒนาสินค้าท่ีตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอและมี

คณุภาพ 

(5) ขยายช่องทางการจดัจําหน่าย เพ่ือให้เข้าถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึน้ 

(6) เพิ่มการโฆษณามากขึน้ เพ่ือรักษา Awareness 

4.2.2 ภาวะการแข่งขันและภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารขบเคีย้วเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตสงู อนัเป็นผลมาจาก

แนวโน้มการบริโภคอาหารของคนรุ่นใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยนิยมความสะดวกรวดเร็วมากขึน้ 

ปัจจบุนัตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน มีมลูคา่ตลาดรวม 6.5-7.5 พนัล้านบาท อตัราการ

เข้าถึงผู้บริโภคตอ่ครัวเรือนของอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานมีเพียงร้อยละ  10 แตแ่นวโน้มตลาด

ยงัเติบโตต่อเน่ืองคาดรวมร้อยละ 15-20 ต่อปี ปัจจยัหนุนท่ีส่งผลให้การเติบโตของอาหารพร้อม

รับประทาน คือ ช่องทางโมเดริน์เทรดท่ีขยายตวั โดยเฉพาะคอนวีเนียนสโตร์ท่ีขยายเพิ่มขึน้ อาจทํา

ให้ตลาดอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานเตบิโตขึน้ 2 เท่าใน 2-3 ปีข้างหน้า  

จากแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคทําให้ปัจจุบนัมีผู้ประกอบการผลิต

อาหารพร้อมปรุง-พร้อมรับประทานออกมาเป็นจํานวนมาก เพ่ือสนองพฤติกรรมการบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมของคนไทย อาทิ อาหารพร้อมปรุงพร้อมรับประทานแบบแช่เย็น แบบแช่

แข็ง แบบบรรจกุระป๋อง และแบบถงุผนึก โดยปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย

เปล่ียนไปคือ วิถีการดําเนินชีวิตประจําวนัของคนในเมืองใหญ่ๆ ท่ีต้องการความรวดเร็ว ความ

สะดวกสบาย ง่ายต่อการบริโภค พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปดงักล่าว ส่งผลด้านดีต่อ

อตุสาหกรรมอาหารพร้อมรับประทาน แต่ภาวะการแข่งขนัก็สงูตามไปด้วย ทําให้ผู้ประกอบการ

ผลติอาหาร ต้องมุง่เน้นการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

การเปิดการค้าเสรีทําให้ผู้ผลิตสามารถขยายตลาดสินค้าได้เพิ่มขึน้ คาดว่าจะมีผู้ผลิตราย

ใหม่ๆ ท่ีต้องการเข้ามาลงทุนในตลาดอตุสาหกรรมประเภทอาหารพร้อมรับประทานนีม้ากขึน้ ซึ่ง

จะทําให้ตลาดมีการแข่งขันกันสูง ส่งผลดีต่อผู้ บริโภคท่ีจะสามารถเลือกบริโภคได้ตามความ
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ต้องการในคณุภาพและราคาท่ีหลากหลาย ผู้ประกอบการจึงต้องพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ผลติของตน จะทําให้มีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้อยา่งยัง่ยืน       

ภาพรวมด้านปริมาณการผลิตสกุรของโลก พบว่าประเทศในภมูิภาคอาเซียนมีสดัส่วนการ

ผลติอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 ของปริมาณการผลิตสกุรทัง้หมด โดยประเทศไทยจดัว่ามีปริมาณการ

ผลติอยูเ่ป็นอนัดบั 4 ในเอเชีย รองจากเวียดนาม พมา่ ฟิลปิปินส์ แตอ่ยา่งไรก็ตาม ศกัยภาพในการ

ผลิตและการส่งออกของไทยจดัว่าดีกว่าประเทศอ่ืนๆ ในเอเชีย เน่ืองจากผลิตภณัฑ์ของไทยได้รับ

การยอมรับมากท่ีสดุ ด้วยเทคโนโลยีการผลิต  )ทัง้ระดบัฟาร์มและโรงฆ่าชําแหละ  (ซึง่ถกูหลกัตาม

ข้อกําหนดมาตรฐานสากล ประกอบกบัภาครัฐได้เข้ามาสง่เสริมการพฒันาฟาร์มให้เป็นระบบและ

มีมาตรฐานเชิงพาณิชย์ โดยเห็นได้จากการขยายตวัอย่างรวดเร็วของฟาร์มเลีย้งสกุรขนาดใหญ่ท่ี

เพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้มีสว่นช่วยในการพฒันาอตุสาหกรรม เรียกได้วา่อตุสาหกรรมสกุรไทยและเนือ้

หมแูปรรูปยงัมีแนวโน้มเตบิโตได้อีกมาก 

4.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

วตัถดุบิหลกัท่ีใช้ในการผลติ ได้แก่ เนือ้สกุร และชิน้สว่นของสกุร ซึง่คิดเป็นร้อยละ 70 ของ

วตัถดุิบท่ีใช้ในการผลิตทัง้หมด โดยซือ้จากบริษัทผู้ ค้าท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพของบริษัทฯ 

และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ วัตถุดิบอ่ืนๆ 

ได้แก่ เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจภุณัฑ์ โดยบริษัทฯ ซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ วตัถดุิบ

บางประเภท ได้แก่ ไส้สด ไส้สงัเคราะห์ สัง่ซือ้จากตา่งประเทศผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศ โดย

มีสดัสว่นไมเ่กินร้อยละ 5 ของมลูคา่การสัง่ซือ้วตัถดุบิรวม 

บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าไปยังลูกค้าในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีมาตรฐานด้าน

ผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิตท่ีสงูและเข้มงวด วตัถดุิบท่ีนําเข้าสู่กระบวนการผลิตต้องได้จาก

แหลง่ซึง่ผา่นการรับรองจากทางประเทศกลุม่สหภาพยโุรปเท่านัน้ สง่ผลให้การจดัหาวตัถดุิบจํากดั

เฉพาะผู้สง่มอบท่ีได้รับการรับรอง และมีราคาคอ่นข้างสงูเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้สง่มอบรายอ่ืน 

4.3.1 การผลิตและกาํลังการผลิต  

(ก) SORKON มีโรงงานผลติจํานวน 3 แห่ง ดงันี ้

 - โรงงานบางพลี ตัง้อยู่เลขท่ี 4/44 ถนนประชาราษฎร์อทิุศ ตําบลราชาเทวะ หมู่ท่ี 13 

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ โดยมีกําลงัการผลติท่ี 5,500 ตนัตอ่ปี 
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 -   โรงงานมหาชัย ตัง้อยู่เลขท่ี 39/16 หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรม

สมทุรสาคร ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีกําลงัการผลิต

ท่ี 3,600 ตนัตอ่ปี  

 - โรงงานนครปฐม ตัง้อยู่เลขท่ี 114 หมู่ท่ี 8 ตําบลบ่อพลับ อําเภอเมือง จังหวัด

นครปฐม โดยมีกําลงัการผลติท่ี 500 ตนัตอ่ปี  

(ข) MFP มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตัง้อยู่เลขท่ี 61/39 หมู่ท่ี 2 ตําบลบางกระเจ้า อําเภอเมือง 

จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมีกําลงัการผลติท่ี 6,500 ตนัตอ่ปี  

(ค)  SPS มีฟาร์มสกุร 1 แห่ง ตัง้อยูเ่ลขท่ี 44 หมูท่ี่ 2 ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 30320 

 

4.3.2 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จะใช้พลงังานไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ พลงังานท่ีได้

จากเชือ้เพลิงปิโตรเลียมจะใช้เป็นส่วนน้อย จึงก่อให้เกิดมลภาวะจากการเผาผลาญเชือ้เพลิง

ปิโตรเลียมในปริมาณต่ํา 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมการทํางาน (ISO14000) และปรับปรุง

สถานท่ีบริเวณบริษัทให้พนกังานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีขึน้ รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนท่ีได้รับ

สมัปทานอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นผู้ ขนย้ายขยะและสิ่ง

ปฏิกูล เพ่ือนําไปกําจดัด้วยกรรมวิธีท่ีถูกต้อง ส่วนนํา้ทิง้จากโรงงานได้ผ่านการบําบดัจากระบบ

บําบดันํา้ทิง้ และมีการตรวจสอบควบคมุคณุภาพของนํา้ทิง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบาย

ไปสูลํ่าคลองสาธารณะ 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้วา่จ้างบริษัทท่ีปรึกษาด้านสิง่แวดล้อมในการประเมิน ตรวจสอบ

ควบคมุ และให้คําปรึกษาด้านสิง่แวดล้อมให้แก่บริษัทฯ เพ่ือให้มัน่ใจวา่การควบคมุสิง่แวดล้อม

เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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5. Uทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีทรัพย์สนิหลกัท่ีใช้ประกอบธุรกิจ ดงันี ้

5.1 ทรัพย์สินที่มีตวัตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  หนว่ย:  ล้านบาท 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่ 

 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ท่ีดนิและสว่นปรับปรุงท่ีดนิ 196.00 164.42 

อาคารและสิง่ปลกูสร้าง 259.67 240.78 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ * 289.34 271.24 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช้สํานกังาน 56.03 46.29 

ยานพาหนะ 47.82 43.28 

งานระหวา่งก่อสร้าง 9.41 9.00 

รวม 858.27 775.01 

UหกัU คา่เส่ือมราคาสะสมและคา่เผ่ือการด้อยคา่ (469.64) (427.74) 

UรวมU มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 388.63 347.27 

* มีภาระจํานองร่วมกบัท่ีดนิอาคารพร้อมสิง่ปลกูสร้างของบริษัทฯ เพ่ือใช้สินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน

วงเงินของบริษัทฯ  

 

5.2 ที่ดนิ และอาคารสาํนักงานของบริษัท 

(1)  ท่ีดนิและอาคารสํานกังานใหญ่ 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 45011 ตําบลพระโขนง อําเภอพระโขนง กรุงเทพฯ 

เนือ้ท่ีรวม 81 ตารางวา ซึง่เป็นท่ีตัง้ของอาคารสํานกังานใหญ่ อาคารตัง้อยู่เลขท่ี 259/13 ซอย

ปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสขุมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 

10110 โดยมีมลูค่าตามบญัชีของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 

22.15 ล้านบาท  
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(2)  โรงงานบางพลี 

- บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี 7707 ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี 

(บางพลีใหญ่) จังหวดัสมุทรปราการ เนือ้ท่ีรวม 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา ตัง้อยู่เลขท่ี 

44/4 หมู่ท่ี 13 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตําบลคลองราชาเทวะ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสํานักงานและโรงงานมี 4 อาคาร พืน้ท่ีใช้สอยทัง้สิน้ 

3,196.50 ตารางเมตร  

- บริษัทฯ เช่าท่ีดินจํานวน 2 แปลงขนาด 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา และ 6 ไร่ 3 งาน 98 

ตารางวา ในบริเวณท่ีติดกันเพ่ือใช้เป็นอาคารผลิตจํานวน 2 อาคาร เป็นท่ีตัง้ของบ่อ

บําบดันํา้เสียบอ่ท่ี 4 และท่ีดนิท่ีเหลือมีไว้เพ่ือการขยาย 

  

- บริษัทฯ เช่าอาคารและบริการกบับริษัท ทวิน พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั อาคารเลขท่ี 18/5 หมู ่

13 ถนนประชาราษฎร์อทิุศ ตําบลราชาเทวะ อําเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ  เพ่ือ

ใช้เป็นสํานกังาน และคลงัสินค้า / บรรจภุณัฑ์ โดยมีพืน้ท่ีการเช่าทัง้หมด 1,625 ตาราง

เมตร  

(3)  โรงงานนครปฐม 

บริษัทฯ เช่าพืน้ท่ีจาก บริษัท เมโทร อะโกรอินดสัทรี จํากดั ตัง้อยู่เลขท่ี 114 หมู่ 8 ตําบลบ่อพลบั 

อําเภอเมือง จงัหวดันครปฐม เพ่ือเป็นสํานกังานและโรงงานผลติหมหูยอง 

(4)  คลงัเก็บพสัดภุณัฑ์ 

บริษัทฯ รับโอนสิทธิการแบ่งเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโกดงั 2 คหูา ตัง้อยู่ท่ีถนนก่ิงแก้ว ตําบลราชาเท

วะ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือเป็นคลังเก็บสินค้า/พัสดุภัณฑ์ของบริษัทโดยจด

ทะเบียนสทิธิการเช่ากบับริษัท ลาฟแลนด์ จํากดั  

โดยมีมลูคา่ตามบญัชีสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 1.29 ล้านบาท 

(5)  บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีรอการพฒันาจํานวน 27 แปลง รวมเนือ้ท่ีดิน 477 ไร่ 1 งาน 45.8 

ตารางวา โดยมีรายละเอียดท่ีดนิพอสรุปได้ดงันี ้
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 เอกสารสทิธ์ิ 
จาํนวน ที่ตัง้ของที่ดนิ รวมเนือ้ที่ดนิ 

แปลง ตาํบล อาํเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 โฉนด 1 คลองใหม่ สามพราน นครปฐม 5 0 00 

2 โฉนด 9 ชําผกัแพว แก่งคอย สระบรีุ 159 2 68 

3 โฉนด 14 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบรีุ 290 0 12 

4 น.ส. 3 ก. 3 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบรีุ 22 2 66 

โดยมีมลูคา่ตามบญัชีของท่ีดนิท่ีรอการพฒันา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 62.63 ล้าน

บาท  

(6) ท่ีดนิสํานกังานและโรงงานมหาชยั 

บริษัทฯ เป็นเจ้าของท่ีดิน  รวมเนือ้ท่ีดิน 4 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา ตัง้อยู่เลขท่ี 39/61 หมู่ท่ี 2 

นิคมอตุสาหกรรมสมทุรสาคร อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ซึง่เป็นท่ีตัง้ของสํานกังานและ

โรงงาน โดยมีรายละเอียดท่ีดนิพอสรุปได้ดงันี ้

 

 เอกสารสทิธ์ิ 
จาํนวน ที่ตัง้ของที่ดนิ รวมเนือ้ที่ดนิ 

แปลง ตาํบล อาํเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 โฉนด 1 บางกระเจ้า เมือง สมทุรสาคร 3 0 44 

2 โฉนด 1 บางกระเจ้า เมือง สมทุรสาคร 1 2 70 

3 โฉนด 1 บางกระเจ้า เมือง สมทุรสาคร 0 0 22 

มลูค่าตามบญัชีของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 37.55 ล้าน

บาท  

5.3 ที่ดนิ และอาคารสาํนักงานของบริษัทย่อย 

 (1)  บริษัท ส. ปศุสัตว์ จาํกัด             

- บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั ทําสญัญาเช่าท่ีดินท่ีตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา เนือ้ท่ีประมาณ 368 ไร่ 72 ตารางวา ประกอบด้วยอาคารสํานกังานและ

โรงเรือนรวม 30 หลงั มลูคา่ตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 32.3 ล้านบาท  

- บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั เป็นเจ้าของสิทธิครอบครองท่ีดิน 1 แปลง เนือ้ท่ีดิน 90 ตารางวา 

ตัง้อยู่ใกล้กับท่ีดินข้างต้น ใช้เป็นท่ีตัง้ของแหล่งนํา้และเคร่ืองสูบนํา้เพ่ือนํานํา้มาใช้ใน

โรงเรือนเลีย้งสกุร มลูคา่ตามบญัชี ณ 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 0.50 ล้านบาท 
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- บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเคยได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 

1742/2537 จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในเขต 3 ระยะเวลาตัง้แตว่นัท่ี 4 

ตลุาคม 2537 ถึงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2552 โดยได้รับการส่งเสริมการลงทนุในกิจการ

ผลติสกุรพนัธุ์ประเภท (1.4) การขยายพนัธุ์สตัว์ 

 

(2)  บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จาํกัด 

บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั เป็นเจ้าของท่ีดิน 58 แปลง รวมเนือ้ท่ีดิน 625 ไร่ 93.20 ตารางวา    

มลูคา่ตามบญัชีของท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เท่ากบั 169.43 ล้านบาท 

ลาํดับที่ เอกสารสทิธ์ิ 
จาํนวน
แปลง 

ที่ตัง้ของที่ดนิ รวมเนือ้ที่ดนิ 

ตาํบล อาํเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 โฉนด 22 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบรีุ 244 1 22 

2 น.ส. 3 ก. 4 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบรีุ 54 1 86 

3 โฉนด 16 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบรีุ 271 1 59 

4 โฉนด 3 ชําผกัแพว แก่งคอย สระบรีุ 15 2 58 

5 โฉนด 5 ทบักวาง แก่งคอย สระบรีุ 7 2 14 

6 โฉนด 5 คบูวัใต้ เมืองราชบรีุ ราชบรีุ 31 2 1 

7 โฉนด 2 พระโขนง พระโขนง กรุงเทพฯ 0 0 57 

8 โฉนด 1 ฉิมพลี ตลิง่ชนั กรุงเทพฯ 0 0 97 

 

(3)  บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จาํกัด  

บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง จํากดั เป็นเจ้าของท่ีดิน 157 แปลง รวมเนือ้ท่ีดิน 348 ไร่ 1 งาน 

59.1 ตารางวา  

ลาํดับที่ เอกสารสทิธ์ิ 
จาํนวน
แปลง 

ที่ตัง้ของที่ดนิ รวมเนือ้ที่ดนิ 

ตาํบล อาํเภอ จังหวัด ไร่ งาน ตารางวา 

1 โฉนด 2 ทา่ทราย เมือง สมทุรสาคร 10 0 0 

2 โฉนด 21 ชําผกัแพว แก่งคอย สระบรีุ 265 1 1 

3 น.ส. 3 ก. 2 ชําผกัแพว แก่งคอย สระบรีุ 9 3 90 

4 โฉนด 124 ตาลเด่ียว แก่งคอย สระบรีุ 39 0 69 

5 โฉนด 8 ทา่ทราย เมือง สมทุรสาคร 23 3 99.1 
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มลูค่าตามบญัชีของท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 165.68 ล้าน

บาท  

 

5.4  นโยบายการลงทุนและบริหารงาน 

ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในธุรกิจตา่งๆ ดงันี ้

 
 

 ช่ือบริษัท ธุรกจิ 
เงนิลงทุน

(บาท) 

สัดส่วนเงนิลงทุน

ต่อสนิทรัพย์รวม 

บริษัท

ยอ่ย 

บริษัท ส. ปศสุตัว์  จํากดั ฟาร์มสกุรพนัธุ์ 44,967,977 4.06% 

บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั ขายสนิค้าบริโภค 127,992,104 11.56% 

บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง  จํากดั ผลติอาหารทะเลแปรรูป 119,224,619 10.77% 

รวมเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 292,184,700  

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าไปดแูลและควบคมุการดําเนินงานในกิจการของ

บริษัทยอ่ย เพ่ือดแูลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทในกลุม่ยงัมีการ

ประชมุร่วมกนัทกุเดือน เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและกําหนดเป้าหมาย 

 

ในการพิจารณาการเข้าร่วมลงทนุใหมใ่นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแตล่ะ

บริษัท และให้บริษัทท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักลา่วเป็นผู้ เข้าร่วมลงทนุ ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่ม

สายธุรกิจใหม ่บริษัทใหญ่จะเป็นผู้ เข้าดําเนินการในการลงทนุเอง 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 -  ไมมี่ -  
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7. โครงสร้างเงนิทุน 

(1) หลกัทรัพย์ของบริษัท 

ทนุจดทะเบียน 242,550,000 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 24,255,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้

หุ้นละ 10 บาท เรียกชําระแล้ว 24,255,000 หุ้น เป็นทนุท่ีเรียกชําระแล้ว 242,550,000 บาท 

(2) กลุม่ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 

ช่ือ จาํนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. ครอบครัว รุจิราโสภณ 

          นายเจริญ รุจิราโสภณ 

          นางนิรมล รุจิราโสภณ 

          นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

          นายทรงเกียรต ิรุจิราโสภณ 

          นายจรัสภล รุจิราโสภณ 

13,528,010 

7,414,058 

4,327,349 

907,067 

840,950 

38,586 

55.77 

30.57 

17.84 

3.74 

3.47 

0.16 

2. ครอบครัว พิเชษฐวณิชย์โชค 

          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชย์โชค  

          นายสวุทิย์ พิเชษฐวณิชย์โชค 

          น.ส.วนิธนี พิเชษฐวณิชย์โชค 

          นางวิภาพร พิเชษฐวณิชย์โชค 

1,228,100 

648,300 

361,300 

190,500 

28,000 

5.06 

2.67 

1.49 

0.79 

0.12 

3. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 645,474 2.66 

4. บมจ. นิปปอน แพ็ค (ประเทศไทย) 589,400 2.43 

5. กองทนุสํารองเลีย้งชีพ พนกังานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบียนแล้ว 

โดยบลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จํากดั 

 

 

552,400 

 

 

2.28 

6. DBS BANK LTD – CLIENT A/C 

SG1100173011 
523,700 2.16 

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 507,840 2.09 

8. นายสชุน สมิะกลุธร 391,900 1.62 

9. นายเกียรตนินัท์ เดน่ไพศาล  237,100 0.98 

10. MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. 

LTD. 
228,530 0.94 

รวม 18,432,454 75.99 
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(3) นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

- บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ทัง้นีอ้ตัราการจ่ายเงินปัน

ผลดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจําเป็นและความเหมาะสมในการใช้เงินเพ่ือ

การลงทนุหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึง่จะพิจารณาจากประโยชน์สงูสดุของ

ผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั  

 

- บริษัทย่อย ทัง้ 3 บริษัท ซึง่ประกอบด้วย (1) บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั (2) บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด 

จํากัด (3) บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง จํากัด มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผล

ประกอบการ และสภาพคลอ่งทางการเงินของแตล่ะบริษัท 

 

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 3 ปี 

หนว่ย : บาทตอ่หุ้น 

บริษัท ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) 3.00 1.50 1.25 

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั ไมจ่่ายปันผล ไมจ่่ายปันผล ไมจ่่ายปันผล 

บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั 1.80 0.40 ไมจ่่ายปันผล 

บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิง่ จํากดั 2.00 ไมจ่่ายปันผล ไมจ่่ายปันผล 
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8. การจัดการ 

 

(1) โครงสร้างการจดัการ  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ผู้จัดการทั่วไป 

งานวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
จรัญพจน์ 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักการตลาด 2 

รก.นิรมล 

 

ผู้อาํนวยการ 

กจิการ QSR 

จรัสภล 

 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการ เอฟ & บี 

พิชญน์ภางค ์

 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักการตลาด 1 

ไพรสารต ์
 

ผู้อาํนวยการ  
กจิการขาย (ต่างประเทศ)

เพชรรัตน์ 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการขาย(ในประเทศ) 

ศิริลกัษณ์ 

 

รองประธานฯ 
 

คุณนิรมล รุจิราโสภณ 

เลขานุการ 
อโนชา 

ผู้ช่วยประธานฯ 
(จัดซ้ือ 1)  
ทรงเกียรติ 

ผู้อาํนวยการ 

สํานักวชิาการ 1 

เรวดี 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการผลติ 1 
ธนกฤต 

ผู้อาํนวยการ 

กจิการผลติ 2 

รก.อารยา 

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค 
 

สามิต 

ผู้อาํนวยการ  

สํานักสารสนเทศ 

รก.เจริญ 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 

สมบุญ 

 
ผู้อาํนวยการ 

สํานักบัญชีและการเงิน 
พรธิรัตน์ 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ด้านTQM  

 

ศุภจรี 

ผู้อาํนวยการสํานักประธานฯ 
รก.กลัวรัตน์ 

 
  

คณะที่ปรึกษา 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คุณเจริญ รุจิราโสภณ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
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(1.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการ และคณะอนกุรรมการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจน 

มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3. กํากบัและควบคมุดแูลให้ฝ่ายจดัการดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีกําหนดไว้อย่าง

มีประสทิธิภาพ 

4. คดัเลือกแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ่ืน 

5. พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ และนําเสนอเร่ืองตา่ง ๆ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต อํานาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3.  สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4.  พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบ

บญัชีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย 

5.  พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้

เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มัน่ใจว่ารายการ

ดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6.  จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัท

ฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง

ประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 (ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของ
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บริษัทฯ 

 (ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

 (ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

 (ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 (ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแตล่ะท่าน 

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติ

หน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

 (ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ ภายในขอบเขตหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(1.2) รายช่ือคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 8 ท่าน ดงันี ้

1. นายสมชาย สกลุสรุรัตน์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายเจริญ รุจิราโสภณ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

3. นางนิรมล รุจิราโสภณ   กรรมการ 

4. นายจรัสภล รุจิราโสภณ   กรรมการ 

5. น.ส.ปัญจมา วิภามาส   กรรมการ 

6. นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  กรรมการอิสระ 

7. นายประสาร มฤคพทิกัษ์  กรรมการอิสระ 

8. นายชศูกัดิ ์วจิกัขณา   กรรมการอิสระ 

     นางกลัวรัตน์ วฒิิธามาตย์  เลขานกุารคณะกรรมการ และเลขานกุารบริษัท 

หมายเหต ุ: นายธนกฤต รุจิราโสภณ ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการผู้ มีอํานาจ 

โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 12 พฤศจิกายน 2555 และท่ีประชมุมีมตแิตง่ตัง้นายเจริญ รุจิราโสภณ 

ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

1. นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสาร มฤคพทิกัษ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชศูกัดิ ์วจิกัขณา   กรรมการตรวจสอบ 

นางกลัวรัตน์ วิฒิธามาตย์  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยนายเจริญพันธ์   พันธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้  และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 47  ปี  โดยได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ 

มาแล้ว 11 ปี 

 

(1.3)  คณุสมบตัแิละการสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทฯ  มีคณุสมบตัดิงันี ้

1. ไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียง ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 

2. เป็นกรรมการท่ีไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัท

ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และต้องไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ี

ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้าน

การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท และเป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะข้างต้นมา

ก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ เว้นแตค่ณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย

นัน้จะไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ี และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ของบริษัท 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ

บริษัทผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

6. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไมอ่ยูภ่ายใต้การควบคมุของผู้บริหาร หรือผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาตสินิทของบคุคลดงักลา่ว 
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ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการอิสระวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมี

วาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและ

ไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราว

ถัดไปโดยมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการ 

ท่ียงัเหลืออยู ่และกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงั

เหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 

(1.4)  จํานวนครัง้ของการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท มีกําหนดการประชมุทกุ 3 เดือน และมีการประชมุครัง้พิเศษตามความ

จําเป็น โดยในปี 2555 มีกําหนดการประชมุรวม 6 ครัง้ 

 

ช่ือ ตาํแหน่ง 0Bจาํนวนครัง้ที่เข้า

ร่วมประชุม 

1.นายสมชาย     สกลุสรุรัตน์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 6 

2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 6 

3.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ 6 

4.นางสาวปัญจมา   วิภามาส กรรมการ 6 

5.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 6 

6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ 6 

7.นายประสาร  มฤคพทิกัษ์ กรรมการอิสระ 6 

8.นายชศูกัดิ ์       วิจกัขณา กรรมการอิสระ 6 

 

(1.5)  รายช่ือผู้บริหาร 

ช่ือ ตาํแหน่ง 

1.นายเจริญ              รุจิราโสภณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2.นางนิรมล              รุจิราโสภณ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3.นายทรงเกียรต ิ      รุจิราโสภณ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (จดัซือ้1) 

4.นายธนกฤต           รุจิราโสภณ ผู้ อํานวยการกิจการผลติ 1 

5.นางสาวอารยา       เชาว์ชลากร  รักษาการผู้ อํานวยการกิจการผลติ 2 

6.นางพรธิรัตน์          ธิตพิงศ์วรกลุ ผู้ อํานวยการสํานกับญัชีและการเงิน 

7.นางเพชรรัตน์         รัตน์วงศ์โสภา ผู้ อํานวยการกิจการขาย (ตา่งประเทศ) 

8.นางศริิลกัษณ์        ชยัวฒันประภา ผู้ อํานวยการกิจการขาย (ในประเทศ) 
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ช่ือ ตาํแหน่ง 

9.นายไพรสารต์        โสภาจิตต์วฒันะ ผู้ อํานวยการสํานกัการตลาด 1 

10.นางนิรมล            รุจิราโสภณ ผู้ อํานวยการสํานกัการตลาด 2 

11.นางพิชญ์นภางค์   ชินะปัญจพงษ์ ผู้ อํานวยการกิจการ เอฟ & บี 

12.นายจรัสภล          รุจิราโสภณ ผู้ อํานวยการกิจการ QSR 

13.นายเจริญ             รุจิราโสภณ รักษาการผู้ อํานวยการสํานกัสารสนเทศ 

14.นางสาวเรวดี         จรรยาพนู ผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการ 

15.นายสมบญุ           ธีรธรรมานกุลู ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 

16.นางศภุจรี             วงศ์รัตนโชคชยั ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านTQM 

 

 

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัททําหน้าท่ีสรรหาผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมแล้วนําเสนอขออนุมตัิแต่งตัง้ในท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

1.  ผู้ ถือหุ้นหนึง่ราย มีคะแนนเสียงเท่ากบั หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะราย จะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1. เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือ

หลายคนเป็นกรรมการบริษัทก็ได้แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3.  การออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ตดัสิน หากคะแนนเสียง

เท่ากนัประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

กรรมการบริษัทแตล่ะท่านมีวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแตก่รณีการเป็นกรรมการ

ในตําแหน่งว่างลงเพราะเหตอ่ืุนท่ีไม่ใช่การออกตามวาระ โดยท่ีในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือ

หุ้นทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่ง

นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งตอ่ได้

หากผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตั ิในกรณีท่ีจะมีการแตง่ตัง้กรรมการบริษัทใหม ่คณะกรรมการจะสรรหา

บคุคลท่ีมีคณุสมบตัแิละความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเข้ามาดํารงตําแหน่ง  

ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ

คงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ

ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปโดยมติต้อง

ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และกรรมการท่ี

ได้รับแตง่ตัง้ใหมจ่ะมีวาระการดํารงตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซึง่ตนแทน 
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สําหรับการแตง่ตัง้ผู้บริหารของบริษัท ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้พิจารณาแตง่ตัง้ 
 

(3) คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คา่เบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

ช่ือ ตาํแหน่ง 1Bค่าตอบแทน(บาท) 

1.นายสมชาย     สกลุสรุรัตน์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 315,000 

2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 

3.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 

4.นางสาวปัญจมา  วิภามาส กรรมการ 190,000 

5.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 76,000 

6.นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล กรรมการอิสระ 295,000 

7.นายประสาร  มฤคพทิกัษ์ กรรมการอิสระ 230,000 

8.นายชศูกัดิ ์      วิจกัขณา กรรมการอิสระ 230,000 

คา่ตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2555 จํานวน 8 ท่าน เท่ากบั 1,488,000 บาท  

   

(4) การกํากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อพึงปฏิบตัิท่ีดี (Code of Good Practices) ซึ่งตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเป็นแนวทางไว้สําหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯ 

ตระหนกัเป็นอยา่งดีวา่การกํากบัดแูลท่ีดีมีความสําคญัตอ่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของบริษัทฯ รวมทัง้การสร้างเสริมความเช่ือมั่นของผู้ ถือหุ้ น ผู้ ลงทุน และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียใน

กิจการของบริษัทฯ ทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยจดัให้การบริหารงานมีความโปร่งใสทุกขัน้ตอน บริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายสนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการโดยครอบคลมุ หลกัการสําคญั ดงันี ้

- การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

- คณะกรรมการมีความมุ่งมัน่ในการสร้างคณุค่าเพิ่มให้แก่กิจการในระยะยาว โดยบริหารงาน

อย่างรอบคอบ ดําเนินงานทกุด้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น และดแูลป้องกนัมิให้

ปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ 

- การดําเนินงานมีความโปร่งใสทกุขัน้ตอนสามารถตรวจสอบได้  และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่าง

เพียงพอแก่ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย 
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- การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการคํานึงถึงความเส่ียงในด้านต่าง ๆ  อยู่เสมอ โดยมีระบบ

บริหารและควบคมุความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

- บริษัทฯ มีการกําหนดองค์จริยธรรมท่ีกรรมการและพนกังานของบริษัทฯ จะต้องถือปฏิบตั ิ

 

(5) การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายในกําหนดไว้ดงันี ้ 

- แจ้งให้ผู้บริหารรับทราบภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัทําและเปิดเผยรายงาน

การถือหลกัทรัพย์ 

- แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ นบัตัง้แตไ่ด้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้บริหาร 

- กําชบัให้กรรมการและผู้บริหารรักษาข้อมลูภายในท่ีสําคญัเป็นความลบัจนกว่าจะได้รายงาน

ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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(6) บคุลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 โครงสร้างหนว่ยงานของบริษัทฯ จดัไว้ดงันี ้

หน่วยงาน จาํนวนพนักงาน  

สํานกัประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 12 

สํานกับญัชีและการเงิน 37 

สํานกัทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 43 

สํานกัการตลาด 166 

กิจการผลติ 633 

งานวิชาการ   วิจยัและพฒันาควบคมุคณุภาพ 85 

งานจดัซือ้ 11 

งานงบประมาณ 1 

งานสารสนเทศ 4 

รวมพนักงานทัง้สิน้ 992 

 

ในปี 2555 คา่ตอบแทนทัง้หมดของบคุลากรของบริษัทฯ 

รายการ จาํนวนเงนิรวม (บาท) 

เงินเดือน 163,813,298.74 

โบนสั 14,735,835.00 

ผลตอบแทนอ่ืน ๆ 39,474,632.98 

รวม  218,023,766.72 

  

 Uจํานวนบคุลากรของบริษัทยอ่ย (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555) 

 บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิง่ จํากดั 377 คน 

บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั    49 คน 

บริษัท ส. ปศสุตัว์ จํากดั     65 คน 
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การพฒันาบคุลากรของบริษัท ในปี 2555 

หลักสูตรพืน้ฐาน 

- ปฐมนิเทศสําหรับพนกังานใหม ่

 

หลักสูตรระบบคุณภาพ 

- ระบบ ISO 9001:2008 

- GMP & HACCP 

- หลกัการปฏิบตัจิดุ CCP 

- ข้อกําหนด BRC Issue 6  Allergen, Food Security 

 

หลักสูตรความปลอดภยั 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางาน ระดบัหวัหน้างาน 

- เจ้าหน้าท่ีความปลอดภยัในการทํางาน ระดบับริหาร 

- การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

- ความปลอดภยัในการทํางาน 

- ดบัเพลงิอพยพหนีไฟเบือ้งต้น 

 

หลักสูตรการบริหาร 

- เพิ่มศกัยภาพการทํางานด้วยความคดิแบบบวก 

- บทบาทหวัหน้างาน 

- ภาวะผู้ นําและการคดิแบบเชิงบวก 

- จิตสํานกึรักองค์กร 
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9. การควบคุมภายใน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบภายในเป็นระยะ ๆ ซึง่สรุปได้ว่า บริษัทฯ ได้ดําเนินการท่ีมี

ความพอเพียง และความรัดกมุในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

- มีการกําหนดเป้าหมายทางธุรกิจท่ีชดัเจน และวดัผลได้ 

- มีโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม โดยการแบง่การดําเนินงานออกเป็นสายงานตา่ง ๆ มีผู้บริหารหลาย

คนแบง่แยกกนัรับผิดชอบแตล่ะสายงานโดยตรง ช่วยให้ฝ่ายบริหารระดบัสงูสามารถอํานวยการได้

อย่างมีประสิทธิภาพ มีระเบียบงานและระบบปฏิบตัิงานท่ีรัดกมุวางไว้สําหรับสายงานด้านตา่ง ๆ  

เช่น ด้านทรัพยากรมนุษย์และธุรการ การบัญชีและการเงิน การจัดซือ้การขายและการตลาด 

การงบประมาณ และการสารสนเทศ เป็นต้น 

- มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของผู้บริหารแตล่ะระดบัในแตล่ะสายงานอยา่งชดัเจน 

- การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของทางการและตามบทบญัญัติของกฎหมาย

อยา่งเคร่งครัด 

- เอกสารหลกัฐานทางการเงินประกอบการบนัทกึบญัชีมีครบถ้วนและจดัไว้เป็นหมวดหมู ่

- มีการวางนโยบายบญัชีตามหลกัการและมาตรฐานบญัชีท่ีได้รับการรับรองโดยทัว่ไป 

- มีระบบควบคุมภายใน สําหรับการทําธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ กรรมการและผู้บริหารของ

บริษัทฯ และผู้ เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว   

 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนั รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการทัง้ 

3 ท่าน คือนายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร มฤคพิทกัษ์ กรรมการ

ตรวจสอบ และ นายชศูกัดิ ์วิจกัขณา กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมประชมุครบทัง้ 4 ครัง้  
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10. รายการระหว่างกัน 

 

ในระหวา่งปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบั กรรมการ และผู้ ถือหุ้นใหญ่ ดงันี ้

 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

การเข้าทํารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป็น

ธุรกิจปกต ิและสนบัสนนุธุรกิจปกตขิองบริษัท ซึง่มีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

มาตรการในการดแูลเก่ียวกับการทาํรายการระหว่างกัน 

ในการทํารายการระหว่างกันท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทํารายการกับบุคคลภายนอกหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบตัิการอนุมตัิรายการดงักล่าว

เช่นเดียวกนั โดยคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั สําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษัทฯ 

กําหนดให้ต้องผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจวา่จ้างผู้ประเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินมา

ทําการประเมินราคาของรายการระหว่างกนันัน้ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนัน้จึงนําเสนอ

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัติอ่ไป  

 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
ลักษณะรายการระหว่างกันที่สาํคัญ 

มูลค่ารายการ 
ปี 2555 

 1.นายเจริญ รุจิราโสภณ ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

และผู้บริหาร 

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เช่าท่ีดินเลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 

ตําบลพญาเย็น อําเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา เนือ้ ท่ีประมาณ 368 ไร่ 72 

ตารางวา  

 

 

396,750 บาท 
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11. ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.1  งบการเงนิรวม 

สรุปข้อมลูตามงบการเงินรวมและอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญั 

งบดุล 

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30.20 2 10.21 1 6.19 1 

ลกูหนีก้ารค้าสทุธิ 293.30 23 284.30 24 256.46 24 

สินค้าคงเหลือ 160.55 13 161.23 14 135.60 13 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 12.29 1 11.59 1 10.27 1 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 496.34 39 467.33 40 408.52 38 

สกุรพนัธุ์สทุธิ 7.99 1 7.41 1 10.03 1 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์สทุธิ 388.63 31 347.27 30 305.96 29 

ท่ีดินรอการพฒันาสทุธิ 332.09 27 332.09 28 332.98 31 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 27.69 2 21.69 2 6.58 1 

สินทรัพย์รวม 1,252.74 100 1,176.96 100 1,066.35 100 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 316.39 25 524.50 45 501.08 47 

เจ้าหนีก้ารค้า 117.95 9 126.92 11 128.52 12 

หนีส้ินระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 33.51 3 17.90 2 27.91 3 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 98.83 8 87.16 7 53.81 5 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 566.68 45 756.48 64 711.32 67 

หนีส้ินระยะยาว 68.21 5 50.24 4 53.43 5 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 32.90 3 33.79 3 - - 

หนีส้ินรวม 667.79 53 840.51 71 764.74 72 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 583.59 47 329.52 28 294.48 28 

สว่นของผู้ มีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทย่อย 
1.36 0 6.93 1 7.12 1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 584.95 47 336.44 29 301.61 28 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,252.74 100 1,176.96 100 1,066.35 100 
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งบกาํไรขาดทุน 

ประจาํปี 

2555 2554 2553 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 1,822.93 99 1,682.01 99 1,504.87 98 

รายได้อ่ืน 23.22 1 18.12 1 23.95 2 

รวมรายได้ 1,846.15 100 1,700.13 100 1,528.82 100 

ต้นทุนขาย 1,280.82 69 1,231.77 72 1,138.63 74 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 185.14 10 156.93 9 133.63 9 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 225.33 12 191.51 11 159.63 10 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 0 0 4.13 0 2.25 0 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 154.86 8 115.79 7 94.68 6 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม     0.01 0 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 154.86 8 115.79 7 94.68 6 

ต้นทุนทางการเงนิ 25.32 1 34.99 2 31.20 2 

ภาษีเงนิได้ 36.03 2 29.50 2 12.04 1 

กาํไรหลังภาษีเงนิได้ 93.51 5 51.30 3 51.44 3 

กาํไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.42 0 0.47 0 1.68 0 

กาํไรสุทธิ 93.09 5 50.83 3 49.76 3 

 

งบกระแสเงนิสด 

ประจาํปี 

2555 2554 2553 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 141.80 110.83 66.38 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ (13.79) (69.96) (15.64) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (108.01) (36.85) (46.73) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ 20.00 4.02 4.00 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 10.20 6.18 2.18 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสิน้ปี 30.20 10.20 6.18 
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 ประจาํปี 

อัตราส่วนทางการเงนิที่สาํคัญ 2555 2554 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง )เทา่(  0.9 0.6 0.6 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว )เทา่(  0.6 0.3 0.4 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด )เทา่(  0.2 0.2 0.1 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า )เทา่(  6.3 6.1 6.4 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย )วนั (  58 58 56 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ )เทา่(  8.0 8.3 9.9 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย )วนั (  46 43 36 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า )เทา่(  10.5 9.6 9.3 

ระยะเวลาชําระหนี ้ )วนั (  35 37 39 

Cash Cycle (Days) 69 64 54 

อัตราส่วนความสามารถในการหากาํไร    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 29.7% 26.77% 24.3% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 8.5% 6.1% 4.8% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 5.0% 3.0% 3.4% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 20.3% 16.1% 18.6% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 12.75% 4.6% 5.0% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 42.09% 28.4% 29.1% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ )เทา่ (  1.5 1.5 1.5 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น )เทา่(  1.1 2.5 2.5 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ )เทา่(  7.39 1.8 1.4 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 75.02 18.9% 15.1% 
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11.2   คาํอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

(1) ภาพรวมของผลการดาํเนินงานในปีที่ผ่านมา 

รายได้จากการขายในปี 2555 จํานวน 1,822.93 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 

140.93 ล้านบาท หรือคดิเป็นร้อยละ 8.4 ซึง่รายได้ท่ีเพิ่มขึน้มาจากกลุม่ผลติภณัฑ์ท่ีมีอตัราการ

เจริญเตบิโตสงูคือกลุม่ลกูชิน้ปลา กลุม่ขนมขบเคีย้ว และกลุม่ร้านอาหาร 

อตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 26.8 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 29.7 ในปี 2555 อนัเป็น

ผลมาจาก 

- การท่ีราคาเนือ้หมซูึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินค้าพืน้เมือง กลบัสู่สภาวะปกติในปี 

2555 และด้วยการจัดการวางแผนควบคุมวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัท

สามารถลดผลกระทบจากความผนัผวนของต้นทนุวตัถดุบิได้ 

- อตัรากําไรขัน้ต้นของสินค้าแช่แข็งเพิ่มขึน้จากร้อยละ 3.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 9.6 ในปี 

2555 เน่ืองจากบริษัทได้เพิ่มสดัสว่นการรับจ้างผลิตสําหรับลกูค้าภายในประเทศท่ีมีอตัรา

กําไรสงูขึน้ กอปรกบัท่ีบริษัทได้เพิ่มสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเองซึง่มีอตัรากําไรท่ีสงู

กวา่การรับจ้างผลติโดยทัว่ไป 

- การขึน้คา่แรงขัน้ต่ํา 300 บาท ไมส่ง่ผลกระทบตอ่บริษัทมากนกั โดยคา่แรงรายวนัรวมของ

บริษัทเพิ่มขึน้เพียงร้อยละ 8.1 (ซึง่ได้รวมการขึน้ค่าแรงประจําปีเรียบร้อยแล้ว) เน่ืองจาก

โครงสร้างค่าแรงของบริษัทก่อนการประกาศบงัคบัใช้นโยบายฯ อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบั

อตัราคา่แรงขัน้ต่ําท่ีรัฐบาลประกาศ 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2555 จํานวน 410.47 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 62.03 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17.8 เม่ือเทียบกบัปี 2554 เม่ือเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารตอ่ยอดขาย ในปี 2555 คดิเป็นร้อยละ 22.52 และร้อยละ 20.72 ในปี 2554 โดยมีคา่ใช้จ่าย

ในการขายเป็นอัตราร้อยละ 10.16 ต่อยอดขายเปรียบเทียบกับปี 2554 ท่ีอัตราร้อยละ 9.33 

ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ท่ีร้อยละ 12.36 ต่อยอดขาย เปรียบเทียบกบัปี 2554 ท่ีอตัรา

ร้อยละ 11.39 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

- เงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน (เป็นยอดประมาณร้อยละ 46.5 ของยอดรวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 หรือเพิ่มขึน้ 31.5 ล้านบาท 

เน่ืองมาจากการปรับฐานเงินเดือนขัน้ต่ําให้เข้ากบันโยบาย 15,000 บาท สําหรับพนกังาน

ระดบัปริญญาตรี และมีการเพิ่มจํานวนอตัรากําลงัพลเพ่ือรองรับการขยายตวัของบริษัทฯ 

- บริษัทฯ เพิ่มกิจกรรมทางการขายและการตลาดสําหรับสนิค้าใหมแ่ละการสร้างการรับรู้แบ

รนด์ (Brand Awareness) สําหรับสินค้าของ ส.ขอนแก่น โดยรวม โดยคา่ใช้จ่ายในการ
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ขายและสง่เสริมการขายรวมทัง้ค่าโฆษณาเพิ่มขึน้ 15.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อย

ละ 23.6 

- คา่ใช้จ่ายท่ีปรึกษาและคา่วิชาชีพเพิ่มขึน้ร้อยละ 30.5 หรือเพิ่มขึน้ 4.5 ล้านบาท เน่ืองจาก

บริษัทฯ จ่ายค่าท่ีปรึกษาสําหรับการเพิ่มทุนในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 และค่าท่ีปรึกษา

สําหรับโครงการร้านอาหาร “Zaap” (Quick Service Restaurant) 

 

คา่ใช้จ่ายทางการเงินลดลงจาก 35.0 ล้านบาท ในปี 2554 เหลือเพียง 25.3 ล้านบาท ในปี 

2555 หรือลดลงร้อยละ 27.7 อนัเป็นผลมาจากการเพิ่มทนุจํานวนเงิน 161.7 ล้านบาท ในช่วงไตร

มาสท่ี 2 ของปี 2555 สง่ผลให้ภาระหนีท่ี้มีดอกเบีย้โดยเฉล่ียลดลง 

อตัรากําไรขัน้ต้น ในปี 2555 จํานวน 542.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29.74 ของ

ยอดขาย เพิ่มขึน้ร้อยละ  2.97 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีนิติบคุคลแล้วจํานวน 

93.51 เพิ่มขึน้จากปี 2554 ร้อยละ 82.28 สาเหตมุาจากบริษัทฯ ได้ลดสดัส่วนการจําหน่ายกลุ่ม

สนิค้าท่ีมีอตัรากําไรต่ํา เพ่ือทําให้อตัรากําไรโดยรวมของบริษัทฯดีขึน้  

สําหรับการดํารงอตัราส่วนทางการเงิน ซึ่งเป็นเง่ือนไขของสถาบนัการเงินเจ้าหนี ้มีการ

กําหนดให้ อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุไม่เกิน 2 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 กลุม่บริษัทมีอตัราสว่น

หนีส้นิตอ่ทนุเท่ากบั 1.14:1 และเฉพาะบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเท่ากบั 1.19:1 
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(2) ผลการดาํเนินงานของแต่ละธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ของแตล่ะสายธุรกิจ 

รายการ 
2555 2554 2553 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร       

 
ในประเทศ 764.3 41.4% 750.9 44.2% 624.4 40.8% 

สง่ออก 27.1 1.5% 25.6 1.5% 21.6 1.4% 

อาหารทะเลแปรรูป       

 
ในประเทศ 551.0 29.8% 461.1 27.1% 392.3 25.7% 

สง่ออก 67.4 3.6% 72.9 4.3% 75.5 4.9% 

อาหารขบเคีย้วที่ทาํจากเนือ้สุกร       

 
ในประเทศ 104.2 5.6% 94.9 5.6% 86.7 5.7% 

สง่ออก 10.0 0.5% 8.5 0.5% 6.1 0.4% 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน       

 
ในประเทศ 123.1 6.7% 92.3 5.4% 63.7 4.2% 

สง่ออก 2.9 0.2% 24.8 1.5% 88.1 5.8% 

ร้านอาหาร 19.3 1.0% 8.8 0.5% 3.0 0.2% 

การจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 153.5 8.3% 142.2 8.4% 143.5 9.4% 

รวมรายได้จากการขาย 1,822.9 98.7% 1,682.0 98.9% 1,504.9 98.4% 

รายได้อ่ืน 23.2 1.3% 18.1 1.1% 23.9 1.6% 

รวมรายได้ 1,846.1 100.0% 1,700.0 100.0% 1,528.8 100.0% 

 

ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเตบิโตร้อยละ 1.92 จาก 776.5 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็น 791.5 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตลาด

ทัง้ในและต่างประเทศ อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 42.8 หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 5.43 จากปี 2554 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเติบโตร้อยละ 15.79 จาก 534 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็น 618.4 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตลาด
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ในประเทศ โดยการขายในประเทศเติบโตร้อยละ 19.48 ในขณะท่ีการขายไปตลาด

ตา่งประเทศลดลงร้อยละ 7.58 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 24.9 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.24 จากปี 2554 

ธุรกิจอาหารขบเคีย้วททีาํจากเนือ้สุกร 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเติบโตร้อยละ 10.53 จาก 103.3 ล้านบาท ในปี 

2554 เป็น 114.2 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพิ่มสงูขึน้ของ

ตลาดทัง้ในและต่างประเทศโดยการขายในประเทศเติบโตร้อยละ 9.85 ในขณะท่ีการขาย

ตลาดตา่งประเทศเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 18.13 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2555 อยู่

ท่ีร้อยละ 31.2 เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.41 จากปี 2554 

ธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเตบิโตร้อยละ 7.63 จาก 117.1 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็น 126.1 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีปัจจยัหลกัมาจากความต้องการท่ีเพิ่มสงูขึน้ของตลาด

ในประเทศโดยการขายในประเทศเตบิโตร้อยละ 6.7 โดยมีสาเหตจุากบริษัทฯ ได้รับจ้างผลติ

ในรูปแบบ OEM มากขึน้ รวมถงึได้เร่งผลติอาหารแช่แข็งชนิด Premium ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทฯ แตก่ารขายตา่งประเทศลดลง 21.9 ล้านบาท มีสาเหตมุาจากการนโยบาย

ชะลอการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งประเทศ เพราะเส่ียงตอ่การขาดทนุ อตัราการทํากําไรขัน้ต้น

ของธุรกิจในปี 2555 อยูท่ี่ร้อยละ 9.6 เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.3 จากปี 2554 

ธุรกิจร้านอาหาร 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเตบิโตร้อยละ 119.08 จาก 8.8 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็น 19.3 ล้านบาท ในปี 2555 โดยมีสาเหตมุาจากการขยายสาขาร้านอาหารเพิ่มขึน้ในปี 

2555 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ 39.8 หรือลดลงร้อยละ 6.25 

จากปี 2554 โดยมีสาเหตมุาจากการปรับฐานเงินเดือนขัน้ต่ําของพนกังานตามนโยบายฯ 

ธุรกิจจาํหน่ายสุกรพันธ์ุและสุกรขุน 

รายได้จากการขายในปี 2555 มีอตัราเตบิโตร้อยละ 7.97 จาก 142.2 ล้านบาท ในปี 2554 

เป็น 153.5 ล้านบาท ในปี 2555 อตัราการทํากําไรขัน้ต้นของธุรกิจในปี 2555 อยู่ท่ีร้อยละ -4 

หรือลดลงร้อยละ 12.92 จากปี 2554 โดยมีสาเหตมุาจากต้นทนุวตัถดุิบท่ีสงูขึน้ ความผนัผวน

ของราคาขาย และภมูิอากาศในบางช่วงท่ีไมเ่อือ้อํานวย 
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 )3(  การจ่ายเงนิปันผล 

SORKON มีนโยบายในการจ่ายปันผลในแตล่ะปีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ ทัง้นี ้

อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลงได้ โดยขึน้อยูก่บัความจําเป็นและความ

เหมาะสมในการใช้เงินเพ่ือการลงทนุหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซึง่จะ

พิจารณาจากประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั 

 

)4(  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สินทรัพย์และสภาพคล่อง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีจํานวน 1,252.74 ล้านบาท 

ประกอบด้วยสินทรัพย์หมนุเวียนจํานวน 496.34 ล้านบาท ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จํานวน 

388.63 ล้านบาท และสนิทรัพย์ระยะยาวอ่ืนอีก 367.77 ล้านบาท 

บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดอยู่ 30.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ 10.2 

ล้านบาทของปี 2554 โดยเป็นกระแสเงินสดท่ีมาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 141.8 ล้าน

บาท โดยเพิ่มขึน้จากจํานวน 110.83 ล้านบาท ในปี 2554 โดยมีสาเหตมุาจากความต้องการ

ใช้เงินทนุหมนุเวียนท่ีลดลงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนซือ้ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มในปี 

2555 จํานวน 85.73 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการขยายผลิตภณัฑ์ของธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป 

และลงทุนในธุรกิจร้านอาหาร กระแสเงินสดท่ีใช้ไปในกิจกรรมการจัดหาเงินปี 2555 

ประกอบด้วย การชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ หนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงิน เจ้าหนีเ้ช่าซือ้ 

ดอกเบีย้จ่าย และเป็นการจ่ายเงินปันผลอีก 69.84 ล้านบาท 

อตัราส่วนสภาพคล่องตามงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.9 เท่า 

เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ี 0.6 เท่า ในขณะท่ีมีวงจรเงินสด (Cash Cycle) 

เท่ากบั 69 วนั เพิ่มขึน้จากปีท่ีผา่นมาท่ีเฉล่ียอยูท่ี่ 64 วนั 

แหล่งที่มาของเงนิทุน 

ในปี 2555 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนเงิน 161.7 ล้านบาท โดย

การออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 16,170,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท เพ่ือนํามาใช้เป็น

เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้จํานวน  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 อตัราส่วนหนีส้ินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Net Debt-to-

Equity Ratio) เท่ากบั 1.14 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบั 2.50 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ส่วนของผู้ ถือหุ้นมีจํานวน 584.95 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 

73.86 จากปีท่ีผา่นมา 

 )5(  ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องจ่ายให้แก่ สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั ในปี 

2555 มีจํานวน 1,140,000 บาท และ 1,369,705 บาท ตามลําดบั 
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12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

-ไมมี่- 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จํากดั (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ

จํานวน 3 ท่าน โดยมีนายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร มฤคพิทกัษ์ และ

นายชศูกัดิ ์วิจกัขณา เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึง่กรรมการตรวจสอบแตล่ะท่านไม่ได้เป็นเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ

พนกังาน หรือผู้ มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 
 

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุร่วมกนั รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยคณะกรรมการทัง้ 3 

ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทัง้ 4 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทําการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ตาม

ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในด้านการดแูลรายงานทางการเงิน

ของบริษัทฯ ให้มีความโปร่งใส เช่ือถือได้และถูกต้องเพียงพอ ตลอดจนกํากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการ

ควบคุม และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบตัิถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทการตรวจสอบดงักล่าว

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 

บริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบตัิหน้าท่ี และได้มีการประชมุร่วมกบั คณะกรรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบดงักลา่วเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้  และรายงานทางการเงิน

ได้มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ  โดยมีระบบการกํากับดแูลกิจการท่ีดี  พร้อมทัง้ระบบการควบคมุและ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้อง  และ เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ  การบริหารจดัการมีความโปร่งใส  และรายงานทางการเงินตา่งๆ ถกูต้อง เพียงพอ และเหมาะสม  

มีการตรวจสอบดแูลการทํารายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยยดึแนวทางปฏิบตัิตามท่ีบริษัทฯ 

ได้กําหนดไว้อยา่งครบถ้วน  

 

 

       …….………………………. 

         (นายเจริญพนัธ์   พนัธุมงคล) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับนีแ้ล้ว และด้วยความ

ระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่

ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั  นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดง

ข้อมลูอยา่งถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทฯ  และบริษัทยอ่ยแล้ว 

(2) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มี

การปฏิบตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฎิบตัิตามระบบ

ดงักล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ต่อ

ผู้สอบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่อง และการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้ เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองความ

ถกูต้องแล้ว  บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางนิรมล  รุจิราโสภณ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้า

ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนางนิรมล  รุจิราโสภณ  กํากับไว้  บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูท่ี 

บริษัทฯ ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น  

 
ช่ือ        ตาํแหน่ง        ลายมือช่ือ 

 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ  ......................................... 
     ตราสาํคัญบริษัท 

2.นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการ  ......................................... 

 

ช่ือ        ตาํแหน่ง           ลายมือช่ือ 

 

ผู้ รับมอบอํานาจ      นางนิรมล   รุจิราโสภณ กรรมการ  ...................................... 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายสมชาย  สกลุสรุรัตน์   

ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ 

64  -  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนั

ศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาบตัร หลกัสตูรการป้องกนั

ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. 

รุ่น 14 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกล้า 

หลกัสตูรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย สําหรับนกั

บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 11 

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร DCP 

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรการเงินและการ

ธนาคาร  สถาบนันายธนาคารแหง่

ประเทศองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

- - 2553 - ปัจจบุนั 

2552 - ปัจจบุนั 

 

2547 - ปัจจบุนั 

 

2547 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

2549 - 2551 

รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบและ

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ     

ประธานกรรมการ 

สมาชิกสภานิติบญัญติัแหง่ชาติ 

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 

บมจ. โกลเบลก็ โฮลดิง้ แมน

เนจเม้นท์ 

บมจ. ชมุพรอตุสาหกรรม

นํา้มนัปาล์ม 

บจก. ไทยแอก็โกรเอก็ซเชนจ์ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

2.  นายเจริญ รุจิราโสภณ   

- ประธานกรรมการบริหาร  

- ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- รักษาการ ผู้ อํานวยการ  

สํานกัสารสนเทศ 

65 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์  

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- หลกัสตูรการบริหารงานภาครัฐและ

กฎหมายมหาชน“ รุ่นท่ี 9 (ปรม.9)  

ปี 2553 “สถาบนัพระปกเกล้า 

-  แนวทางการจดัตัง้ และปฏิบติังาน 

สําหรับ AUDIT COMMITTEE 

-  DIRECTOR  ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP) 

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (ผู้ นําทาง

สงัคม ธุรกิจ และการเมือง) 

มหาวิทยาลยัรังสติ 

30.57% - สามีของนาง

นิรมล รุจิราโสภณ 

- บิดาของนาย

จรัสภล รุจิราโสภณ 

- พ่ีชายของ 

นายทรงเกียรติ  

รุจิราโสภณ 

- อาของนาย

ธนกฤต รุจิรา

โสภณ 

2555 - ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

 

ประธานกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการ และ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บจก. เอส เค เค ฟู้ ด 

 

บจก. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง 

 

บจก. ส. ปศสุตัว์ 

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   

- กรรมการ (ผู้ มีอํานาจ) 

- รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

- รักษาการผู้ อํานวยการสํานกั

การตลาด 2 

62 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์อตุสาหกรรม) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- DIRECTOR ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP) 

17.84% ภริยาของนาย

เจริญ รุจิราโสภณ 

มารดา ของ 

นายจรัสภล รุจิรา

โสภณ 

255 1 - ปัจจบุนั 

 

2546  - ปัจจบุนั 

 

 

2546- ปัจจบุนั 

 

2546 - ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

(ด้านตลาด)  

กรรมการบริหาร 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบริหาร 

สมาคมนายจ้างอาหารไทย    

ครัวไทยสูค่รัวโลก 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

บจก. เอส เค เค ฟู้ ด  

 

บจก. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิ่ง 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

 

2546 – ปัจจบุนั 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

กรรมการบริหาร 

กรรมการบริหาร 

 

บจก. ส. ปศสุตัว์   

บจก. ทรัพย์ธรณีไมน์น่ิง  

4. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  

- ผู้ อํานวยการกิจการผลติ 1 

45  - ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล   

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  

- DIRECTOR  ACCREDITATION    

PROGRAM (DAP) 

- หลานชายของ          

นายเจริญ รุจิรา

โสภณ และนาย

ทรงเกียรติ รุจิรา

โสภณ 

2545 – ปัจจบุนั 

 

     

ผู้ อํานวยการกิจการผลิต 1 

 

 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

5. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ   

- กรรมการ (ผู้ มีอํานาจ) 

- ผู้ อํานวยการกิจการ QSR 

 

 

30 - ปริญญาโท การบริหารการตลาด  

Aston University, Birmingham, UK 

- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

0.16% บตุรชายของ นาย

เจริญ รุจิราโสภณ 

และ นางนิรมล 

รุจิราโสภณ  

หลานชาย นายทรง

เกียรติ รุจิราโสภณ 

และลกูผู้ น้องของ

นายธนกฤต รุจิรา

โสภณ 

 

2555 – ปัจจบุนั 

2554 – 2554 

 

 

 

 

 

 

 

2552 – 2554 

 

ผู้ อํานวยการกิจการ QSR 

ผู้ อํานวยการสํานกัการตลาด 

(เอฟ & บี) 

รักษาการผู้ อํานวยการกิจการ

QSR 

ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส งาน

การตลาด 4 

รักษาการผู้ อํานวยการสํานกั

การตลาด 1 

ผู้จดัการทัว่ไปงานการ  

ตลาด 3 (อาหารขบเคีย้ว) 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 



เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

 

2552 – 2552 

 

 

2551 - 2551 

2551 – 2551 

 

2550 – 2551 

 

ผู้จดัการทัว่ไป โครงการโปแลนด์ 

ผู้จดัการทัว่ไปงานการตลาด 

3(อาหารขบเคีย้วและอาหาร

พร้อมรับประทาน) 

ผู้จดัการทัว่ไป(สาขาโปแลนด์) 

รักษาการผู้จดัการทัว่ไป(สาขา

โปแลนด์) 

ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายประสานงาน

การตลาด 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

6. น.ส.ปัญจมา  วิภามาส 

- กรรมการ 

62 - บริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

- นิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช        

- บญัชีบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

0.05% - 2550 - ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

 

2537 – ปัจจบุนั 

 

กรรมการบริหาร 

ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีและ

การเงิน 

กรรมการบริหาร 

 

บจก. คาราบาวตะวนัแดง 

บจก. คาราบาวตะวนัแดง 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท    
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

7. นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล   

- กรรมการอิสระ และ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

80 - ประกาศนียบตัรการบญัชี  

(ม.ธ.ก.) (ปริญญาตรี) 

- DIRECTOR  ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP) 

 

- 

 

- 

 

2543 - ปัจจบุนั 

 

2541 - 2551 

 

2541 – 2551 

กรรมการ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

ท่ีปรึกษาด้านบญัชี       

และการเงิน 

กรรมการผู้จดัการ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บจก. แอมเทล กรุ๊ป 

(กรุงเทพฯ) 

บจก. ช. สมัพนัธ์การบญัชี 

8. นายประสาร  มฤคพิทกัษ์    

- กรรมการอิสระ  และกรรมการ

ตรวจสอบ 

65 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- DIRECTOR  ACCREDITATION   

  PROGRAM (DAP) 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

 

2554 - 2555 

 

2551 - 2553 

 

2550 - 2551 

2542 - ปัจจบุนั 

2539 - ปัจจบุนั 

2531 - ปัจจบุนั 

2524 - ปัจจบุนั 

สมาชิกวฒุิสภา ประเภทสรรหา

ภาควิชาชีพ 

ท่ีปรึกษา กสทช. (นางสาวสุ

ภิญญา กลางณรงค์) 

สมาชิกวฒุิสภา ประเภทสรรหา

ภาควิชาการ 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ     

กรรมการ และกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 

ผู้บรรยายภาคธุรกิจ, รัฐบาล และ

รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

องค์การเภสชักรรม 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บริษัท ชีวิตธุรกิจ จํากดั 

 



เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

9. นายชศูกัด์ิ  วิจกัขณา  

- กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

62 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ 

(เกียรตินิยม)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  - 2547 - ปัจจบุนั 

 

2543 - ปัจจบุนั 

 

2543 - ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 

 

กรรมการ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บจก. พี.เอส.ดี. แอนด์ แอสโซ

ซิเอท 

บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั 

10. นางพรธิรัตน์ ธิติพงศ์วรกลุ 

- ผู้ อํานวยการสํานกับญัชีและการเงิน 

55 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (เอกการ

บญัชี)  

  มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- - 2553 - 2555 

 

2546 - 2552 

ผู้ อํานวยการสํานกับญัชีและ

การเงิน 

ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บมจ. จีสตีล 

11. นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ   

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

(จดัซือ้ 1) 

56 -  ปริญญาตรี นิติศาสตร์       

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.47% น้องชายของ นาย

เจริญ รุจิราโสภณ 

อาของนายธนกฤต 

รุจิราโสภณ และ

นายจรัสภล รุจิรา

โสภณ 

2547 - ปัจจบุนั 

 

ผู้ช่วยประธานหน้าท่ีบริหาร 

(จดัซือ้ 1) 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

12. นางเพชรรัตน์ รัตน์วงศ์โสภา  

- ผู้ อํานวยการกิจการขาย 

(ตา่งประเทศ) 

53 -  ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  

อสัสมัชญัพาณิชย์ 

 

 

- - 

 

2554 - ปัจจบุนั 

 

2551 - 2554 

 

2547 - 2551 

ผู้ อํานวยการกิจการขาย 

(ตา่งประเทศ) 

ผู้ อํานวยการกิจการขาย 

(ตา่งประเทศ 1) 

ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส  

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 



เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

(งานขายตา่งประเทศ)  

13. นางศิริลกัษณ์ ชยัวฒันประภา  

- ผู้ อํานวยการกิจการขาย  

)ในประเทศ(  

51 - ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ    

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- 

 

- 2554 - ปัจจบุนั 

 

2548 - 2553 

 

ผู้ อํานวยการกิจการขาย )ใน

ประเทศ(  

ผู้จดัการทัว่ไปอาวโุส  

)งานขายในประเทศ(  

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

14. นายไพรสารต์ โสภาจิตต์วฒันะ 

- ผู้ อํานวยการสํานกัการตลาด 1  

52 - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ 

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

-ปริญญาโท ด้านการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาโท ด้านการตลาด(c-MIM) 

English Language Program 

มหาวิทยาลยั กอทเทนเบอร์ก 

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 

 

- 2554 - ปัจจบุนั 

2550 - 2554 

 

 

ผู้ อํานวยการสํานกัการตลาด 1 

ผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บจก. ไบโอ-อินโนวาและ         

ซินครอน 

 

15. นางสาวเรวดี จรรยาพนู 

- ผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการ  

53 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

- - 2553 - ปัจจบุนั 

2544 - 2552  

ผู้ อํานวยการสํานกัวิชาการ 

ผู้จดัการทัว่ไปงานวิชาการ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

16. นางพิชญ์นภางค์  ชินะปัญจพงษ์ 

- ผู้ อํานวยการกิจการ เอฟ & บี 

54 - ปริญญาโท ด้านการตลาด 

The University of Newcastle, 

- - 2554 - ปัจจบุนั 

2550 - 2553 

ผู้ อํานวยการกิจการ เอฟ & บี 

Senior Director HRM 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

บริษัท เซน็ทรัลรีเทล คอร์



เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท    
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ช่ือ – สกุล / ตาํแหน่ง อายุ วุฒกิารศกึษา 

สัดส่วน   

การถือหุ้น

ในบริษัท * 

ความสัมพันธ์ 

ในครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลัง 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

Australia 

-ปริญญาตรี  HRM & Organization, 

London South Bank University, UK 

ปอเรชัน่ จํากดั 

17. นายสมบญุ  ธีรธรรมานกุลู 

- ผู้ อํานวยการสํานกั 

   ทรัพยากรมนษุย์และธุรการ 

36 -ปริญญาโท เทคโนโลยีการบริหาร   

(การจดัการทรัพยากรมนษุย์) 

-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 

(วิศวกรรมเคร่ืองกล) 

- - 2555 - ปัจจบุนั 

 

2543 - 2555 

ผู้ อํานวยการสํานกัทรัพยากร

มนษุย์และธุรการ 

ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนษุย์และ

วิศวกรรม 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บริษัท โซน่ี ดีไวซ์ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จํากดั 

18. นางศภุจรี   วงศ์รัตนโชคชยั 

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้าน

TQM 

47 -ปริญญาโท วิจยัประชากรและสงัคม 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ปริญญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต (เกียรติ

นิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2554 - ปัจจบุนั 

 

2554 - 2554 

 

2552 - 2553 

 

 

2550 - 2551 

 

2544 - 2550 

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ด้าน TQM 

Human Resource Director 

 

Lead of Hope Team 

(HR/AC/ADM/MIS) 

Human Resource Manager 

Senior Manager of Human 

Resources and Administration 

Human Resource Manager 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บริษัท ทรัพย์อนนัต์เยน

เนอรัลฟู้ ด จํากดั 

DCOM Group 

 

 

บมจ. แสนสิริ 

 

กลุม่บริษัท ชยับรูณ์ บรา

เดอร์ส 

หมายเหต:ุ * ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 
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เอกสารแนบ 2 

 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

 
รายช่ือบริษัท 

บริษัทฯ 
บริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ บริษัท ส.ป .ศสุตัว์ จํากดั  บริษัท เอส เค เค ฟู้ ด จํากดั  บริษัท มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซิง่ จํากดั 

1. นายเจริญ รุจิราโสภณ 0B// 1BX X X 

2. นางนิรมล รุจิราโสภณ // // // // 

3. นายบญุเอก เตียงลดัดาวงศ์  /   

4. นายล้วน แสงทอง   //  

5. นายสพุจน์ ไทยสมบรูณ์   // // 

6. นายบญุมี แก้วสะอาด   //  

7. นายชชูาติ เดชยทุธชยั    // 

8. นายธงชยั ขําหาญ    // 

UหมายเหตุU  X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ       // = กรรมการบริหาร 

 



  แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

เอกสารแนบอ่ืนๆ 
 

-ไมมี่- 
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