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ส่วนที ่ 1 

การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษทั ส . ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนดาํเนินธุรกิจเม่ือปี พ.ศ. 2527 โดย

ครอบครัวรุจิราโสภณ  ภายใตช่ื้อ บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั ดาํเนินธุรกิจเป็น

ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตวป์ระเภทอาหารพื้นเมือง โดยมีฟาร์มสุกรเป็นของ

ตนเองเพื่อลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ บริษทัฯ เร่ิมส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเน้ือ

สุกรในปี 2534 โดยส่งออกไปยงัฮ่องกงเป็นประเทศแรก ต่อมาบริษทัฯ ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั

มหาชนจาํกดั มีการออกหุ้นใหม่เพื่อจาํหน่ายให้แก่ประชาชนทัว่ไป และเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2537 

บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลโดยการลงทุนในบริษทัย่อยในปี 2546 เพื่อ

กระจายความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของรายได้จากธุรกิจหลัก เป็นผลให้รายได้จากการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ เติบโตข้ึนถึงเกือบร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2551 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจ

อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกรซ่ึงเป็นการต่อยอดธุรกิจจากอาหารพื้นเมือง โดยมีการลงทุนเพิ่มใน

เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการบรรจุ ทาํใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปีเดียวกนัเพิ่มข้ึนอีกร้อย

ละ 13 และในปี 2552 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน โดยเป็นการซ้ือ

ทรัพยสิ์นจากบริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจากบริษทัฯ เล็งเห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตค่อนขา้งสูงใน

อนาคตของธุรกิจน้ี อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิต (Life Style) ของ

ประชากรในเมืองใหญ่ นอกจากน้ีในปี 2552 บริษทัฯ ไดข้ยายตลาดสินคา้พื้นเมืองไปยงัประเทศใน

กลุ่มประชาคมยุโรป โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้พ้ืนเมือง 

ภายใตแ้บรนด ์“ส.ขอนแก่น” เพื่อทาํการตลาดในประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปและองักฤษ 

ในปี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนทาํร้านอาหารประเภท  Quick Service Restaurants เพื่อเพิ่ม

ช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีในระหว่างปี 2552-2553  บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหม่ โดยบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยไดมี้การการขายหุน้ของบริษทัร่วมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ออกไป 

เพื่อมุ่งเนน้ในธุรกิจหลกั และทาํใหโ้ครงสร้างทางธุรกิจมีความชดัเจนข้ึน 
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โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) - SORKON  

 

ธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารพืน้เมอืงและอาหารแช่แขง็ 

รวมทั้งดาํเนินกจิการร้านอาหาร QSR 

 

99.33% 
บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั - MFP 

 

ธุรกจิผลติอาหารทะเลแปรรูป 

 

 

 

99.68% 
บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จํากดั - SKKF 

 

ธุรกจิจัดจําหน่ายผลติภณัฑ์ของกลุ่มผ่านช่องทางตลาดสด 

 

 

 

100 % 
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากดั - SPS 

 

ธุรกจิฟาร์มเลีย้งสุกร 

 

 

 

90 % 

บริษัท ส. ขอนแก่น (อยูี) จํากดั               

 

ธุรกจิบริหารการตลาดสําหรับผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ  

ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป 

 

 

 
100 % 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี                 

 

ธุรกจิจัดจําหน่ายผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ  

ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป 
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SORKON  เป็นบริษทัแม่ ซ่ึงดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้พื้นเมือง, อาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทาน, และกิจการร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants (QSR) โดยมีโรงงานท่ี

ดาํเนินการภายใตบ้ริษทัฯ 3 แห่ง คือ โรงงานท่ี : 

• นครปฐม (อาหารพื้นเมืองแบบแหง้ เช่น หมูหยอง, กนุเชียง) 

• บางพลี (อาหารพื้นเมืองแบบสด เช่น หมูยอ, แหนม, ไสก้รอกอีสาน, อาหารขบเค้ียว) 

• มหาชยั (โรงงานอาหารแช่แขง็ พร้อมอุ่นรับประทาน) 

นอกจากน้ี SORKON ยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูปในช่องทางโมเดิร์นเทรดใหแ้ก่

บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั (MFP) อีกดว้ย 

MFP ดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลสาํเร็จรูป เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ ลูกช้ินปลาหมึก, นํ้าพริก นํ้ าจ้ิม  

ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตโดย  MFP จะจดัจาํหน่ายโดย SORKON และ SKKF 

SKKF ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผา่นช่องทางตลาดสด โดยผลิตภณัฑห์ลกั คือ 

สินคา้ทะเลแปรรูป, นํ้าพริก นํ้ าจ้ิม, และสินคา้พื้นเมือง 

SPS ดาํเนินธุรกิจฟาร์มเล้ียงสุกร 

บริษัท ส. ขอนแก่น (อยูี) จํากดั จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการทาํการตลาดผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ใน

ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป โดยบริษทัฯ เป็นผูว้่าจา้งโรงงานในประเทศสาธารณรัฐโปแลนดเ์ป็น

ผูผ้ลิตสินคา้ 

ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการดาํเนินการปิด บริษทั ส.ขอนแก่น (อีย)ู จาํกดั เน่ืองจากฝ่ายจดัการเห็นว่า

การยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ไดป้ระสิทธิภาพเชิงตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีตํ่ากว่า รวมทั้ง

ไดรั้บเง่ือนไขทางการคา้กบัผูรั้บจา้งผลิตท่ีดีกวา่ดว้ย  

ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ (โดยว่าจา้ง

ผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ – ในรูปแบบ OEM) โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพาํนกัอยู่ใน

ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป รวมถึงองักฤษ โดยผลิตภณัฑห์ลกั  คือ สินคา้จาํพวกลูกช้ินหมู, ลูกช้ิน

เน้ือ, แหนม, หมูยอและสินคา้อ่ืนๆ ของ ส.ขอนแก่น 

 

1.1 นโยบายในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม 

บริษทัฯ ดาํเนินนโยบายธุรกิจโดยมีวตัถุประสงคใ์นการท่ีจะขยายตลาดใหค้รอบคลุมทัว่โลก 

โดยบริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในการผลิตและจาํหน่ายอาหารไทยท่ีมีรสชาติดี สด สะอาด และมี

คุณค่าทางโภชนาการ ภายใตก้รรมวิธีการผลิตท่ีทนัสมยัและถูกสุขอนามยั โดยคาํนึงถึงความพึง

พอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั และมุ่งเน้นสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืน โดยให้ความสําคญัต่อการ
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กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibilities-CSR) 

เป้าหมาย  

• “เป็นครัวของ AEC” ในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารไทย โดยการสร้างแบรนด ์     

“ส.ขอนแก่น” (และแบรนดอ่ื์นๆ ของบริษทัฯ) ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน AEC 

• เป็นผูน้าํทางดา้นอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวแ์ละจากอาหารทะเลใน AEC และตลาด

ในกลุ่มมุสลิม (โดยเฉพาะตลาดในตะวนัออกกลาง) 

• สร้างแบรนดอ์าหารแช่แขง็พร้อมรับประทานของ “ส.ขอนแก่น” ให้เป็นท่ีหน่ึงในใจของ

ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีประสบความสาํเร็จในการสร้างแบรนด์อาหารพื้นเมือง

และลูกช้ินปลา คือ “นึกถึงความอร่อย นึกถึง ส.ขอนแก่น” 

• เป็นผูน้าํทางดา้นราคา (Price Setter) โดยควบคุมตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากว่าคู่แข่ง 

โดยการพฒันาหรือการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพ่ือเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์  

• ในการขยายตลาดสู่ AEC ในช่วงเร่ิมตน้นั้น บริษทัฯ ใชน้โยบายแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายใน

แต่ละประเทศ โดยเนน้คุณสมบติัของตวัแทนจาํหน่ายนั้น ตอ้งมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี

ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

• สร้างโรงงานขนมขบเค้ียวแห่งใหม่ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง

ประเทศไทยและยกระดบัมาตรฐานโรงงานเพื่อส่งสินคา้เขา้ถึงใน EU ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ 

สามารถขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมใน AEC โดยเฉพาะอินโดนีเซียและ

มาเลเซีย (ซ่ึงทั้งสองประเทศมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่) รวมทั้งส่งออกไปยงัประเทศใน

ตะวนัออกกลาง และบริษัทฯ ยงัสามารถขยายตลาดสินคา้ขบเค้ียวจากเน้ือสัตว์ไปยงั

ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปและอเมริกาไดอี้กดว้ย 

• จดัสรรงบลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง

โดยทุกโครงการลงทุนตอ้งมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

• ให้ความสําคญักับการวิจัยและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองในการต่อยอดธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป รวมถึง

การควบคุมหรือลดตน้ทุนดว้ย 
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• การทาํการตลาดสินคา้แช่แขง็พร้อมรับประทานนั้น บริษทัฯ จะเนน้เฉพาะอาหารท่ีเป็นท่ี

นิยมบริโภคโดยทัว่ไปของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (ตวัอยา่งเช่น ขา้วขาหมู ขา้วหมู

แดง และขา้วผดักระเพรา เป็นตน้) โดยบริษทัฯ จะเน้นให้ความสําคญัต่อกระบวนการ 

พฒันาสินคา้ก่อนออกสู่ตลาด โดยตอ้งผา่นการทดสอบจนเป็นท่ียอมรับแลว้วา่มีความอร่อย 

สด สะอาด ไดม้าตรฐาน 

• จดัตั้งทีมการขายในตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade หรือตลาด TT) เพื่อรุก

ธุรกิจสู่ตลาด TT โดยใชน้โยบายดา้นราคาและคุณภาพของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมในการทาํ

ตลาด ซ่ึงบริษทัฯ มีความไดเ้ปรียบในดา้นผูบ้ริโภคท่ีมีความภกัดีในตราสินคา้ของบริษทัฯ 

(Brand Loyalty) ค่อนขา้งสูง 

• การขยายช่องทางจดัจาํหน่าย หรือกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ในรูปแบบร้านอาหาร และจุด

จาํหน่ายสินคา้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของบริษทัฯ เองและการทาํแฟรนไชส์ 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั 

บริษทัฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 80,850,000 บาท เป็น 242,550,000 บาท โดยออกหุ้นใหม่

จาํนวน 16,170,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการ

ถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ี

บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่มทุนดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2555 

• ครอบครัวรุจิราโสภณยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัฯ โดยถือ

หุน้ร้อยละ 56.36 ในบริษทัฯ (ณ 28 พฤศจิกายน 2556) 

• การเปล่ียนแปลงและพฒันาการดา้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัในปี 2556 มีดงัน้ี 

- บริษทัฯ แต่งตั้ งตวัแทนจาํหน่าย (Dealer) ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว โดยตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนรายใหญ่ราย

หน่ึงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมีเครือข่ายการ

กระจายสินคา้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

- เปิดร้านขา้วขาหมูยนูนานจาํนวน 4 สาขา โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเปิดตามสถานี

บริการนํ้ ามนัเป็นหลกั ซ่ึง 4 สาขาดงักล่าวตั้งอยูท่ี่สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก 

บางนา-ตราด กิโลเมตร 4.5 ( เป็นร้านคา้ตน้แบบ ) และอีก 3 สาขาท่ีสถานี

บริการนํ้ามนัป.ต.ท. ท่ีอยธุยา กิโลเมตร 55, ไพน์เฮิร์สท, และบางพนู  

https://www.google.co.th/search?rlz=1C2VQGG_enTH574TH574&biw=1366&bih=588&q=%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%97&spell=1&sa=X&ei=VTj8Ur2wEZHQrQeDnYDQAw&ved=0CCoQBSgA
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- จดัตั้งแผนกขายตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade หรือตลาด TT) 

เพื่อทาํการตลาดเชิงรุกในตลาด TT โดยเฉพาะสินคา้พ้ืนเมือง ซ่ึงบริษทัฯ มี

ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมในตลาด TT ค่อนขา้งตํ่า 

- บริษทัฯ ไดย้า้ยฐานการจา้งผลิต (OEM) จากประเทศสาธารณรัฐโปแลนด ์ไป

ยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้ระโยชน์เชิงตน้ทุนโลจิสติกส์

เพราะประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ติดกับสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงเป็น

ตลาดหลกั เพราะสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีคนเอเชียอยูค่่อนขา้งหนาแน่น

กวา่ประเทศอ่ืน นอกจากน้ียงัไดรั้บเง่ือนไขทางดา้นการคา้ท่ีดีกว่าการจา้งผลิต

ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยได้จดัตั้ งบริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

(เนเธอร์แลนด์) บี.วี. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด ์ ดาํเนินธุรกิจ

ดังกล่าว รวมทั้ งเป็นผูท้าํการตลาดสินคา้ของบริษทัฯ ในประเทศในกลุ่ม

ประชาคมยุโรป (ดาํเนินการแทนบริษทั ส.ขอนแก่น (อี.ยู.) จาํกดั ท่ีประเทศ

สาธารณรัฐโปแลนด)์ 
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2. Uลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งไดเ้ป็น 6 กลุ่มธุรกิจ/ ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพื้นเมือง) 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

3. อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร และเน้ือไก่ (Meat-Base-Snack) 

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน Ready-To-Eat (RTE) และ Ready-To-Heat (RTH) 

5. ธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurant 

6. ธุรกิจฟาร์มสุกรพนัธ์ุและสุกรขนุ  

โดยผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ (ไม่รวมธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจฟาร์มสุกร) ประมาณร้อยละ 

94 เป็นการจดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 6 สินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่

เป็นลูกช้ินปลา สาํหรับอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร มีการส่งออกเพียงไม่ก่ี

ประเทศ เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัท่ีประเทศไทยยงัคงไม่เป็นท่ียอมรับในเร่ืองการจดัการโรคปากเทา้เป่ือย 

ซ่ึงถือเป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ท่ีเป็นอุปสรรคสาํหรับผูแ้ปรรูปเน้ือสุกรเพื่อการส่งออกไปตลาดใน 

EU, ญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา 
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โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2554-2556 เป็นดงัน้ี 

  ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (1)             

-   ในประเทศ        808.8  39.3% 764.3 41.4% 750.9 44.2% 

-   ส่งออก          32.4  1.5% 27.1 1.5% 25.6 1.5% 

รวม        841.2  41.7% 791.4 42.9% 776.5 45.7% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (2)             

-   ในประเทศ        652.2  32.3% 551 29.8% 461.1 27.1% 

-   ส่งออก          65.3  3.2% 67.4 3.6% 72.9 4.3% 

รวม        717.5  35.5% 618.4 33.5% 534 31.4% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร (3)             

-   ในประเทศ          68.8  3.4% 104.2 5.6% 94.9 5.6% 

-   ส่งออก            5.4  0.3% 10.0 0.5% 8.5 0.5% 

รวม          74.2  3.7% 114.2 6.1% 103.4 6.1% 

4. อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน (4)             

-   ในประเทศ        165.9  8.2% 123.1 6.7% 92.3 5.4% 

-   ส่งออก            0.3  0.0% 2.9 0.2% 24.8 1.5% 

รวม        166.2  8.2% 126.1 6.9% 117.1 6.9% 

5. ร้านอาหาร (5)          31.4  1.6% 19.3 1.0% 8.8 0.1% 

รวม          31.4  1.6% 19.3 1.0% 8.8 0.5% 

6. การจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน (6)        162.4  8.0% 153.5 8.3% 142.2 8.4% 

รวม        162.4  8.0% 153.5 8.3% 142.2 8.4% 

ยอดขายรวม     1,993.0  98.7% 1,822.9 98.7% 1,682.0 98.9% 

รายไดอ่ื้น          26.3  1.3% 23.2 1.3% 18.1 1.1% 

รวมรายได้    2,019.2  100.0% 1,846.1 100.0% 1700.0 100.0% 
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 Uหมายเหตุ U (1) ดาํเนินงานโดย SORKON, SKKF  

(2) ดาํเนินงานโดย MFP, SKKF, SORKON 

(3) ดาํเนินงานโดย SORKON 

(4) ดาํเนินงานโดย SORKON 

(5) ดาํเนินงานโดย SORKON 

(6) ดาํเนินงานโดย SPS 

2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์ 

2.1.1 อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (อาหารพืน้เมือง) 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “อาหารพ้ืนเมือง” เป็นหน่ึงในธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯ โดยมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกท่ี

ดาํเนินการมาตั้งแต่เร่ิมเปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรดาํเนินการผลิตโดย

โรงงานทั้ง 2 แห่งของ SORKON คือ โรงงานท่ีบางพลีและโรงงานท่ีนครปฐม และมี SORKON 

และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย โดย SKKF จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย

ผลิตภณัฑ์ให้กบัตลาดสดในประเทศทั้งหมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดั

จาํหน่ายผลิตภณัฑผ์่านช่องทางอ่ืนๆ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวก

ซ้ือ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผูแ้ทนจาํหน่ายแบบขายตรงถึงผูบ้ริโภค และตลาดต่างประเทศผา่นทางผู ้

นาํเขา้ในต่างประเทศ โดยประเทศท่ีนาํเขา้คือ ฮ่องกง และมาเก๊า 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรืออาหารพื้นเมือง ประกอบดว้ย หมูหยอง  หมูแผ่น  กุนเชียง  

ไส้กรอกอีสาน หมูยอ แหนม ลูกช้ินหมู และอ่ืนๆ  ซ่ึงผลิตภายใตย้ี่ห้อ “ส. ขอนแก่น”,  “หมูดี”,  

“หมูเหาะ”, “หว้ยแกว้”, “บา้นไผ”่, “3 เหรียญทอง”, และ “หมูแชมป์”  

2.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 35 ของยอดขาย

รวม  ดาํเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  โดยมี SORKON และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดั

จาํหน่าย โดย SKKF จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กบัตลาดสดในประเทศ

ทั้งหมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 

ประกอบด้วยผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซ้ือ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผูแ้ทน

จาํหน่ายแบบขายตรงถึงผูบ้ริโภค และตลาดต่างประเทศผา่นทางผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ ประเทศท่ี
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นาํเขา้หลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป, องักฤษ, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, และ

ฮ่องกง โดยมีสดัส่วนยอดขายภายในประเทศและส่งออกอยูท่ี่ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั  

อาหารทะเลแปรรูปประกอบดว้ย ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้และลูกช้ินปลาหมึก โดยมีการแบ่ง

ผลิตภณัฑ์ตามเกรดคุณภาพเพื่อเป็นการเจาะตลาดบนและตลาดล่าง ปัจจุบนับริษทัฯ เป็นผูผ้ลิต

ลูกช้ินทะเลรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดในโมเดิร์นเทรดประมาณร้อยละ 80 

อาหารทะเลแปรรูปของบริษทั จะมีทั้งท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง และรับจา้งผลิต 

(OEM) โดยมีสัดส่วน 96 : 4 อาหารทะเลแปรรูปของบริษทัฯ เป็นการผลิตภายใตย้ี่ห้อ “แตจ๋ิ้ว”, 

“กวางเจา”, “เกาลูน”, “มหาชยั”, “โอเดง้”,  ”เยาวราช”, “เฮงเฮง”, “ไคเซน”, และ “ยมิู” 

ส่วนนํ้าพริกและนํ้าจ้ิมจะถูกรวมอยูใ่นสายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวตัถุดิบ

จาํพวกกุง้และปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยเป็นการผลิตภายใต้

ยี่ห้อของบริษทัฯ ทั้งหมด คือยี่ห้อ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมี SORKON เป็นผูท้าํการตลาด

และจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และ SKKF ทาํการจดัจาํหน่ายให้กบัตลาดสด โดยมี

ยอดขายนํ้าพริกและนํ้าจ้ิมคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 5 รวมอยูใ่นยอดขายอาหารทะเลแปรรูป 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินขา้งเคียงเพิ่ม 24 ไร่เศษท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการ

ขยายโรงงานโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 313 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาและ

ผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายฮาลาลเพื่อส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิม โดยการขยาย

โรงงานใหม่จะทาํใหก้าํลงัการผลิตลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็น 14,300 ตนัต่อปี (จากการผลิต 3 กะต่อวนั, 

300 วนัต่อปี) หรือเพิ่มข้ึน 5,300 ตนัต่อปีจากเดิมท่ีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี คาดวา่จะ

เร่ิมทยอยผลิตไดใ้นตน้ไตรมาสท่ี 3 ของปี 2557 

2.1.3 อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเนือ้สุกร 

อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON แต่งตั้ง

ใหบ้ริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่าย อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร ประกอบดว้ย 

หมูแผน่อบกรอบ หมูอบ ไก่อบ หมูแผน่ทอดกรอบ แคปหมู โดยเป็นการผลิตภายใตย้ีห่อ้ของตนเอง

ทั้งหมด คือยีห่อ้ “อองเทร่” และ “Moochi” โดยในปัจจุบนัเป็นการจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั 

โดยมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 7 ไปยงัฮ่องกง และมาเก๊า  

บริษทัฯ อยู่ระหว่างการสร้างโรงงานอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือไก่และอาหารทะเลท่ีจะ

ขอรับเคร่ืองหมายฮาลาล เพื่อการส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมโดยคาดว่าจะเร่ิมต้น

ดาํเนินการผลิตไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2557 
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2.1.4 อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหน่ึงของ SORKON ซ่ึงตั้งอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีบริษทัฯ ซ้ือทรัพยสิ์นมาจาก บริษทั นารายณ์

อินเตอร์ฟู้ ดส์ จาํกดั ในปี 2552 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ยอาหารแช่แขง็ทั้งอาหารคาวและ

ขนมหวาน โดยในปัจจุบนัจะเป็นการผลิตภายใตย้ีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) เป็นส่วนใหญ่ และไดมี้การ

เร่ิมผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของตวัเอง โดยในช่วงปลายปี 2555 ไดอ้อกผลิตภณัฑ์ขนมหวาน

ภายใตช่ื้อยี่ห้อ “tweet” โดยจดัจาํหน่ายผา่นห้างแมคโครเป็นหลกั และขายผา่นลูกคา้สถาบนัหรือ

ตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการด้านอาหาร (HoReCa) นอกจากน้ีโรงงานอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทานยงัเป็นครัวกลางในการจดัเตรียมอาหารเพื่อนาํไปจาํหน่ายยงัร้านอาหารประเภท QSR 

ภายใตแ้บรนด ์“แซบเอก็ซ์เพรส” และ “ยนูนาน” ของบริษทัฯ อีกดว้ย 

2.1.5 ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants 

บริษทัฯ ไดล้งทุนเปิดร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants ในปี 2553 ภายใตช่ื้อ

ร้าน “Zaap Express”  โดยเมนูอาหารส่วนใหญ่ ปรุงจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นส่วน ประกอบ

หลกั โดยใชพ้ื้นท่ีดา้นหนา้โรงงานท่ีบางพลีเปิดเป็นสาขาตน้แบบ หลงัจากนั้นจึงขยายสู่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีสาขาร้านอาหาร “Zaap Express” รวม 5 สาขา  

นโยบายทาํตลาดและพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ในปี 2556 บริษทัฯ จะเน้นต่อยอดการใชว้ตัถุดิบ

จากช้ินส่วนอ่ืนของหมูไปสู่เมนูอาหารใหม่ท่ียงัมีช่องว่างในการทาํตลาดและมีการแข่งขนัท่ีไม่

รุนแรงนกั ล่าสุดบริษทัฯ ไดเ้ปิดร้านขา้วขาหมู ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “ยนูนาน” เขา้มาทาํตลาด 

โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเนน้การเปิดร้านตามสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึง ณ ปลายปี 2556 มีสาขาร้านขา้วขา

หมูยูนนานรวม 4 สาขา การท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจเขา้ทาํการตลาดร้านขา้วขาหมูเน่ืองจากบริษทัฯ

เล็งเห็นว่าเป็นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของคนไทยและมีขนาดตลาดท่ีใหญ่ ประกอบกบับริษทัฯ มี

ความพร้อมทางดา้นวตัถุดิบและสูตรอาหารท่ีเป็นตน้ตาํรับจากมณฑลยนูนาน, ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน มาเป็นจุดขาย โดยเนน้เร่ืองสุขภาพ (ไม่มนั) ความสะอาด และรสชาติท่ีคงท่ี ซ่ึงเช่ือว่า

จะสร้างการรับรู้แบรนดร้์านขา้วขาหมู “ยนูนาน โดย ส.ขอนแก่น” ไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงท่ีผา่นมา ทุกสาขา

ท่ีเปิดกป็ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือบางสาขากดี็เกินคาดหมาย บริษทัฯ จึงตั้งเป้าภายในส้ิน

ปี 2557 จะมีการลงทุนขยายสาขาอยา่งนอ้ยประมาณ 8 สาขา 

 2.1.6 การทาํฟาร์มและการจําหน่ายสุกร 

เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คือ เน้ือหมู ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกั

ในการลงทุนในฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองนั้น เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
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วตัถุดิบ ช่วยให้บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดความเส่ียง

จากการขาดแคลนวตัถุดิบอีกดว้ย 

บริษทัฯ ทาํธุรกิจฟาร์มสุกรท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยวิธีการผสมพนัธ์ุเทียม เพื่อจาํหน่าย

เป็นสุกรพนัธ์ุใหก้บัผูเ้ล้ียงสุกรอีกต่อหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํหน่ายลูกสุกรขนุให้ผูเ้ล้ียงนาํไป

เล้ียงต่อ และจาํหน่ายสุกรขนุท่ีบริษทัฯ เล้ียงเองจนโตเตม็ท่ีใหก้บัโรงฆ่าสตัวอี์กดว้ย  

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.2.1 นโยบายการตลาด 

• บริษทัฯ ใชก้ลยทุธ์หลากตรา (Multi Brand Strategies) ในการทาํการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑข์อง

บริษทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ในทุกช่องทางการจดัจาํหน่าย โดย

สินคา้ทุกยี่ห้อของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัดีของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินคา้  

(Brand Loyalty) ค่อนขา้งสูง และจากกลยทุธ์น้ีเองมีส่วนทาํให้สินคา้กลุ่มอาหารพ้ืนเมืองและ

กลุ่มลูกช้ินปลามีสดัส่วนทางการตลาดสูงถึงร้อยละ 80 ในช่องทางโมเดิร์นเทรด 

นอกจากน้ี การใชก้ลยทุธ์หลากตรายงัส่งผลให้บริษทัฯ มีความคล่องตวัในการกระจายสินคา้ไป

ยงัช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกาํหนดราคาคุณภาพของ

ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมในแต่ละตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

• บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสินคา้ทั้งดา้นความสะอาด สุขอนามยัและ

รสชาติของอาหาร โดยเนน้กระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัโรงงานของบริษทัท่ีตั้งอยู่

ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ไดรั้บมาตรฐาน HACCP, GMP, ISO9200 และ BRC ใน

โรงงาน 

• รักษาความเป็นผูน้าํทางดา้นราคา โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมติั

อย่างต่อเน่ือง โดยการนาํเคร่ืองจกัรมาทดแทนแรงงานซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้

บริษทัฯ สามารถรักษาระดบัตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถเป็นผูน้าํทางดา้น

ราคาได ้

• ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัของบริษทั ประกอบดว้ย 
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(1) การจําหน่ายผ่านผู ้ค้า ส่งหรือปลีกขนาดใหญ่โดยตรง เ ช่น ซุปเปอร์มาร์ เก็ต          

ไฮเปอร์มาร์เก็ต (โมเดิร์นเทรด) และร้านสะดวกซ้ือ โดยในปัจจุบันช่องทาง        

โมเดิร์นเทรด ยงัเป็นช่องทางหลกัในการกระจายสินคา้ของบริษทั โดยเฉพาะสินคา้

พื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวประมาณร้อยละ 80 กระจายผา่นช่องทางน้ี 

(2) การจาํหน่ายผ่านผูค้า้ปลีกในตลาดสด ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสําคญัในการกระจายสินคา้

โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป ซ่ึงยอดขายประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มลูกช้ินปลา 

กระจายผา่นช่องทางน้ี 

(3) การจาํหน่ายผ่านตวัแทนจดัจาํหน่าย ซ่ึงเป็นช่องทางท่ีบริษทัเลือกใช้ในการกระจาย

สินคา้ประเภทอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร 

(4) การจาํหน่ายตรงสู่อุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน ตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการดา้นอาหาร

(Hotel Restaurant and Catering- HoReCa)  

(5) การจาํหน่ายตรงถึงผูบ้ริโภคผา่นร้านอาหารของบริษทัช่ือ “Zaap Express” และ  

“ยนูนาน” 

• ในภาพรวม บริษทัฯ ยงัคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม (Traditional 

Trade หรือตลาด TT) ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้ง

หน่วยงานขายสาํหรับตลาด TT ข้ึนมา เพ่ือทาํการตลาดในตลาด TT โดยเฉพาะ ทั้งน้ีบริษทัฯ มี

ศกัยภาพทั้งดา้นตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ คาดวา่การรุกทาํการตลาดในตลาด TT จะ

ช่วยเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่ม

อาหารพื้นเมือง 

2.2.2 สภาวะการแข่งขันและภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (อาหารพืน้เมือง) 

อุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองมีอตัราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 5-8 โดยเฉล่ียในช่วง 3-

5 ปีท่ีผา่นมา โดยปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงคือ อตัราการเจริญเติบโตของพื้นท่ีคา้ปลีกของประเทศ และ

อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตอาหารพื้นเมืองรายใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดในโมเดิร์นเทรดประมาณร้อยละ 80 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 20 เป็น

ของผูป้ระกอบการขนาดกลางตํ่ากวา่ 10 ราย ทั้งน้ีไม่นบัรวมจาํนวนท่ีผลิตในครัวเรือนนบัหลายร้อย

รายทัว่ประเทศ จากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการผลิตในเชิง Mass Production จึงไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน 

สามารถเป็นผูน้าํดา้นการปรับราคาขายได ้(Price Setter) 
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สาํหรับการแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) นั้น จะมีผูป้ระกอบการ

ขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และขนาดกลางกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค 

การลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรืออาหารพื้นเมืองท่ีมีกาํลงัการผลิตขนาด

ใหญ่นั้น มีการลงทุนค่อนขา้งสูงและตอ้งใช้ความรู้และทกัษะวิธีการ ประสบการณ์ (Technical 

Know How) อยา่งสูง ซ่ึงเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการเขา้สู่อุตสาหกรรมน้ีของผูป้ระกอบการราย

ใหม่ 

นอกจากนั้น ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดนั้น

ค่อนข้างสูง และผู ้ประกอบการต้องทํายอดขายให้ เ ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตกลงกับทาง

หา้งสรรพสินคา้ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในช่องทางการจดัจาํหน่าย

โมเดิร์นเทรดน้ีเช่นกนั 

ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

ธุรกิจสินคา้ทะเลแปรรูปท่ีมีขนาดใหญ่นับว่ามีผูป้ระกอบการอยู่น้อยราย ซ่ึงบริษทัฯ เป็น

หน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหญ่น้ี โดยผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งในตลาดมีความแตกต่างกนัพอสมควร 

โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามประเภทของวตัถุดิบท่ีใช ้ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 เป็นผูผ้ลิตอาหารทะเลแปรรูปโดยใชว้ตัถุดิบท่ีเรียกว่าซูริมิ (Surimi) ซ่ึงเป็น

เน้ือปลาท่ีผ่านกระบวนการบด แล้วล้างเพ่ือกําจัดเลือดและกล่ินคาว เหลือไว้เพียงเน้ือปลา

คุณภาพสูง โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย ปูอดัซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑท่ี์

ผลิตทั้ งหมด โดยอีกร้อยละ 40 เป็นผลิตภัณฑ์สไตล์อาหารญ่ีปุ่น ได้แก่ ปลาหลอด (Mame 

Chikuwa) ไส้กรอกแซลมอน เต้าหู้ปลา รวมทั้ งลูกช้ินปลา และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากกว่า 10 

รายการ โดยผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีจะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกัโดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 60-80 

โดยประมาณ 

กลุ่มที ่2 เป็นกลุ่มท่ีใชว้ตัถุดิบจากเน้ือปลาแล่เป็นหลกั โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีจะเป็น

กลุ่มลูกช้ินปลาทะเลท่ีนิยมบริโภคโดยทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มน้ี 

บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตลูกช้ินปลาทะเลรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมีส่วนแบ่งการตลาดใน

ช่องทางโมเดิร์นเทรดประมาณร้อยละ 80 ท่ีเหลือเป็นส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งจาํนวนประมาณ 

10 ราย 
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สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นตลาดสด นั้น บริษทัฯ ประมาณการว่ามีขนาดของตลาด

อยูท่ี่ประมาณ 2 พนัลา้นบาท โดยมีคู่แข่งซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลางอยูป่ระมาณ 25 

ราย โดยบริษทัฯ มีส่วนแบ่งการตลาดอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 19 ของตลาดสดน้ี 

อุตสาหกรรมผลิตลูกช้ินปลามีอตัราการเติบโตค่อนขา้งสูง โดยเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าประมาณร้อย

ละ 15 ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา (เทียบเคียงจากยอดขายของบริษทัฯ) ทั้งน้ี สาเหตุมาจากวิถีชีวิตของคน

ในเมืองท่ีเปล่ียนไป (Life Style) มีการรับประทานอาหารสาํเร็จรูปมากข้ึน กอปรกบัมีการขยาย

สาขาของร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอร์มาร์เก็ตมากข้ึน ทาํใหลู้กช้ินปลาเป็นท่ีนิยมสาํหรับผูบ้ริโภคท่ี

จะมีไวป้ระจาํบา้นเพื่อรับประทานกบับะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเคยทาํลูกช้ินปลาเองประสบปัญหาดา้นแรงงาน 

ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารจึงเลือกท่ีจะซ้ือลูกช้ินปลาจากตลาด HoReCa และตลาดสดแทน

การผลิตเอง 

ธุรกจิอาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเนือ้สัตว์ (Meat-Base-Snack) 

ขนาดตลาดของขนมขบเค้ียวโดยรวมคาดว่าจะอยู่ท่ีประมาณ 21,000 ลา้นบาท โดยมีอตัรา

การเติบโตเฉล่ียอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 13 โดยแบ่งเป็นการจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด

ประมาณร้อยละ 55 และผ่านช่องทางตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ประมาณร้อย

ละ 45 

โดยขนมขบเค้ียวประเภทมนัฝร่ัง (Potato Chip) มีสัดส่วนสูงสุดถึงร้อยละ 35 รองลงมาคือ 

ขนมข้ึนรูปร้อยละ 27, สาหร่ายทะเลร้อยละ 10, ปลาเส้นร้อยละ 8, ถัว่ต่างๆ ร้อยละ 7, ปลาหมึก  

ร้อยละ 5, ขา้วเกรียบกุง้ร้อยละ 8 

ขนมขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์ (Meat-Base-Snack) นั้น มีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียว

ภายใตสิ้นคา้ยีห่อ้ “ อองเทร่ (Entrée) ” และ “ มูชิ (Moochi) ” โดยมีบริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั เป็นผูจ้ดั

จาํหน่าย 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมขนมขบเค้ียว คือภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน

ส่วนการใชจ่้ายบริโภคภาคครัวเรือน ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี 2556 ท่ีผา่นมา ภาคครัวเรือนลดการใช้

จ่ายในส่ิงท่ีไม่จาํเป็นลง ส่งผลให้ในปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวต่าง

ไดรั้บผลกระทบในวงกวา้ง 

กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat : RTE) 
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ขนาดธุรกิจอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน (RTE) ของประเทศไทย โดยรวมอยูท่ี่ประมาณ 

4,000 ลา้นบาท โดยมีอตัราการเจริญเติบโตเฉล่ียท่ีร้อยละ 15-20 ต่อปี เป็นธุรกิจท่ีมีคู่แข่งขนันอ้ย

ราย โดยผูป้ระกอบการรายใหญ่ 4 ราย มีส่วนแบ่งการตลาดรวมกนัท่ีประมาณร้อยละ 72 โดยจดั

จาํหน่ายผา่นช่องทางร้านสะดวกซ้ือ (Convenience Store), ซุปเปอร์มาร์เกต็ เป็นหลกั 

นอกจากอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน (RTE) แลว้ยงัมีอาหารแช่แขง็พร้อมอุ่นรับประทาน 

Ready-To-Heat (RTH) ไดแ้ก่ เน้ือสัตว ,์ อาหารทะเลแช่แข็ง, เบเกอร่ี, ขนมหวาน และต่ิมซํา      

(ขนมจีบ ซาลาเปา) เป็นตน้ ซ่ึงมีขนาดของตลาดอยู่ท่ีประมาณ 7,000 ลา้นบาท โดยเน้นการจดั

จาํหน่ายผา่นช่องทางตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีใหบ้ริการดา้นอาหาร HoReCa และเพื่อการส่งออกเป็นหลกั 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตอาหารพ้ืนเมือง, อาหารขบเค้ียวท่ีผลิตจากเน้ือสัตว,์ และอาหาร

แช่แขง็พร้อมรับประทาน ไดแ้ก่ เน้ือสุกร และช้ินส่วนของสุกร ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 70 ของวตัถุดิบท่ี

ใชใ้นการผลิตทั้งหมด โดยซ้ือจากบริษทัผูค้า้ท่ีผา่นเกณฑม์าตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ และไดรั้บ

การรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ วัตถุดิบอ่ืนๆ ได้แก่ 

เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ วตัถุดิบ        

บางประเภท ไดแ้ก่ ไสส้ด ไสส้งัเคราะห์ สัง่ซ้ือจากต่างประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ โดย

มีสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบรวม 

สาํหรับการผลิตลูกช้ินปลา บริษทัฯ สัง่ซ้ือปลาทะเลสดจากผูค้า้ภายในประเทศเป็นการทัว่ไป 

บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ปลาสดแช่แขง็ในปี 2556 ท่ีผา่นมา (คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10) โดย

นาํเขา้โดยตรงจากผูค้า้ในต่างประเทศ  

บริษทัฯ จาํหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐานดา้น

ผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตท่ีสูงและเขม้งวด วตัถุดิบบางประเภทท่ีนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต

ตอ้งสั่งซ้ือจากแหล่งซ่ึงผ่านการรับรองจากประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเท่านั้น ส่งผลให้การ

จดัหาวตัถุดิบดงักล่าวจาํกดัอยูเ่ฉพาะผูส่้งมอบท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกบัผูส่้งมอบรายอ่ืน 

2.4 การผลติและกาํลงัการผลติ  

(ก) SORKON มีโรงงานผลิตจาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 
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 - โรงงานบางพลี ตั้งอยู่เลขท่ี 44/4 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตาํบลราชาเทวะ หมู่ท่ี 13 

อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกาํลงัการผลิตสินคา้พ้ืนเมืองประเภท

อาหารสด (แหนม, หมูยอ, ไส้กรอกอีสาน, ลูกช้ินหมู) ท่ี 10,000 ตนัต่อปี (ผลิต 2 กะ

ต่อวนั) และมีกาํลงัการผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวอ์ยูท่ี่ 900 ตนัต่อปี (ผลิต 

2 กะต่อวนั) 

- โรงงานนครปฐม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 114 หมู่ท่ี 8 ถนนไผล้ิ่นชา้ง ตาํบลบ่อพลบั อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารพื้นเมืองประเภทอาหารแห้ง (กุนเชียง, 

หมูหยอง, หมูแผน่) ท่ี 1,100 ตนัต่อปี (ผลิต 2 กะต่อวนั) 

 -   โรงงานมหาชัย ตั้ งอยู่เลขท่ี 39/61 หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรม

สมุทรสาคร ตาํบลบางกระเจา้ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมี

กาํลงัการผลิตอาหารแช่แขง็ท่ี 4,400 ตนัต่อปี (ผลิต 2 กะต่อวนั) 

 (ข) MFP มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขท่ี 71/11 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมือง

สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ี 9,000 ตนัต่อ

ปี  (ผลิต 3 กะต่อวนั) จะเพิ่มเป็น 14,300 ตนัต่อปี (ผลิต 3 กะต่อวนั) ในตน้ไตรมาสท่ี 3 

ปี 2557 และในปี 2557 ประมาณไตรมาสท่ี 4 MFP จะเร่ิมผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจาก

เน้ือสตัวแ์ละอาหารทะเลท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายการคา้ฮาลาล โดยมีกาํลงัผลิตท่ี 800 ตนัต่อ

ปี (ผลิต 2 กะต่อวนั) 

(ค)  SPS มีฟาร์มสุกร 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง จงัหวดั

นครราชสีมา 30320 

2.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้เป็นหลกั ซ่ึงทั้ง

พลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้ต่างเป็นพลงังานสะอาด จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งระบบกาํเนิดไฟฟ้าชีวะมวลจากมูลสุกร เพ่ือผลิตไฟฟ้าใชเ้องในฟาร์ม

สุกรท่ีปากช่อง นอกจากเป็นการลดตน้ทุนการผลิตแลว้ บริษทัฯ ยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

พลงังานและส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย 

บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานและปรับปรุงสถานท่ีบริเวณ

บริษทัใหพ้นกังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึน รวมถึงไดว้่าจา้งบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสัมปทานอยา่ง

ถูกตอ้งตามกฎหมายจากองค์การบริหารส่วนตาํบลให้เป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อนาํไป

กาํจดัดว้ยกรรมวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนนํ้ าท้ิงจากโรงงานไดผ้่านการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าท้ิง และมี

การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของนํ้าท้ิงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลาํคลองสาธารณะ 
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3. ปัจจยัความเส่ียง 

3.1 การพึง่พงิผู้จัดจําหน่าย 

สินคา้ของกลุ่มบริษทัฯ โดยเฉพาะอาหารพ้ืนเมือง, อาหารขบเค้ียว, และอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทาน ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 พ่ึงพาการจดัจาํหน่ายผา่นหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ซ่ึงมีอาํนาจ

ต่อรองสูง หากห้างคา้ปลีกเหล่านั้นปฏิเสธการนาํผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ วางจาํหน่าย อาจส่งผลกระทบ

ต่อยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรกต็ามสินคา้ของกลุ่มบริษทัไดรั้บความนิยมสูง และมีกลุ่มผูบ้ริโภคประจาํเป็นจาํนวนมาก 

เน่ืองมาจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ซ่ึง

สร้างยอดขายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีอาํนาจต่อรองในการขายสินคา้ใน

ระดบัหน่ึงเช่นกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มข้ึน เพ่ือเป็นแหล่งรายไดใ้หม่อีก

ทางหน่ึง และเป็นช่องทางให้บริษทัฯ สามารถกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ไปสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ซ่ึง

แนวโนม้จะมีสดัส่วนรายไดร้วมสูงกวา่อาหารพื้นเมืองในอนาคต 

 

3.2 ความผนัผวนของราคาเนือ้สุกร 

ราคาของเน้ือสุกร (ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวจาก

เน้ือสัตว ์รวมทั้งอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน) มีความผนัผวนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ทาง

การเกษตร ซ่ึงการสูงข้ึนของราคาเน้ือสุกรมีผลโดยตรงต่อกาํไรขั้นต้นของบริษทัฯ ค่อนขา้งมาก 

เน่ืองจากอาหารพื้นเมือง อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและอาหารขบเค้ียวจากเน้ือสัตว ์รวมกนัมี

สัดส่วนถึงร้อยละ 54 ของยอดขายรวมของบริษทัฯ อย่างไรก็ดี บริษทัฯ ติดตามและวิเคราะห์การ

เปล่ียนแปลงแนวโน้มของราคาเน้ือสุกรอย่างใกลชิ้ด และมีการกกัตุนวตัถุดิบในช่วงราคาตํ่า ซ่ึงโดย

เฉล่ียจะมีการสาํรองวตัถุดิบจาํพวกเน้ือสตัวไ์วเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชค้ราวละ 3-6 เดือน (ข้ึนอยูก่บั

สถานการณ์) เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิต อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางดา้นราคา 

ดงันั้นท่ีผ่านมาบริษทัฯ สามารถข้ึนราคาสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ีการมีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยใหก้าํไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมาก

จนเกินไป เพราะในขณะท่ีราคาสุกรสูงนั้นธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงตามไปดว้ย จึง

สามารถชดเชยกาํไรขั้นตน้จากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้

 

3.3 โรคระบาดในสุกร 
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โรคระบาดในสุกรส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดจ้ากการทาํฟาร์ม เพื่อเป็นการลดความเส่ียง 

บริษทัฯ จึงได้มีการคน้ควา้พฒันาระบบการจัดการฟาร์ม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุม

คุณภาพการผลิตอย่างเขม้งวด เพื่อลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพ่ือสร้างความมัน่ใจในความ

ปลอดภยัของสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ในดา้นทาํเลท่ีตั้งของฟาร์มสุกรของบริษทัฯ มีภูเขาลอ้มรอบ เสมือน

เป็นแนวกาํแพงท่ีสะกดักั้นโรคระบาดจากฟาร์มอ่ืน ซ่ึงทาํให้แพร่ระบาดมาสู่ฟาร์มของบริษทัฯ ไดย้าก

ข้ึน 

 

3.4 การขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากลกัษณะขั้นตอนการผลิตของบริษทัฯ ยงัตอ้งอาศยัแรงงานเป็นจาํนวนมาก ในการแปร

รูปวตัถุดิบ  แรงงานในทอ้งถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการดาํเนินการผลิต ซ่ึง

บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในดา้นต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่

ตลอดเวลา นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเนน้ให้มีการฝึกฝนและการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทุก

ขั้นตอน อีกทั้งบริษทัฯ มีแผนการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคนอยา่งต่อเน่ือง  

 

3.5 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษทัฯ  มีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน

สดของบริษทัฯ  เน่ืองจากเงินกูเ้ป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดล้ดความ

เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 161.7 ลา้นบาท ในปี 2555 

เพื่อนาํเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนั

การเงิน ทาํใหค้วามเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียลดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ส่งออกสินคา้

จาํนวนหน่ึงไปขายยงัต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 90 ของยอดส่งออก การตั้งราคา

ขายสินคา้นั้นเป็นการตั้งราคาขายเป็นเงินสกลุบาท ดงันั้นความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึน

เฉพาะในช่วงของการโอนเงินจากต่างประเทศจนถึงการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ซ่ึง

บริษทัฯ ไดป้้องกนัความเส่ียงโดยการทาํสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวทุ้กคร้ังท่ีมีการ

ส่งออก 

 

3.6 ความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอํานาจในการบริหาร   

บริษัทฯ  



   

20 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ  ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 56.36 ของทุนท่ี

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ส่งผลใหค้รอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขา้มามีอาํนาจ

ในการบริหารจดัการบริษทัฯ ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ  รวมถึงสามารถ

ท่ีจะรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บเสียงขา้งมาก

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้แต่อย่างไรก็ตาม

ครอบครัวรุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพื่อให้การ

บริหารงานและดาํเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละมีการถ่วงดุล  บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง

บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเขา้มากาํกบัดูแล ซ่ึงเป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. Uทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สินถาวรหลกั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ทีด่ิน (กรรมสิทธ์ิเป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 

ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ 

1.1 ท่ีดิน 1 แปลง, 81 ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่

พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ใชเ้ป็นท่ีตั้ง

ของอาคารสาํนกังานใหญ่ 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

 6.48 ท่ีดินทั้งหมดติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 255 ลา้น

บาท  

1.2 ท่ีดิน 1 แปลง, 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา, 

ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี สมุทรปราการ, เป็นท่ีตั้ง

ของสาํนกังานและโรงงานมี 4 อาคาร 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

 94.34 ท่ีดินทั้งหมดติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 255 ลา้น

บาท 

1.3 ท่ีดิน 3 แปลง รวมเน้ือท่ี 4 ไร่ 3 งาน 36 

ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, เป็น

ท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

 21.30 ท่ีดินทั้งหมดติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 188 ลา้น

บาท 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 

ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1.4 ท่ีดิน 10 แปลง 33 ไร่ 3 งาน 99.1 

ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, ใช้

เป็นท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

MFP  

เป็นเจา้ของ 

56.18 ท่ีดินทั้งหมดติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 358 ลา้น

บาท 

1.5 ท่ีดิน ภบท.5 1 แปลง เน้ือท่ีดิน 90 

ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ ต.พญาเยน็ อ.ปากช่อง 

นครราชสีมา, ใชเ้ป็นท่ีตั้งของแหล่งนํ้าและ

เคร่ืองสูบนํ้าเพื่อนาํนํ้ ามาใชใ้นโรงเรือน

เล้ียงสุกร 

SPS  

ผูถื้อครอง 

0.5 ไม่มีภาระ

ผกูพนั 

2. ท่ีดินรอการพฒันา 

2.1 ท่ีดินจาํนวน 27 แปลง รวมเน้ือท่ี 477 

ไร่ 1 งาน 45.8 ตารางวา, เป็นท่ีดินเพื่อการ

ลงทุน 

- แก่งคอย สระบุรี 26 แปลง 471 ไร่ 4 งาน   

  146 ตารางวา 

- สามพราน นครปฐม 1 แปลง 5 ไร่ 

 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

62.53  - แก่งคอย 

สระบุรี 26 

แปลง 471 ไร่ 4 

งาน 146 ตาราง

วา 

ติดภาระคํ้า

ประกนักบั

สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 255 

ลา้นบาท 

- สามพราน 

นครปฐม 1 

แปลง 5 ไร่ 

ติดภาระคํ้า

ประกนักบั
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 

ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 184 

ลา้นบาท  

2.2 ท่ีดิน 147 แปลง 314 ไร่ 160 ตารางวา, 

ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี, เป็นท่ีดินเพื่อ

การลงทุน 

MFP  

เป็นเจา้ของ 

106.02 - แก่งคอย 

สระบุรี 23 

แปลง 275 ไร่ 

91 ตารางวา ติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 358 ลา้น

บาท  

- ท่ีดินส่วนท่ี

เหลือไม่มีภาระ

ผกูพนั 

2.3 ท่ีดิน 58 แปลง รวมเน้ือท่ีดิน 625 ไร่ 

93.20 ตารางวา , เป็นท่ีดินเพือ่การลงทุน 

ดงัน้ี 

- แก่งคอย สระบุรี 50 แปลง 592 ไร่ 3 งาน   

  239 ตารางวา 

- เมือง ราชบุรี 5 แปลง 31 ไร่ 2 งาน  

  1 ตารางวา 

- พระโขนง กรุงเทพฯ 2 แปลง 57 ตารางวา 

- ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 1 แปลง 97 ตารางวา 

SKKF  

เป็นเจา้ของ 

163.54 - แก่งคอย 

สระบุรี จาํนวน 

6 แปลง ติด

ภาระคํ้าประกนั

กบัสถาบนั

การเงิน ใน

วงเงิน 60 ลา้น

บาท 

- ท่ีดินส่วนท่ี

เหลือไม่มีภาระ

ผกูพนั 

 



   

24 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

2) สัญญาเช่าทีด่ิน และ/หรือส่ิงปลูกสร้าง (ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

1. สญัญาเช่าอาคารพิบูลเวศม ์2 (ตึกหลงั, เลขท่ี 

259/17) ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2552 ถึง 31 ก.ค. 2559 ซ่ึง

ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ  2 ปี  7 เดือน, ใชเ้ป็นอาคาร

สาํนกังานใหญ่, ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

45,000 บาท/ เดือน 

2. สญัญาเช่าอาคารพิบูลเวศม ์สาขา 2 (เลขท่ี 420) 

ตั้งแต่วนัท่ี 16 ม.ค. 2555 ถึงวนัท่ี 15 ม.ค. 2558 ซ่ึง

ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 ปี  0.5 เดือน, ใชเ้ป็น

อาคารสาํนกังานสาขา ตั้งอยูท่ี่พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

150,000 บาท/ เดือน 

3. สญัญาเช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน 

ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ค. 2556 - 30 เม.ย. 

2557 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 4 เดือน กบับริษทั 

เมโทร อะโกรอินดสัทรี จาํกดั เม่ือครบกาํหนด

ระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าเช่าต่อไปได้

อีก โดยตกลงอตัราค่าเช่าและต่อสญัญากนัใหม่, ใช้

เป็นสาํนกังานและโรงงานผลิตหมูหยอง ตั้งอยูท่ี่

นครปฐม 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

70,000 บาท/ เดือน  

 

4. สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ระยะยาว 9 ปี 

นบัจากวนัท่ี 1 ก.ค. 2553  จาํนวน 2 แปลง, 4 ไร่ 3 

งาน 76 ตารางวา และ 6 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา ซ่ึง

ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 5 ปี 6 เดือน, ใชเ้ป็นอาคาร

ผลิตจาํนวน 2 อาคาร เป็นท่ีตั้งของบ่อบาํบดันํ้าเสีย

บ่อท่ี 4 และท่ีดินท่ีเหลือมีไวเ้พื่อการขยาย ตั้งอยูท่ี่บาง

พลี สมุทรปราการ 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

-1 ก.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 

2554 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

102,500 บาท  

-1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 

2555 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

112,750 บาท 

-1 ก.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 

2556 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

123,000 บาท 

-1 ก.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 

2557 อตัราค่าเช่าเดือนละ 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

133,250 บาท 

-1 ก.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 

2558 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

143,500 บาท 

-1 ก.ค. 2558 – 30 มิ.ย. 

2559 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

153,750 บาท 

-1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 

2560 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

164,000 บาท 

-1 ก.ค. 2560 – 30 มิ.ย. 

2561 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

174,250 บาท 

-1 ก.ค. 2561– 30 มิ.ย. 2562 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 

184,500 บาท 

5. สิทธิการแบ่งเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโกดงัระยะยาว 

28 ปี 9 เดือน ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 6 ปี 9 เดือน 

โดยจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบับริษทั ลาฟแลนด ์

จาํกดั, เป็นคลงัเกบ็สินคา้/พสัดุภณัฑข์องบริษทั ตั้งอยู่

ท่ีบางพลี สมุทรปราการ 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

-ก.ค. 2534 – มิ.ย. 2544 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 400 

บาท 

-ก.ค. 2544 – มิ.ย. 2554 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 600 

บาท 

-ก.ค. 2554 – มี.ค. 2563 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 800 

บาท 

6. สิทธิการแบ่งเช่าท่ีดินพร้อมอาคารโกดงัระยะยาว 

28 ปี 5 เดือน ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 6 ปี 5 เดือน 

โดยจดทะเบียนสิทธิการเช่ากบับริษทั ลาฟแลนด ์

จาํกดั, เป็นคลงัเกบ็สินคา้/พสัดุภณัฑข์องบริษทั ตั้งอยู่

ท่ีบางพลี สมุทรปราการ 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

-ก.ค. 2534 – มิ.ย. 2544 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 400 

บาท 

-ก.ค. 2544 – มิ.ย. 2554 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 600 



   

26 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

บาท 

-ก.ค. 2554 – พ.ย. 2562 

อตัราค่าเช่าเดือนละ 800 

บาท 

7. สญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 

2556 – 31 ก.ค. 2559 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 2 ปี 

7 เดือน  จาํนวน 82 ตารางวา, ใชเ้ป็นท่ีจอดรถยนต ์

ตั้งอยูท่ี่ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SORKON 

เป็นผูเ้ช่า 

-1 ส.ค. 2556 – 31 ก.ค. 

2558  อตัราค่าเช่าเดือนละ 

20,000 บาท 

-1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 

2559 อตัราค่าเช่าเดือนละ 

21,000 บาท 

8. สญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 

2555 – 30 ก.ย. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 ปี 

9 เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 368 ไร่ 72 ตารางวา, ใช้

เป็นท่ีตั้งสาํนกังานและโรงเรือนรวม 30 หลงั ตั้งอยูท่ี่ 

อ.ปากช่อง นครราชสีมา 

SPS  

เป็นผูเ้ช่า 

441,816 บาท/ปี 

 

3) ส่ิงปลูกสร้าง 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556  

ภาระผูกพนั 

1. อาคารพิบูลเวศม ์1 (ตึกหนา้, เลขท่ี 

259/13), ตั้งอยูท่ี่พระโขนง 

กรุงเทพมหานคร, ใชเ้ป็นอาคาร

สาํนกังานใหญ่ 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

2.85 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน

วงเงิน 255 ลา้นบาท  

2. อาคารบางพลี, ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี 

สมุทรปราการ, ใชเ้ป็นโรงงานและ

สาํนกังาน 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

6.84 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน

วงเงิน 255 ลา้นบาท 

3. อาคารร้านอาหารแซบ, ตั้งอยูท่ี่      

อ. บางพลี สมุทรปราการ, ใชเ้ป็น

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

3.41 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556  

ภาระผูกพนั 

ร้านอาหาร วงเงิน 255 ลา้นบาท  

4. อาคารโรงงานผลิตอาหารแช่แขง็, 

ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, ใชเ้ป็น

โรงงานมหาชยั 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

22.66 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน

วงเงิน 188 ลา้นบาท 

5. ส่วนปรับปรุงอาคารท่ีนครปฐม SORKON 

เป็นเจา้ของ 

0.18 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ส่วนปรับปรุงอาคารร้านแซบ 4 

สาขา 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

10.76 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

7. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง, ตั้งอยูท่ี่

มหาชยั อ.เมือง สมุทรสาคร ใชเ้ป็น

โรงงาน  MFP 

MFP  

เป็นเจา้ของ 

 8.78 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน

วงเงิน 358 ลา้นบาท 

8. อาคารสาํนกังาน, โรงเรือนรวม 30 

หลงั และโรงงานผลิตอาหารสตัว,์ 

ตั้งอยูท่ี่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา, ใช้

เป็นโรงงาน SPS 

SPS  

เป็นเจา้ของ 

32.2 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

9. อาคารท่ี SKKF SKKF 

เป็นเจา้ของ 

0.21 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

 

4) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

ภาระผูกพนั 

1. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้น

โรงงาน 3 โรง เพื่อผลิตอาหารแปรรูป

จากเน้ือสุกร, ผลิตอาหารทะเลแปรรูป

, ผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากจากเน้ือ

สุกร, ผลิตอาหารแช่แขง็พร้อม

รับประทาน, ผลิตวตัถุดิบสาํหรับ

สาํหรับธุรกิจร้านอาหาร QSR 

SORKON 

เป็นเจา้ของ 

40.57 ลา้นบาท                                        เคร่ืองจกัรโรงงานท่ี

บางพลีและท่ีมหาชยั

มูลค่า 2.5 ลา้นบาท ติด

ภาระคํ้าประกนักบั

สถาบนัการเงิน ใน

วงเงิน 188 ลา้นบาท 

ส่วนเคร่ืองจกัรและ
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2556 

ภาระผูกพนั 

อุปกรณ์ท่ีเหลือไม่มี

ภาระผกูพนั 

2. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้น

โรงงาน 1 โรง เพื่อผลิตอาหารทะเล

แปรรูป 

MFP  

เป็นเจา้ของ 

11.33 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ SPS 

เป็นเจา้ของ 

 4.97 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินเพิ่ม 24 ไร่ ท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการขยายโรงงาน

โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 313 ลา้นบาท เพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาและผลิตอาหารขบ

เค้ียวท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายฮาลาล เพื่อจาํหน่ายไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิม โดยการขยายโรงงานใหม่

จะทาํใหก้าํลงัการผลิตลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็น 14,300 ตนัต่อปี (จากการผลิต 3 กะต่อวนั, 300 วนัต่อ

ปี) จากเดิมท่ีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะเร่ิมทยอยผลิตไดใ้นตน้ไตรมาสท่ี 3 

ของปี 2557 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหก้รรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานในกิจการของ

บริษทัยอ่ย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัในกลุ่มยงัมี

การประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและกาํหนด

เป้าหมาย 

 

ในการพจิารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแต่ละ

บริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่ม

สายธุรกิจใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 

 

 

 



   

29 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 -  ไม่มี -  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอืน่ 

(1)  บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี      

พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ: ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสัตวแ์ละอาหาร

ทะเล 

เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

Website: 3TUhttp://www.sorkon.co.thU3T 

E-mail: 3TUpresident@sorkon.co.thU3T 

ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท ชาํระเต็มมูลค่าแลว้ แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 

24,255,000 หุน้ 

หุ้นทีจํ่าหน่ายได้ทั้งหมด: 24,255,000 หุน้ 

 

(2) นิติบุคคลทีบ่ริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไปของจํานวนหุ้นทีจํ่าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 

2.1 บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จํากดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/17 ชั้น 1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี      

พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ: ขายส่ง และขายปลีก อาหารท่ีเป็นผลผลิตจาก บริษทั ส. ขอนแก่น

ฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั เฉพาะ

ส่วนของตลาดสด และนอกหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั  

ทุนจดทะเบียน: 120,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 12,000,000 หุน้ 

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

 

2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์ 13 ถนนสุขมุวิท 71 (ปรีดี พนมยงค)์ 

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ: ผูผ้ลิต และแปรรูปอาหารทะเล เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ นํ้ าพริก 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: 

ทุนจดทะเบียน: 

หุน้สามญั 

85,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 17,000,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.33 

 

2.3 บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 

30320 

ประเภทธุรกจิ: ฟาร์มสุกร 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: 

ทุนจดทะเบียน: 

หุน้สามญั 

45,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 4,500,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 

  

2.4 บริษัท ส. ขอนแก่น (อยูี) จํากดั                 
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ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่:  Wernyhory, 1 A Str. 02-727, Warsaw, Poland 

ประเภทธุรกจิ: ทาํการตลาดผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป

โดยบริษทัฯ จา้งผูผ้ลิตในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้

พื้นเมือง 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 

ทุนจดทะเบียน: 

5,000 หุน้ 

50,000 Zloty (ประมาณ 500,000 บาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 90 

2.5 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี                 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: Bulderweg 45, 1332 BA, Almere, The Netherland 

ประเภทธุรกจิ: ดาํเนินธุรกิจคา้ส่งผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ (โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศ

เนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ – OEM) โดยมีกลุ่มลูกคา้คือประเทศใน

กลุ่มประชาคมยโุรป รวมถึงองักฤษ  

โทรศัพท์: +31 616485383 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 

ทุนจดทะเบียน: EUR 100 (ประมาณ 4,437 บาท) ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 

 

2.6 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จํากดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/17 ชั้น 2 ซอยปรีดี พนมยงค ์ 13 ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี   

พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ: ศูนยจ์าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โทรศัพท์: (02) 391-1010 

โทรสาร: (02) 391-1792 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
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ทุนจดทะเบียน: 14,700,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 1,470,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 13.33 

(3)  บุคคลอ้างองิอืน่ๆ 

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ช่ือ: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: (02) 359-1200-1 

โทรสาร: (02) 359-1262-3 

 

(ข) ผู้สอบบัญชี  

ช่ือ: บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพลก็ซ์ 

193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 264-0777 

(02) 264-0789 

ช่ือผู้สอบบัญชี: 1. นายโสภณ         เพิ่มศิริวลัลภ    ทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/ หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสุวรรณกลุ  ทะเบียนเลขท่ี 3516 และ/ หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ    ทะเบียนเลขท่ี 4521 และ/ หรือ 

4.   นายชยพล          ศุภเศรษฐนนท ์ ทะเบียนเลขท่ี 3972 

  

(ค)  ทีป่รึกษากฎหมายภาษีอากร 

ช่ือ: บริษทั แทก็ซ์สเปเชียลลิสท ์จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 168/3 ซอยลาดพร้าว 71  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 
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กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 514-4334 

(02) 514-4424 

 

(ง)  ทีป่รึกษากฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ช่ือ: บริษทั สาํนกังานกฎหมายสหการ จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 

10900 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 954-3090-4  

(02) 953-8225 
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ส่วนที ่ 2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 242,550,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 24,255,000 หุ้น     

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เรียกชาํระแลว้ 24,255,000 หุน้ เป็นทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ 242,550,000 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556 

ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

1. ครอบครัว รุจิราโสภณ 

          นายเจริญ รุจิราโสภณ 

          นางนิรมล รุจิราโสภณ 

          นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

          นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 

          นายจรัสภล รุจิราโสภณ 

13,671,310 

7,414,058 

4,327,349 

950,367 

840,950 

138,586 

56.36 

30.57 

17.84 

3.92 

3.47 

0.57 

2. ครอบครัว พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค  

          นายสุวทิย ์พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

          น.ส.วินธนี  พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

          นางวิภาพร พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

1,583,700 

732,800 

487,200 

320,200 

43,500 

6.53 

3.02 

2.01 

1.32 

0.18 

3. DBS BANK LTD - CLIENT A/C     

    SG1100173011 
942,500 3.89 

4. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 820,874 3.38 

5. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 558,840 2.30 

6. พนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ โดยบริษทัหลกัทรัพย์

จดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย)จาํกดั 

487,500 2.01 
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ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

7. บมจ. นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) 443,900 1.83 

8. นายสาธิต  วิทยากร 441,700 1.82 

9. นางอรพรรณ  อสัสมงคล 440,942 1.82 

10. นายสุชน  สิมะกลุธร 292,700 1.21 

รวม 19,683,966 81.15 

 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อืน่ 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดอ้อกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange – B/E) ระดมเงินทุนระยะสั้นโดยตรง

จากตลาดทุน จาํนวนเงินรวม 120 ลา้นบาท โดยตัว๋มีอายปุระมาณ 3 เดือน โดย ณ ส้ินธนัวาคม 2556 

บริษทัฯ ไม่มียอดตัว๋แลกเงินคงคา้งท่ียงัไม่ไดไ้ถ่ถอน 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิยกเวน้มีเหตุจาํเป็นในการใช้

เงินเพื่อการลงทุนหรือขยายกิจการ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ ซ่ึงจะพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของ

ผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั  

บริษทัย่อย ทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั (2) บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด 

จาํกดั (3) บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ 

และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษทั 

 

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี 

 2556 2555 2554 2553 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 3.78 4.93 7.87 8.07 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 2.43 3.00 1.50 1.25 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ* (%) 64.67% 73.38% 19.06% 15.61% 

 

*อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ = เงินปันผล / กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
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8. โครงสร้างการจดัการ 

กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และ

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยโครงสร้างคณะกรรมการ 

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน จากกรรมการบริษทัทั้งหมด 9 ท่านหรือเกินหน่ึงในสามของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ทาํใหมี้การตรวจสอบและการถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซ่ึง

เป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ

งบการเงินรวมทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบได ้โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (คุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี 

และความรับผดิชอบของกรรมการตรวจสอบตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหวัขอ้ 9.2 และ 9.3)   

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ 

6.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ 

7.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

9.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ

มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตาม

กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการ

บริหาร อาํนาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และรายการอ่ืนใดท่ี

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกาํหนด  

3. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี

ไดรั้บอนุมติั   

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 

5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแล

ใหมี้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. กาํกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการ

บริหารจดัการความเส่ียง การรายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน 

โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และคาํนึงถึงความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ มีความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง

เพียงพอ 

9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอเร่ืองต่าง ๆ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  

10. แต่งตั้ งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ  

บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น ตลอดจนให้คาํแนะนาํแก่

กรรมการและบริษทัฯ ในการปฏิบติัตนและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 
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คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดการประชุมทุกไตรมาส และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความจาํเป็น 

โดยในปี 2556 มีกาํหนดการประชุมรวม 6 คร้ัง 

ช่ือ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/  

จํานวนคร้ังการประชุม 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ 5/6 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ 6/6 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ 6/6 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ 6/6 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ 4/6 

6.นางสาวปัญจมา  วภิามาส 6/6 

7.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล 6/6 

8.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ 6/6 

9.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา 6/6 

หมายเหตุ : นายธนกฤต รุจิราโสภณ ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตามมติท่ีประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยเป็นกรรมการบริหาร 
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8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 12 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง หมายเลขอ้างองิ

แผนผงัผู้บริหาร 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

 

2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ -รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกัการตลาด 2 (อาหารแช่แขง็),  

 สาํนกัการตลาด 3 (อาหารพื้นเมือง),  

 สาํนกัการตลาด 4 (อาหารทะเลแปรรูป) 

  

3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ -ผูช่้วยรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

4.นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ -ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 (จดัซ้ือ 1) 

 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ -ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1  

6.นายนรินทร์  พุม่วิวฒันศิริกลุ -ผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงิน 

-รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกัสารสนเทศ 

 

7.นายชาคริต  อนุสภา -ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR  

8.นางเพชรรัตน ์ รัตน์วงศโ์สภา -ผูอ้าํนวยการกิจการขาย (ต่างประเทศ)  

9.นางศิริลกัษณ์  ชยัวฒันประภา -ผูอ้าํนวยการกิจการขาย (ในประเทศ)  

10.นายไพรสารต ์ โสภาจิตตว์ฒันะ -ผูอ้าํนวยการสาํนกัการตลาด 1  

 (อาหารขบเค้ียว) 

 

11.นางสาวเรวดี  จรรยาพนู -ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการ  

12.นายวิโรจน ์ จิวธัยากรู -ผูอ้าํนวยการกิจการโปแลนด ์  

 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร  

ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. นางธญัปัฐณ์  เรืองจรัส รับตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ แทน

 6 

13 

 9 

1 

 4 

2 

11 

 7 

 5 

 8 

15 

14 

10 

12 

 3 
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นายเจริญ รุจิราโสภณ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 2  มกราคม  2557  

2. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ รับตาํแหน่งผูช่้วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (สายงาน

ปฏิบติัการ) แทนตาํแหน่งผูช่้วยรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1  มีนาคม  

2557 และยกเลิกตาํแหน่งผูช่้วยรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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 ผู้บริหาร  

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

คณะที่ปรึกษา เลขานุการบริษัทฯ 
รก.กลัวรัตน์ 

 
  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คุณเจริญ รุจิราโสภณ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หน่วยงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

1 

ผู้ช่วยประธานฯ 
(จัดซ้ือ 1)  
ทรงเกียรติ 

8 

2 รองประธานฯ 
 

คุณนิรมล รุจิราโสภณ 

ผู้ช่วยรองประธานฯ 
 

จรัสภล 

9 

 หมายเลข 1-15 คือ ผูบ้ริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

12 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการโปแลนด์ 

วิโรจน์ 

13 

10 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักการตลาด 2, 3, 4  

รก.นิรมล 

 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการ QSR 

ชาคริต 

 

 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักการตลาด 1 

ไพรสารต ์
 

ผู้อาํนวยการ  
กจิการขาย (ต่างประเทศ)

เพชรรัตน์ 

ผู้อาํนวยการ 
กจิการขาย (ในประเทศ) 

ศิริลกัษณ์ 

 
11 

14 

15 

 6 ผู้อาํนวยการ 

สํานักวชิาการ  

เรวดี 

7 ผู้อาํนวยการ 
กจิการผลติ 1 

ธนกฤต 

ผู้อาํนวยการ  

สํานักสารสนเทศ 

รก. นรินทร์ 

ผู้อาํนวยการ 
สํานักทรัพยากรมนุษย์และธุรการ 

รก. เจริญ 

 
ผู้อาํนวยการ 

สํานักบัญชีและการเงิน 
นรินทร์ 

3 

4 

5 
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8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพื่อทาํหน้าท่ีดูแลการประชุมของ

คณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยให้

คณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสนบัสนุนให้

การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให ้ นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์ 

เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามปรากฏในเอกสารแนบ-1  

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนประจาํปี โดยรายละเอียด

ของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมีดงัน้ี 

ช่ือ ตําแหน่ง ค่าตอบแทน (บาท) 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 355,860 

2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ 92,340 

3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ 92,340 

4.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ  79,700 

5.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ 220,110 

6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

329,400 

7.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

260,110 

8.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ 

260,110 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2556 จาํนวน 8 ท่าน เท่ากบั 1,689,970 บาท  

 

UหมายเหตุU นายเจริญ  รุจิราโสภณ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารในช่วงปลายปี 2555 ดงันั้น 

จึงไม่ไดรั้บผลตอบแทนประจาํปี 2556 ซ่ึงจ่ายจากผลการดาํเนินงานปี 2555 

   

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2556 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้ริหาร
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จาํนวน 13 ราย รวมทั้งส้ิน 28,638,605.00 บาท 

 

ค่าตอบแทนอืน่ของผู้บริหาร  

บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 

 

8.5 บุคลากร 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งหมด 1,559 คน โดยในปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เ งินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เ งินช่วยเหลือพิเศษ และเงิน

ประกนัสังคม เป็นตน้ (โดยบริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) รวมเป็นเงิน 357.43 ลา้น

บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จาํนวนพนกังานและผลตอบแทนของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ปี 2556 

พนักงาน

ปฏิบตัิการ 

(คน) 

พนักงาน

บริหาร  

(คน) 

รวม  

(คน) 

 ค่าตอบแทน

พนักงาน  

(ล้านบาท)  

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั 

(มหาชน) 903 60 963 

                

241.00  

  -สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 8 4 12 

 

  -สาํนกับญัชีและการเงิน 38 8 46 

  -สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 45 2 47 

  -สาํนกัการตลาด 151 26 177 

  -กิจการผลิต 583 12 595 

  -งานวิชาการ วิจยัและพฒันาควบคุม  

   คุณภาพ 65 5 70 

  -งานจดัซ้ือ 9 2 11 

  -งานสารสนเทศ 4 1 5 

บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากดั 70  3 73        12.19  

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 472 7 479        89.20  

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จํากดั 37 7 44        15.04  

รวม 1,482 77 1,559       357.43  
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หมายเหตุ  

1. “พนกังานปฏิบติัการ” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัพนกังานรายวนัท่ียงัไม่ไดบ้รรจุ ถึงระดบั

ผูจ้ดัการอาวโุสแผนก 

2. “พนกังานบริหาร” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ถึงระดบัประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร 

 

การพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ในปี 2556 

ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีสาํคญัต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

และการนาํพาองคก์รไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของ

บริษทัฯ จึงไดเ้ร่งพฒันาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล กาํหนดให้มี

การปรับปรุง พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัฯ กาํหนดใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของ

ทุกกลุ่มธุรกิจ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยบริษทัฯ 

มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจดัการพฒันาบุคลากร

อยา่งมีประสิทธิภาพ จดัหาวิธีการและจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ของพนกังาน 

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ

แผนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นระบบ

และต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะหรือความสามารถท่ีพนกังานแต่ละระดบัพึงมี สรุปเป็น

แนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

ในปี 2556 บริษทัฯ มีการจดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่พนกังานทั้งภายในองคก์ร และการส่ง

พนกังานเขา้รับการอบรมสมัมนาภายนอกในเร่ืองต่างๆ  ดงัน้ี 

 

ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

1. พืน้ฐาน - ปฐมนิเทศสาํหรับพนกังานใหม่ 

- ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน 

2. ระบบคุณภาพ - GMP & HACCP 

- Internal  Audit  

- ขอ้กาํหนด BRC Issue 6 

- ระบบ ISO 9001:2008 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

- ผูต้รวจติดตามภายใน มาตรฐาน ISO9001/GMP/HACCP/BRC 

- ระบบ HALAL 

3. ความปลอดภัย - เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการทาํงาน 

- การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

- ความปลอดภยัในการทาํงาน 

- ดบัเพลิงอพยพหนีไฟเบ้ืองตน้ 

- การประเมินความเส่ียงและการบ่งช้ีอนัตราย 

- ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี 

- การซอ้มยอ่ยทีมฉุกเฉิน 

- ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมีทาํความสะอาด  

4. การบริหาร - เพิ่มศกัยภาพการทาํงานดว้ยความคิดแบบบวก 

- บทบาทหวัหนา้งาน 

- ภาวะผูน้าํและการคิดแบบเชิงบวก 

- จิตสาํนึกรักองคก์ร 

- การส่ือสารและประสานงานท่ีดี เพื่อประสิทธิภาพในการทาํงาน 

- การสร้างแรงจูงใจและจิตสาํนึกในการทาํงาน 

5. การเพิม่ผลผลติ - Kaizen 

- 5ส. 

- QC STORY 

6. อืน่ๆ - Goal Setting and Performance Management 

- Operation Critical Success Factors 

- Position 

- Retail Business Model 

- Strategy Development Proposal 

- Team Building Zaap, SOHO 

- Value Marketing for Success  

- ประเดน็ปัญหาจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีและ 

  มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

- สรุปภาพรวมการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการสอบบญัชีใหม่ 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

- Cleaning Technology for Food Safety 

- การจดัการแมลงและสตัวพ์าหนะนาํโรคแบบบูรณาการ 

- การใชเ้คร่ืองตรวจจบัโลหะ และการปฏิบติัจุด CCP เคร่ืองตรวจจบัโลหะ 

- การออกแบบ และการวางผงัโรงงาน 

- โครงการนวตักรรมการบริหารจดัการการผลิต 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักเป็นอย่างดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสําคญัต่อการ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผู ้

ลงทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของบริษทัฯ ทุกฝ่าย  

จากการท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดท้าํการปรับปรุงหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

คร้ังล่าสุด ในปี 2555 คณะกรรมการจึงมีมติมอบหมายใหค้ณะกรรรมการตรวจสอบและผูบ้ริหาร

ร่วมกันในการจัดทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีไวเ้ป็นลายลักษณ์อกัษร ให้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดไว ้

ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ยดึถือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 

2549 และฉบบัแกไ้ขปี 2555 ตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนดเป็นแนว

ปฏิบติั พอสรุปไดด้งัน้ี 

 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษทัฯ ตระหนกัและให้ความสาํคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขาย

หรือโอนหุน้ การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ  

ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการ

พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการในท่ีประชุม และ

มีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม   การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และการกาํหนดค่าสอบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ

กาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ  การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติั

รายการพิเศษ เป็นตน้ 

ในปี 2556 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ือง

ต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2556 โดยกรรมการท่ีเขา้

ร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการบริหาร  และกรรมการท่านอ่ืนอีก 6 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ

และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
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2. บริษทัฯ ไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น

ของบริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และ

ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ

ประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

ประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์ 3 วนั ติดต่อกนัและไม่นอ้ยกว่า 3 

วนัก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.sorkon.co.th 

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 34 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ก่อน

วนัประชุม         

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ 

ไดแ้นบประวติักรรมการอิสระโดยย่อและหนังสือมอบฉันทะทั้งสองแบบท่ีกรมธุรกิจการคา้

กาํหนด จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชุม 

5. เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุ้นในแง่ของการเดินทาง บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุ้น

คร้ังท่ีผา่นมาท่ีโรงแรมแกรนด ์ไฮแอท เอราวณั ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมไดอ้ยา่ง

สะดวก เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของโรงแรมดงักล่าวอยูใ่จกลางเมืองและมีรถไฟฟ้าวิ่งผา่น 

 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม

อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองกระบวนการจดัประชุมผูถื้อหุน้ การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร

และพนักงานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ริหาร

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง  บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดย

ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้

เองในแต่ละวาระท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมและไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้    

บริษทัฯ ให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือ

หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

http://www.sorkon.co.th/
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และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือ

ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ี

ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 

วนัทาํการให้สาํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้าํหนดให้มีการ

รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของกรรมการให้ท่ีประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง

ดว้ย   

 

หมวดที ่3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสิทธิ ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นดว้ย แนวทาง

สาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดย้ดึถือปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  พนกังานและสงัคมพอสรุปไดด้งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ 

ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น 

บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่

แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใช้ขอ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆในลกัษณะท่ี อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั

บริษทัฯ รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  

ลูกคา้               

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ 

โดยนาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพและไดม้าตรฐานความปลอดภยัเพ่ือให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ลูกคา้ มีการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสินคา้อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง โดยไม่มีการ

กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไข

ใดๆ ของสินคา้หรือบริการ รวมทั้งมีการกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค 

ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  

คู่คา้และเจา้หน้ี   

บริษทัฯ เนน้การปฏิบติัต่อคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐาน

ของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ี

ตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้ 

และ/หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

คู่แข่ง    
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บริษทัฯ เนน้การประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ี

เป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้ง

ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็นตน้ และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ ด้วยการกล่าวหา

ในทางร้าย 

พนกังาน   

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่

มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยก เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน 

เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถ

เทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้

ความสามารถให้กบัพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของพนักงานให้

ไดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  รวมทั้งจดัใหมี้สวสัดิการสาํหรับพนกังาน เช่น เคร่ืองแบบพนกังาน 

การตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าใชจ่้ายเดินทางปฏิบติังานภายนอก เงินกูเ้พ่ือท่ีอยูอ่าศยั(ธอส) ห้อง

พยาบาลของบริษทัฯ รถรับส่งพนกังาน  และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาส

ต่างๆ ของเยีย่มไขพ้นกังาน ซ้ือของในราคาพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มีความ

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนกังาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล มีการ

ใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่พนกังานและผู ้

ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เช่น  การซ้อมหนีไฟ การจดัอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อ

ใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพ

และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือกาํหนดนโยบายดา้นการอนุรักษ์

พลงังาน (รายละเอียดปรากฏตามหวัขอ้ 10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม)  

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้มพนกังานละเมิดต่อทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศและห้ามการนาํ

ซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทัฯ รวมทั้งมีนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่

และหา้มจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ไม่มีกรณีการ

กระทาํผดิดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผดิดา้นจริยธรรมทาง

ธุรกิจ 
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สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ สังคม ชุมชน และ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ให้การสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

ดว้ยดีเสมอมา และบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

ใส่ใจและรับผิดชอบ ต่อผลกระทบท่ีอนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์/บริการ หรือการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้

เกิดข้ึนในหมู่พนักงาน ในการสร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข พฒันาคุณธรรม จริยธรรม 

รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึง ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้ม 

 

 หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป  ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

สารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย  และเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงขอ้มูล

ใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบ

การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไข

จากผูส้อบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัไดรั้บการยอมรับ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความ

เห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูท้าํหน้าท่ีในการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนในการเผยแพร่

ขอ้มูลสู่สาธารณะ  ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์นั้น  บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงาน

นักลงทุนสัมพนัธ์ แต่ได้มอบหมายให้ ผูอ้าํนวยการสํานักบญัชีและการเงิน ทาํหน้าท่ีนักลงทุน

สัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารกบับุคคลภายนอกเช่น ผูล้งทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ 

อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ในปี 2556  บริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน แก่ นกัวิเคราะห์  นกัลงทุนรายย่อย 

นกัลงทุนสถาบนั และผูถื้อหุน้ โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนกัลงทุน (Opportunity 

Day) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 3 คร้ัง   เขา้ร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนสถาบนั

ต่างประเทศ “Thai Investor Forum-Hong Kong” จดัโดยบล. ภทัร จาํกดั (มหาชน) ในเดือนมกราคม
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และ “Thailand Focus 2013” จดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ Bank of America Merrill Lynch บล. ภทัร 

จาํกดั (มหาชน) ในเดือนสิงหาคม รวมทั้งการพบผูบ้ริหาร (Company Visit) โดยนกัวิเคราะห์  นกั

ลงทุนสถาบนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉล่ียประมาณเดือนละ 1 ราย   

 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ณ 31 

ธนัวาคม 2556 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน  

ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและเสนอ

เร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนา้ท่ีตามท่ี

ไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัรายละเอียดในขอ้ 9.2 และมี

คุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร

อยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน

ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ให้

เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จึงเป็น

บุคคลคนละคนกนั  โดยประธานกรรมการบริษทัจะทาํหนา้เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืนในการ

เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ เป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มข้ึนอีก

หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนประธาน

เจ้าหน้า ท่ีบริหารมีอํานาจหน้า ท่ีบริหารงานในด้านต่างๆให้สํา เ ร็จลุล่วงไปด้วยดี ทําให้

คณะกรรมการสามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการทาํงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัฯ ไดท้าํการเปิดเผย

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 ) 

และรายงานประจาํปีใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท เพื่อทาํหน้าท่ีจัดการเร่ืองการประชุม

คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด ให้คาํแนะนาํดา้นกฎหมายและ
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กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง

ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 

 

2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นโยบายและแผนธุรกิจ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 

รวมทั้ งกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัมีมติมอบหมายใหค้ณะกรรมการอิสระและผูบ้ริหาร จดัทาํนโยบายการ

กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 ตามแนวท่ีตลาด

หลักทรัพย์กําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือการมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้และสร้างความเช่ือมัน่ต่อผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย และกาํหนดแนวทางให้มีการทบทวน

นโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทัฯ   

จรรยาบรรณธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษทัยึดมัน่การดาํเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็นธรรม และไดม้อบหมายให้

คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกบัผูบ้ริหาร กาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้

ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัยึดถือเป็นหลกัในการปฏิบติังาน อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการ

ติดตามการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวดว้ย 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ

ท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งกระทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษทัฯ เท่านั้น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดย

กาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึง

ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน 

รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ

รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่งรอบคอบ และได้

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด  รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้น

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีดว้ย 

ระบบการควบคุมภายใน 
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(รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 11 เก่ียวกบัเร่ืองของการควบคุมภายในและการบริหาร

จดัการความเส่ียง)  

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในดา้นการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร เพื่อ

จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่าง

สมํ่าเสมอทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทัฯ เพื่อร่วมกนัประเมินความเส่ียง/

ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

บริษทัฯ ยงัไม่ไดมี้การจดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริษทัได้

มอบหมายใหผู้อ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงิน เป็นผูท้าํหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงในภาพรวม ตาม

นโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ จนกว่าจะมีการจดัตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ

เส่ียงเป็นท่ีเรียบร้อย โดยผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงินเป็นผูป้ระสานงานกบัผูบ้ริหารจากทุก

หน่วยงาน ในการจดัทาํแผนการบริหารความเส่ียง การประเมิน และการติดตามผลการดาํเนินงานตาม

แผนบริหารความเส่ียงท่ีไดว้างไว ้ 

รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย งบ

การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  

การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั  ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน  ดาํเนินการบน

พื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่งครบถว้นและสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักบญัชีและการเงิน 

นาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 

 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยมีการกาํหนด

ตารางเวลาการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น มีการ

กาํหนดวาระท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษา

ขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการ

ประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบ

ได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร่้วมกนักาํหนด

วาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้

กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้
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ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิด

โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้

ร่วมประชุมดว้ยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาํไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ใน

การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมี

เสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง

เป็นเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย 

โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป และจดัส่ง

ให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูล

หรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั

จะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

(รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการ

บริษทั)   

 

4. ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง

ความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน

กรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุม สําหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยู่ในรูป

เงินเดือนและโบนสั รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2556 อยูใ่นหัวขอ้ 

8.4 เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

  

5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และ

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการ

ปฏิบติังาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
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ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทาง

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

กรรมการเขา้ร่วมการสมัมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย ดงัน้ี   

 

ช่ือ ตําแหน่ง หลกัสูตร 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ 

(กรรมการอิสระ) 

 ประกาศนียบตัร  

 หลกัสูตร DCP   

 สถาบนักรรมการ  

 บริษทัไทย 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 DIRECTOR    

 ACCREDITATION   

 PROGRAM (DAP) 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ DIRECTOR    

ACCREDITATION  

PROGRAM (DAP), 

 DIRECTOR  

 CERTIFICATION  

 PROGRAM (DCP) 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ - 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ DIRECTOR 

ACCREDITATION    

PROGRAM (DAP) 

6.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ - 

7.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

DIRECTOR   

ACCREDITATION  

PROGRAM (DAP) 

8.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

DIRECTOR 

ACCREDITATION 

PROGRAM (DAP) 
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ช่ือ ตําแหน่ง หลกัสูตร 

9.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ 

- 

 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบดว้ย 

กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายประสาร มฤคพิทกัษ ์  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายชูศกัด์ิ วจิกัขณา   กรรมการตรวจสอบ 

(นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ)  

โดยนายเจริญพนัธ์   พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้ และประสบการณ์ใน

การสอบทานงบการเงิน 48  ปี  โดยไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัฯ มาแลว้ 12 ปี 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 

2 ปี กรรมการท่ีพน้วาระการดาํรงตาํแหน่งสามารถไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบไดอี้ก 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  

2. สอบทานให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการ

ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม

กบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
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เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้ งน้ีเพื่อให้มั่นใจว่า

รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของ

บริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

ขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขต

หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ 

8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามี

รายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผล

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุง

แก้ไขภายในเวลาท่ีกาํหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามี

รายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาด หลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
9. สนบัสนุนและติดตามใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสียงอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(1) กรรมการอสิระ  

คุณสมบัติและการสรรหากรรมการอสิระ  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ไม่ไดมี้การถือหุ้นในบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมี

สิทธิออกเสียง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทั

ร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง 

พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ บริษทัในเครือ       

บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน

ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้

รายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียใน

ลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

เว ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมี

ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และ

การใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น    

รายใหญ่ของบริษทัฯ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ

กรรมการบริษทัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น      

รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร 

หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล

ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการอิสระวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือจากการออกตามวาระและมี

วาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดย
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มติตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และ

กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึง

ตนแทน 

 

คณะกรรมการอสิระ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายสมชาย สกลุสุรรัตน์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายประสาร มฤคพิทกัษ ์  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายชูศกัด์ิ วจิกัขณา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมแลว้นาํเสนอขออนุมติัแต่งตั้ง

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

2. ผูถื้อหุน้แต่ละราย จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษทัก็ไดแ้ต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก

หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ตดัสิน หาก

คะแนนเสียงเท่ากนัประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้

จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง

ในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระ

อาจได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อได้หากผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีจะมีการแต่งตั้ ง

กรรมการบริษทัใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถท่ี

เหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมี

วาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดย

มติตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และ

กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ 
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ซ่ึงตนแทน 

 

(2.2) การสรรหาผู้บริหาร 

สาํหรับการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง 

 

9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบั ใหบ้ริษทัยอ่ยปฎิบติั ในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

1) การทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการ

สาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบั

การเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัของบริษทัฯ 

2) ใชน้โยบายและมาตรฐานการบนัทึกบญัชีเดียวกบัของบริษทัฯ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูล

และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย โดยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา

จดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนด 

3) ใชน้โยบายการบริหารงานบุคคลนโยบายเดียวกบัของบริษทัฯ เพื่อสร้างความเป็นหน่ึง

เดียวกนัของบริษทัในเครือ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานใน

กิจการของบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัใน

กลุ่มยงัมีการประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพ่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและ

กาํหนดเป้าหมาย 

ในการพิจารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของ

แต่ละบริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการ

เพิ่มสายธุรกิจใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 

 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในกาํหนดไวด้งัน้ี  

- แจง้ให้ผูบ้ริหารรับทราบภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัทาํและเปิดเผยรายงาน

การถือหลกัทรัพย ์

- แจง้ใหผู้บ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นบัตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 

- กาํชบัใหก้รรมการและผูบ้ริหารรักษาขอ้มูลภายในท่ีสาํคญัเป็นความลบัจนกว่าจะไดร้ายงาน

ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีจ่ายใหแ้ก่ สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั ในปี 2556 มีดงัน้ี 

- บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,140,000 บาท และ                                  

- บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,399,580 บาท  

ช่ือผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

 ค่าสอบ

บัญชี  

(บาท)  

1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ  

(ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3182) และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ  

(ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3516) และ/หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ  

(ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 4521) และ/หรือ 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

(ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 3972) 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) 1,140,000                       

บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั 398,600                                        

บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 513,990                                           

บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั 486,990                                           

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี   

                               

2,539,580 

 

2. ค่าบริการอืน่ (Non-Audit Fee) 

- ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน   -  ไม่มี – 

- ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต  

อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 

ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  -  ไม่มี – 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

กจิกรรมเพือ่สังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวนโยบาย การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนื โดยให้

ความสาํคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยไดน้าํมาปฏิบติัผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดย

มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ สงัคมและชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในดา้นต่างๆ ในปีท่ีผา่น

มามีดงัน้ี 

  

 1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมและพร้อมท่ีจะพัฒนา

กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

อยา่งคุม้ค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 

1) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

 บริษทัฯ ตระหนักถึงการอนุรักษพ์ลงังานเป็นส่ิงสําคญัในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและ

ช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนาํเขา้เช้ือเพลิงในรูปต่างๆ ดงันั้นจึงควร

เป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและใหค้งอยู่

ต่อไป ดงันั้นบริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้น

พลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ 

ไดก้าํหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี  

1.1) บริษัทฯ จะดําเนินการและพฒันาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดย

กําหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2) บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององค์กร

อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

1.3) บริษทัฯ จะกาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้

พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลงังานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และ

พนกังานทุกระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตาม

ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 



 

65 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

1.5) บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ เวลาในการทาํงาน 

การฝึกอบรม การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลงังาน และการมีส่วน

ร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6) ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 

เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

2) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ อย่างจริงจงัผ่าน

กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทั้ง 5 ส. Kaizen TQM QCC และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการ ลด

ขั้นตอน และลด/ใชท้รัพยากรต่างๆในการทาํงานอยา่งคุม้ค่า 

3) จัดกิจกรรม สัมมนา พนักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ GMP  

HACCP  Safety และมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในโครงการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆ เพื่อ

การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและลดการสูญเปล่าจากการใชพ้ลงังาน 

4) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานและปรับปรุงสถานท่ีบริเวณ

บริษัทฯ ให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีข้ึน รวมถึงได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนท่ีได้รับ

สัมปทานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิง

ปฏิกลู เพื่อนาํไปกาํจดัดว้ยกรรมวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนนํ้ าท้ิงจากโรงงานไดผ้า่นการบาํบดัจากระบบ

บาํบดันํ้าท้ิง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพของนํ้ าท้ิงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบาย

ไปสู่ลาํคลองสาธารณะ 

 

 2.  ด้านการศึกษา 

1) บริษทัฯ ให้ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ ในการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเขา้มารับการ

ฝึกงานเพื่อไดเ้รียนรู้ถึงกระบวนการบริหารและกระบวนการผลิตของบริษทัฯ เพื่อเป็นแนวทาง

ในการทาํงานของนกัศึกษาเหล่านั้นในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

2) บริษทัฯ ถือปฏิบติัเสมอมาในการสนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตามชุมชนต่างๆ ในละแวก

ใกลเ้คียงโรงงาน  

3) บริจาคผลิตภณัฑอ์าหารเป็นส่วนหน่ึงของอาหารกลางวนัให้แก่เด็กนกัเรียนในสาํนกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จงัหวดัระยอง 

4) มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตจงัหวดัสกลนคร โดยผ่านมูลนิธิวิทยาลยัชาวบา้น, 

สนบัสนุนค่าใชจ่้ายโครงการประชุมทางวิชาการระดบันานาชาติ มหาวิทยาลยันครพนม, ร่วม

บริจาคใหแ้ก่งานเทศน์มหาชาติและพฒันาการศึกษาของโรงเรียนวดัไตรมิตรวิทยาลยั 

 

 3.  กจิกรรมจิตอาสา 
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1) ร่วมกิจกรรมงานวนัเดก็แห่งชาติ ณ ชุมชนบ่อนไก่ 

2) ร่วมเล้ียงอาหารกลางวนัเดก็ๆ ณ สถานสงเคราะห์เดก็หญิงบา้นราชวิถี 

3) มอบผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวใหแ้ก่เดก็และเยาวชน กรมพินิจและคุม้ครองเดก็ 

4) ร่วมสนบัสนุนในรูปของผลิตภณัฑอ์าหารท่ีผลิตโดยบริษทัฯ แก่โครงการต่างๆ ดงัน้ี 

• ปลูกป่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

• โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา ณ วดัภาษีเจริญ 

• การประชุมสมชัชานานาชาติเร่ืองโรคเอดส์ คร้ังท่ี 11 โดยผ่านคณะกรรมการจดั

ประชุมสมชัชานานาชาติฯ 

 

ด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษทัมีมติให้บริษทัฯ แสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption, 

“CAC”) ซ่ึงมี สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (“IOD”) เป็นเลขานุการของโครงการ  

โดย มอบหมายให้ผูบ้ริหาร ไดเ้ขา้ร่วมลงนามแสดงเจตนารมณ์ และนาํบริษทัเขา้สู่กระบวนการ

รับรองเป็นสมาชิก CAC เพื่อร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ต่อไป และใหแ้จง้พนกังานทุกคน

รับทราบในการแสดงเจตนารมณ์ในคร้ังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูล

จากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้สรุปไดว้่า จากการ

ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายใน

องคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล 

และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของ

บริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหาร

นาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และ

บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอแลว้ สาํหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อ่ืน คณะกรรมการเห็นว่า

บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสามารถ

ช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ และผูท่ี้มี

ส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอยา่งดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบั

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ  

บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ

ป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การประชุมร่วมกนั รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดย

คณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน คือนายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร 

มฤคพิทกัษ ์กรรมการตรวจสอบ และนายชูศกัด์ิ วิจกัขณา กรรมการตรวจสอบ เขา้ร่วมประชุมครบ

ทั้ง 4 คร้ัง  

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 คร้ังท่ี 4/2556 ไดแ้ต่งตั้ง

นางสาวศศิธร  ตุ่นมี ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 1 
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ธันวาคม 2556 โดยนางสาวศศิธร จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบญัชี จาก

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล และมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายใน

มาเป็นระยะ 5 ปี  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบจึงเห็นว่านางสาวศศิธร มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสม

เพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงาน

ตรวจสอบภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัและไดรั้บความเห็นชอบ จากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 

 

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงัน้ี 

 

 

ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัย่อยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการท่ี

เป็นธุรกิจปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

 

มาตรการในการดูแลเกีย่วกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัการอนุมติัรายการดงักล่าว

เช่นเดียวกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั สําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ 

บริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือดูแลไม่ให้เกิดความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงินมาทาํการประเมินราคาของรายการระหว่างกนันั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางเปรียบเทียบ 

จากนั้นจึงนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

 

 

 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการระหว่างกนัทีสํ่าคญั มูลค่ารายการ 

ปี 2556 

 1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 

และผูบ้ริหาร 

บริษทัย่อยแห่งหน่ึง เช่าท่ีดินเลขท่ี 44 

หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง 

จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ีประมาณ 

368 ไร่ 72 ตารางวา  

 

441,816 บาท 
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ส่วนที ่ 3 

ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

งบการเงินรวม 

งบดุล 

ณ วนัที ่

31-ธ.ค.-56 
31-ธ.ค.-55 

(ปรับปรุงใหม่) 
31-ธ.ค.-54 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27.14 2.1 30.20 2.4 10.21 1.0 

ลกูหน้ีการคา้สุทธิ 297.27 22.7 295.64 23.5 284.30 24.0 

สินคา้คงเหลือ 167.52 12.8 160.55 12.8 161.23 14.0 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10.88 0.8 9.95 0.8 11.59 1.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 502.80 38.4 496.34 39.5 467.33 40.0 

สุกรพนัธ์ุสุทธิ 7.65 0.6 7.99 0.6 7.41 1.0 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 435.73 33.3 388.63 30.9 347.27 30.0 

ท่ีดินรอการพฒันาสุทธิ 332.09 25.4 332.09 26.4 332.09 28.0 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 29.81 2.3 32.02 2.5 21.69 2.0 

สินทรัพย์รวม 1,308.09 100.0 1,257.07 100.0 1,176.96 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 325.33 24.9 316.39 25.2 524.50 45.0 

เจา้หน้ีการคา้ 182.72 14.0 181.97 14.5 126.92 11.0 

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 34.22 2.6 33.51 2.7 17.90 2.0 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 24.39 1.9 34.35 2.7 87.16 7.0 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 566.65 43.3 566.22 45.0 756.48 64.0 

หน้ีสินระยะยาว 93.15 7.1 78.25 6.2 50.24 4.0 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 36.07 2.8 32.90 2.6 33.79 3.0 

หนีสิ้นรวม 695.87 53.2 677.37 53.9 840.51 71.0 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 610.95 46.7 578.33 46.0 329.52 28.0 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ

บริษทัยอ่ย 

1.26 0.1 1.36 0.1 6.93 1.0 
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งบดุล 

ณ วนัที ่

31-ธ.ค.-56 
31-ธ.ค.-55 

(ปรับปรุงใหม่) 
31-ธ.ค.-54 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 612.22 46.8 579.70 46.1 336.44 29.0 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,308.09 100.0 1,257.07 100.0 1,176.96 100.0 

 

งบกาํไรขาดทุน 

ประจําปี 

2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2554 

 ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 1,992.96 98.7 1,822.93 98.7 1,682.01 98.9 

รายได้อืน่ 26.27 1.3 23.23 1.3 18.12 1.1 

รวมรายได้ 2,019.23 100.0 1,846.16 100.0 1,700.13 100.0 

ต้นทุนขาย 1,431.34 70.9 1,280.82 69.4 1,231.77 72.5 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 195.70 9.7 185.14 10.0 156.93 9.2 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 256.74 12.7 225.33 12.2 191.51 11.3 

ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ - - - - 4.13 0.2 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 135.45 6.7 154.87 7.1 115.79 6.8 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 135.45 6.7 154.87 8.4 115.79 6.8 

ต้นทุนทางการเงิน 19.26 1.0 25.32 1.4 34.99 2.1 

ภาษีเงนิได้ 24.40 1.2 33.96 1.8 29.5 1.7 

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 91.79 4.5 95.58 5.2 51.3 3.0 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.19 0.0 0.42 0.0 0.47 0.0 

กาํไรส่วนทีเ่ป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 91.60 4.5 95.17 5.2 50.83 3.0 
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งบกระแสเงนิสด 

ประจําปี 

2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2554 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 

(ก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน) 
         190.25           198.80           169.72  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 139.21                    141.80           110.83  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน     ( 82.33)        ( 13.79)      (69.96)  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน       (59.90)        (108.01)         (36.85)  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้            (3.02)           20.00              4.02  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี           30.20            10.20              6.18  

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี           27.14            30.20            10.20  

 

  ประจําปี 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2554 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)                      0.9                       0.9                       0.6  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)                      0.6                       0.6                       0.4  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)                      0.3                       0.4                       0.3  

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า)                      6.7                       6.2                       5.8  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั)                     53.6                     58.5                     62.2  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                    30.3                     26.7                     30.1  

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)                     11.9                     13.5                     11.9  

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า)                      7.8                       7.0                       8.0  

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั)                        46                     51.1                        45  

Cash Cycle (Days)                       20                     20.8                        29  

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร       

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 28.18% 29.74% 26.77% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 6.80% 8.50% 6.88% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.55% 5.15% 3.02% 
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  ประจําปี 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 
2554 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 15.40% 16.42% 11.20% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.16% 7.57% 4.22% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 17.78% 19.01% 13.43% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)                       1.6                       1.5                       1.4  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน       

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า)                      1.1                       1.2                       2.5  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)                    11.7                       9.6                       5.3  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 64.53% 73.39% 18.89% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในช่วงปีทีผ่่านมา 

(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีมี่นัยสําคญั 

การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ โดยรวมในปี 2556 ยงัคงมีอตัราการเจริญเติบโตของรายได้

อยา่งต่อเน่ืองอยูท่ี่ร้อยละ 9.4  ถึงแมว้่าปี 2556 ท่ีผา่นมานั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจะ

ไดรั้บผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบทางการเมือง การส่งออกท่ีเติบโตน้อยกว่าท่ีคาดการณ์

เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอตวัอยู ่ รวมทั้งภาคครัวเรือนชะลอการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง 

ทาํใหเ้ศรษฐกิจของประเทศมีอตัราการเติบโตเพียงร้อยละ 2.9 (อา้งอิงจากสาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ) 

โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมานั้น บริษทัฯ มีรายไดร้วม 2,019 ลา้นบาท โดยเป็นรายไดจ้ากการขาย 

1,993 ลา้นบาท ซ่ึงรายไดจ้ากการขายน้ีเพิ่มข้ึนจากปี 2555 จาํนวน 170 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 

9.3% โดยการเจริญเติบโตของรายไดน้ั้นมาจากทุกกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ (ยกเวน้ ธุรกิจอาหาร

ขบเค้ียวท่ีมียอดขายลดลงร้อยละ 35 เม่ือเทียบกบัปี 2555 โดยสาเหตุหลกัมาจากปัจจยัทางเศรษฐกิจ 

โดยประชาชนลดการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง รวมทั้งบริษทัฯ ไดช้ะลอการออกสินคา้ใหม่ไปปี 2557 

จากเดิมมีแผนท่ีจะออกภายในปี 2556)  ซ่ึงกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการเจริญเติบโตสูงคือ  กลุ่ม

อาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน มีอตัราการเติบโตร้อยละ 32, กลุ่มลูกช้ินปลาอตัราการเติบโตร้อย

ละ 16, กลุ่มร้านอาหารอตัราการเติบโตร้อยละ 63  ในขณะท่ีกลุ่มอาหารพื้นเมืองมีอตัราการเติบโต

ปกติซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นๆ มา คือประมาณร้อยละ 6  

บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมลดลงจากร้อยละ 29.7 ในปี 2555 เป็น 28.2 ในปี 2556 

สาเหตุหลกัมาจากราคาเน้ือสุกร ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตมีราคาสูงข้ึนอยา่งมากถึงร้อยละ 21 

ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อการลดลงของอตัรากาํไรขั้นตน้ของสินคา้พื้นเมืองและอาหารขบเค้ียว 

สําหรับอตัรากาํไรขั้นตน้ของลูกช้ินปลาลดลงเพียงเล็กน้อย ในขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ มีการ

ปรับตวัสูงข้ึนของอตัรากาํไรขั้นตน้แต่ละผลิตภณัฑ์ (รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวขอ้ท่ี 2 ผลการ

ดาํเนินงาน) 

บริษทัฯ ยงัคงเป็นผูน้าํดา้นการตลาดสําหรับสินคา้พื้นเมือง และสินคา้กลุ่มลูกช้ินปลาโดย

ยงัคงรักษาสัดส่วนทางการตลาดในโมเดิร์นเทรดอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 80 (เป็นขอ้มูลท่ีบริษทัฯ 
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สาํรวจจากผูป้ระกอบการโมเดิร์นเทรด) โดยสินคา้ของส.ขอนแก่นยงัคงไดรั้บความนิยมและความ

ไวว้างใจสูงจากผูบ้ริโภคในดา้นคุณภาพ ความสะอาด และความอร่อย 

บริษทัฯ เล็งเห็นความสาํคญัในการขยายตลาดสินคา้พื้นเมืองเขา้สู่ตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม 

(Traditional Trade หรือตลาด TT) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงปัจจุบนับริษทัฯ มีส่วนแบ่ง

ทางการตลาดสาํหรับสินคา้พื้นเมืองในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งตํ่าในตลาด TT ดงันั้นในปี 2556 ท่ีผา่นมา 

บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งหน่วยงานขายเพื่อทาํการตลาดเชิงรุก ในตลาด TT โดยเฉพาะ ทั้งน้ีบริษทัฯ มี

ศกัยภาพทั้งดา้นตน้ทุนการผลิตและคุณภาพของสินคา้ คาดว่าการรุกทาํการตลาดในตลาด TT จะ

ช่วยเพิ่มอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

สาํหรับธุรกิจอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานนั้น นบัว่าบริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จท่ีดีในปีท่ี

ผา่นมา โดยในส่วนของตลาดรับจา้งผลิต (OEM) นั้น มียอดการสั่งผลิตท่ีเพิ่มข้ึนจากลูกคา้รายเดิม 

และมีการมีการรับจา้งผลิตใหแ้ก่ลูกคา้รายใหม่อีก 5 รายการในไตรมาสท่ี 3 นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั

ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีในการพฒันาสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของตวัเอง คือ ขา้วขาหมู ภายใต ้    

แบรนด ์“ยนูนาน (YUNNAN)”  ซ่ึงไดรั้บการตอบรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดีโดยบริษทัฯ คาดว่า

สินคา้ขา้วขาหมูยนูนานน้ีจะเป็นสินคา้คุณภาพท่ีติดตลาด (Product Champion) อีกสินคา้หน่ึงของ

บริษทัฯ 
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(2) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

 2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

  ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง)             

-   ในประเทศ       808.8  39.3% 764.3 41.4% 750.9 44.2% 

-   ส่งออก          32.4  1.5% 27.1 1.5% 25.6 1.5% 

รวม        841.2  41.7% 791.4 42.9% 776.5 45.7% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลกูช้ินปลา)             

-   ในประเทศ        652.2  32.3% 551 29.8% 461.1 27.1% 

-   ส่งออก          65.3  3.2% 67.4 3.6% 72.9 4.3% 

รวม        717.5  35.5% 618.4 33.5% 534 31.4% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร             

-   ในประเทศ          68.8  3.4% 104.2 5.6% 94.9 5.6% 

-   ส่งออก            5.4  0.3% 10.0 0.5% 8.5 0.5% 

รวม          74.2  3.7% 114.2 6.1% 103.4 6.1% 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน              

-   ในประเทศ       165.9  8.2% 123.1 6.7% 92.3 5.4% 

-   ส่งออก            0.3  0.0% 2.9 0.2% 24.8 1.5% 

รวม        166.2  8.2% 126.1 6.9% 117.1 6.9% 

5. ร้านอาหาร (QSR)          31.4  1.6% 19.3 1.0% 8.8 0.1% 

รวม          31.4  1.6% 19.3 1.0% 8.8 0.5% 

6. การจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน        162.4  8.0% 153.5 8.3% 142.2 8.4% 

รวม        162.4  8.0% 153.5 8.3% 142.2 8.4% 

ยอดขายรวม     1,993.0  98.7% 1,822.9 98.7% 1,682.0 98.9% 

รายไดอ่ื้น          26.3  1.3% 23.2 1.3% 18.1 1.1% 

รวมรายได้    2,019.2  100.0% 1,846.1 100.0% 1700.0 100.0% 
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ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (อาหารพืน้เมือง) 

มีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 41.7 มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 6.3 ในปี 

2556 ท่ีผา่นมาและมีอตัราการเติบโตของยอดขายเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมา(Compound Annual Growth 

Rate-CAGR) อยู่ท่ีร้อยละ 9.2 โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อการเติบโตคือ การเพิ่มข้ึนของพื้นท่ีขายของห้าง

โมเดิร์นเทรด รวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลกั โดยยอดขายท่ีเพิ่มสูงข้ึนในปีท่ีผา่นมา

นั้นเป็นผลมาจากปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึนและการปรับราคาขายในช่วงไตรมาสท่ี 3 รวมทั้งการ

เปล่ียนแปลงในส่วนผสมผลิตภณัฑ ์(Product Mix) กมี็ผลต่อยอดขายเช่นเดียวกนั  

สาํหรับการส่งออกสินคา้แปรรูปจากสุกรไปยงัหลายๆ ประเทศยงัคงมีสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 4 ใกลเ้คียงกบัอดีตท่ีผา่นมา เน่ืองจากยงัคงติดปัญหาท่ีประเทศไทยยงัคงมีขอ้จาํกดัในการส่งออก

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร 

ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป เป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 35.5 มี

อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย ( Compound Annual Growth Rate- CAGR) ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่

ร้อยละ 15.3 โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมามีอตัราการเจริญเติบโตท่ีค่อนขา้งสูงถึงร้อยละ 16 ซ่ึงมีผลมา

จากปริมาณการขายท่ีเพิ่มข้ึนเป็นหลกั รวมทั้งบางส่วนเป็นผลมาจากการปรับข้ึนราคาในช่วงตน้ไตร

มาสท่ี 3 โดยยอดขายมีการปรับตวัสูงข้ึนทั้งในช่องทางโมเดิร์นเทรดและตลาดสด โดยเฉพาะตลาด

สดมีอตัราการขยายตวัท่ีสูงกว่า เป็นผลมาจากการท่ีบริษทัฯ สามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้

ไดอ้ย่างต่อเน่ือง ถึงแมว้่าราคาวตัถุดิบจะปรับตวัสูงข้ึน โดยบริษทัฯ ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ปลาแช่แข็งจาก

ต่างประเทศท่ีมีตน้ทุนตํ่ากว่า ทาํให้บริษทัฯ ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัในการรักษาคุณภาพของผลิตภณัฑ์

เอาไวไ้ด ้ถึงแมจ้ะมีการข้ึนราคาในไตรมาสท่ี 3 ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ก็ไม่ไดท้าํให้ยอดขายของ

บริษทัฯ ลดลงแต่อยา่งใด 

ธุรกจิอาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเนือ้สุกร 

ยอดขายอาหารขบเค้ียวลดลงร้อยละ 35 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ทั้งน้ีสาเหตุหลกัคือ 

1) ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํให้ภาคครัวเรือนลดการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง 

ทาํใหธุ้รกิจอุตสาหกรรมขนมขบเค้ียวโดยรวมต่างไดรั้บผลกระทบเป็นวงกวา้ง 
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2) การชะลอการออกผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงในปลายปี 2555 บริษทัฯ ไดน้าํผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่

ตลาด (Soft Launch) คือ มูชิ (Moochi) ซ่ึงเป็นสินคา้หมูและไก่ปรุงรสแบบทอด โดยต่อมาบริษทัฯ 

พบว่าสินคา้ดังกล่าวมีปัญหาทางด้านคุณภาพซ่ึงเกิดจากบรรจุภณัฑ์ กอปรกับสภาวะเศรษฐกิจ  

ชะลอตวั ดงันั้น ทางบริษทัฯ จึงตดัสินใจชะลอการออกสินคา้ใหม่จากเดิมมีแผนท่ีจะออกภายในปี 

2556 ไปปี 2557 

ธุรกจิอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายร้อยละ 32  การท่ีบริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จเป็นอยา่งดีใน

ธุรกิจน้ีมีสาเหตุมาจากการท่ีบริษทัฯ สามารถคงมาตรฐานการผลิต รวมทั้งการควบคุมตน้ทุนให้

สามารถแข่งขนัได ้จึงไดรั้บความไวว้างใจจากผูว้่าจา้งผลิตเดิมให้ผลิตเพิ่มข้ึน รวมทั้งมีการลงนาม

สัญญากบัผูว้่าจา้งรายใหม่ในการผลิตอาหารเพิ่มข้ึนอีก 5 รายการ โดยสัญญาไดเ้ร่ิมตน้ในช่วงไตร

มาสท่ี 3 

บริษทัฯ เน้นนโยบายท่ีจะเพิ่มสัดส่วน สินคา้ภายใตแ้บรนด์ของตวัเอง โดยในช่วงปลายปี 

2555 ไดอ้อกผลิตภณัฑข์นมหวานภายใตช่ื้อยีห่อ้ “tweet” โดยจดัจาํหน่ายผา่นหา้งแมคโครเป็นหลกั 

และขายผา่นลูกคา้สถาบนัหรือตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการดา้นอาหาร (HoReCa) และต่อมาในปี 

2556 บริษทัฯ ไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ คือ “ขาหมูยนูนาน” 

ธุรกจิร้านอาหาร 

แซบเอก็ซ์เพรส (Zaap Express)  

ยอดขายของร้านอาหาร Zaap Express นั้นคงยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2556 ท่ีผา่นมา

มีอตัราการเติบโตร้อยละ 63  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเจริญเติบโตจากยอดขายของร้านเดิมท่ีมีอยู ่4 แห่ง 

และบางส่วนเป็นยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนจากสาขาใหม่ท่ีเปิดเพิ่มข้ึนอีก 1 แห่ง (ท่ีหา้งสรรพสินคา้โซโห) 

ณ ส้ินธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีสาขาร้านแซบเอก็ซ์เพรสทั้งหมด 5 สาขา 

สาเหตุท่ีจาํนวนการเปิดสาขาใหม่ตํ่ากว่าท่ีคาดไว ้เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนโมเดลทางธุรกิจ

โดยบริษทัฯ เน่ืองจากประสบปัญหาแรงงานขาดแคลนและสูงเกินสมควร บริษทัฯ จึงได้ปรับ

รูปแบบเป็นการขายทางโทรศพัทแ์ละส่งอาหารตามสาํนกังาน และจะเร่ิมเปิดขายรูปแบบ Franchise 

ท่ีเป็น Kiosk ซ่ึงจะใชก้าํลงัคน 3-4 คนต่อจุดขาย 
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บริษทัฯ ประสบผลสาํเร็จในการเพิ่มยอดขายของแต่ละสาขา ทั้งน้ีมีผลมาจากการทาํกิจกรรม

การตลาดอยา่งต่อเน่ือง และมีการปรับเมนูอาหารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้ง

เร่ิมมีการใหบ้ริการจดัส่งในบางสาขา 

ร้านข้าวขาหมู ยูนนาน (YUNNAN)  

เร่ิมร้านตน้แบบท่ีป๊ัมนํ้ ามนับางจาก (บางนา-ตราด กม. 4.5) ในช่วงเมษายน 2556 และได้

ขยายสาขาอีก 3 สาขาในช่วงปลายพฤศจิกายน 2556 โดยยอดขายของร้านขา้วขาหมูยนูนานยงัคง

สัดส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกบัยอดขายของกลุ่ม ทั้งน้ีเพราะเพิ่งเร่ิมดาํเนินการเต็มรูปแบบในช่วง

ปลายปี 

ธุรกจิจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 

ธุรกิจจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขนุ มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายร้อยละ 6  ซ่ึงมีอตัรา

การเติบโตใกลเ้คียงกบัปีท่ีผ่านๆ มา  ปริมาณผลผลิตสุกรขุนท่ีออกสู่ตลาดนอ้ยกว่าท่ีไดป้ระมาณ

การไว ้สาเหตุมาจากปริมาณของลูกหมู และอตัราการเจริญเติบโตของหมูลดลง เน่ืองจากสภาพ

ภูมิอากาศท่ีแปรปรวนและโรคระบาด 

 

2.2 อตัรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

ในปี 2556 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 28.2 ลดลงจากปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่

ระดบัร้อยละ 29.7 โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในอตัรากาํไรขั้นตน้ของแต่ละผลิตภณัฑ ์

ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

อัตรากาํไรขัน้ต้นรายผลติภณัฑ์ 
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• ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (สินค้าพืน้เมือง) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 42.8 

ในปี 2555 เป็นร้อยละ 38.0 ในปี 2556 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มข้ึนของราคาเน้ือหมูซ่ึง

เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้พื้นเมือง โดยเพิ่มข้ึนเฉล่ียประมาณร้อยละ 21 แต่อยา่งไร

ก็ตาม บริษทัฯ ไดป้รับยอดขายสินคา้พ้ืนเมืองในช่วงไตรมาสท่ี 3 ใหส้ัมพนัธ์กบัตน้ทุนท่ี

สูงข้ึนทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ไม่ถูกกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั  

• ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มลูกช้ินปลาได้รับ

ผลกระทบ จาก 1) การท่ีวตัถุดิบหลกัคือปลาสดท่ีสัง่ซ้ือจากภายในประเทศมีราคาสูงข้ึน ใน

ปีท่ีผา่นมา และ 2) ตน้ทุนค่าแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึนจากค่าล่วงเวลาท่ีสูง อนัเป็นผลมาจากการเร่ง

การผลิตเพื่อให้เพียงพอและทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว (ใน

ภาวะท่ีบริษทัฯ มีระดบัการผลิตเกือบเต็มกาํลงัการผลิต) แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ ได้

นาํเขา้ปลาสดแช่แขง็ในราคาท่ีตํ่ากว่า นาํมาถวัเฉล่ียทาํให้ตน้ทุนวตัถุดิบไม่สูงข้ึนมากนกั 

กอปรกบับริษทัฯ สามารถปรับราคาขายสินคา้ข้ึนทั้งในช่องทางโมเดิร์นเทรดและตลาดสด

ในตน้ไตรมาสท่ี 3 (โดยไม่ส่งผลลบต่อยอดขายแต่อยา่งใด) ซ่ึงจากผลดงักล่าวทาํให ้อตัรา

กาํไรขั้นตน้ของกลุ่มลูกช้ินปลาลดลงจากร้อยละ 24.9 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 

2556 

• ธุรกิจอาหารขบเคีย้วที่ทําจากเนื้อสุกร  ไดรั้บผลกระทบจากการข้ึนราคาของเน้ือสุกรและ

เน้ือไก่ค่อนขา้งมาก กอปรกบัยอดขายท่ีลดลงทาํให้ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยสูงข้ึน ส่งผลให้

อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลงจากร้อยละ 31.2 ลงเหลือร้อยละ 22.3 ในปี 2556 ท่ีผา่นมา 

• กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน มีอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดย

ในปี 2556 นั้นมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 19.1 เปรียบเทียบกบัปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 

9.6 สาเหตุหลกัมาจาก 

- ปริมาณการขายท่ีสูงข้ึนอย่างมากทาํให้ประสิทธิภาพการผลิตสูงข้ึน ส่งผลให้ตน้ทุน

ในการผลิตคงท่ีลดตํ่าลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ถึงแมร้าคาวตัถุดิบหลกัคือราคาสุกรและราคาไก่ปรับตวัสูงข้ึนอย่างมาก แต่บริษทัฯ 

สามารถขอปรับราคากบัผูว้า่จา้งใหส้อดรับกบัตน้ทุนวตัถุดิบท่ีเพิ่มสูงได ้
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• กลุ่มธุรกจิร้านอาหาร มีอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 39.8 ในปี 

2555 เป็นร้อยละ 46.5 ในปี 2556 ท่ีผ่านมา อนัเป็นผลมาจากยอดขายท่ีเติบโตสูงข้ึนและ

การบริหารร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนอาหารท่ีเกิดจากการ

สูญเสียลงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

• ธุรกิจจําหน่ายสุกรพันธ์ุและสุกรขุน มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 7.4 ในปี 2556 ท่ีผา่น

มา เปรียบเทียบกบัอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีติดลบร้อยละ 4 ในปี 2555 สาเหตุเน่ืองมาจากราคา

เน้ือหมูท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปีท่ีผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของลูกหมูและอตัราการ

เจริญเติบโตของหมูลดลง เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวน และโรคระบาดทาํให้

อตัรากาํไรขั้นตน้สูงข้ึนนอ้ยกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expenses) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน  42 ลา้นบาท จากปี 2555 หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อย

ละ 10 โดยเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีใกลเ้คียงกบัการเติบโตของยอดขาย ทาํให้อตัราส่วนค่าใชจ่้ายใน      

การขายและบริหารอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 22.7 เม่ือเทียบกบัยอดขายใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบั

ร้อยละ 22.5   

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจาก 

- เงินเดือนและผลตอบแทนอ่ืน (คิดเป็นร้อยละ 45 ของค่าใช้จ่ายขายและบริหาร)  

เพิ่มข้ึน 15 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 8 ซ่ึงมีผลมาจากการปรับเงินเดือนประจาํปี

และการเพิ่มอตัรากาํลงัพลเพื่อรองรับการขยายตวัของบริษทัฯ และ 

- ค่าใชจ่้ายในการขายในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่องทางโมเดิร์นเทรดสูงข้ึน อนัเป็นผลมา

จากการเพิ่มค่าธรรมเนียมจากโมเดิร์นเทรด 

 

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (Interest Expenses) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาก  25 ลา้นบาท ลดลงเหลือ 19 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 24

เป็นผลมาจากการบริหารตน้ทุนทางการเงินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ี

ไดรั้บจากสถาบนัการเงินในปี 2556 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บในปี 
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2555   (รวมถึงบริษทัฯ สามารถออกตัว๋แลกเงินในการระดมเงินทุนระยะสั้นโดยตรงจากตลาดทุน

ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากวา่อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บจากธนาคาร) 

 

2.5 ผลการปรับนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

1) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) 

ผลจากการบงัคบัใชน้โยบายบญัชีท่ีเก่ียวกบั Deferred Tax ในปี 2557 ทาํใหมี้การปรับปรุง

รายการในปี 2555 ทาํใหก้าํไรสุทธิของปี 2555 เพิ่มข้ึน 2.1 ลา้นบาท (จาก 93.5 ลา้นบาท เป็น 95.6 

ลา้นบาท) 

2) นโยบายการตัดค่าเส่ือมราคา 

ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดป้รับนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

โดยในอดีตบริษทัฯ จะตดัค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อใหต้น้ทุน

ค่าเส่ือมราคาสะทอ้นถึงความเป็นจริงและสอดคลอ้งกบัอายุการใชง้านมากข้ึน ทางบริษทัฯ จึงได้

ปรับระยะเวลาการตดัค่าเส่ือมราคาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์เพิ่มข้ึนจากเฉล่ีย 5 ปี เป็น 10 ปี ทั้งน้ี

ข้ึนอยู่กบัอายกุารใชง้านจริง (Economic Life) ของเคร่ืองจกัรเป็นหลกัดว้ย และผลจากการปรับ

นโยบายค่าเส่ือมราคาดงักล่าวทาํใหค่้าเส่ือมราคาโดยรวมของบริษทัฯ ลดลง 8.7 ลา้นบาท  

 

2.6 รายได้อืน่ (Other Incomes) 

รายไดอ่ื้นจาํนวน 26 ลา้นบาท ส่วนใหญ่มาจากรายไดจ้ากการขายกา้งปลาจาํนวน 13.8 ลา้น

บาท กาํไรจากการขายพ่อแม่พนัธ์ุคดัท้ิง 4.6 ลา้นบาท ท่ีเหลือคือรายไดอ่ื้นๆ ซ่ึงรายไดอ่ื้นๆ ส่วน

ใหญ่เป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนเป็นประจาํทุกปี (Recurring Income) 

 

2.7 กาํไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Net Income)  

กาํไรสุทธิของบริษทัฯ ลดลงจาก 95.58 ลา้นบาทในปี 2555 ลดลงเหลือ 91.79 ลา้นบาทในปี 

2556 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากตน้ทุนวตัถุดิบท่ีสูงข้ึนเป็นหลกั 
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2.8 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  

ในปี 2556 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (Return on Equity - ROE) อยูท่ี่ร้อยละ 

15.4 ซ่ึงลดลงจากร้อยละ 16.4 ในปี 2555 การลดลงใน ROE มีผลมาจากการลดลงในกาํไรสุทธิเป็น

หลกั ซ่ึงอตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้นท่ีร้อยละ 15.4 น้ี เป็นอตัราท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรม

อาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 10  

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

• ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 1,308.09 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียน 502.80 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพย์

ถาวร 805.28 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 62 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสัดส่วนของ

สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นใกลเ้คียงกบัปี 2555 ท่ีผา่นมา 

• ในปี 2556 ท่ีผ่านมานั้น บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยถ์าวร เป็นจาํนวน 87 

ลา้นบาท โดยเป็นการลงทุนบางส่วนในโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาของ 

บมจ. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํนวน 31 ลา้นบาท ท่ีเหลือ 56 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็น

การลงทุนเพื่อทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อลด

ตน้ทุน 

• ในปี 2556 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 

Turnover) อยูท่ี่ 1.6 เท่า ซ่ึงสูงกว่าปี 2555 ท่ีผา่นมา ซ่ึงอยูท่ี่ 1.5 เท่า รวมทั้งสูงกว่า

ค่าเฉล่ียของหมวดอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงมีอตัราการหมุนเวียนของ

สินทรัพยร์วมอยูท่ี่ 1.1 เท่า  

การปรับตวัดีข้ึนของอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยมี์ผลมาจากการเพิ่มข้ึนของ

ยอดขายร้อยละ 9.3 ซ่ึงสูงกว่าการปรับตวัเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยร์วม ซ่ึงเพิ่มข้ึนเพียง

ร้อยละ 4 ในปีท่ีผา่นมา 

• การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพยห์มุนเวียน) นั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม

นโยบายบริษทัฯ ท่ีวางไว ้

-ระยะเวลาในการเก็บหน้ี ปี 2556 อยูท่ี่ 53.6 วนั ซ่ึงดีกว่าปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 58.5 วนั 

ทั้งน้ีมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายลูกช้ินปลา (ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป) ในตลาด
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คา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงมีเครดิตเทอมค่อนขา้งสั้น 

รวมทั้งการเพิ่มยอดขายของกิจการร้านอาหารซ่ึงเป็นธุรกิจขายสด 

-ระยะเวลาในการเก็บสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงั ปี 2556 อยูท่ี่ 11.9 วนั ซ่ึงสั้นกว่าเม่ือ

เทียบกบัปี 2555 ซ่ึงอยูท่ี่ 13.5 วนั สาเหตุมาจากในส่วนของธุรกิจอาหารทะเล  

แปรรูป (ลูกช้ินปลา) มียอดการสั่งซ้ือเขา้มาสูงมากและโรงงานผลิตเกือบเตม็กาํลงั

การผลิต ดงันั้นจึงมีสินคา้สําเร็จรูปคงคลงัน้อยมากหรือในบางช่วงเวลาเกือบจะ

เป็นศูนย ์

• ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีท่ีดินรอการพฒันามูลค่าตามบญัชี 332.1 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย

ละ 25 ของทรัพยสิ์นรวม โดยท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าว ส่วนใหญ่อยูท่ี่ อ.แก่งคอย จ.

สระบุรี ซ่ึงโครงการรถไฟรางคู่จะพาดผา่นใกลก้บัท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯรอจงัหวะ

และโอกาสท่ีเหมาะสมในการขายท่ีดินดงักล่าวเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ 

• การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

-การดอ้ยค่าในเงินลงทุน บริษทัฯ มิไดมี้การตั้งสํารองเงินลงทุนในบริษทัย่อย

เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีดี 

-การตั้งสาํรองหน้ีสูญ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัฯ มีลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพดี (กิจการ

โมเดิร์นเทรด) รวมทั้งการบริหารนโยบายสินเช่ืออยา่งเคร่งครัด ทาํใหบ้ริษทัฯ ไม่

มีหน้ีคา้งชาํระเกินกาํหนด โดยอายขุองลูกหน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ยงัไม่ถึง

กาํหนดชําระ 

0-3 เดือน 3-6 เดือน 6-12 เดือน  >12 เดือน 

จํานวนหนี ้

(ล้านบาท) 

256 33 1 - - 

 

-การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ บริษทัฯ ไดป้รับลดราคาทุนของวตัถุดิบและวสัดุ

หีบห่อลงจาํนวน 6.7 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเล่ือนการออกสินคา้ใหม่

ออกไป ส่งผลใหว้สัดุหีบห่อลา้สมยั 
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(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 

4.1 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 

4.1.1 การเปลีย่นแปลงของแหล่งเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยในปี 2556 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์นและหน้ีสินดาํเนินการ

จาํนวน 190 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 4 โดยสาเหตุหลกัมาจากกาํไรจากการดาํเนินงาน 

(EBIT) ลดลง 

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ลูกหน้ี + สินคา้คงเหลือ – เจา้หน้ี) เพิ่มข้ึนจาก 274 ลา้นบาท ในปี 

2555 เป็น 282 ลา้นบาทในปี 2556 เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 3 ซ่ึงเพิ่มข้ึนนอ้ยกว่ายอดขายท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี

เป็นผลมาจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ กอปรกบัการเพิ่มสดัส่วนของยอดขายท่ี

มีเครดิตเทอมสั้นมากข้ึน  

โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ภายหลงัภาษีเงินได)้ 139.2 ลา้นบาท นาํไปใชใ้น

กิจกรรมลงทุนสุทธิ 82.33 ลา้นบาท และใชไ้ปในกิจกรรรมจดัหาเงิน 59.9 ลา้นบาท 

สรุปโดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน (EBITDA หรือ Internal Cash Flows) 

เป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชไ้ปในการขยายธุรกิจในปี 2556 ท่ีผา่นมา โดยมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 67.5 

ของแหล่งท่ีมาของเงินทุนทั้งบริษทัฯ 

4.1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน (Debt/ Equity ratio, D/E ratio) ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มี 

D/E ratio อยูท่ี่ 1.1 เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่ากว่าค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมซ่ึงอยูท่ี่ 1.5 เท่า และถา้

พิจารณาถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียต่อส่วนของทุน (Net Debt/ Equity ratio) ของบริษทัฯ อยูท่ี่

ระดบั 0.72 เท่า ซ่ึงถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีค่อนขา้งมัน่คงใน

ระดบัหน่ึง เน่ืองจากมีภาระหน้ีในสัดส่วนค่อนขา้งตํ่าและยงัแสดงถึงความสามารถในการก่อหน้ี

ของบริษทัฯ เพื่อขยายกิจการในอนาคตอีกดว้ย 

อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : DSCR) ณ ส้ินปี 

2556 อยูท่ี่ 11.7 เท่า แสดงถึงบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูง  

4.2 รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)  
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รายจ่ายลงทุนท่ีเกิดข้ึนในปี 2556 นั้น ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

 1) รายจ่ายลงทุนประจาํปีสาํหรับการซ้ือเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เพื่อทดแทนของเก่าท่ีหมดสภาพ 

และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนรวมทั้งหมดในส่วนน้ี

เป็นเงินประมาณ 56 ลา้นบาท 

 2) รายจ่ายลงทุนโครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ

โรงงานผลิตลูกช้ินปลาของบริษทั มหาชยัฟู้ ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั เป็นเงิน 31 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงิน

ลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณการไวท่ี้ 313 ลา้นบาท โดยตารางเวลาการจ่ายเงินลงทุนมีดงัน้ี 

 2555 2556 2557 รวม 

รายจ่าย 29 31 253 313 

โดยคาดว่าโรงงานบางส่วนจะแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นช่วงตน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 

2557 และทั้งโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 เช่นเดียวกนั 

รายละเอียดโครงการ 

1. เพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาจาก 9000 ตนั/ปี เป็น 14,300 ตนั/ปี 

2. เพิ่มไลน์การผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว์ (โดยเฉพาะจากไก่และ

อาหารทะเล) ภายใตเ้คร่ืองหมายฮาลาล (Halal) เพื่อส่งออก 

3. โครงการลงทุนเพื่อลดตน้ทุนการผลิต โดยมีโครงการหลกั ไดแ้ก่ 1) โครงการ

สร้างโรงนํ้าแขง็ 2) โครงการเคร่ืองตดัหวัปลาอตัโนมติั 3) โครงการไลน์เคร่ือง

ชัง่และเคร่ืองบรรจุอตัโนมติั และ 4) โครงการห้องแช่แข็งสําหรับสินคา้

ส่งออก โดยโครงการทั้งหมดน้ีจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอ

ตอบสนองต่ออตัราการเติบโตของยอดขายของกลุ่มลูกช้ินปลาท่ีค่อนขา้งสูง 

รวมทั้งทาํใหต้น้ทุนการผลิตโดยรวมลดลงไดป้ระมาณร้อยละ 2 

สาํหรับปี 2557 นั้น บริษทัฯ คงเหลือรายจ่ายลงทุนสาํหรับโครงการน้ีเป็นจาํนวน 253 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นค่าก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัร ซ่ึงโครงการไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ท่ีสามารถเบิกใชไ้ดอี้ก 218.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 86.4 ของ รายจ่ายลงทุน ส่วนท่ีเหลือ 

34.5 ลา้นบาท จะใชแ้หล่งท่ีมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 
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4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง  

ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ท่ี 0.9 เท่า ซ่ึงนับว่ายงัอยู่ในอตัราท่ี

เหมาะสม แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ อยู่ระหว่างการดาํเนินการแปลงเงินกูร้ะยะสั้นบางส่วนให้เป็น

เงินกูร้ะยะยาวเพื่อรักษาอตัราส่วนสภาพคล่องอยูใ่นระดบั 1 เท่า 

บริษทัฯ มีนโยบายใชบ้ริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินมากกว่า 1 แห่ง (เพ่ือกระจาย

ความเส่ียง) ณ ส้ินปี 2556 วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัท่ี

เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange- B/E) ในการกูเ้งินโดยตรง

จากตลาดทุน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บจากธนาคาร โดยตัว๋ท่ีออกมี

อายุประมาณ 3 เดือน ซ่ึงความสําเร็จในการระดมทุนโดยตรงจากตลาดทุนจะช่วยเพิ่มขีด

ความสามารถในการจดัหาเงินทุนระยะสั้นเม่ือจาํเป็นไดอี้กช่องทางหน่ึง 

 

(5) ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2556       หน่วย : ล้านบาท 

ภาระผูกพนั รวม ระยะเวลาการชําระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1-3 ปี 3-5 ปี มากกว่า 5 ปี 

เงินกูร้ะยะยาว 107.8 3.5 30.0 39.4 34.9 

 

 

 

 

 



88 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2556 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคญัในอนาคต  

I) ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องบริษทั โดยจะเห็นไดจ้าก

ในปีท่ีผ่านมา รายไดจ้ากการขายอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวไ์ดรั้บผลกระทบโดยตรง

กบัการท่ีเศรษฐกิจชะลอตวั ทาํให้ผูบ้ริโภคลดการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง สําหรับผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆ ไดแ้ก่ กลุ่มอาหารพื้นเมือง กลุ่มลูกช้ินปลา กลุ่มอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน และ

กิจการร้านอาหาร ไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นสินคา้อาหารท่ีมีความจาํเป็นต่อ

การดาํรงชีพ 

2) ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ (โดยเฉพาะราคาของเน้ือสุกรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั) ส่งผล

กระทบโดยตรง ทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง แต่อยา่งไรก็ตาม 

จากการท่ีบริษทัฯ มีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเอง รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงราคาของ

เน้ือสุกรอยู่ตลอดเวลา เม่ือแนวโนม้ราคาสูงข้ึนค่อนขา้งจะแน่ชดั บริษทัฯ จะทาํการสต๊อก

เน้ือสุกรไวเ้พียงพอสาํหรับการผลิตประมาณ 3-6 เดือน เพ่ือลดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึน

ของตน้ทุนการผลิต อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางดา้นราคา ดงันั้นท่ีผ่านมาบริษทัฯ สามารถ

ข้ึนราคาสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการมีฟาร์ม

สุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยให้กาํไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมากจนเกินไป 

เพราะในขณะท่ีราคาสุกรสูงนั้นธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงตามไปดว้ย จึง

สามารถชดเชยกาํไรขั้นตน้จากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้

3) ผูป้ระกอบการร้านคา้ปลีกสมยัใหม่หรือโมเดิร์นเทรด มีความเป็นไปไดท่ี้จะเรียกเก็บอตัรา

ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการนาํสินคา้เขา้ไปวางจาํหน่ายในอตัราท่ีสูงข้ึน 

4) การจดัตั้งทีมขายตลาด TT ทาํตลาดเชิงรุก จะทาํใหบ้ริษทัฯ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในตลาด

คา้ปลีกแบบดั้งเดิม จะช่วยใหอ้ตัราการเจริญเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ แขง็แกร่งยิง่ข้ึน 

II) โครงการเพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาและอาหารขบเค้ียวจากเน้ือสตัว ์(ฮาลาล) 

โรงงานลูกช้ินปลาจะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นช่วงตน้ไตรมาสท่ี 3 ปี 2557 และอาหารขบ

เค้ียวจากเน้ือสตัวท่ี์เป็นฮาลาลจะเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไดใ้นตน้ไตรมาสท่ี 4 ปีเดียวกนั 

สาํหรับปี 2557 นั้น บริษทัฯ คงเหลือรายจ่ายลงทุนสาํหรับโครงการน้ีเป็นจาํนวน 253 ลา้น

บาท ซ่ึงเป็นค่าก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัร ซ่ึงโครงการไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน
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ในส่วนน้ีเป็นเงิน 230 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 11.5 ลา้นบาทในปี 2556 

ดงันั้นยงัคงเหลือวงเงินท่ีสามารถเบิกใชไ้ดอี้ก 218.5 ลา้นบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 86.4 ของรายจ่าย

ลงทุน 253 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเหลือ 34.5 ลา้นบาท จะใชแ้หล่งท่ีมาจากกระแสเงินสดจากการ

ดาํเนินงาน 

ภาระหน้ีระยะยาว 218.5 ลา้นบาท ท่ีจะเพิ่มข้ึนในปี 2557 จะส่งผลทาํใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินท่ีมี

ภาระดอกเบ้ีย/ ส่วนของทุน เพิ่มข้ึนอยูท่ี่ระดบัประมาณ 1.1 : 1 ซ่ึง ยงัคงเป็นสัดส่วนท่ีอยูใ่นระดบัท่ี

เหมาะสมค่อนขา้งตํ่า 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

จาํนวน 3 ท่าน โดยมีนายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายประสาร มฤคพิทกัษ ์และ

นายชูศกัด์ิ วิจกัขณา เป็นกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือ

พนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 

 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกนั รวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดยคณะกรรมการทั้ง 3 

ท่าน เขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบไดท้าํการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ตาม

ขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในดา้นการดูแลรายงานทางการเงินของ

บริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส เช่ือถือไดแ้ละถูกตอ้งเพียงพอ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุม 

และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบและ

ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัการตรวจสอบดงักล่าวส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 

 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และไดมี้การประชุมร่วมกบัคณะกรรรมการตรวจสอบ  

การตรวจสอบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้ และรายงานทางการเงิน

ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  โดยมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  พร้อมทั้งระบบการควบคุมและ

ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ การปฏิบติังานต่างๆ สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

การบริหารจดัการมีความโปร่งใส และรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ และเหมาะสม มีการตรวจสอบ

ดูแลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยึดแนวทางปฏิบติัตามท่ีบริษทัฯ ไดก้าํหนดไว้

อยา่งครบถว้น  

 
 
 
 
 

       …….………………………. 

         (นายเจริญพนัธ์   พนัธุมงคล) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ

ระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่

ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง

ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัฯ  และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี

การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบ

ดงักล่าว และบริษทัฯ ไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ต่อ

ผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง และการเปล่ียนแปลงท่ี

สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงาน

ทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี  เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความ

ถูกตอ้งแลว้  บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้นายเจริญ  รุจิราโสภณ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้

ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายเจริญ  รุจิราโสภณ  กาํกบัไว ้ บริษทัฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลท่ี 

บริษทัฯ ไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 

ช่ือ        ตําแหน่ง        ลายมือช่ือ 

 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการผูมี้อาํนาจ ......................................... 

      

2.นางนิรมล รุจิราโสภณ กรรมการผูมี้อาํนาจ ......................................... 

 

ช่ือ        ตําแหน่ง           ลายมือช่ือ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ      นายเจริญ   รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร ...................................... 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1.  นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์   

-ประธานกรรมการ 

 20 พฤษภาคม  2546 

-กรรมการอิสระ 

 28 กมุภาพนัธ์  2553 

 

65  - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

  สถาบนัศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) 

  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาบตัร  

  หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร  

  ภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่น 14 

  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  

- ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้   

  หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  

  ประชาธิปไตย  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง  

  รุ่นท่ี 11 

- ประกาศนียบตัรการเงินและการธนาคาร   

  สถาบนันายธนาคารแห่งประเทศองักฤษ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP 

  สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- - 2553 - ปัจจุบนั 

2553 – ปัจจุบนั 

2552 - ปัจจุบนั 

 

 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2547 - ปัจจุบนั 

2546 - ปัจจุบนั 

2549 - 2551 

-รองประธานกรรมการ 

-กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการ   

 ตรวจสอบ และกรรมการ 

 อิสระ 

-ประธานกรรมการ 

 

-ประธานกรรมการ     

-ประธานกรรมการ 

-สมาชิกสภานิติบญัญติั   

 แห่งชาติ 

-บมจ. สหวริิยาสตีลอินดสัตรี 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. โกลเบลก็ โฮลด้ิง  

1 T แมนเนจเมน้ท ์

 

-บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม 

 นํ้ามนัปาลม์ 

-บจก. ไทยแอก็โกรเอก็ซเชนจ ์

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

2.  นายเจริญ  รุจิราโสภณ   

- ประธานกรรมการบริหาร  

66 - วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  

  (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 

30.57% - สามีของ 

  นางนิรมล  

2555 – ปัจจุบนั 

2548 – ปัจจุบนั 

-ประธานกรรมการบริหาร 

-ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

  12 พฤศจิกายน  2555 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

  9 พฤษภาคม  2548 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ             

  สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

  1 ธนัวาคม  2556 

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

- ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต  

  (ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 

  มหาวทิยาลยัรังสิต 

- นิติศาสตร์บณัฑิต 

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 

  และกฎหมายมหาชน  

  “ รุ่นท่ี 9 (ปรม.9) ปี 2553 “  

  สถาบนัพระปกเกลา้ 

- แนวทางการจดัตั้ง และปฏิบติังาน  

  สาํหรับ AUDIT COMMITTEE 

- DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  

  (DAP) 

  รุจิราโสภณ 

- บิดาของ 

  นายจรัสภล    

  รุจิราโสภณ 

- พ่ีชายของ 

  นายทรงเกียรติ    

  รุจิราโสภณ 

- อาของ 

  นายธนกฤต    

  รุจิราโสภณ 

2556  

 

 

2536 - 2545 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

2546 - ปัจจุบนั 

 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ  

 สาํนกัทรัพยากรมนุษย ์

 และธุรการ 

-ประธานกรรมการ 

-กรรมการ และ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-กรรมการ และ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-กรรมการ และ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บจก. เอส เค เค ฟู้ ด 

 

-บจก. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง 

 

-บจก. ส. ปศุสัตว ์

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   

- กรรมการบริหาร (ผูมี้อาํนาจ) 

  25 พฤษภาคม  2537 

- รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

62 - เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  

  สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  

17.84% -ภริยาของ 

 นายเจริญ   

 รุจิราโสภณ 

-มารดาของ 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

2556 – ปัจจุบนั 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาด 4 

  (อาหารทะเลแปรรูป) 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

  9 พฤษภาคม  2548 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาด 2 

  (อาหารแช่แขง็) 

  1 มกราคม  2555 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาด 3 

  (อาหารพ้ืนเมือง) 

  25 มีนาคม  2556 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาด 4 

  (อาหารทะเลแปรรูป) 

  25 มีนาคม  2556 

  (DAP) 

- DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   

  (DCP) 

 นายจรัสภล    

 รุจิราโสภณ  

 

 

2555 – ปัจจุบนั 

 

 

255 1 - ปัจจุบนั 

 

2548  - ปัจจุบนั 

 

2548  - ปัจจุบนั 

 

2548  - ปัจจุบนั 

 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

2546 – ปัจจุบนั 

  สาํนกัการตลาด 3 

  (อาหารพ้ืนเมือง) 

- รักษาการผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาด 2 

  (อาหารแช่แขง็) 

-ประธานกรรมการ 

 

-รองประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

-รองประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-รองประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-สมาคมนายจา้งอาหารไทย    

ครัวไทยสู่ครัวโลก 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บจก. เอส เค เค ฟู้ ด  

 

-บจก. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บจก. เอส เค เค ฟู้ ด 

-บจก. มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง 

-บจก. ส. ปศุสัตว ์  

-บจก. ทรัพยธ์รณีไมน์น่ิง  
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

4. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ   

-กรรมการบริหาร (ผูมี้อาํนาจ) 

 14 สิงหาคม  2551 

-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร    

 (สายงานปฏิบติัการ) 

 1 มีนาคม  2557 

-ผูช่้วยรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 15 พฤศจิกายน  2556 

 

31 - บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การบริหารการตลาด  

   Aston University, Birmingham, UK 

- นิเทศศาสตร์บณัฑิต 

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

0.57% -บุตรชายของ   

 นายเจริญ     

 รุจิราโสภณ   

 และนางนิรมล   

 รุจิราโสภณ 

-หลานชายของ   

 นายทรงเกียรติ   

 รุจิราโสภณ  

-ลกูผูน้อ้งของ  

 นายธนกฤต   

 รุจิราโสภณ 

 

2557 – ปัจจุบนั 

 

 

2556 – 2557 

 

2551 – ปัจจุบนั 

 

2555 

2554 

 

2554 

 

2554 

 

 

2554 

 

 

-ผูช่้วยประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 (สายงานปฏิบติัการ) 

-ผูช่้วยรองประธาน  

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

 (ผูมี้อาํนาจ) 

-ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR 

-ผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกัการตลาด (เอฟ & บี) 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ 

 กิจการ QSR 

-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  

 งานการตลาด 4 

 (อาหารแช่แขง็) 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ  

 สาํนกัการตลาด 1 

 (อาหารขบเค้ียว) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

2552 – 2554 

 

 

2552 – 2554 

 

2552 

 

 

 

2551 

 

2551 

 

2550 – 2551 

 

-ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 งานการตลาด 3 

 (อาหารขบเค้ียว) 

-ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 โครงการโปแลนด ์

-ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 งานการตลาด 3  

 (อาหารขบเค้ียวและ  

 อาหารพร้อมรับประทาน) 

-ผูจ้ดัการทัว่ไป 

 (สาขาโปแลนด)์ 

-รักษาการผูจ้ดัการทัว่ไป  

 (สาขาโปแลนด)์ 

-ผูจ้ดัการอาวโุส 

 ฝ่ายประสานงาน  

 การตลาด 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 



เอกสารแนบ 1 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

5. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  

-กรรมการบริหาร (ผูมี้อาํนาจ) 

 1 สิงหาคม  2545 

-ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1 

 1 สิงหาคม  2545 

47  -วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเคร่ืองกล   

  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  

-DIRECTOR  ACCREDITATION    

 PROGRAM (DAP) 

- -หลานชายของ          

 นายเจริญ     

 รุจิราโสภณ   

 และ 

 นายทรงเกียรติ     

 รุจิราโสภณ 

2545 – ปัจจุบนั 

 

2545 – ปัจจุบนั 

 

     

-กรรมการบริหาร 

 (ผูมี้อาํนาจ) 

-ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1 

 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

6. น.ส.ปัญจมา  วภิามาส 

-กรรมการ (ผูมี้อาํนาจ) 

 28 เมษายน  2552 

 

62 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-บญัชีมหาบณัฑิต  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-นิติศาสตร์บณัฑิต    

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        

-บญัชีบณัฑิต  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

0.05% - 2556 – ปัจจุบนั 

 

 

 

2552 – ปัจจุบนั 

2550 - ปัจจุบนั 

2546 – 2556 

 

2537– 2551 

-ผูอ้าํนวยการ 

 ฝ่ายบริหารการเงิน 

 กลุ่มบริษทัคาราบาว 

 ตะวนัแดง 

-กรรมการบริหาร 

-กรรมการบริหาร 

-ผูอ้าํนวยการ 

 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 

-กรรมการบริหาร 

-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 

 บจก. ตะวนัแดง ดีซีเอม็  

 บจก. เอเชียแปซิฟิคกลา๊ส 

 บจก. คาราบาวกรุ๊ป 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 

-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

7. นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล   

-กรรมการอิสระ และ   

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 11 มกราคม  2543 

82 -ประกาศนียบตัรการบญัชี (ม.ธ.ก.) 

-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  

 (DAP) 

-การควบคุมภายในและ 

 การบริหารหลกัจดัการความเส่ียง  

 (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

-มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 ในปี 2556-2557 (สภาวิชาชีพบญัชีฯ) 

-แนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

 เคร่ืองมือทางการเงิน  

 เร่ืองการรับรู้และมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน   

 แนวทางปฏิบติั เร่ืองการบญัชี  

 และป้องกนัความเส่ียง (สภาวิชาชีพบญัชีฯ) 

- 

 

- 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2541 - 2551 

 

2541 – 2551 

-กรรมการอิสระ และ  

 กรรมการตรวจสอบ 

-ท่ีปรึกษาดา้นบญัชี       

 และการเงิน 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 

 

-บจก. ช. สัมพนัธ์การบญัชี 

8. นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   

-กรรมการอิสระ   

 25 พฤษภาคม  2537 

-กรรมการตรวจสอบ 

 27 ธนัวาคม  2542 

65 -รัฐศาสตร์บณัฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  

 (DAP) 

- - 2555 - ปัจจุบนั 

 

2554 - 2555 

 

 

-สมาชิกวฒิุสภา  

 ประเภทสรรหาภาควชิาชีพ 

-ท่ีปรึกษา กสทช.  

 (นางสาวสุภิญญา  

 กลางณรงค)์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

 2551 - 2553 

 

 

2550 - 2551 

2542 - ปัจจุบนั 

2537 - ปัจจุบนั 

 

2531 - ปัจจุบนั 

2524 - ปัจจุบนั 

-สมาชิกวฒิุสภา 

 ประเภทสรรหา 

 ภาควิชาการ 

-กรรมการ 

-กรรมการตรวจสอบ     

-กรรมการ และ 

 กรรมการอิสระ 

-ประธานกรรมการ 

-ผูบ้รรยายภาคธุรกิจ,   

 รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

-องคก์ารเภสัชกรรม 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บจก. ชีวติธุรกิจ  

 

9. นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา  

-กรรมการอิสระ  

 28 กมุภาพนัธ์  2553 

-กรรมการ 

 23 พฤศจิกายน  2547 

-กรรมการตรวจสอบ 

 12 พฤศจิกายน  2547 

63 -นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  - 2553 – ปัจจุบนั 

2547 - ปัจจุบนั 

 

2543 - ปัจจุบนั 

 

2543 - ปัจจุบนั 

-กรรมการอิสระ 

-กรรมการ และ 

 กรรมการตรวจสอบ 

-กรรมการผูจ้ดัการ 

 

-กรรมการ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บจก. พี. เอส. ดี. แอนด ์ 

 แอสโซซิเอท 

-บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

10. นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ   

-ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 (จดัซ้ือ 1) 

 1 มิถุนายน  2527 

57 -นิติศาสตร์บณัฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.47% -นอ้งชายของ   

 นายเจริญ   

 รุจิราโสภณ  

-อาของ 

 นายธนกฤต    

 รุจิราโสภณ และ 

 นายจรัสภล   

 รุจิราโสภณ  

2527 - ปัจจุบนั 

 

-ผูช่้วยประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบริหาร (จดัซ้ือ 1) 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

11. นายนรินทร์  พุม่วิวฒันศิริกลุ 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงิน  

 1 มกราคม  2556 

-รักษาการณ์ผูอ้าํนวยการสาํนกั  

 สารสนเทศ 

 1 พฤษภาคม  2556 

 

52 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการเงิน 

 Indiana University of Pennsylvania, USA 

-บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาบริหารอุตสาหการ  

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - 2556 - ปัจจุบนั 

 

2556 - ปัจจุบนั 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2553 - 2555 

2549 - 2553 

 

2547 - 2549 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชี  

 และการเงิน 

-รักษาการณ์ผูอ้าํนวยการ  

 สาํนกัสารสนเทศ 

-อาจารยพิ์เศษปริญญาโท  

 สาขาบริหารธุรกิจ 

-กรรมการ 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ   

 (การเงินและพฒันาธุรกิจ) 

-ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ  

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

-บจก. พี แพลนเนอร์  

-บจก. รีเจนทก์รุป  

 

-บล. เกียรตินาคิน จาํกดั  
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

 

 

2541 - 2547 

 

2537 - 2541 

 

 (วาณิชธนกิจ) 

 

-Representative 

 

-ผูอ้าํนวยการ 

 ฝ่ายวาณิชธนกิจ 

 (ปัจจุบนั คือ บล. เคเคเทรด   

 จาํกดั) 

-ธ. เวสท ์ดอยท ์แลนดเ์ดส   

 สาํนกังานตวัแทน (West LB) 

-บงล. ร่วมเสริมกิจ จาํกดั  

 (มหาชน) 

12. นายชาคริต อนุสภา 

-ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR 

 15 พฤศจิกายน  2556 

41 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

 สาขาการจดัการประยกุต ์ 

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

-บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด    

 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

- - 2556 - ปัจจุบนั 

2554 - 2556 

2553 - 2554 

2551 - 2553 

-ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR 

-Operation Director 

-Operation Manager 

-Business Consultant 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. Major Cineplex Group 

-บมจ. Major Cineplex Group 

-McThai Co.,Ltd 

13. นางเพชรรัตน์  รัตน์วงศโ์สภา  

- ผูอ้าํนวยการกิจการขาย   

 (ต่างประเทศ) 

 16 มีนาคม  2551 

54 - ประกาศนียบตัรวชิาชีพ  

  อสัสัมชญัพาณิชย ์

 

 

- - 

 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2551 - 2554 

 

2547 - 2551 

-ผูอ้าํนวยการกิจการขาย 

 (ต่างประเทศ) 

-ผูอ้าํนวยการกิจการขาย   

 (ต่างประเทศ 1) 

-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  

 (งานขายต่างประเทศ) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

14. นางศิริลกัษณ์  ชยัวฒันประภา  

- ผูอ้าํนวยการกิจการขาย  

  (ในประเทศ) 

  16 มีนาคม  2551 

52 -บริหารธุรกิจบณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- 

 

- 2551 - ปัจจุบนั 

 

2548 - 2551 

 

- ผูอ้าํนวยการกิจการขาย  

  (ในประเทศ) 

-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  

 (งานขายในประเทศ) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

15. นายไพรสารต ์ โสภาจิตตว์ฒันะ 

- ผูอ้าํนวยการ 

  สาํนกัการตลาดอาหารขบเค้ียว  

  17 กมุภาพนัธ์ 2554 

53 -วทิยาศาสตร์บณัฑิต 

 มหาวทิยาลยัมหิดล 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  สาขาการตลาด   

 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลยั 

 กอทเทนเบอร์ก  (C - MIM) English Language  

 Program 

-บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- 

 

- 2554 - ปัจจุบนั 

 

 

2550 - 2554 

 

 

-ผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกัการตลาด 

 อาหารขบเค้ียว 

-ผูอ้าํนวยการฝ่าย 

 พฒันาธุรกิจ 

 

 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บจก. ไบโอ-อินโนวาและ 

 ซินครอน 

 

16. นายวโิรจน์  จิวธัยากรู 

-ผูอ้าํนวยการกิจการโปแลนด ์

 1 กรกฎาคม  2554 

52 -เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบณัฑิต  

 สถาบนั บณัฑิตพฒันบริหารศาสาตร์ (NIDA) 

-วทิยาศาสตร์บณัฑิต  

 สาขาเทคโนโลยกีารอาหาร  

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

S- S- 2554 – ปัจจุบนั 

 

2553 - 2554 

 

2551 - 2553 

 

-ผูอ้าํนวยการ 

 กิจการโปแลนด ์

-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  

 งานผลิตโปแลนด ์

S-Sผูจ้ดัการโรงงาน 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

SS-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

-บจก.  เทคนิฟู้ ดส์  

 อินเตอร์เนชัน่แนล  
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

17. นางสาวเรวดี  จรรยาพนู 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการ  

 1 มกราคม  2553 

54 -วทิยาศาสตร์บณัฑิต  

 สาขาวทิยาศาสตร์การอาหาร  

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- - 2553 - ปัจจุบนั 

2544 - 2552  

-ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิชาการ 

-ผูจ้ดัการทัว่ไปงานวิชาการ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

18. นางธญัปัฐณ์  เรืองจรัส 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกัทรัพยากรมนุษย ์ 

 และธุรการ 

 2 มกราคม  2557 

46 -วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต  

 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสาตร์ (NIDA) 

-นิเทศศาสตร์มหาบณัฑิต 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

-ศึกษาศาสตร์บณัฑิต  

 สาขาจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร   

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต  

 สาขาบริหารรัฐกิจ    

 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

- - 2557- ปัจจุบนั 

 

 

2552 – 2556 

-ผูอ้าํนวยการ 

 สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละ  

 ธุรการ 

-ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร 

 ทรัพยากรมนุษย ์

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

 

-บริษทั GPI Group จาํกดั 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   

การถือ

หุ้นใน

บริษัท 

(%) * 

ความสัมพนัธ์ 

ทางครอบครัว

ระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

19. นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์

-เลขานุการคณะกรรมการ และ  

 เลขานุการบริษทัฯ 

 13 สิงหาคม  2551 

60 -กาํลงัศึกษาคณะนิติศาสตร์  

 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

-อบรมโครงการ TAN for Contact Person  

 (20 กนัยายน  2548) 

-อบรมเคลด็ (ไม่) ลบัจดัประชุมผูถื้อหุน้ 

 (13 กมุภาพนัธ์  2547) 

- - 2547 – ปัจจุบนั -รักษาการผูอ้าํนวยการ  

 สาํนกัประธานฯ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

หมายเหต ุ:  * ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัท่ี  28 พฤศจิกายน  2556 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

 

1. หนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 

1.1 จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ดงัน้ี 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน 

      ประจาํปีของบริษทั 

(3) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

1.2 เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

1.3 ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

 

2. หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 

2.1 ใหค้าํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่คณะกรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ 

       บริษทั 

2.2 ติดต่อและส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ทัว่ไปใหไ้ดรั้บทราบสิทธิต่างๆ ของผูถื้อหุน้ และข่าวสาร 

        ของบริษทั 

2.3 สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

 

รายช่ือบริษทั 
บริษทัฯ 

บริษทัยอ่ย 

รายช่ือกรรมการ บริษทั ส.ป .ศุสตัว ์จาํกดั  บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั  บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 

1. นายเจริญ รุจิราโสภณ 0B// 1BX X X 

2. นางนิรมล รุจิราโสภณ // // // // 

3. นายบุญเอก เตียงลดัดาวงศ ์  //   

4. นายลว้น แสงทอง   //  

5. นายสุพจน์ ไทยสมบูรณ์   // // 

6. นายบุญมี แกว้สะอาด   //  

7. นายชูชาติ เดชยทุธชยั    // 

8. นายธงชยั ขาํหาญ    // 

Uหมายเหตุ U  X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ       // = กรรมการบริหาร 
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ช่ือ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ วุฒิบัตร

หรือประกาศนียบัตรทีเ่กีย่วข้อง 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

ประสบการณ์ทาํงานและการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 

1.  นางสาวศศิธร  ตุ่นมี   

     รักษาการหวัหนา้งาน 

     ตรวจสอบภายใน 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต   

  สาขาวิชาการบญัชี    

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  ราชมงคลธญับุรี 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต  

  สาขาวิชาการบญัชี    

  มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

  ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

-มอบหมาย ควบคุม และสอบทาน 

 การปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

 ใหเ้ป็นไปตาม Audit Program  

 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกาํหนด และ/หรือ   

 ตามท่ีคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเพิ่มเติม  

 นอกเหนือเป็นกรณีพิเศษจากหนา้ท่ีและ 

 ความรับผดิชอบหลกั 

2554 - ปัจจุบนั 

 

2552 - 2553 

 

2552 - 2551 

 

 

รักษาการหวัหนา้งาน 

ตรวจสอบภายใน 

พนกังานตรวจสอบภายใน 

 

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

 

บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ 

 

บจก. กรุงไทยธุรกิจบริการ 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน / 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
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- ไม่มี - 
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 ทะเบยีนเลขที่ 0107537001811 

 

แบบยนืยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบญัชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)รายกา 

รายการ

ที ่
ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี 

 ค่าสอบบัญชี* 

(บาท)  

1 บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

         

1,140,000  

2 บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

            

398,600  

3 บริษทั มหาชยัฟู้ ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

             

513, 990 

4 บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 

2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 

3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 

4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

             

486,990 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

       

2,539,580  

* ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบบญัชีตามท่ีจ่ายจริง 
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ค่าบริการอืน่ ( Non-Audit Fee) 

รายการ

ที ่
ช่ือบริษัทผู้จ่าย 

ประเภทของงานบริการอืน่ 

(Non-Audit Service) 
ผู้ให้บริการ 

 ค่าตอบแทนของงานบริการอืน่  

ส่วนทีจ่่ายไป 

ในระหว่างปีบญัชี 

 ส่วนทีจ่ะต้องจ่าย

ในอนาคต  

5 บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) - - - - 

6 บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั - - - - 

7 บริษทั มหาชยัฟู้ ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั - - - - 

8 บริษทั เอส เค เค ฟู้ ด จาํกดั - - - - 

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอืน่ (Non-Audit Fee)                                 0.00 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 

   ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทั

ยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ สาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่

ถูกตอ้ง  

   ไม่ครบถว้น กล่าวคือ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง

ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยจ่ายให้ขา้พเจา้ สาํนกังานสอบ

บญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว 

ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

  

ลงช่ือ .............................................. 

( .................................................... ) 

สงักดั บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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