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ส่วนที ่ 1 

การประกอบธุรกจิ 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (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 โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้พื้นเมือง 
ภายใตแ้บรนด์ “ส.ขอนแก่น” เพื่อทาํการตลาดในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปและสหราช
อาณาจกัร 

ในปี 2553 บริษทัฯ ไดมี้การลงทุนทาํร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants เพื่อเพิ่ม
ช่องทางในการจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ และเพ่ือเพิ่มความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ 
นอกจากน้ีในระหว่างปี 2552-2553 บริษทัฯ ไดมี้การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหม่ โดยบริษทัฯ 
และบริษทัยอ่ยไดมี้การการขายหุ้นของบริษทัร่วมท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ออกไป 
เพื่อมุ่งเนน้ในธุรกิจหลกั และทาํใหโ้ครงสร้างทางธุรกิจมีความชดัเจนข้ึน 

ปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดตั้ ง ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. เพื่อดําเนินธุรกิจจัด
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ (โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ – ใน
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รูปแบบ OEM) โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพาํนักอยู่ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป รวมถึงสหราช
อาณาจักร ซ่ึงถือเป็นการยา้ยฐานการผลิตจาก บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จาํกัด ประเทศ
สาธารณรัฐโปแลนด ์ไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุน 
โดยเฉพาะดา้นการขนส่งสินคา้ และยงัรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต เน่ืองจากกาํลงัการ
ผลิตของ OEM ท่ีมากเพียงพอแก่ความตอ้งการของบริษทั โดยผลิตภณัฑ์หลกั  คือ สินคา้จาํพวก
ลูกช้ินหมู, ลูกช้ินเน้ือ, แหนม, หมูยอและสินคา้อ่ืนๆ ของ ส.ขอนแก่น 
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โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ :   ขอ้มูลสดัส่วนการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 

บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) - SORKON  
 

ธุรกจิผลติและจําหน่ายอาหารพืน้เมืองและอาหารแช่แขง็ 
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. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อ.ียู.) จํากดั               

 

ธุรกจิบริหารการตลาดสําหรับผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ  
ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป 

100 % 
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี.               

 

ธุรกจิจัดจําหน่ายผลติภณัฑ์ของบริษทัฯ  
ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป 
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SORKON  เป็นบริษัทแม่ ซ่ึงดําเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินค้าพื้นเมือง, 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 มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั (MFP) อีกดว้ย 
MFP ดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลสาํเร็จรูป เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ ลูกช้ินปลาหมึก, นํ้าพริก นํ้าจ้ิม  
ซ่ึงสินคา้ท่ีผลิตโดย  MFP จะจดัจาํหน่ายโดย SORKON และ SKKF 
SKKF ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผา่นช่องทางตลาดสด โดยผลิตภณัฑห์ลกั คือ 
สินคา้ทะเลแปรรูป, นํ้าพริก นํ้าจ้ิม, และสินคา้พื้นเมือง 
SPS ดาํเนินธุรกิจฟาร์มเล้ียงสุกร 
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จํากัด จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการทาํการตลาดผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป โดยบริษทัฯ เป็นผูว้่าจา้งโรงงานในประเทศสาธารณรัฐ
โปแลนดเ์ป็นผูผ้ลิตสินคา้ 
ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหว่างการดาํเนินการปิด บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ย.ู) จาํกดั เน่ืองจากฝ่ายจดัการ
เห็นว่าการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ไดป้ระสิทธิภาพเชิงตน้ทุนโลจิสติกส์ท่ีตํ่ากว่า 
รวมทั้งไดรั้บเง่ือนไขทางการคา้กบัผูรั้บจา้งผลิตท่ีดีกวา่ดว้ย  
ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ (โดยว่าจา้ง
ผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ – ในรูปแบบ OEM) โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพาํนักอยู่ใน
ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป รวมถึงสหราชอาณาจกัร โดยผลิตภณัฑห์ลกั  คือ สินคา้จาํพวกลูกช้ิน
หมู, ลูกช้ินเน้ือ, 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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กาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibilities-CSR) 

วสัิยทศัน์ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็น ผูน้าํอาหารไทยในตลาดโลก ท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอยา่งย ัง่ยนื ผา่นมาตรฐานกระบวนการทาํงานท่ีเป็นเลิศ 

เป้าหมาย  

 “เป็นครัวของ AEC” ในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารไทย โดยการสร้างแบรนด ์     
“ส.ขอนแก่น” (และแบรนดอ่ื์นๆ ของบริษทัฯ) ใหเ้ป็นท่ียอมรับใน AEC 

 เป็นผูน้าํทางดา้นอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวแ์ละจากอาหารทะเลใน AEC และตลาด
ในกลุ่มมุสลิม (โดยเฉพาะตลาดในตะวนัออกกลาง) 

 สร้างแบรนด์อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานของ “ส.ขอนแก่น” ให้เป็นท่ีหน่ึงในใจของ
ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีประสบความสาํเร็จในการสร้างแบรนด์อาหารพ้ืนเมือง
และลูกช้ินปลา คือ “นึกถึงความอร่อย นึกถึง ส.ขอนแก่น” 

 เป็นผูน้าํทางดา้นราคา (Price Setter) โดยควบคุมตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่คู่แข่ง 
โดยการพฒันาหรือการนําเทคโนโลยีใหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง 

กลยุทธ์  

 ในการขยายตลาดสู่ AEC ในช่วงเร่ิมตน้นั้น บริษทัฯ ใชน้โยบายแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายใน
แต่ละประเทศ โดยเนน้คุณสมบติัของตวัแทนจาํหน่ายนั้น ตอ้งมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ี
ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

 สร้างโรงงานอาหารขบเคี้ ยวแห่งใหม่ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทยและยกระดบัมาตรฐานโรงงานเพ่ือส่งสินคา้เขา้ถึงใน EU ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ 
สามารถขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมใน AEC โดยเฉพาะอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย (ซ่ึงทั้งสองประเทศมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่) รวมทั้งส่งออกไปยงัประเทศใน
ตะวนัออกกลาง และบริษัทฯ ยงัสามารถขยายตลาดสินค้าขบเค้ียวจากเน้ือสัตว์ไปยงั
ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปและสหรัฐอเมริกาไดอี้กดว้ย 

 จดัสรรงบลงทุนในการเพ่ิมประสิทธิภาพ ลดตน้ทุน ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมอย่างต่อเน่ือง
โดยทุกโครงการลงทุนตอ้งมีผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
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 ให้ความสําคญักับการวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ืองในการต่อยอดธุรกิจของ
บริษทัฯ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป รวมถึง
การควบคุมหรือลดตน้ทุนดว้ย 

 การทาํการตลาดสินคา้แช่แขง็พร้อมรับประทานนั้น บริษทัฯ จะเนน้เฉพาะอาหารท่ีเป็นท่ี
นิยมบริโภคโดยทัว่ไปของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ (ตวัอยา่งเช่น ขา้วขาหมู ขา้วหมู
แดง และขา้วผดักระเพรา เป็นตน้) โดยบริษทัฯ จะเน้นให้ความสําคญัต่อกระบวนการ 
พฒันาสินคา้ก่อนออกสู่ตลาด โดยตอ้งผา่นการทดสอบจนเป็นท่ียอมรับแลว้วา่มีความอร่อย 
สด สะอาด ไดม้าตรฐาน 

 จดัตั้งทีมการขายในตลาดคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม (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 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น ในอตัราส่วน 1 หุ้นสามญัเดิมต่อ 2 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ทั้งน้ี
บริษทัฯ ไดด้าํเนินการเพิ่มทุนดงักล่าวในระหวา่งวนัท่ี 29 มีนาคม ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2555 

 ครอบครัวรุจิราโสภณยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมบริษทัฯ โดยถือ
หุน้ร้อยละ 56.94 ในบริษทัฯ (ณ 24 เมษายน 2557) 

 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการดา้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัในปี 2556 มีดงัน้ี 

- บริษัทฯ  แต่งตั้ งตัวแทนจําหน่าย  (Dealer) ท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนรายใหญ่ราย
หน่ึงของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีมีเครือข่ายการ
กระจายสินคา้ครอบคลุมทั้งประเทศ 
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- เปิดร้านขา้วขาหมูยนูนานจาํนวน 4 สาขาในปี 2556 โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเปิด
ตามสถานีบริการนํ้ ามันเป็นหลัก ซ่ึง 4 สาขาดังกล่าวตั้ งอยู่ท่ีสถานีบริการ
นํ้ ามนับางจาก บางนา-ตราด กิโลเมตร 4.5 ( เป็นร้านคา้ตน้แบบ ) และอีก 3 
สาขาท่ีสถานีบริการนํ้ ามนัป.ต.ท. ท่ีอยุธยา กิโลเมตร 55, ไพน์เฮิร์สท, และ
บางพนู  

- จดัตั้งแผนกขายตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade หรือตลาด TT) 
เพื่อทาํการตลาดเชิงรุกในตลาด TT โดยเฉพาะสินคา้พื้นเมือง ซ่ึงบริษทัฯ มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมในตลาด TT ค่อนขา้งตํ่า 

- บริษทัฯ ไดย้า้ยฐานการจา้งผลิต (OEM) จากประเทศสาธารณรัฐโปแลนด ์ไป
ยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์เน่ืองจากบริษทัฯ ไดป้ระโยชน์เชิงตน้ทุนโลจิสติกส์
เพราะประเทศเนเธอร์แลนด์อยู่ติดกับสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซ่ึงเป็น
ตลาดหลกั เพราะสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีคนเอเชียอยูค่่อนขา้งหนาแน่น
กว่าประเทศอ่ืน นอกจากน้ียงัไดรั้บเง่ือนไขทางดา้นการคา้ท่ีดีกวา่การจา้งผลิต
ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยได้จัดตั้ งบริษัท  ส .ขอนแก่นฟู้ ดส์ 
(เนเธอร์แลนด์) บี.วี. ซ่ึงจดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดาํเนินธุรกิจ
ดังกล่าว รวมทั้ งเป็นผูท้าํการตลาดสินคา้ของบริษัทฯ ในประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป (ดาํเนินการแทนบริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จาํกัด ท่ี
ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด)์ 

 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการดา้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญัในปี 2557 มีดงัน้ี 

- บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียนนโยบายในการจดัจาํหน่ายอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือ
สุกร จากเดิมท่ีแต่งตั้งใหบ้ริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายอาหาร
ขบเค้ียวทั้ งหมด เป็นการแต่งตั้งให้ บริษทั ดีทแฮล์ม จาํกัด เป็นตวัแทนจดั
จาํหน่ายในช่องทางโมเดิร์นเทรด ตลาดสด และรถเงินสด ส่วนบริษทัฯ จะ
เป็นผูจ้ ัดจาํหน่ายในช่องทาง 7-11โดยตรง ซ่ึงส่งผลให้อัตรากําไรขั้นต้น
ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีดีข้ึนกวา่ปีก่อน 

- บริษัทฯ ได้ปรับนโยบายในการรับผลิตสินค้า OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ของโรงงานผลิตอาหารแช่แขง็ เน่ืองจากสินคา้ OEM ปัจจุบนั
มีการแข่งขันสูง อีกทั้ งยงัมีความเส่ียงด้านราคาวตัถุดิบผนัผวน ส่งผลให้
ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีมีอตัรากาํไรตํ่า บริษทัฯ จึงปรับนโยบายเป็นการผลิตสินคา้
ให้กับร้านอาหารทั้ ง “Zaap Express” (จาํหน่ายอาหารไทย) และ “Yunnan” 
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(จาํหน่ายขา้วขาหมู) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสูงกว่า ส่งผลให้รายไดก้ลุ่ม
ผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

- ปี 2557 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาร้านข้าวขาหมูยูนนานเพิ่มอีก 16 สาขาใน
ประเทศไทย  เพื่อเพิ่มจุดให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึง อีกทั้ งย ังได้รับ
ผลประโยชน์ดา้นการบริหารตน้ทุนอาหารและโลจิสติกส์ ทาํให้ร้านขา้วขา
หมูยนูนานมีสาขาทั้งส้ิน 20 สาขา ณ ส้ินปี 2557 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

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 2555-2557 เป็นดงัน้ี 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง)             

-   ในประเทศ 890.6 39.9%       808.8  39.3% 764.3 41.4% 

-   ส่งออก 65.7 2.9%          32.4  1.5% 27.1 1.5% 

รวม 956.3 42.8%        841.2  41.7% 791.4 42.9% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลกูช้ินปลา)           

-   ในประเทศ 678.7 30.4%        652.2  32.3% 551 29.8% 

-   ส่งออก 77.6 3.5%          65.3  3.2% 67.4 3.6% 

รวม 756.2 33.9%        717.5  35.5% 618.4 33.5% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร           

-   ในประเทศ 94.0 4.2%          68.8  3.4% 104.2 5.6% 

-   ส่งออก 4.2 0.2%            5.4  0.3% 10.0 0.5% 

รวม 98.2 4.4%          74.2  3.7% 114.2 6.1% 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน            

-   ในประเทศ 152.0 6.8%       165.9  8.2% 123.1 6.7% 

-   ส่งออก 0.3 0.0%            0.3  0.0% 2.9 0.2% 

รวม 152.3 6.8%        166.2  8.2% 126.1 6.9% 

5. ร้านอาหาร (QSR) 62.8 2.8%          31.4  1.6% 19.3 1.0% 

รวม 62.8 2.8%          31.4  1.6% 19.3 1.0% 

6. การจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน  191.7 8.6%       162.4  8.0% 153.5 8.3% 

รวม 191.7 8.6%        162.4  8.0% 153.5 8.3% 

ยอดขายรวม 2,217.5 99.3%     1,993.0  98.7% 1,822.9 98.7% 

รายไดอ่ื้น 15.5 0.7%          26.3  1.3% 23.2 1.3% 

รวมรายได้ 2,233.0 100%    2,019.2  100.0% 1,846.1 100.0% 
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 หมายเหตุ (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 อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง) 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “อาหารพ้ืนเมือง” เป็นหน่ึงในธุรกิจหลกั
ของบริษัทฯ โดยมียอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกท่ี
ดาํเนินการมาตั้งแต่เร่ิมเปิดดาํเนินการในเชิงพาณิชย ์อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรดาํเนินการผลิตโดย
โรงงานทั้ง 2 แห่งของ SORKON คือ โรงงานท่ีบางพลีและโรงงานท่ีนครปฐม และมี SORKON 
และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย โดย SKKF จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้ งหมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 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”, “หมูแชมป์”, และ “เศรษฐี”  

2.1.2 อาหารทะเลแปรรูป 

อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ของยอดขาย
รวม  ดาํเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  โดยมี SORKON และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดั
จาํหน่าย โดย SKKF จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศ
ทั้งหมด ในขณะท่ี SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
ประกอบด้วยผูป้ระกอบการคา้ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซ้ือ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผูแ้ทน
จาํหน่ายแบบขายตรงถึงผูบ้ริโภค และตลาดต่างประเทศผา่นทางผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ ประเทศท่ี
นาํเขา้หลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป, สหราชอาณาจกัร, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, 
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และฮ่องกง โดยมีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศและส่งออกอยู่ท่ี ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 
ตามลาํดบั  

อาหารทะเลแปรรูปประกอบดว้ย ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้และลูกช้ินปลาหมึก โดยมีการแบ่ง
ผลิตภณัฑต์ามเกรดคุณภาพเพื่อเป็นการเจาะตลาดบนและตลาดล่าง ปัจจุบนับริษทัฯ  

อาหารทะเลแปรรูปของบริษทั จะมีทั้งท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง และรับจา้งผลิต 
(OEM) อาหารทะเลแปรรูปของบริษทัฯ เป็นการผลิตภายใตย้ี่ห้อ “แตจ๋ิ้ว”, “กวางเจา”, “เกาลูน”, 
“มหาชยั”, “โอเดง้”,  ”เยาวราช”, “เฮงเฮง”, “ไคเซน”, “ฮ่องกง”, และ “ไทเป” 

ส่วนนํ้ าพริกและนํ้ าจ้ิมจะถูกรวมอยูใ่นสายผลิตภณัฑอ์าหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวตัถุดิบ
จาํพวกกุง้และปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยเป็นการผลิตภายใต้
ยี่ห้อของบริษทัฯ ทั้งหมด คือยี่ห้อ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมี SORKON เป็นผูท้าํการตลาด
และจดัจาํหน่ายผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด และ SKKF ทาํการจดัจาํหน่ายให้กับตลาดสด โดยมี
ยอดขายนํ้าพริกและนํ้าจ้ิมคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4 รวมอยูใ่นยอดขายอาหารทะเลแปรรูป 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินขา้งเคียงเพิ่ม 24 ไร่เศษท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการ
ขยายโรงงานโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ  348 ล้านบาท (รวมท่ีดิน) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
ลูกช้ินปลาและผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีได้รับเคร่ืองหมายฮาลาลเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม
มุสลิม โดยการขยายโรงงานใหม่จะทาํใหก้าํลงัการผลิตลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 15,000 ตนัต่อปี 
จากเดิมท่ีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะเร่ิมทยอยผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2558 

2.1.3 อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร 

อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON แต่งตั้ง
ใหบ้ริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร ประกอบดว้ย หมู
แผ่นอบกรอบ หมูอบ ไก่อบ หมูแผ่นทอดกรอบ แคปหมู และขา้วเกรียบรูปดาว โดยเป็นการผลิต
ภายใตย้ีห่้อของตนเองทั้งหมด คือยีห่้อ “อองเทร่”, “Moochi”,  และ “The Star” โดยในปัจจุบนัเป็น
การจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั โดยมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 7 ไปยงัฮ่องกง และมาเก๊า  

บริษทัฯ อยู่ระหว่างการสร้างโรงงานอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือไก่และอาหารทะเลท่ีจะ
ขอรับเคร่ืองหมายฮาลาล เพื่อการส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมโดยคาดว่าจะเร่ิมต้น
ดาํเนินการผลิตไดใ้นช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 
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2.1.4 อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหน่ึงของ SORKON ซ่ึงตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีบริษัทฯ ซ้ือทรัพยสิ์นมาจาก บริษัท นารายณ์
อินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั ในปี 2552 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ยอาหารแช่แขง็ทั้งอาหารคาวและ
ขนมหวาน โดยในปัจจุบนัจะเป็นการผลิตภายใตย้ีห่อ้ของลูกคา้ (OEM) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษทัฯ 
มีนโยบายในการปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต โดยเนน้การผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องตวัเอง โดย
ในช่วงปลายปี 2556 ไดอ้อกผลิตภณัฑข์าหมูยนูนาน จดัจาํหน่ายผา่น Tops Supermarket นอกจากน้ี
โรงงานอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทานยงัเป็นครัวกลางในการจดัเตรียมอาหารเพื่อนาํไปจาํหน่าย
ยงัร้านอาหารประเภท 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 ปรุงจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นส่วนประกอบ
หลกั โดยใชพ้ื้นท่ีดา้นหนา้โรงงานท่ีบางพลีเปิดเป็นสาขาตน้แบบ หลงัจากนั้นจึงขยายสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ 
ณ ส้ินปี 2556 บริษทัฯ มีสาขาร้านอาหาร “Zaap Express” รวม 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบางพลี, อารีย,์  
สีลม, ออลซีซัน่ส์ และโซโห  

สาํหรับร้านขา้วขาหมู (Yunnan) บริษทัฯ เร่ิมร้านตน้แบบท่ีป๊ัมนํ้ ามนับางจาก (บางนา-ตราด 
กม. 4.5) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเนน้การเปิดร้านตามสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึง 
ณ ปลายปี 2556 มีสาขาร้านขา้วขาหมูยูนนานรวม 4 สาขา การท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจเขา้ทาํการตลาด
ร้านขา้วขาหมู เน่ืองจากบริษทัฯ เลง็เห็นว่าเป็นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของคนไทยและมีขนาดตลาดท่ี
ใหญ่ ประกอบกบับริษทัฯ มีความพร้อมทางดา้นวตัถุดิบและสูตรอาหารท่ีเป็นตน้ตาํรับจากมณฑล
ยูนนาน, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นจุดขาย โดยเน้นเร่ืองสุขภาพ (ไม่มนั) ความ
สะอาด และรสชาติท่ีคงท่ี ซ่ึงเช่ือว่าจะสร้างการรับรู้แบรนด์ร้านข้าวขาหมู “ยูนนาน โดย ส.
ขอนแก่น” ไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงท่ีผา่นมา ทุกสาขาท่ีเปิดก็ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือบางสาขาก็
ดีเกินคาดหมาย ซ่ึงในปี 2557 ร้านขา้วขาหมูยนูนานมีสาขารวมทั้งส้ิน 20 สาขาในประเทศไทย ดงัน้ี 

 
1. สถานีบริการนํ้ามนัป.ต.ท. มี 18 สาขา ไดแ้ก่   

สุพรรณบุรี กม.28  ขอนแก่น มิตรภาพ ขอนแก่น มะลิวลัย ์
พทัยา โลตสั   สามโคก  ไพน์เฮริสท ์
พระราม2 กม.51    ระยอง ตะพง  สะพานนนทบุรี บางบวัทอง 
อุดร กม.111 บา้นจัน่  อุดร กม.171 ดุษฎี โคราช สีค้ิว 
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อยธุยา กม.55   ชลบุรี บา้นบึง2  บางพนู 
อยธุยา วรเชษฐ   โรจนะ   ชยัภูมิ (Big C) 

2. สถานีบริการนํ้ามนับางจาก ไดแ้ก่ สาขาบางนา-ตราด กม. 4.5   
3. สถานีบริการนํ้ามนัคาลเทก็ซ์ ไดแ้ก่ สาขารังสิต ธญัญะ คลอง 3   

 

 2.1.6 การทาํฟาร์มและการจําหน่ายสุกร 

เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คือ เน้ือหมู ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกั
ในการลงทุนในฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองนั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบ ช่วยให้บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการลดความเส่ียง
จากการขาดแคลนวตัถุดิบอีกดว้ย 

บริษทัฯ ทาํธุรกิจฟาร์มสุกรท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยวิธีการผสมพนัธ์ุเทียม เพื่อจาํหน่าย
เป็นสุกรพนัธ์ุให้กบัผูเ้ล้ียงสุกรอีกต่อหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํหน่ายลูกสุกรขนุให้ผูเ้ล้ียงนาํไป
เล้ียงต่อ และจาํหน่ายสุกรขนุท่ีบริษทัฯ เล้ียงเองจนโตเตม็ท่ีใหก้บัโรงฆ่าสตัวอี์กดว้ย  

.2 2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน 

2.2.1 นโยบายการตลาด 

 บริษทัฯ ใชก้ลยทุธ์หลากตรา (Multi Brand Strategies) ในการทาํการตลาดสาํหรับผลิตภณัฑข์อง
บริษทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ในทุกช่องทางการจดัจาํหน่าย โดย
สินคา้ทุกยี่ห้อของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัดีของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคมีความภักดีในตราสินคา้  
(Brand Loyalty) ค่อนขา้งสูง  

นอกจากน้ี การใชก้ลยทุธ์หลากตรายงัส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีความคล่องตวัในการกระจายสินคา้ไป
ยงัช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกาํหนดราคาคุณภาพของ
ผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมในแต่ละตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสินคา้ทั้งดา้นความสะอาด สุขอนามยัและ
รสชาติของอาหาร โดยเนน้กระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัโรงงานของบริษทัท่ีตั้งอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ได้รับมาตรฐาน HACCP, GMP, ISO9200 และ BRC ใน
โรงงาน 
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 รักษาความเป็นผูน้าํทางดา้นราคา โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมติั
อย่างต่อเน่ือง โดยการนําเคร่ืองจกัรมาทดแทนแรงงานซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้
บริษทัฯ สามารถรักษาระดบัตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถเป็นผูน้าํทางดา้น
ราคาได ้

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ช่องทางการจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัของบริษทั ประกอบดว้ย 
(1) การจําห น่ ายผ่านผู ้ค้าส่ งห รือปลีกขนาดใหญ่โดยตรง  เช่น  ซุป เปอร์มาร์ เก็ต          

ไฮเปอร์มาร์เก็ต  (โมเดิ ร์น เทรด ) และร้านสะดวกซ้ือ  โดยในปัจจุบัน ช่องทาง        
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) ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างตํ่ า ดังนั้ น  ตั้ งแต่ปี  2556 ท่ีบริษัทฯ  ได้จัดตั้ ง
หน่วยงานขายสาํหรับตลาด TT ข้ึนมา และไดพ้ฒันาหน่วยงานดงักล่าว อยา่งต่อเน่ืองในปี 2557  
เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการรุกตลาด TT รวมถึงการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑท์ั้งดา้นตน้ทุนการผลิต
และคุณภาพให้เหมาะสมกบัตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค คาดว่าจะช่วยเพิ่มอตัราการ
เจริญเติบโตของยอดขายของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มอาหารพื้นเมือง 
และอาหารทะเลแปรรูป 
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2.2.2 สภาวะการแข่งขันและภาวะอุตสาหกรรม 

ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง) 

อุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองมีอตัราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 5-8 โดยเฉล่ียในช่วง 3-
5 ปีท่ีผา่นมา โดยปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงคือ อตัราการเจริญเติบโตของพื้นท่ีคา้ปลีกของประเทศ และ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตอาหารพื้นเมืองรายใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ ทั้งน้ีไม่นบัรวมจาํนวนท่ีผลิตในครัวเรือนนบัหลายร้อยรายทัว่ประเทศ จากการท่ีบริษทัฯ 
ดาํเนินการผลิตในเชิง Mass Production จึงไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน สามารถเป็นผูน้าํดา้นการปรับราคา
ขายได ้(Price Setter) 

สาํหรับการแข่งขนัในตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) นั้น จะมีผูป้ระกอบการ
ขนาดเลก็ ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือน และขนาดกลางกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค 

การลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรืออาหารพื้นเมืองท่ีมีกาํลงัการผลิตขนาด
ใหญ่นั้น มีการลงทุนค่อนขา้งสูงและตอ้งใช้ความรู้และทักษะวิธีการ ประสบการณ์ (Technical 
Know How) อย่างสูง ซ่ึงเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการเขา้สู่อุตสาหกรรมน้ีของผูป้ระกอบการราย
ใหม่ 

นอกจากนั้น ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดนั้น
ค่อนข้างสูง  และผู ้ประกอบการต้องทํายอดขายให้ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตกลงกับทาง
หา้งสรรพสินคา้ ทาํใหเ้ป็นอุปสรรคต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในช่องทางการจดัจาํหน่าย
โมเดิร์นเทรดน้ีเช่นกนั 

ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

ธุรกิจสินคา้ทะเลแปรรูปท่ีมีขนาดใหญ่นับว่ามีผูป้ระกอบการอยู่น้อยราย ซ่ึงบริษทัฯ เป็น
หน่ึงในผูป้ระกอบการรายใหญ่น้ี โดยผลิตภณัฑ์ของคู่แข่งในตลาดมีความแตกต่างกนัพอสมควร 
โดยแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มตามประเภทของวตัถุดิบท่ีใช ้ดงัน้ี 

กลุ่มที่ 1 เป็นผูผ้ลิตอาหารทะเลแปรรูปโดยใชว้ตัถุดิบท่ีเรียกว่าซูริมิ (Surimi) ซ่ึงเป็น
เน้ือปลาท่ีผ่านกระบวนการบด แล้วล้างเพื่อกําจัดเลือดและกล่ินคาว เหลือไว้เพียงเน้ือปลา
คุณภาพสูง โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีประกอบดว้ย ปูอดัซ่ึงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60 ของผลิตภณัฑท่ี์
ผลิตทั้ งหมด โดยอีกร้อยละ 40 เป็นผลิตภัณฑ์สไตล์อาหารญ่ี ปุ่น  ได้แก่  ปลาหลอด  (Mame 
Chikuwa) ไส้กรอกแซลมอน เต้าหู้ปลา รวมทั้ งลูกช้ินปลา และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกมากกว่า 10 
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รายการ โดยผูผ้ลิตในกลุ่มน้ีจะผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลกัโดยมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ 60-80 
โดยประมาณ 

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มท่ีใชว้ตัถุดิบจากเน้ือปลาแล่เป็นหลกั โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่มน้ีจะเป็น
กลุ่มลูกช้ินปลาทะเลท่ีนิยมบริโภคโดยทัว่ไป ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มน้ี 

สําหรับช่องทางการจัดจาํหน่ายผ่านตลาดสดนั้ น บริษัทฯ มีนโยบายในการขยายฐาน
การตลาดผ่านช่องทางดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยมีคู่แข่งซ่ึงเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กและกลาง 
กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ 

สําหรับพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ปัจจุบนัวิถีชีวิตของคนในเมืองท่ีเปล่ียนไป (Life Style) มี
การรับประทานอาหารสาํเร็จรูปมากข้ึน กอปรกบัมีการขยายสาขาของร้านสะดวกซ้ือและซุปเปอร์
มาร์เก็ตมากข้ึน ทาํใหลู้กช้ินปลาเป็นท่ีนิยมสาํหรับผูบ้ริโภคท่ีจะมีไวป้ระจาํบา้นเพื่อรับประทานกบั
บะหม่ีก่ึงสาํเร็จรูป 

นอกจากนั้น ผูป้ระกอบการร้านอาหารท่ีเคยทาํลูกช้ินปลาเองประสบปัญหาด้านแรงงาน 
ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านอาหารจึงเลือกท่ีจะซ้ือลูกช้ินปลาจากตลาด HoReCa และตลาดสดแทน
การผลิตเอง 

ธุรกจิอาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสัตว์ (Meat-Base-Snack) 

อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์(Meat-Base-Snack) นั้น มีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียว
ภายใตสิ้นคา้ยีห่อ้ “ อองเทร่ (Entrée) ” และ “ มูชิ (Moochi) ” โดยมีบริษทั ดีทแฮลม์ จาํกดั เป็นผูจ้ดั
จาํหน่าย 

 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียว คือภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
ส่วนการใชจ่้ายบริโภคภาคครัวเรือน ดงัจะเห็นไดจ้ากในปี 2557 ท่ีผ่านมา ภาคครัวเรือนลดการใช้
จ่ายในส่ิงท่ีไม่จาํเป็นลง ส่งผลให้ในปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารขบเค้ียวต่าง
ไดรั้บผลกระทบในวงกวา้ง 

กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน (Ready-To-Eat : RTE) 

ภาวะปัจจุบนัความตอ้งการบริโภคอาหารท่ีมีลกัษณะก่ึงแปรรูปมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน เกิดจาก
พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ในลกัษณะความสะดวกสบายในการทาํอาหารในครัวเรือน
มากข้ึน ประกอบกบัธุรกิจขายปลีก ขายส่ง ภตัตาคาร ท่ีเติบโตข้ึนส่งผลให้ภาวะตลาดในประเทศมี



   

18 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

การขยายตวัเพิ่มข้ึน ทาํใหธุ้รกิจอุตสาหกรรมอาหารแช่แขง็เป็นอุตสาหกรรมท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมากสําหรับผูป้ระกอบการ ทาํให้มีการแข่งขนักนัมากข้ึนไม่ว่าจะเป็นดา้นราคาและคุณภาพ
รวมทั้งขอ้บงัคบัดา้นคุณภาพและความปลอดภยัต่างๆ อีกทั้งยงัมีความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบผนัผวน 
ส่งผลให้ผลิตภณัฑ์กลุ่มน้ีมีอตัรากาํไรตํ่า ซ่ึงบริษทั มีแนวทางในการปรับเปล่ียนนโยบายจากการ
ผลิตสินคา้อาหารแช่แขง็ในรูปแบบ OEM (Original Equipment Manufacturer) เป็นการผลิตสินคา้
ในตราสินคา้ของบริษทัเองให้กบัร้านอาหารทั้ง Zaap Express (จาํหน่ายอาหารไทย) และ Yunnan 
(จาํหน่ายขา้วขาหมู) ซ่ึงเป็นสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสูงกวา่ ส่งผลใหร้ายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ 
ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตอาหารพ้ืนเมือง, อาหารขบเค้ียวท่ีผลิตจากเน้ือสัตว,์ และอาหาร
แช่แขง็พร้อมรับประทาน ไดแ้ก่ เน้ือสุกร และช้ินส่วนของสุกร โดยซ้ือจากบริษทัผูค้า้ท่ีผา่นเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพของบริษทัฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจาก
หน่วยงานของรัฐ วตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภณัฑ ์โดยบริษทัฯ ซ้ือจาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศ วตัถุดิบบางประเภท ไดแ้ก่ ไส้สด ไส้สังเคราะห์ สั่งซ้ือจากต่างประเทศผ่าน
ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ  

สาํหรับการผลิตลูกช้ินปลา บริษทัฯ สั่งซ้ือปลาทะเลสดจากผูค้า้ภายในประเทศเป็นการทัว่ไป 
และ  ได้เร่ิมนําเข้าปลาสดแช่แข็งในปี  2556 ต่อเน่ืองปี  2557 โดยนําเข้าโดยตรงจากผู ้ค้าใน
ต่างประเทศ ซ่ึงถือเป็นการบริหารความเส่ียงดา้นปริมาณและราคาวตัถุดิบอีกทางหน่ึง 

บริษทัฯ จาํหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป ซ่ึงมีมาตรฐานดา้น
ผลิตภณัฑ ์และกระบวนการผลิตท่ีสูงและเขม้งวด วตัถุดิบบางประเภทท่ีนาํเขา้สู่กระบวนการผลิต
ตอ้งสั่งซ้ือจากแหล่งซ่ึงผ่านการรับรองจากประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเท่านั้น ส่งผลให้การ
จดัหาวตัถุดิบดงักล่าวจาํกดัอยู่เฉพาะผูส่้งมอบท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัผูส่้งมอบรายอ่ืน 

2.4 การผลติและกาํลงัการผลติ  

(ก) SORKON มีโรงงานผลิตจาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี 

 - โรงงานบางพลี ตั้งอยู่เลขท่ี 44/4 ถนนประชาราษฎร์อุทิศ ตาํบลราชาเทวะ หมู่ท่ี 13 
อาํเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกาํลงัการผลิตสินคา้พื้นเมืองประเภท
อาหารสด (แหนม, หมูยอ, ไสก้รอกอีสาน, ลูกช้ินหมู) ท่ี 7,000 ตนัต่อปี 
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- โรงงานนครปฐม ตั้งอยูเ่ลขท่ี 114 หมู่ท่ี 8 ถนนไผล้ิ่นชา้ง ตาํบลบ่อพลบั อาํเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารพื้นเมืองประเภทอาหารแห้ง (กุนเชียง, 
หมูหยอง, หมูแผน่) ท่ี 800 ตนัต่อปี 

 -   โรงงานมหาชัย ตั้ งอยู่เลขท่ี  39/61 หมู่ท่ี  2 ถนนพระราม  2 นิคมอุตสาหกรรม
สมุทรสาคร ตาํบลบางกระเจา้ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมี
กาํลงัการผลิตอาหารแช่แขง็ท่ี 3,600 ตนัต่อปี 

 (ข) MFP มีโรงงานผลิต  1 แห่ง ตั้ งอยู่เลขท่ี  71/11 หมู่ท่ี  6 ตําบลท่าทราย  อําเภอเมือง
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ี 9,000 ตนัต่อ
ปี จะเพิ่มเป็นเกือบ 15,000 ตนัต่อปีในไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 และประมาณไตรมาสท่ี 3 ปี
เดียวกัน MFP จะเร่ิมผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว์และอาหารทะเลท่ีได้รับ
เคร่ืองหมายการคา้ฮาลาล  

(ค)  SPS มีฟาร์มสุกร 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง จงัหวดั
นครราชสีมา 30320 โดยมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่สุกรพนัธ์ุ 2,600 แม่ 

2.5 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้เป็นหลกั ซ่ึงทั้ง
พลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้ต่างเป็นพลงังานสะอาด จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดติ้ดตั้งระบบกาํเนิดไฟฟ้าชีวะมวลจากมูลสุกร เพื่อผลิตไฟฟ้าใชเ้องในฟาร์ม
สุกรท่ีปากช่อง นอกจากเป็นการลดตน้ทุนการผลิตแล้ว บริษัทฯ 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, และอาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทาน ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซ้ือเป็นหลกั ทาํให้
ความเส่ียงดา้นการพ่ึงพิงผูจ้ดัจาํหน่าย ปัจจุบนัยงัคงมีความเส่ียงอยู ่เพราะห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่มี
อาํนาจต่อรองสูง หากห้างคา้ปลีกเหล่านั้นปฏิเสธการนาํผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ วางจาํหน่าย อาจ
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรกต็ามสินคา้ของกลุ่มบริษทัไดรั้บความนิยมสูง และมีกลุ่มผูบ้ริโภคประจาํเป็นจาํนวนมาก 
เน่ืองมาจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ซ่ึง
สร้างยอดขายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายไดเ้ป็นอย่างดี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีอาํนาจต่อรองในการขายสินคา้ใน
ระดบัหน่ึงเช่นกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นแหล่งรายไดใ้หม่อีก
ทางหน่ึง และเป็นช่องทางให้บริษทัฯ สามารถกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ไปสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ซ่ึง
แนวโนม้จะมีสดัส่วนรายไดร้วมสูงกวา่อาหารพื้นเมืองในอนาคต 
 

3.2 ความผนัผวนของราคาเน้ือสุกร 

ราคาของเน้ือสุกร (ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลักในการผลิตอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวจาก
เน้ือสัตว ์รวมทั้งอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน) มีความผนัผวนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ทาง
การเกษตร ซ่ึงการสูงข้ึนของราคาเน้ือสุกรมีผลโดยตรงต่อกาํไรขั้นต้นของบริษัทฯ ค่อนขา้งมาก 
อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ ติดตามและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ของราคาเน้ือสุกรอยา่งใกลชิ้ด และมี
การกกัตุนวตัถุดิบในช่วงราคาตํ่า ซ่ึงโดยเฉล่ียจะมีการสาํรองวตัถุดิบจาํพวกเน้ือสตัวไ์วเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการใชค้ราวละ 1-3 เดือน (ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์) เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการ
ผลิต อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางดา้นราคา ดงันั้นท่ีผ่านมาบริษทัฯ สามารถข้ึนราคาสินคา้ในอตัราท่ี
เหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการมีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยให้กาํไร
ขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมากจนเกินไป เพราะในขณะท่ีราคาสุกรสูงนั้นธุรกิจฟาร์ม
สุกรก็จะมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูงตามไปดว้ย จึงสามารถชดเชยกาํไรขั้นตน้จากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลง
ได ้
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3.3 โรคระบาดในสุกร 

โรคระบาดในสุกรส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายไดจ้ากการทาํฟาร์ม เพื่อเป็นการลดความเส่ียง 
บริษัทฯ จึงได้มีการคน้ควา้พฒันาระบบการจัดการฟาร์ม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุม
คุณภาพการผลิตอย่างเขม้งวด เพื่อลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพื่อสร้างความมัน่ใจในความ
ปลอดภยัของสินคา้ใหก้บัผูบ้ริโภค ในดา้นทาํเลท่ีตั้งของฟาร์มสุกรของบริษทัฯ มีภูเขาลอ้มรอบ เสมือน
เป็นแนวกาํแพงท่ีสะกดักั้นโรคระบาดจากฟาร์มอ่ืน ซ่ึงทาํให้แพร่ระบาดมาสู่ฟาร์มของบริษทัฯ ไดย้าก
ข้ึน 

 

3.4 การขาดแคลนแรงงาน 

เน่ืองจากลกัษณะขั้นตอนการผลิตของบริษทัฯ ยงัตอ้งอาศยัแรงงานเป็นจาํนวนมาก ในการแปร
รูปวตัถุดิบ แรงงานในทอ้งถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการดาํเนินการผลิต ซ่ึง
บริษทัฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่
ตลอดเวลา นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเน้นให้มีการฝึกฝนและการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทุก
ขั้นตอน อีกทั้งบริษทัฯ มีแผนการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคนอยา่งต่อเน่ือง  

 

3.5 ความเส่ียงทางด้านการเงิน 

บริษทัฯ  มีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงิน
สดของบริษทัฯ  เน่ืองจากเงินกูเ้ป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดล้ดความ
เส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 161.7 ลา้นบาท ในปี 2555 
เพื่อนําเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และชาํระเงินกู้ยืมจากสถาบนั
การเงิน ทาํใหค้วามเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียลดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ส่งออกสินคา้
จาํนวนหน่ึงไปขายยงัต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 90 ของยอดส่งออก การตั้งราคา
ขายสินคา้นั้นเป็นการตั้งราคาขายเป็นเงินสกลุบาท ดงันั้นความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึน
เฉพาะในช่วงของการโอนเงินจากต่างประเทศจนถึงการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ซ่ึง
บริษทัฯ ไดป้้องกนัความเส่ียงโดยการทาํสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไวทุ้กคร้ังท่ีมีการ
ส่งออก 
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3.6 ความเส่ียงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมีอํานาจในการบริหาร   
บริษัทฯ  

ครอบครัวรุจิราโสภณ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 56.94 ของทุนท่ี
ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ส่งผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขา้มามีอาํนาจ
ในการบริหารจดัการบริษทัฯ ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ  รวมถึงสามารถ
ท่ีจะรวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในเร่ืองต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้แต่อย่างไรก็ตาม
ครอบครัวรุจิราโสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีตนเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และเพ่ือให้การ
บริหารงานและดาํเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละมีการถ่วงดุล  บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้ง
บุคคลภายนอกเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อเขา้มากาํกบัดูแล 
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สินถาวรหลกั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

1) ทีด่ิน (กรรมสิทธ์ิเป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ 
1.1 ท่ีดิน 1 แปลง, 81 ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ของอาคารสาํนกังานใหญ่ 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

 6.48 ท่ีดินทั้งหมดติด
ภาระคํ้าประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน ใน
วงเงิน 223 ลา้น
บาท  

1.2 ท่ีดิน 1 แปลง, 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา, 
ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี สมุทรปราการ, เป็นท่ีตั้ง
ของสาํนกังานและโรงงานมี 4 อาคาร 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

 94.34 ท่ีดินทั้งหมดติด
ภาระคํ้าประกนั
กบัสถาบนั
การเงิน ใน
วงเงิน 223 ลา้น
บาท 

1.3 ท่ีดิน 3 แปลง รวมเน้ือท่ี 4 ไร่ 3 งาน 36 
ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, เป็น
ท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

SKT 
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. 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

1.4 ท่ีดิน 10 แปลง 33 ไร่ 3 งาน 99.1 
ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, ใช้
เป็นท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

MFP  
เป็นเจา้ของ 

58.28 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 

6.50 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

1.6 ท่ีดิน 2 แปลง, 57 ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่
พระโขนง กรุงเทพมหานคร, ใชเ้กบ็
เอกสาร 

SKKF 
ผูถื้อครอง 

3.53 ไม่มีภาระ
ผกูพนั 

2. ท่ีดินรอการพฒันา 
2.1 ท่ีดินจาํนวน 27 แปลง รวมเน้ือท่ี 477 
ไร่ 1 งาน 45.8 ตารางวา, เป็นท่ีดินเพื่อการ
ลงทุน 
- แก่งคอย สระบุรี 26 แปลง 472 ไร่ 1 งาน   
  45.8 ตารางวา 
- สามพราน นครปฐม 1 แปลง 5 ไร่ 
 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

62.53  - แก่งคอย 
สระบุรี          
26 แปลง      
472 ไร่  1 งาน     
45.8 ตารางวา 
ติดภาระคํ้า
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 
ในวงเงิน 223 
ลา้นบาท 
- สามพราน 
นครปฐม 1 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

แปลง 5 ไร่ 
ติดภาระคํ้า
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 
ในวงเงิน 5 ลา้น
บาท  

2.2 ท่ีดิน 147 แปลง 314 ไร่ 1 งาน 60 
ตารางวา, ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี, เป็น
ท่ีดินเพื่อการลงทุน 

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 57 แปลง รวมเน้ือท่ีดิน 623 ไร่ 2 
งาน 79 ตารางวา , เป็นท่ีดินเพื่อการลงทุน 
ดงัน้ี 
- แก่งคอย สระบุรี 49 แปลง 591 ไร่ 3 งาน   
  81 ตารางวา 
- เมือง ราชบุรี 5 แปลง 31 ไร่ 2 งาน  
  1 ตารางวา 
- ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ 1 แปลง 97 ตารางวา 

SKKF  
เป็นเจา้ของ 

163.29 - แก่งคอย 
สระบุรี 6 แปลง 
ติดภาระคํ้า
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 
ในวงเงิน 60 
ลา้นบาท 
- ท่ีดินส่วนท่ี
เหลือไม่มีภาระ
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่า 
ตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2557 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพนั 

ผกูพนั 

 

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  1 ปี  7 เดือน, ใชเ้ป็นอาคาร
สาํนกังานใหญ่, ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SKT 
เป็นผูเ้ช่า 

45,000 บาท/ เดือน 

2. สญัญาเช่าอาคารพิบูลเวศม ์สาขา 2 (เลขท่ี 420) 
ตั้งแต่วนัท่ี 16 ม.ค. 2555 ถึงวนัท่ี 15 ม.ค. 2561 ซ่ึง
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 ปี 0.5 เดือน, ใชเ้ป็นอาคาร
สาํนกังานสาขา ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SKT 
เป็นผูเ้ช่า 

150,000 บาท/ เดือน 

3. สญัญาเช่าพื้นท่ีอาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน 
ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ย. 2557 - 31 ต.ค. 2558 
ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 8 เดือน กบับริษทั เมโทร 
อะโกรอินดสัทรี จาํกดั เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาการ
เช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่าเช่าต่อไปไดอี้ก โดยตกลง
อตัราค่าเช่าและต่อสญัญากนัใหม่, ใชเ้ป็นสาํนกังาน
และโรงงานผลิตหมูหยอง ตั้งอยูท่ี่นครปฐม 

SKT 
เป็นผูเ้ช่า 

115,120 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 4 ปี 6 เดือน, ใชเ้ป็นอาคาร
ผลิตจาํนวน 2 อาคาร เป็นท่ีตั้งของบ่อบาํบดันํ้าเสีย
บ่อท่ี 4 และท่ีดินท่ีเหลือมีไวเ้พื่อการขยาย ตั้งอยูท่ี่บาง

SKT 
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 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

พลี สมุทรปราการ -1 ก.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 
2556 อตัราค่าเช่าเดือนละ 
123,000 บาท 
-1 ก.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 
2557 อตัราค่าเช่าเดือนละ 
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. สญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 
2556 – 31 ก.ค. 2559 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 ปี 
7 เดือน  จาํนวน 82 ตารางวา, ใชเ้ป็นท่ีจอดรถยนต ์
ตั้งอยูท่ี่ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SKT 
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 

6. สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างระยะยาว 3 ปี 
นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2560 ซ่ึง
ระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 2 ปี 9 เดือน  จาํนวน 57 

SKT 
เป็นผูเ้ช่า 

10,000 บาท/เดือน 
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 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 
 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

ตารางวา, ใชเ้ป็นท่ีเกบ็ทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าเท่านั้น 
ตั้งอยูท่ี่ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
7. สญัญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 
2555 – 30 ก.ย. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 9 
เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 368 ไร่ 72 ตารางวา, ใช้
เป็นท่ีตั้งสาํนกังานและโรงเรือนรวม 32 หลงั ตั้งอยูท่ี่ 
อ.ปากช่อง นครราชสีมา 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

441,816 บาท/ปี 

8. สญัญาเช่าท่ีดินระยะสั้น นบัตั้งแต่วนัท่ี 25 มิ.ย. 
2557 – 31 ม.ค. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 
เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 10 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา, 
ใชท้าํนาขา้วไรซ์เบอร่ี ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

5,000 บาท ตามระยะเวลา
เช่า 

9. สญัญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลือ 3 เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 530 ไร่ 2 งาน 58 
ตารางวา, ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนา
ขา้ว ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

53,064.50 บาท/ปี 

10. สญัญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลือ 3 เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 275 ไร่ 91 ตาราง
วา, ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนาขา้ว 
ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

27,522.75 บาท/ปี  

11. สญัญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 
เม.ย. 2557 – 31 มี.ค. 2558 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ี
เหลือ 3 เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 423 ไร่ 1 งาน 10 
ตารางวา, ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนา
ขา้ว ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

42,327.50 บาท/ปี  

12. สญัญาแบ่งเช่า และจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดิน
บางส่วน ระยะยาว 20 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 – 
30 ก.ย. 2577 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 19 ปี 7  
เดือน ท่ีดินเน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่, ใชป้ลูกสร้างอาคาร

SKKF 
เป็นผูเ้ช่า 

-1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 
2567  อตัราค่าเช่าเดือนละ 
55,000 บาท 
-1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า  

สาํนกังาน คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ และสถานท่ีจอดรถ 
ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

2572 อตัราค่าเช่าเดือนละ 
65,000 บาท 
-1 ต.ค. 2572 – 30 ก.ย. 
2577  อตัราค่าเช่าเดือนละ 
75,000 บาท 

 

ทั้ งน้ีบริษัทฯ ได้ทาํ “สัญญาเช่าพื้นท่ีในสถานีบริการ” ในสถานีบริการนํ้ ามัน ปตท., 
สถานีบริการนํ้ ามนับางจาก, และสถานีบริการนํ้ ามนัคาลเทก็ซ์ รวมทั้งส้ิน 20 สาขา เพื่อประกอบ
ธุรกิจในประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม (ตาํรับยนูนาน) โดยมีการพิจารณาต่ออายสุัญญาเป็นคราวๆ 
ไม่เกินคราวละ  3 ปี ซ่ึงค่าเช่าคิดเป็นร้อยละ 5-6 จากยอดรายไดแ้ต่ละเดือนของผูเ้ช่า แต่ตอ้งไม่
น้อยกว่าอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าเป็นเงินประมาณเดือนละ 6,000-30,000 บาทต่อเดือน สําหรับเดือน
ธนัวาคม 2557 รายจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีรวม 20 สาขา ประมาณ 244,672 บาท และรายจ่ายค่าบริการอ่ืน 
207,148 บาท 

ส่วนร้านอาหาร “Zaap Express” จาํนวน 4 สาขา จากทั้งส้ิน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาอารีย,์    
สีลม, ออลซีซั่นส์ และโซโห บริษทัฯ ไดท้าํ “สัญญาเช่าพื้นท่ี” เพื่อประกอบกิจการคา้ประเภท
อาหารและเคร่ืองด่ืม ภายใตช่ื้อร้านคา้ “Zaap Express” และจาํหน่ายสินคา้ยี่ห้อ “Zaap Express” 
อายุสัญญาโดยประมาณ 3 ปี ค่าเช่าเป็นเงินประมาณเดือนละ 30,000-41,000 บาท สําหรับเดือน
ธนัวาคม 2557 รายจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีและอาคารรวม 160,490 บาท รายจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ 95,610 บาท 
และรายจ่ายค่าบริการอ่ืน 40,245 บาท 

 

3) ส่ิงปลูกสร้าง 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

ภาระผูกพนั 

1. อาคารพิบูลเวศม ์1 (ตึกหนา้, เลขท่ี 
259/13), ตั้งอยูท่ี่พระโขนง 
กรุงเทพมหานคร, ใชเ้ป็นอาคาร
สาํนกังานใหญ่ 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

6.18 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 223 ลา้นบาท  
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

ภาระผูกพนั 

2. อาคารบางพลี, ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี 
สมุทรปราการ, ใชเ้ป็นโรงงานและ
สาํนกังาน 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

8.43 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 223 ลา้นบาท 

3. อาคารร้านอาหารแซบ, ตั้งอยูท่ี่      
อ. บางพลี สมุทรปราการ, ใชเ้ป็น
ร้านอาหาร 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

2.56 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 223 ลา้นบาท  

4. อาคารโรงงานผลิตอาหารแช่แขง็, 
ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร, ใชเ้ป็น
โรงงานมหาชยั 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

23.87 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 188 ลา้นบาท 

5. ส่วนปรับปรุงอาคารท่ีนครปฐม SKT 
เป็นเจา้ของ 

0.17 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ส่วนปรับปรุงอาคารร้านแซบ 4 
สาขา 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

11.13 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

7. ส่วนปรับปรุงอาคารร้านยนูนาน 20 
สาขา 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

18.36 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

8. อาคารและส่ิงปลูกสร้าง, ตั้งอยูท่ี่
มหาชยั อ.เมือง สมุทรสาคร ใชเ้ป็น
โรงงาน  MFP 

MFP  
เป็นเจา้ของ 

 7.08 ลา้นบาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 358 ลา้นบาท 

9. อาคารสาํนกังาน, โรงเรือนรวม 32 
หลงั และโรงงานผลิตอาหารสตัว,์ 
ตั้งอยูท่ี่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา, ใช้
เป็นโรงงาน SPS 

SPS  
เป็นเจา้ของ 

47.78 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

10. อาคารท่ี SKKF SKKF 
เป็นเจา้ของ 

0.14 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

 

4) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

ภาระผูกพนั 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2557 

ภาระผูกพนั 

1. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้น
โรงงาน 3 โรง เพื่อผลิตอาหารแปรรูป
จากเน้ือสุกร, ผลิตอาหารทะเลแปรรูป
, ผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากจากเน้ือ
สุกร, ผลิตอาหารแช่แขง็พร้อม
รับประทาน, ผลิตวตัถุดิบสาํหรับ
สาํหรับธุรกิจร้านอาหาร QSR 

SKT 
เป็นเจา้ของ 

48.58 ลา้นบาท  เคร่ืองจกัรโรงงานท่ี
บางพลีและท่ีมหาชยั
มูลค่า 1.8 ลา้นบาท ติด
ภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ใน
วงเงิน 331 ลา้นบาท 
ส่วนเคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ท่ีเหลือไม่มี
ภาระผกูพนั 

2. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้น
โรงงาน 1 โรง เพื่อผลิตอาหารทะเล
แปรรูป 

MFP  
เป็นเจา้ของ 

18.08 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ SPS 
เป็นเจา้ของ 

 4.64 ลา้นบาท ไม่มีภาระผกูพนั 

 

ในปี 2555 บริษทัฯ ไดล้งทุนซ้ือท่ีดินขา้งเคียงเพิ่ม 24 ไร่เศษท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการ
ขยายโรงงานโดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ  348 ล้านบาท (รวมท่ีดิน) เพื่อเพิ่มกําลังการผลิต
ลูกช้ินปลาและผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีได้รับเคร่ืองหมายฮาลาลเพ่ือส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่ม
มุสลิม โดยการขยายโรงงานใหม่จะทาํใหก้าํลงัการผลิตลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 15,000 ตนัต่อปี 
จากเดิมท่ีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี คาดว่าจะเร่ิมทยอยผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 
2558 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทัฯ มีนโยบายในการใหก้รรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานในกิจการของ
บริษทัย่อย เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัในกลุ่มยงัมี
การประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกันวางแผนงานและกาํหนด
เป้าหมาย 
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ในการพจิารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแต่ละ
บริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่ม
สายธุรกิจใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 - ไม่มี -  
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

(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) 339-3999 

โทรสาร: (02) 711-2131 

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

E-mail: president@sorkon.co.th 

ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท ชําระเต็มมูลค่าแล้ว แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 
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
ฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั เฉพาะ
ส่วนของตลาดสด และนอกหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 

โทรศัพท์: (02) 339-3999 
โทรสาร: (02) 711-2131 
ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั  
ทุนจดทะเบียน: 120,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
จํานวนหุ้นทั้งหมด: 12,000,000 หุน้ 
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สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.68 
 

2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 

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

ประเภทธุรกจิ: ผูผ้ลิต และแปรรูปอาหารทะเล เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ นํ้าพริก 

โทรศัพท์: (02) 339-3999 

โทรสาร: (02) 711-2131 

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) 339-3999 

โทรสาร: (02) 711-2131 

ประเภทของหุ้น: 

ทุนจดทะเบียน: 

หุน้สามญั 

45,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 4,500,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 
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2.4 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อ.ียู.) จํากดั                 

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: Bolderweg 45, 1332 BA Almere, The Netherlands 

ประเภทธุรกจิ: จาํหน่ายอาหารพื้นเมืองไทยทั้งภายใน และภายนอกสหภาพยโุรป (อี.ย.ู)  

โทรศัพท์: +31 616485383 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 

ทุนจดทะเบียน: EUR 100 (ประมาณ 4,268 บาท) ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 

 

2.6 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จํากดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี  259/17 ชั้ น  2 ซอยปรีดี  พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท  71 (ปรีดี   
พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

ประเภทธุรกจิ: ศูนยจ์าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 

โทรศัพท์: (02) 339-3999 

โทรสาร: (02) 711-2131 

ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 

14,700,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
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ทุนจดทะเบียน: 

จํานวนหุ้นทั้งหมด: 1,470,000 หุน้ 

สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 13.33 

(3)  บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 

(ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 

ช่ือ: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์: (02) 229-2800 

โทรสาร: (02) 359-1259 

 
(ข) ผู้สอบบัญชี  

ช่ือ: บริษทั สาํนกังาน อีวาย 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 โค ร งก ารบ้ าน ก ล างก รุ ง  Office Park ซ อ ยล าดพ ร้ าว  71 
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ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 514-4334 

(02) 514-4424 

 

(ง)  ทีป่รึกษากฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 

ช่ือ: บริษทั สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั 

ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศัพท์: 

โทรสาร: 

(02) 954-3090-4  

(02) 953-8225 
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ส่วนที่  2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 242,550,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 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 24 เมษายน 2557 
ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 

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

13,809,910 
7,414,058 
4,327,349 
1,088,967 

840,950 
138,586 

56.94 
30.57 
17.84 

4.49 
3.47 
0.57 

2. ครอบครัว พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
          นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโ์ชค  
          นายสุวทิย ์พิเชษฐวณิชยโ์ชค 
          น.ส.วินธนี  พิเชษฐวณิชยโ์ชค 

1,549,300 
732,800 
487,200 
329,400 

6.39 
3.02 
2.01 
1.36 

3. DBS BANK LTD - CLIENT A/C     
    SG1100173011 

942,500 3.89 

4. นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 859,474 3.54 
5. บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 558,840 2.30 
6. นายสาธิต  วิทยากร 500,000 2.06 
7. นางอรพรรณ  อสัสมงคล 494,142 2.04 
8. บมจ. นิปปอน แพค็ (ประเทศไทย) 360,000 1.48 
9. นายสุชน  สิมะกลุธร 292,700 1.21 
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ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
10. นายบุญเอก  เตียงลดัดาวงศ ์ 240,070 0.99 

รวม 19,605,736 80.84 

 
7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยอ่ื์น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิยกเวน้มีเหตุจาํเป็น  

บริษทัย่อย ทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั (2) บริษทั เอส เค เค ฟู้ด 
จาํกดั (3) บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ 
และสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษทั 

 

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี 

  2557 2556 2555 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 1.78 4.69 3.95 

อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 2.43 2.43 3.00 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 51.8% 61.5% 38.7% 

 
หมายเหตุ :  
1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2 จ่ายจากเงินปันผลของผลการดาํเนินงานปีก่อนหนา้ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และ

ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้เป็นหลกั โดยโครงสร้างคณะกรรมการ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากกรรมการบริษทัทั้งหมด 10 ท่านหรือเกินหน่ึงในสามของ
จาํนวนกรรมการทั้งหมด ทาํใหมี้การตรวจสอบและการถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ซ่ึง
ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีความเป็นอิสระ 
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินรวมทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
อ่ืนในฐานะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลได ้โดยมีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (คุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ของกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ปิดเผยไวใ้น
หวัขอ้ 9.2 และ 9.3)   

 
8.1 คณะกรรมการบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน ์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
5.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
6.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
7.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
8.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
9.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการบริหาร 
10.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ  
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คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และ
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดําเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สําคญั
ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการ
บริหาร อาํนาจการบริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และรายการอ่ืนใดท่ี
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือท่ีกฎหมายกาํหนด  

3. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ี
ไดรั้บอนุมติั   

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการชุดยอ่ย
ต่าง ๆ 

5. จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแล
ใหมี้ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. กาํกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการ
บริหารจดัการความเส่ียง การรายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน 
โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 

8. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม 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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การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ เพ่ือเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมี
กระบวนการ ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลใหมี้ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลกาํหนด 

2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 

3) เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯ และดาํเนินการปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในภาพรวมแบ่งการ
ประเมินเป็น 6 หวัขอ้ไดแ้ก่ 

1. โครงสร้าง และคุณสมบติัของคณะกรรมการ 
2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ 
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการ และการพฒันาผูบ้ริหาร 

 ซ่ึงผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.50 อยู่ใน
เกณฑ์ด ี   

 
คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดการประชุมทุกไตรมาส และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความจาํเป็น 
โดยในปี 2557 มีกาํหนดการประชุมรวม 5 คร้ัง 

ช่ือ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/  
จํานวนคร้ังการประชุม 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน ์ 5/5 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ 5/5 
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ช่ือ จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/  
จํานวนคร้ังการประชุม 

3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี 3/3 

4.นางนิรมล  รุจิราโสภณ 5/5 

5.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ 5/5 

6.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ 5/5 

7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส 5/5 

8.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล 5/5 

9.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ 5/5 

10.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา 5/5 

 
หมายเหตุ นายวรพล โลพนัธ์ศรี ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระตามมติท่ี
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นคร้ังท่ี  20 เม่ือวนัท่ี  24 เมษายน  2557 และได้รับเลือกตั้ งเป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2557 เม่ือวนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2557   

 
8.2 ผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 6 ท่าน ดงัน้ี  

ช่ือ ตําแหน่ง 
1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ -ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ -รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัการตลาด 2 (อาหารแช่แขง็),  
 สาํนกัการตลาด 4 (อาหารทะเลแปรรูป) 

3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ -ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (สายงานปฏิบติัการ) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการกิจการ QSR (T) 

4.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ -ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (สายงานสนบัสนุน) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกับริหารคุณภาพและพฒันาองคก์ร 

5.นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ -ผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (จดัซ้ือ 1) 
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ช่ือ ตําแหน่ง 
6.นายอนุชา  ชวกิจโกศล -ปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงิน 

-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (งานบญัชี) 
 

การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร  
ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร ดงัน้ี 

1. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ รับตาํแหน่งผูช่้วยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร (สายงาน QSR), 
ผูจ้ดัการทัว่ไปงานกลยุทธ์ กิจการ QSR เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558, และส้ินสุด
ตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการกิจการ QSR (T) มีผลตั้ งแต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2558 
เน่ืองจากนายสุรินทร์  พูลสวสัด์ิ รับตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกิจการ QSR (T) แทน เร่ิม
ตั้งแต่วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 

2. นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ รับตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการสํานักทรัพยากรมนุษย์
และธุรการ เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 

3. นายอนุชา  ชวกิจโกศล รับตาํแหน่งรักษาการผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชีและการเงิน, และ
ยกเลิกตาํแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีผูอ้าํนวยการสํานักบัญชีและการเงิน เร่ิมตั้ งแต่วนัท่ี 1 
มกราคม 2558  
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ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะอนุกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

เจริญ รุจิราโสภณ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

เลขานุการบริษทัฯ

กลัวรัตน์ วิฒิธามาตย์
คณะที่ปรึกษา

หน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

รองประธานฯ

นิรมล รุจิราโสภณ

ผูช้่วยประธานฯ

(สายงานปฏิบตัิการ) 
จรัสภล รุจิราโสภณ 

ผูช้่วยประธาน 
(จดัซื้อ 1) 

ทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 

ผูช้่วยประธานฯ

(สายงานสนบัสนุน)
จรัญพจน์ รุจิราโสภณ

ผูอ้าํนวยการ
สาํนกับญัชีและการเงิน 

ปฏิบตัิหนา้ที่

อนุชา ชากิจโกศล 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูแ้ต่งตั้ งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าท่ีดูแลการประชุมของ

คณะกรรมการบริษทั การประชุมผูถื้อหุน้ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสนบัสนุนให้
การกาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์ 
เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามปรากฏในเอกสารแนบ-1  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภบิาลของบริษทัฯ 

ค่าตอบแทนกรรมการอยูใ่นรูปของค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนประจาํปี โดยรายละเอียด
ของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมีดงัน้ี 

ช่ือ ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

ผลตอบแทน 
(บาท) 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ 
(กรรมการอิสระ) 

111,000 216,000 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ประธาน
กรรมการบริหาร 

- 144,000 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 72,000 
4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 72,000 
5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 72,000 
6.นางสาวปัญจมา  วิภามาส กรรมการบริหาร 47,000 144,000 
7.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบและ  
บรรษทัภิบาล 
และกรรมการอิสระ 

72,000 - 

8.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการ 
และกรรมการอิสระ 

114,000 168,000 

9.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล 

84,000 156,000 

10.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล 

92,500 156,000 
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ค่าตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2557 จาํนวน 10 ท่าน เท่ากบั 1,720,500 บาท โดยเป็นค่าเบ้ีย
ประชุม 520,500 บาท และผลตอบแทน 1,200,000 บาท 

 
 หมายเหตุ นายวรพล โลพนัธ์ศรี ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลในปี 2557 ดงันั้นจึงไม่ไดรั้บผลตอบแทนประจาํปี 2557 
ซ่ึงจ่ายจากผลการดาํเนินงาน ปี 2556 

 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัผูบ้ริหารจาํนวน 6 ราย รวมทั้งส้ิน 
11,020,350.00 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทนดงัน้ี 

1. เงินเดือน   10,052,100.00 บาท 
2. โบนสั   717,500.00 บาท 
3. ประกนัสงัคม  48,750.00 บาท 
4. ค่าเดินทาง  185,000 บาท 
5. ค่าโทรศพัท ์  17,000 บาท 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร  

บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
 

8.5 บุคลากร 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งหมด 1,771 คน โดยในปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย

ได้จ่ายผลตอบแทน  ได้แก่  เงินเดือน  ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส  เงินช่วยเหลือพิ เศษ  และเงิน
ประกนัสังคม เป็นตน้ (โดยบริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) รวมเป็นเงิน 420.34 ลา้น
บาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จาํนวนพนกังานและผลตอบแทนของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ปี 2557 

พนักงาน
ปฏบัิติการ 

(คน) 

พนักงาน
บริหาร  
(คน) 

รวม  
(คน) 

 ค่าตอบแทน
พนักงาน  
(ล้านบาท)  

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั 
(มหาชน) 1,102 74 1,176 

              
298.22  

  -สาํนกัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 3 2 5 
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ปี 2557 

พนักงาน
ปฏบัิติการ 

(คน) 

พนักงาน
บริหาร  
(คน) 

รวม  
(คน) 

 ค่าตอบแทน
พนักงาน  
(ล้านบาท)  

  -สาํนกัรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 3 8 11 

  -QSR 189 7 196 

  -กิจการผลิต 1 539 8 547 

  -กิจการผลิต 2 239 4 243 

  -ขาย (ต่างประเทศ) 2 2 4 

  -ขาย (ในประเทศ) 36 4 40 

  -จดัซ้ือ 9 2 11 

  -ตรวจสอบภายใน 2 1 3 

  -ทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 12 8 20 

  -บริการลูกคา้ 11 2 13 

  -บริหารคุณภาพและพฒันาองคก์ร 2 1 3 

  -บญัชีและการเงิน 24 10 34 

  -สารสนเทศ 5 2 7 

  -การตลาด 17 5 22 

  -วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 9 7 16 

  -ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอแลนด)์ บี.วี. - 1 1 

บริษัท ส. ปศุสัตว์ จาํกดั 71  4 75        12.68  

บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 461 9 470        92.52  

บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 43 7 50        16.92  

รวม 1,677 94 1,771       420.34  
 

หมายเหตุ  
1. “พนกังานปฏิบติัการ” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัพนกังานรายวนัท่ียงัไม่ไดบ้รรจุ ถึงระดบั

ผูจ้ดัการอาวโุสแผนก 
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2. “พนกังานบริหาร” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ถึงระดบัประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

 

การพฒันาบุคลากรของบริษทัฯ ในปี 2557 

ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีสาํคญัต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
และการนาํพาองคก์รไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของ
บริษทัฯ จึงไดเ้ร่งพฒันาและเสริมสร้างระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล กาํหนดให้มี
การปรับปรุง พฒันาพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

บริษทัฯ กาํหนดใหฝ่้ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ทุกกลุ่มธุรกิจ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยบริษทัฯ 
มีนโยบายส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอย่างต่อเน่ือง มีการบริหารจดัการพฒันาบุคลากร
อยา่งมีประสิทธิภาพ จดัหาวิธีการและจดัการสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ของพนกังาน 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ
แผนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อยา่งเป็นระบบ
และต่อเน่ือง โดยพิจารณาจากคุณลกัษณะหรือความสามารถท่ีพนกังานแต่ละระดบัพึงมี สรุปเป็น
แนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีการจดัอบรมสมัมนาใหค้วามรู้แก่พนกังานทั้งภายในองคก์ร และการส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมสมัมนาภายนอก โดยพนกังานของบริษทัฯ มีจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียต่อ
คนต่อปี 9.67 ชัว่โมง ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ประมาณ 26% และผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 

 
ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

1. พืน้ฐาน 
 

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
- ความรู้เบ้ืองตน้ในการทาํงาน 
- จิตสาํนึกในการทาํงานร่วมกนั 
- การใชง้านแบบฟอร์มและขั้นตอนการปฏิบติังานของ 
  กระบวนการ "Non-PO และอนุมติัเดินทาง" 
 - การใชแ้บบฟอร์ม Non-PO 
- Microsoft Office 
- OJT 
- SharePoint 2010 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

2. ระบบคุณภาพ - Add Value and Strengthen Food Safety with the Ability Laboratory  
  Standard ISO/IEC 
- Food Safety Risk Assessment by Food Safety Research and  
  Risk Assessment Center 
- GMP & HACCP 
- ISO 50001 
- Regulation and Guidelines for Bacillus  Cereus  Detection  
  in Food Products 
- The Effective of Sampling Plan and Environmental monitoring  
  for Food Risk Management 
- การควบคุมคุณภาพภายในหอ้งปฏิบติัการ 
- การตรวจสินคา้หีบห่อ 
- การตีความและประยกุตใ์ช ้ISO 9001:2008 
- การทดสอบความชาํนาญการตรวจวิเคราะห์อาหารทางจุลชีววิทยา 
  รอบการทดสอบ MI-16-57 
- การลดขอ้ผดิพลาดจากการไตเตรทและการหาค่าโซเดียมดว้ย 
  นวตักรรมใหม่ 
- การสร้างจิตสาํนึกในคุณภาพ 
- ความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนด GMP 
- ความรู้เก่ียวกบัขอ้กาํหนด HACCP 
- ความรู้และความเขา้ใจดา้นมาตรวิทยา และระบบคุณภาพ 
- เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผสัเพื่อการพฒันาและ 
  ควบคุมคุณภาพผลิตภณัฑ ์
- มาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัดา้นอาหาร ISO 22000:2005 
- มาตรฐานส่ิงแวดลอ้มใหม่ ISO 14046 Water Footprint 
- หลกัการปฏิบติัจุด CCP 
- หลกัเกณฑแ์ละขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการตรวจรับรองและการส่งออก 
  สินคา้สตัวน์ํ้า 
- อบรมเชิงปฏิบติัการเร่ืองการประเมินค่า Water Footprint  
  ในอุตสาหกรรมอาหารของไทย 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

3. ความปลอดภัย
และส่ิงแวดล้อม 

- การป้องกนัและควบคุมโรคติดต่ออุบติัใหม่ฯ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกนัโรค 
- ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
- การป้องกนัระงบัอคัคีภยัและการอพยพหนีไฟประจาํปี 2557  
- การขบัและการบาํรุงรถฟอร์คลิฟทเ์คร่ืองยนตอ์ยา่งถูกวธีิและปลอดภยั 
- อบรม (คปอ.) 
- การจดัทาํขอ้บงัคบัและคู่มือความปลอดภยัในการทาํงาน 
- ความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัของหวัหนา้งาน 
- ความปลอดภยัในการทาํงาน 
- ความปลอดภยัในการใชส้ารเคมี 
- การอบรมทบทวนทีมฉุกเฉินประจาํแผนก 
- โครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายผูป้ระสารงานพลงัแผน่ดินเอาชนะ 
   ยาเสพติด 
- อบรมการจดัทาํระบบมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
  ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
- อบรมแนวทางการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนดมาตรฐานการป้องกนัและ 
  แกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยศ) 
- การกาํกบัและการจดัการกากของเสียในนิคมอุตสาหกรรม 
- การจดัการนํ้าเพื่อสร้างความยัง่ยนือุตสาหกรรมอาหารไทย 
- การดาํเนินการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวประจาํปี 2557 
- อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือการพฒันาขอ้เสนอโครงการตามมาตรา 23 (3)  
  ท่ีขอรับการสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้ม 
- โครงการส่งเสริมมาตรการอนุรักษพ์ลงังานในภาคอุตสาหกรรม 
- งานกาํกบัดูแลและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายใน 
  โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน 
- จิตสาํนึกการประหยดัพลงังาน 

4. การบริหาร - Chief Financial Officer Certification Program รุ่นท่ี 18 
- Good Practices Sharing 
- People Strategy for Sustainable Growth in Turbulent Time 
- Strategic Forum 2015 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
- Thailand Quality Conference & The 15th Symposium on  
  TQM-Best Practices  in Thailand 
- TQM Best-Practice Awards #15 
- กรอบความคิดในการจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นโลกการเปล่ียนแปลง 
- การจดัทาํกลยทุธ์องคก์ร 
- การจดัทาํค่านิยมองคก์ร 
- การจดัทาํวิสยัทศัน,์ พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร 
- การทาํความเขา้ใจโครงสร้างองคก์รเพ่ือการวิเคราะห์งานและ 
  การบริหารเวลา              
- การประเมินความเส่ียงสาํคญัอยา่งไรในอุตสาหกรรมอาหาร 
- การประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือสร้างความเป็นธรรม 
  บนฐานความสามารถ 
- การเปล่ียนแปลงกรอบความคิด ชีวิตเปล่ียน 
- การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์และการจดัทาํแผนท่ีนาํทางในการพฒันา 
  ทรัพยากรมนุษย ์
- การพฒันาระบบการสรรหาคดัเลือกใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ 
  ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์รตอ้งการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร 
- งานบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลในยคุส่ือสงัคมออนไลน ์
- เทคนิคการเป็นหวัหนา้งาน 

5. การเพิม่ผลผลติ - Kaizen, Cost Reduction Techniques 
- กิจกรรมเพ่ิมผลผลิต 
- ทกัษะการดาํเนินกิจกรรมเพ่ิมผลผลิตในระดบัหวัหนา้งาน 
- เสน้ทางสู่ความสาํเร็จของการลดตน้ทุนและเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรม 
  อาหาร ดว้ยการเพ่ิมศกัยภาพการผลิตและการจดัการโลจิสติกส์ 

6. อ่ืนๆ - 8 เทคนิค 249 ขั้นตอน DIF or DIE ต่อยอดธุรกิจสู่การขยายโอกาสและ 
  ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 
- CCNAX (200-120) 
- Cost Training & Variance Analysis 
- Healthy Food, Good Life กินขา้วกินปลา 
- Integrated Brand Communication 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
- Microsoft Certificate System Expert 
- Microsoft MCSA 
- Road Map #27 Meat & Poultry 
- Sea Food Edition 
- Trend and Innovation of Flexible Packing 2014 
- กฎหมายอาหารและพรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึน     
  จากสินคา้ท่ีไม่ปลอดภยั 
- การกาํจดัแมลงและสตัวพ์าหะในอุตสาหกรรม 
- การเขียนหนา้ท่ีรับผิดชอบของแต่ละตาํแหน่งงาน 
- การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้ในอาเซียนและจีน 
- การจดัทาํบญัชีเพ่ือออกงบการเงิน พร้อมการตรวจสุขภาพองคก์ร 
  ดว้ยงบการเงิน 
- การจดัทาํแผนงบประมาณประจาํปี 2558 
- การถ่ายทอดเทคโนโลยจีากเอกสารสิทธ์ิบตัรสู่ผูป้ระกอบการ 
  อุตสาหกรรมอาหารสร้างสรรค ์เพื่อเพ่ิมมูลค่าเขา้สู่ตลาด 
- การเป็นนกัขายมืออาชีพ (Professional Sales Skills) 
- การเป็นวิทยากรสาํหรับงานครัว 
- การผลิตไบโอดีเซลดว้ยเคร่ืองไบโอดีเซลแบบพกพา  
  ระดบัครัวเรือนเพื่อเศรษฐกิจพอเพยีง 
- การวางระบบทรัพยากรบุคคล 
- การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่แรงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้สู่ 
  สงัคมสูงวยั 
- การเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่สถานประกอบการต่อกฎหมาย 
  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการในการปฏิบติัตามกฎหมาย 
  การจา้งงานคนพิการ 
- การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ 
- การใหบ้ริการท่ีเป็นเลิศ (Service Mind) 
- คลายปมปัญหา ภาษีสรรพากร 
- ความเขา้ใจในหลกัการสุขอนามยัของอาหาร 
- ความรู้งานประกนัสงัคม 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
- ความรู้เบ้ืองตน้ในการประเมินผลการสอบเทียบ 
- โครงการฝึกอบรม สิทธิประโยชน์ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันา 
  ฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ และการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานใน 
  สถานประกอบการ 
- โครงการพฒันาและยกระดบัความน่าเช่ือถือดา้นสุขอนามยัของสินคา้ 
  อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือส่งออกฯ 
- โครงการเสริมสร้างความรู้ดา้นกองทุนเงินทดแทนแก่สถานประกอบการ 
- งานสมัมนาวิชาการ 50ปี 
- เทคนิคการลดตน้ทุนในการผลิต 
- ไทยกบัการเป็นศูนยก์ลางธุรกิจอาหารฮาลาล 
- บญัชีบริหารเพื่อการตดัสินใจ 
- ประกนัสงัคมห่วงใยพร้อมใหบ้าํนาญแก่ผูป้ระกนัตน 
- ผลกระทบต่อขอ้ผิดพลาดและการเปล่ียนแปลงทางการบญัชีกบั 
  งบการเงิน 2557 
- พนกังานตรวจเน้ือสตัวแ์ละผลิตภณัฑส์ตัวใ์นโรงงาน 
- มาตรฐานการใหบ้ริการ Zaap Express 
- รวมประเดน็ปัญหาการปฏิบติังานบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี 
- ระบบการจดัทาํและเกบ็เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 
- รู้ครบประเภทสญัญาคลายปัญหาภาระภาษี 
- แลกเปล่ียนความรู้เสริมทกัษะใหก้บัหวัหนา้งานและหวัหนา้ SGA 
- อนัตรายจากการใชน้ํ้ ามนัพืชทอดซํ้ าเส่ือมสภาพในการทอดอาหาร 
- ความรู้เก่ียวกบัสารเคมีและนํ้ายาทาํความสะอาด 
- เคร่ืองตรวจจบัโลหะ 
- อาหารฮาลาล 
- ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัแมลงและสตัวพ์าหนะ 
- เทคนิคการสอนและแนะนาํงาน 
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ซ่ึงรายละเอียดจาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี ประจาํปี 2557 มีดงัน้ี 
 

ช่ือบริษัท จํานวนช่ัวโมงอบรมเฉลี่ย/คน/ปี 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 9.67 
บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 6.49 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั - 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั - 
ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด)์ บี.วี. - 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนักเป็นอย่างดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสําคญัต่อการ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น    
ผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของบริษทัฯ ทุกฝ่าย  

ในปี 2557 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณ
ธุรกิจไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้
ถือปฏิบติั  โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนจาก
หลักการกํากับ ดูแล กิจการ ท่ี ดีของก ลุ่มประเทศ  OECD (OECD Principles of Corporate 
Governance) ซ่ึงเป็นหลกัการสากลท่ีไดรั้บการยอมรับ และถูกนําไปใช้เป็นกรอบในการพฒันา
หลักการกาํกับดูแลกิจการของประเทศต่างๆ รวมทั้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสํารวจการกาํกับดูแลกิจการบริษทั 
จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ีปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั 
ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจบน
ระบบเครือข่าย Intranet และบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ (www.sorkon.co.th) ภายใตห้ัวขอ้การกาํกบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

โดยสรุปนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 

 
หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
1) สิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุน้   

 สิทธิไดรั้บใบหุน้และสิทธิการโอนหุน้ และไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง 

 สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงในนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และในสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการ
ตอ้งขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

 สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
อิสระ 
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 สิทธิในส่วนแบ่งกาํไร 
2) ผูถื้อหุน้จะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี วนั เวลา ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไว้

อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมท่ีมีความเห็นของคณะกรรมการและขอ้มูลทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนการประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนัติดต่อกนัและไม่นอ้ย
กว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวล่วงหน้าไวใ้น Website ของบริษทัฯ 
อยา่งนอ้ย 1 เดือนก่อนการประชุม 

3) ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงพร้อมขอ้มูลประกอบโดย
เปรียบเทียบกบันโยบาย 

4) ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ มีการระบุช่ือพร้อมประวติักรรมการท่ีเสนอเลือกตั้งไวใ้น
หนังสือเชิญประชุม และผูถื้อหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุ้นคน
หน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

5) ในวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสังกดั และขอ้มูลท่ีจะช่วยให้ผูถื้อ
หุ้นพิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่าบริการไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม 

6) ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารสายงานบญัชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบคาํถามแก่ผูถื้อหุน้ 

7) บริษทัฯ มีการแจง้วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนเร่ิมการประชุมตาม
วาระ พร้อมทั้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุน้ และเปิดเผยไวใ้น
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

8) บริษทัฯ มีการจดบนัทึกรายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการประชุม รวมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุม
พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระท่ีต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง 

9) บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัฯ หรือเสนอ
ช่ือกรรมการไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามในท่ี
ประชุม และมีการบนัทึกประเดน็คาํถามคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุม 

10) หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงสารสนเทศเก่ียวกบัผลการพิจารณาและผลของ
การลงคะแนนเสียง 

11) บริษทัฯ มีการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมถึงนกัลงทุนสถาบนัเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ 
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บริษทัฯ ตระหนักและให้ความสําคญัในสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือขาย

หรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอยา่งเพียงพอ  
ผูถื้อหุ้นควรไดรั้บทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการ
พิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซกัถามกรรมการในท่ีประชุม และ
มีสิทธิมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพ่ือแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
และการกาํหนดค่าสอบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การ
กาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติั
รายการพิเศษ เป็นตน้ 

ในปี 2557 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ือง
ต่างๆ ท่ีเป็นการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2557 โดยกรรมการท่ีเขา้
ร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และกรรมการท่านอ่ืนอีก 6 ท่าน นอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูง
ของบริษทัฯ และผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

2. บริษทัฯ ไดม้อบใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษทัฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และ
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบอย่างเพียงพอและชัดเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
ประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนั ติดต่อกนัและไม่นอ้ยกว่า 3 
วนัก่อนวนัประชุม รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเว็บไซต์ของบริษทัฯ www.sorkon.co.th 
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม         

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ 
ไดแ้นบประวติักรรมการอิสระโดยย่อและหนังสือมอบฉันทะทั้งสองแบบท่ีกรมธุรกิจการคา้
กาํหนด จดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม 
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5. เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในแง่ของการเดินทาง บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้
คร้ังท่ีผา่นมาท่ีโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั กรุงเทพฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถเดินทางมาประชุมได้
อยา่งสะดวก เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของโรงแรมดงักล่าวอยูใ่จกลางเมืองและมีรถไฟฟ้าว่ิงผา่น 
 

หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  
1) คณะกรรมการตอ้งรักษาสิทธิของผูถื้อหุน้ และปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยผู ้

ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุ้นท่ีตนมี และมีความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บ
สารสนเทศเก่ียวกบับริษทัฯ ท่ีจาํเป็นอยา่งเพียงพอและยติุธรรม ทนัเวลาจากบริษทัฯ และบริษทั
ฯ ไม่แสดงความเอนเอียงกบัผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยการใหส้ารสนเทศท่ียงัไม่เปิดเผย 

2) ผูถื้อหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บ
เอกสารและคาํแนะนาํในการมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมายและยื่นหนงัสือมอบฉนัทะใหก้รรมการในท่ีประชุมแลว้ยอ่มมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม
และลงมติเช่นเดียวกบัผูถื้อหุ้นทุกประการ ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใด
ท่านหน่ึงมาประชุมและลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการทาํงานของ
กรรมการอิสระแต่ละท่านอยา่งครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

3) ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการปฏิบติัโดยยติุธรรม 
4) ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุน้ตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการทาํรายการบริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํ
รายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

5) บริษทัฯ ได้เปิดเผยว่า รายการระหว่างกนัไดก้ระทาํอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไป
ตามปกติธุรกิจการคา้ 

6) บริษัทฯ กาํหนดนโยบายให้กรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผูท่ี้
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อน
ทาํการซ้ือขาย 

 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม

อยา่งเท่าเทียมกนั ทั้งเร่ืองกระบวนการจดัประชุมผูถื้อหุน้ การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหาร
และพนกังานใชข้อ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งให้กรรมการและผูบ้ริหาร
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดย
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ใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
เองในแต่ละวาระท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมและไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดได ้    

บริษทัฯ ให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือ
ขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตร
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 
3 วนัทาํการใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้าํหนดใหมี้การ
รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของกรรมการใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ัง
ดว้ย   

 
หมวดที ่3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
1) คณะกรรมการตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการ

เคารพหลกัสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนใหค้วามสาํคญักบั
ชุมชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม  และสนบัสนุนใหมี้การร่วมมือกนัระหวา่งบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนได้
เสียในการสร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินท่ีมัน่คงอย่างย ัง่ยืน 
คณะกรรมการมัน่ใจวา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

2) คณะกรรมการคาํนึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากร มีการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการ
ฝึกอบรม เพิ่มเติมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพของบุคลากร มีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนด
มาตรฐานความปลอดภยั สร้างวินยัในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

3) คณะกรรมการคาํนึงถึงผลประโยชนท่ี์ไดรั้บ และการทาํประโยชนข์องผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และการทาํกําไรให้กับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการกาํหนด
นโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าว
ตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น 

 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสิทธิ ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม รวมถึงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นดว้ย แนวทาง
สาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดย้ึดถือปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุน้ ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ พนกังานและสงัคมพอสรุปไดด้งัน้ี 
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การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 

ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ และผู ้
ถือหุ้น บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น 
ตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หต้นเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงั
ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับริษทัฯ รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  

 
การปฏิบติัต่อลูกคา้ 

บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้และบริการใหดี้ยิง่ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ใหข้อ้มูล
เก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็นจริง อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือ
เง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ และมีการกาํหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมโดยไม่เอา
เปรียบผูบ้ริโภค ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 
การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

บริษทัฯ พึงปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่
บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสัญญา
หรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้
หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู่้คา้และ/หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 
การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัฯ พึงประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูล
ท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงิน
สินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการ
กล่าวหาในทางร้าย 

            
พนกังาน   

บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิ
มนุษยชน ไม่มีการเลือกปฏิบติัทั้งการแบ่งแยก เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ให้ผลตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมต่อพนกังาน เหมาะสมกบัลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผิดชอบและความสามารถของ
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พนักงานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมี
นโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันา
ทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ  รวมทั้ งจัดให้มี
สวสัดิการสําหรับพนักงาน เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าใชจ่้าย
เดินทางปฏิบติังานภายนอก เงินกูเ้พื่อท่ีอยู่อาศยั(ธอส) ห้องพยาบาลของบริษทัฯ รถรับส่ง
พนกังาน  และสวสัดิการเก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ ของเยีย่มไขพ้นกังาน 
ซ้ือของในราคาพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและตาม
มาตรฐานสากล มีการใหค้วามรู้และฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงานแก่พนักงานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอย่างต่อเน่ือง เช่น  การซ้อมหนีไฟ การจดัอบรม
เก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายอนุรักษ์
พลงังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นพลงังานและเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพื่อกาํหนด
นโยบายดา้นการอนุรักษ์พลงังาน (รายละเอียดปรากฏตามหัวขอ้ 10. ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม)  

บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้มพนกังานละเมิดต่อ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาในประเทศหรือต่างประเทศ
และหา้มการนาํซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทัฯ รวมทั้งมีนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่และหา้มจ่ายสินบนเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจ 

    ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ไม่มี
กรณีการกระทาํผิดดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผิด
ดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ 
 
สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ สังคม ชุมชน 
และส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคม
ส่วนรวมดว้ยดีเสมอมา และบริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
อย่างเคร่งครัด ใส่ใจและรับผิดชอบ ต่อผลกระทบท่ีอนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ์/บริการ หรือ
การดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิต
อาสาให้เกิดข้ึนในหมู่พนักงาน ในการสร้างสังคมท่ีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ีดีงาม รวมถึง ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 

 
4) คณะกรรมการจดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนการกระทาํผิดกฎหมาย 

จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้ง
จากพนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุม
ภายในท่ีบกพร่อง โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพ่ือให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมใน
การสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

      ช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์     dua@sorkon.co.th 
จดหมายธรรมดา   ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
259/13 ซ .ปรีดี พนมยงค์ 13 ถ.สุขุมวิท 71 เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110  

5) คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและห้ามจ่าย
สินบนเพ่ือผลประโยชนท์างธุรกิจของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยถึงการปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

 
 หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
1) บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการใหข้อ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุน้ สถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์นกั

ลงทุน รวมไปถึงผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลทางการเงินและสาธารณชนทัว่ไป โดยให้ความสาํคญัใน
การส่ือสารอยา่งเปิดเผย ครบถว้นถูกตอ้ง ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบติัต่อขอ้มูลทั้งใน
ดา้นบวกหรือดา้นลบ แต่บริษทัฯ ยงัคงตระหนักถึงความจาํเป็นในการเก็บความลบัทางธุรกิจ
เก่ียวกบัขอ้มูลทางธุรกิจท่ีสาํคญัและกลยทุธ์ในการดาํเนินงาน ทั้งน้ี นโยบายน้ีจะสอดคลอ้งกบั
หลักเกณฑ์และข้อกําหนดการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2) นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลน้ีครอบคลุมถึงทุกวิธีท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการส่ือสาร เช่น รายงานประจาํปี 
และรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส  ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษัทฯ 
นอกจากน้ียงัรวมถึง การพูดโดยวาจา ทั้งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือ
การพดูผา่นโทรศพัทก์บันกัวิเคราะห์และนกัลงทุน 



 

65 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

3) บริษทัฯ จะส่ือสารกบันกัลงทุน นกัวิเคราะห์ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุน้ผ่านประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูแ้ทนบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสํานักบญัชีและ
การเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีหน้าท่ีหลักในการติดต่อประสานงานกับ
นกัวิเคราะห์ นกัลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ฐานะของ
บริษทัฯ และธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ 

4) สารสนเทศท่ีบริษทัฯ ได้เปิดเผยอย่างสมํ่าเสมอ ได้แก่ วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล การวิเคราะห์โครงสร้างการถือหุน้ การจดัการปัจจยัเส่ียง นโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดี เป็นตน้ รวมถึงคณะกรรมการบริษทัยงัได้จดัทาํรายงานเชิงอภิปรายประกอบใน
รายงานประจาํปี เพื่อขยายความเร่ืองท่ีสาํคญัและยากท่ีจะเขา้ใจและช้ีแจงนโยบายท่ีสาํคญัของ
บริษัทฯ  เก่ียวกับการจัดการความเส่ียงในการดําเนินงานและการเงิน เพ่ิม เติม  อีกทั้ ง
คณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัใหมี้การเปิดเผยจาํนวนคร้ังท่ีกรรมการและ/หรือ กรรมการชุดยอ่ย
แต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมเปรียบเทียบกบัจาํนวนคร้ังของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือ
คณะกรรมการชุดยอ่ยไวด้ว้ย 

5) บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนใหแ้ก่พนกังานท่ีไม่ได้
รับอนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชน และนกัวิเคราะห์) จนกวา่
ขอ้มูลนั้นจะไดรั้บการเปิดเผยใหแ้ก่สาธารณชนแลว้ กรณีท่ีมีความจาํเป็นทางธุรกิจตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูส้อบบญัชี Underwriter ธนาคาร ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ 
บริษัทฯ จะดาํเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวได้ใช้ความระมัดระวงัเพ่ือรักษาไวซ่ึ้ง
ความลบั หากมีขอ้มูลใดท่ีไม่ควรถูกเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว
ต่อสาธารณชนโดยทนัที โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการออก
ข่าวและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ หรือหากจาํเป็นบริษทัฯ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อขอระงบัการ
ซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว ในบางสถานการณ์ขอ้มูลอาจจะตอ้งถูกชะลอการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถา้เปิดเผยขอ้มูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทาง
ธุรกิจของบริษทั) จนกวา่จะถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีจะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

6) บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หุน้หรือเป็นประโยชนต่์อผูห้น่ึงผูใ้ด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจดัส่งงบการเงินใหแ้ก่
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเร่ิมตั้งแต่วนัส้ินสุดไตรมาส จนกระทัง่บริษทัฯ จะไดแ้จง้
ผลประกอบการอยา่งเป็นทางการผา่นระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นท่ีเรียบร้อย
แลว้ เวน้แต่ในกรณีท่ีมีประเดน็หรือเหตุการณ์ท่ีทาํใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯ ถูกคาดการณ์



 

66 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

คลาดเคล่ือนอย่างมีนัยสําคญัจนส่งผลให้ผูท่ี้นาํขอ้มูลไปใช้เกิดความเขา้ใจผิดได ้บริษทัฯ จะ
ดาํเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

7) บริษัทฯ จัดให้มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท 
(www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงใหผู้ล้งทุนและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ 
ไดเ้ช่นเดียวกบันกัวิเคราะห์หรือนกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีให้
เวบ็ไซต์มีความพร้อมใชง้าน และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ การบรรจุขอ้มูลบน
เวบ็ไซตอ์าจมีรูปแบบหรือลกัษณะแตกต่างจากขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของ
เวบ็ไซต ์อยา่งไรกต็ามเน้ือหาหลกัจะไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
คณะกรรมการบริษทัให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ

โปร่งใส ทั้งรายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป  ตามหลกัเกณฑ์ของสาํนกังาน 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 ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนกั
ลงทุนสัมพนัธ์ เพื่อส่ือสารกับบุคคลภายนอกเช่น ผูล้งทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป 
นกัวิเคราะห์ อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน แก่ นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนรายยอ่ย นกั
ลงทุนสถาบนั และผูถื้อหุ้น โดยไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity 
Day) ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1 คร้ัง 
 
หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  

 
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
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โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้ งคณะ ซ่ึงจะทาํให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ณ 31 
ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 4 ท่าน  
ตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัยงัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะ
เร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลมีสิทธิหน้าท่ีตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล ดงัรายละเอียดในขอ้ 9.2 และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหาร
อยา่งชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงาน
ของผูบ้ริหารในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีกาํหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร จึงเป็น
บุคคลคนละคนกนั  โดยประธานกรรมการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืนในการ
เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ เป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มข้ึนอีก
หน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียงเท่ากนั และเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนประธาน
เจ้าหน้าท่ีบ ริหารมีอํานาจหน้าท่ีบ ริหารงานในด้านต่างๆให้สําเร็จลุ ล่วงไปด้วยดี  ทําให้
คณะกรรมการสามารถทําหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการทํางานของฝ่ายบริหารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัฯ ไดท้าํการเปิดเผย
ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1 ) 
และรายงานประจาํปีใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าท่ีจัดการเร่ืองการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด ให้คาํแนะนําดา้นกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้ง
ประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ 
 
2. บทบาท หน้าที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัทาํหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสําคญัเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นโยบายและแผนธุรกิจ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ 



 

68 

 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 
 

รวมทั้ งกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
นโยบายด้านการกํากบัดูแลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษทัตระหนักเป็นอย่างดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสําคญัต่อการ

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุน้ ผู ้
ลงทุน  และผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ  ทุกกลุ่ม  จึงได้มีมติมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลร่วมกบัผูบ้ริหารจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีปี 2555 ตามแนวท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด เพื่อ
เป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั และกาํหนดแนวทางให้
มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบติัตามนโยบาย รวมทั้งใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าว
เป็นประจาํทุกปี เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทัฯ 

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
ไดก้าํหนดให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 
2555 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี
ของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงเป็นหลักการสากลท่ี
ได้รับการยอมรับ  รวมทั้ งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ CGR (Corporate Governance Report of Thai 
Listed Companies) ตามโครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับ  ASEAN Corporate 
Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่นโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีบนระบบเครือข่าย Intranet 
และบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ (www.sorkon.co.th) ภายใตห้วัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

  
จรรยาบรรณธุรกิจ 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมใหบ้ริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้งใน

การดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ และดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ  เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้าง
ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และ
เจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยืนร่วมกนั จึงไดมี้มติมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล
ร่วมกบัผูบ้ริหารจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั และกาํหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบติัตาม
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จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งใหมี้การทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
สภาพการณ์ของบริษทัฯ 

 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการ

ท่ีว่า การตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งกระทาํเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ เท่านั้ น และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
กาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือเก่ียวโยงกับรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจ้งให้บริษทัฯ ทราบถึง
ความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนในรายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน 
รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอยา่ง
รอบคอบ และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด รวมทั้งจะไดมี้
การเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีดว้ย 

 
ระบบการควบคุมภายใน 
(รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 11 เก่ียวกบัเร่ืองของการควบคุมภายในและการบริหาร

จดัการความเส่ียง)  
 
การบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในดา้นการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร เพื่อ

จัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และติดตามการบริหารความเส่ียงอย่าง
สมํ่าเสมอทั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทัฯ เพื่อร่วมกนัประเมินความเส่ียง/
ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการ ในการจดัทาํ แผนการบริหารความ
เส่ียง การประเมิน และการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดว้างไว ้

 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย งบ

การเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  
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การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาํเนินการบนพื้นฐาน
ของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสมํ่ าเสมอ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผูอ้าํนวยการสาํนกับญัชี
และการเงิน นาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
 
3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกาํหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจาํทุกไตรมาส โดยมีการกาํหนด
ตารางเวลาการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพ่ิมเติมตามความจาํเป็น มีการ
กาํหนดวาระท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการ
ประชุมและจดัเกบ็รวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบ
ได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูร่้วมกนักาํหนด
วาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิด
โอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้
ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
รวมทั้งจะไดรั้บทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนาํไปปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ใน
การลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมี
เสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย 
โดยเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถดัไป และจดัส่ง
ให้ประธานกรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูล
หรือเอกสารเก่ียวกบัการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทั
จะเขา้ร่วมการประชุมทุกคนทกุคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม 
(รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการ
บริษทั)   
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4. ค่าตอบแทน 
บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึง

ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึง
ความเหมาะสมกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารแต่ละท่าน โดยค่าตอบแทน
กรรมการอยู่ในรูปผลตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุม สําหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยู่ในรูป
เงินเดือนและโบนสั รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2557 อยูใ่นหวัขอ้ 
8.4 เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
  
5. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน และเพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทาง
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

กรรมการเขา้ร่วมการสมัมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย ดงัน้ี   
 

ช่ือ ตําแหน่ง หลกัสูตร 
1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน ์ ประธานกรรมการ 

(กรรมการอิสระ) 
 ประกาศนียบตัร  
 หลกัสูตร DCP   
 สถาบนักรรมการ  
 บริษทัไทย 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 DIRECTOR    
 ACCREDITATION   
 PROGRAM (DAP) 
รุ่น 6/2003 
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ช่ือ ตําแหน่ง หลกัสูตร 
3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการ -DIRECTOR    

ACCREDITATION  
PROGRAM (DAP), 
 -DIRECTOR  
 CERTIFICATION  
 PROGRAM (DCP) 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการ -ประกาศนียบตัร
หลกัสูตร DAP รุ่นท่ี 
105 ปี 2013 
-ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร FSD รุ่นท่ี 
17 ปี 2012 (Financial 
Statement for 
Directors) สถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
(IOD) 

5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการ DIRECTOR 
ACCREDITATION    
PROGRAM (DAP) 

6.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ - 
7.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ DIRECTOR   

ACCREDITATION  
PROGRAM (DAP) 

8.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

DIRECTOR 
ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 
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ช่ือ ตําแหน่ง หลกัสูตร 
9.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบ

และบรรษทัภิบาล และ
กรรมการอิสระ 

ประกาศนียบตัร 
-หลกัสูตร    
 DIRECTOR 
 CERTIFICATION  
 PROGRAM 
 167/2012      
 (DCP167/2012) 
-หลกัสูตร AUDIT  
 COMMITTEE  
 PROGRAM 45-2013  
 (ACP 45-2013) 

10.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร DIRECTOR 
ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) 
รุ่น (43/2005) 

 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล (Audit and 
Corporate Governance Committee) ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1.  นายวรพล โลพนัธ์ศรี   ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
2.  นายประสาร มฤคพิทกัษ ์  กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3.  นายชูศกัด์ิ วิจกัขณา   กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
(นายสมภาค กิรติพงษว์ฒิุ  เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล)  
โดยนายวรพล โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีความรู้ และ

ประสบการณ์ด้านบญัชี การเงิน และการตรวจสอบภายในประมาณ 28 ปี และเร่ิมสอบทานงบ
การเงินของบริษทัฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลในปี 2557 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการท่ีพน้
วาระการดาํรงตาํแหน่งสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลไดอี้ก 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ดงัน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง  ระบบ

การควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง ประเมินผลการปฏิบัติงานหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการ
ดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 

6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล โดยมีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน

ของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และการเขา้ร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแต่ละท่าน 

ช. ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล
ไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร  

ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ี 
และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

7) จัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  

8) กาํกบั ดูแล และให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีผล
ในทางปฏิบติัและมีความต่อเน่ือง  

9) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อให้
นโยบายการ กํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของ
บริษทัฯ  

10)  ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือ 
รายงานคณะกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป 

11)  เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณใน
การดาํเนิน ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนักงานของ
บริษทัฯ  

12)  แต่งตั้งคณะทาํงานเพื่อทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีไดต้ามความ 
จาํเป็น  

13)  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

14)  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล หากพบหรือมีขอ้
สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษทัภิบาล
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
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คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษทัฯ หรือ
ผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีกาํหนด กรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาลรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อ
สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย  

 
 

-คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 
24 กมุภาพนัธ์ 2557 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนั้น
ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ จาํนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คน
เป็นกรรมการอิสระดงัน้ี 

 
1) นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ 
2) นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและ

กรรมการอิสระ 
3) นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
วาระการดาํรงตาํแหน่งและค่าตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี นบัตั้งแต่วนัเลือกตั้ง หรือตามวาระการ
เป็นกรรมการในบริษทัฯ โดยเม่ือพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ อีกได ้

  กฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผิดชอบดงัน้ี 
ก. งานด้านการสรรหา 

1) พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
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2) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธีิการสรรหากรรมการเพ่ือนาํเสนอต่อท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 

3) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทัฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ของบริษทัฯ และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดข้ึนไปเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

ข. งานด้านการพจิารณา และกาํหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์

อ่ืนๆ  สาํหรับคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ รวมทั้ง

ผูบ้ริหารระดบัสูงสุดใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีความผดิชอบ และสอดคลอ้งกบั

ผลประกอบการของบริษทัฯ 

2) พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรม

เดียวกนักบับริษทัฯ 

3) กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ

ชุดยอ่ยต่าง ๆ ประจาํปี และผูบ้ริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อ

คณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 

 

-คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวนัท่ี 10 
พฤศจิกายน 2557 ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

1) นายเจริญ  รุจิราโสภณ  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

2) นางนิรมล  รุจิราโสภณ  อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

3) นางสาวปัญจมา  วิภามาส อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

4) นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

5) นายอนุชา  ชวกิจโกศล อนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(1) กรรมการอิสระ  

คุณสมบัตแิละการสรรหากรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  มีคุณสมบติัดงัน้ี 

1. ไม่ไดมี้การถือหุ้นในบริษทัฯ หรือบริษทัย่อยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียง ทั้งน้ีใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และต้องไม่เป็นลูกจ้าง 
พนักงาน  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ  บริษัทในเครือ       
บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งใน
ดา้นการเงินและการบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใน
ลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 
เว ้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมี
ผลประโยชน์หรือส่วนไดส่้วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ี และ
การใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้น    
รายใหญ่ของบริษทัฯ 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตั้ งข้ึนเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวข้องกับผูถื้อหุ้น      
รายใหญ่ของบริษทัฯ 

6. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร 
หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคล
ดงักล่าว 

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการอิสระวา่งลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือจากการออกตามวาระและมี
วาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดย
มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และ
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กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึง
ตนแทน 

คณะกรรมการอสิระ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
1.  นายสมชาย สกลุสุรรัตน ์  ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายวรพล โลพนัธ์ศรี  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและ   

บรรษทัภิบาล 
3.  นายประสาร มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ 

บรรษทัภิบาล 
4.  นายชูศกัด์ิ วิจกัขณา  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและ 

บรรษทัภิบาล 
5. นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 
 

(2) กรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 
(2.1) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมแลว้นาํเสนอขออนุมติัแต่งตั้ง

ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละราย จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการบริษทัก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมาก
หรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใช้เสียงขา้งมากเป็นเกณฑ์ตดัสิน หาก
คะแนนเสียงเท่ากนัประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้
จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึง
ในสาม โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระ
อาจได้รับแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งต่อได้หากผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั ในกรณีท่ีจะมีการแต่งตั้ ง
กรรมการบริษทัใหม่ คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถท่ี
เหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัวา่งลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมี
วาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มี
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ลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดย
มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และ
กรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ 
ซ่ึงตนแทน 

 
(2.2) การสรรหาผู้บริหาร 
สาํหรับการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้ง 

 
9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทัร่วม 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบั ใหบ้ริษทัยอ่ยปฎิบติั ในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  
1) การทาํรายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการ

สาํคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัของบริษทัฯ 

2) ใชน้โยบายและมาตรฐานการบนัทึกบญัชีเดียวกบัของบริษทัฯ รวมถึงการจดัเกบ็ขอ้มูล
และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ย โดยใหบ้ริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา
จดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนด 

3) ใช้นโยบายการบริหารงานบุคคล นโยบายเดียวกบัของบริษทัฯ เพื่อสร้างความเป็น
หน่ึงเดียวกนัของบริษทัในเครือ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานใน
กิจการของบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัใน
กลุ่มยงัมีการประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพ่ือพิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและ
กาํหนดเป้าหมาย 

ในการพิจารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของ
แต่ละบริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการ
เพิ่มสายธุรกิจใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 

 
9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในกาํหนดไวด้งัน้ี  
- แจง้ให้ผูบ้ริหารรับทราบภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัทาํและเปิดเผยรายงาน

การถือหลกัทรัพย ์
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- แจง้ใหผู้บ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นบัตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 
- กาํชบัใหก้รรมการและผูบ้ริหารรักษาขอ้มูลภายในท่ีสาํคญัเป็นความลบัจนกว่าจะไดร้ายงาน

ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีจ่ายใหแ้ก่ บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ในปี 2557 มีดงัน้ี 

- บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,168,500 บาท และ                                  

- บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,435,080 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.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 1,168,500  

บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั 408,600  

บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 526,990  

บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 499,490  

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  2,603,580 

 
2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

- ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน   - ไม่มี – 

- ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต  

อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการ 
ไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  - ไม่มี – 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
กจิกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวนโยบาย การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยให้
ความสําคญัต่อการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities - CSR) โดยไดน้าํมาปฏิบติัผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดย
มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังาน คู่คา้ สงัคมและชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในดา้นต่างๆ ในปีท่ีผา่น
มามีดงัน้ี 

  
 1.  ด้านส่ิงแวดล้อม 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงส่ิงแวดล้อมและพร้อมท่ีจะพัฒนา
กระบวนการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งคุม้ค่า และลดผลกระทบจากกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

 
1) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

 บริษทัฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลงังานเป็นส่ิงสําคญัในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและ
ช่วยประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนาํเขา้เช้ือเพลิงในรูปต่างๆ ดงันั้นจึงควร
เป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการจดัการพลงังานอยา่งต่อเน่ืองและใหค้งอยู่
ต่อไป ดงันั้นบริษทัฯ จึงกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้น
พลงังานและเพ่ือส่งเสริมการใชพ้ลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ 
ไดก้าํหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี  

1.1) บริษัทฯ จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดย
กําหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคลอ้งกบักฎหมายและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2) บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลงังานขององค์กร
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

1.3) บริษทัฯ จะกาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้
พนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4) บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกระดบัท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตาม
ตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 
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1.5) บริษทัฯ จะใหก้ารสนบัสนุนทรัพยากรดา้นบุคคล ดา้นงบประมาณ เวลาในการทาํงาน 
การฝึกอบรม การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์พลงังาน และการมีส่วน
ร่วมในการนาํเสนอขอ้คิดเห็นเพ่ือพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6) ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย 
เป้าหมายและแผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 

2) จดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดบัของบริษทัฯ อย่างจริงจงัผ่าน
กิจกรรมกลุ่มต่างๆ ทั้ ง 5 ส., Kaizen, TQM, Cost Reduction, และการปรับปรุงงาน เพื่อลด
กระบวนการ ลดขั้นตอน และลด/ใชท้รัพยากรต่างๆในการทาํงานอยา่งคุม้ค่า 

3) จัดกิจกรรม  สัมมนา พนักงานทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบคุณภาพ  GMP  
HACCP  Safety และมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในโครงการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆ เพื่อ
การใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและลดการสูญเปล่าจากการใชพ้ลงังาน 

4) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า การจดัการ
กากของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการ
อบรมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานและปรับปรุงสถานท่ีบริเวณบริษทัฯ ใหพ้นกังานอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและปลอดภยัมากข้ึน (รายละเอียดการอบรมไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 8.5 
บุคลากร) รวมถึงไดว้า่จา้งบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสมัปทานอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลใหเ้ป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกลู เพ่ือนาํไปกาํจดัดว้ยกรรมวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วน
นํ้ าท้ิงจากโรงงานไดผ้่านการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าท้ิง และมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ
ของนํ้าท้ิงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลาํคลองสาธารณะ 

 
 2.  ด้านการศึกษา 

1) บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนโครงการ “ดีกนันะ” ท่ีจดัข้ึนโดย คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้เยาวชนกลา้แสดงออกซ่ึงการทาํความดี และ
ส่งเสริมการทาํความดีเพื่อเป็นแบบอยา่งทางสงัคม  

2) บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนผลิตภณัฑส์. ขอนแก่น แก่นกัศึกษาหลกัสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดบัสูงรุ่นท่ี 18 วิทยาลยัการเมืองการปกครอง 
สถาบนัพระปกเกา้ เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน 2557 เพื่อส่งเสริมการพฒันาบุคลากรของประเทศใน
ดา้นระบอบประชาธิปไตย 

3) บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนเงินบริจาคเพ่ือการศึกษาและอาหารขบเค้ียวแก่โรงเรียนบา้นซบัมะนาว 
สํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว้ เขต 1 เพื่อสนบัสนุนเด็กดอ้ยโอกาสทาง
การศึกษา 
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4) บริษทัฯ ได้สนับสนุนเงินบริจาคเพ่ือเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาให้แก่
สถานศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 

4.1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา จงัหวดัลาํพนู เม่ือวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2557 
4.2) โรงเรียนบา้นวงัโรงใหญ่สามคัคี อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 20 สิงหาคม 2557 

5) บริษทัฯ ไดร่้วมสนบัสนุนผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียว สาํหรับการจดัสัมมนาทางวิชาการ หวัขอ้
เร่ือง “เพิ่มมูลค่าและคุณค่าใหแ้ก่องคก์รดว้ยกลยทุธ์ HROD” เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 29 พฤษภาคม 
2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์  
 

 3.  กิจกรรมจิตอาสา 
1) บริษทัฯ มอบผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียวใหแ้ก่วดัดอยหลงัถํ้า จงัหวดัลาํพนู เพื่อนาํไปมอบใหก้บั

เดก็ชาวเขา ท่ีอยูห่่างไกลความเจริญ หน่ึงในโครงการช่วยเหลือสงัคมของวดัดอยหลงัถํ้า 
2) บริษทัฯ ส่งเสริมให้เยาวชนหนัมาใหค้วามสนใจในการออกกาํลงักาย ผ่านทางการสนบัสนุน

ทีมวอลเล่ยบ์อลหญิง “ทีมไอเดียขอนแก่น” ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัวอลเลยบ์อลหญิงอาชีพ
ไทยแลนดลี์ก ประจาํปี 2557 - 2558 ตลอดการแข่งขนั 

3) บริษทัฯ มอบผลิตภณัฑอ์าหารขบเค้ียว ใหแ้ก่ “ฝ่ายอาหารเล้ียงรับรอง”, สภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนบัสนุนการเล้ียงรับรองกรรมการอาํนวยการ เจา้หน้าท่ีอาสาสมคัร 
แม่ดีเด่น ลูกกตญัญูฯ ส่ือมวลชน และผูมี้เกียรติท่ีมาร่วมงานวนัแม่แห่งชาติ ประจาํปี 2557 โดย
บริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหค้นไทยตระหนกัถึงบทบาทของพระคุณแม่ คุณค่าของ
ความกตญัญูกตเวที ซ่ึงเป็นคุณธรรมหลกัของสงัคมไทย 

4) บริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมใหค้นไทยตระหนกัถึงความสามคัคี ซ่ึงเป็นค่านิยมพ้ืนฐาน
ท่ีควรยดึถือปฏิบติั จึงไดส้นบัสนุนผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพื่อกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  

4.1)  มอบผลิตภณัฑ์อาหารขบเค้ียวเพ่ือเป็นของรางวลัการแข่งขนัโบวล่ิ์งกระชบัสัมพนัธ์ 
คร้ังท่ี 13 ชิงถ้วยรางวลัชนะเลิศ จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรัฐบุรุษ  เม่ือวนัท่ี  20 กรกฎาคม 2557 ณ  SF STRIKE BOWL เดอะ
มอลล์ รามคาํแหง กรุงเทพฯ ท่ีจดัข้ึนโดยความร่วมมือระหว่างสภาองค์การนายจา้ง
ผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรมไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเสน้ใยประดิษฐไ์ทย  

4.2)  มอบผลิตภณัฑ์นํ้ าพริกรสต่างๆ  เพื่อใชใ้นกิจกรรมงานคืนความสุขแก่ประชาชนใน
เขตคลองสามวา เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 

5) บริษทัฯ มอบขา้วสาร อาหารแหง้และของใชส่้วนตวัใหก้บักองร้อยพิเศษหน่วยเฉพาะกิจสันติ
สุข ท่ีปฏิบัติราชการในพื้นท่ี 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2557 โดย  
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บริษทัฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้าํลงัใจ สนบัสนุนและตอบแทนความเสียสละของเหล่าทหารท่ี
มีต่อประชาชนชาวไทย 

6) บริษทัฯ ให้ความสําคญักบัเยาวชนของชาติ เพ่ือเป็นขวญัและกาํลงัใจแก่เยาวชนท่ีจะเติบโต
เป็นพลเมืองท่ีดีในอนาคต เป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาชาติ จึงไดส้นับสนุนส่ิงของบริจาค 
อาหารขบเค้ียว ของขวญัวนัเด็ก สําหรับการจัดกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติประจาํปี 2557 แก่
สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ดงัน้ี  

6.1) กองลากเล่ือน เขตทุ่งสง ฝ่ายการช่างกล การรถไฟแห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช 
6.2) โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พฒันา อ.ไทรนอ้ย จ.นนทบุรี 
6.3) โรงเรียนพรหมพิกลุทอง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
6.4) โรงเรียนแดงเป้า (สิงสุขบูรณะ) สาํนกังานเขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 
6.5) โรงเรียนคลองปลดัเปรียง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
6.6) โรงเรียนวดัก่ิงแกว้ (เทวะพฒันาการ) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
6.7) โรงเรียนวดัโคธาราม อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
6.8) โรงเรียนเทวะคลองตรง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
6.9) โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

6.10) โรงเรียนคลองลาดกระบงั สพฐ. อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
6.11) โรงเรียนคลองสาํโรง สพป.สป.1 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 
6.12) โรงเรียนตลาดปากคลองเจา้ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 
6.13) โรงเรียนวดัอินทร์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 
6.14) สาํนกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร กรุงเทพฯ 

 
 
ด้านการต่อต้านคอร์รัปช่ัน 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้
การตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่
ไดรั้บการพิจารณาและปฏิบติัอยา่งเหมาะสม  รวมทั้งสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ 
CAC) ซ่ึงมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้มติใหน้าํบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก CAC 
ดว้ยการจดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ รวมทั้งจดัใหมี้นโยบาย
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และระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 
พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร่้วมดาํเนินการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูล
จากฝ่ายบริหาร รวมทั้งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแลว้สรุปได้
ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การ
ควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวา่ ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มี
ความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้บุคลากรอยา่งเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงาน
ของบริษทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และบริษทัย่อยจากการท่ีกรรมการหรือ
ผูบ้ริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  อย่างเพียงพอแล้ว สําหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออ่ืน 
คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั  

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเกี่ยวกบัระบบการควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสามารถ
ช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ และผูท่ี้มี
ส่วนไดเ้สียไดเ้ป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทานระบบการ
ควบคุมภายในร่วมกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผูส้อบบญัชีฯ รวมทั้งไดท้าํการประเมินตนเอง
ตามหลกัของ COSO เก่ียวกบัการควบคุมภายในโดยรวมของบริษทัแลว้ เห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ  

บริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้
เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 

ในปี 2557 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง 
โดยคณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง  

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลคร้ังท่ี  2/2557 เม่ือวันท่ี  8 
พฤษภาคม 2557 ไดแ้ต่งตั้งนายสมภาค  กิรติพงษว์ฒิุ ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน
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ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้านการ
ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี  และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของ
บริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจึงเห็นว่านายสมภาค กิรติพงษ์วุฒิ มีความ
เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายในของบริษทัฯ จะตอ้งผ่านการอนุมติัและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษัทภิบาล โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏใน
เอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงัน้ี 
 

 
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ี
เป็นธุรกิจปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 

 

มาตรการในการดูแลเกีย่วกบัการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่วา่เป็นการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือ
บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัการอนุมติัรายการดงักล่าว
เช่นเดียวกนั โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสําคญั สําหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ 
บริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเพ่ือดูแล
ไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอาจว่าจา้งผู ้
ประเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินมาทาํการประเมินราคาของรายการระหว่างกนันั้นๆ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติั
ต่อไป 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะรายการระหว่างกนัทีสํ่าคญั มูลค่ารายการ 
ปี 2557 

 1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ผูถื้อหุน้ใหญ่ 
และผูบ้ริหาร 

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง 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 วนัที่ 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 
31-ธ.ค.-55 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26.95 1.7 27.14 2.1 30.20 2.4 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 364.39 22.7 297.27 22.7 295.64 23.5 

สินคา้คงเหลือ 182.76 11.4 167.52 12.8 160.55 12.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12.13 0.8 10.88 0.8 9.95 0.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 586.23 36.4 502.80 38.4 496.34 39.5 

สุกรพนัธ์ุสุทธิ 14.76 0.9 7.65 0.6 7.99 0.6 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 641.67 39.9 435.73 33.3 388.63 30.9 

ท่ีดินรอการพฒันาสุทธิ 331.84 20.6 332.09 25.4 332.09 26.4 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 34.06 2.1 29.81 2.3 32.02 2.5 

สินทรัพย์รวม 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 1,257.07 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 427.92 26.6 325.33 24.9 316.39 25.2 

เจา้หน้ีการคา้ 248.34 15.4 182.72 14.0 181.97 14.5 

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 31.71 2.0 34.22 2.6 33.51 2.7 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 27.77 1.7 24.39 1.9 34.35 2.7 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 735.74 45.7 566.65 43.3 566.22 45.0 

หน้ีสินระยะยาว 170.85 10.6 93.15 7.1 78.25 6.2 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 37.30 2.3 36.07 2.8 32.90 2.6 

หนีสิ้นรวม 943.89 58.7 695.87 53.2 677.37 53.9 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 663.21 41.2 610.95 46.7 578.33 46.0 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

1.46 0.1 1.26 0.1 1.36 0.1 
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งบดุล 

ณ วนัที่ 

31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 
31-ธ.ค.-55 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 664.67 41.3 612.22 46.8 579.70 46.1 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 1,257.07 100.0 

 

งบกาํไรขาดทุน 

ประจําปี 

2557 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

 ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,217.48 99.3 1,992.96 98.7 1,822.93 98.7 

รายไดอ่ื้น 15.47 0.7 26.27 1.3 23.23 1.3 

รวมรายได้ 2,232.95 100.0 2,019.23 100.0 1,846.16 100.0 

ตน้ทุนขาย 1,520.01 68.1 1,431.34 70.9 1,280.82 69.4 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 279.37 12.5 195.70 9.7 185.14 10.0 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 278.65 12.5 256.74 12.7 225.33 12.2 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - - - - 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 154.92 6.9 135.45 6.7 154.87 7.1 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 154.92 6.9 135.45 6.7 154.87 8.4 

ตน้ทุนทางการเงิน 16.29 0.7 19.26 1.0 25.32 1.4 

ภาษีเงินได ้ 27.21 1.2 24.40 1.2 33.96 1.8 

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 111.42 5.0 91.79 4.5 95.58 5.2 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย 0.28 0.0 0.19 0.0 0.42 0.0 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 111.14 5.0 91.60 4.5 95.17 5.2 
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งบกระแสเงนิสด 

ประจําปี 

2557 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
(ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน) 

197.28          190.25           198.80  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 136.59 139.21            141.80  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (225.20)     (82.33)        (13.79)  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 88.35       (59.90)        (108.01)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (0.26)            (3.02)           20.00  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 27.14           30.20            10.20  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 26.94           27.14            30.20  

 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

ประจําปี 

2557 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.8                      0.9                       0.9  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.5                      0.6                       0.6  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.3                      0.3                      0.4  

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.9                      6.9                       6.5  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีการคา้เฉล่ีย (วนั)  52.5 51.9  55.0 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 35.1 30.3 26.7 

ระยะเวลาขายสินคา้สาํเร็จรูปเฉล่ีย (วนั)  10.2 11.9 13.5 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 12.1                     12.4                      10.5  

ระยะเวลาชาํระหน้ีการคา้ (วนั)  29.7 29.0  34.4  

Cash Cycle (Days) 33.0 34.7  34.1  

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร      

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 31.45% 28.18% 29.74% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 6.99% 6.80% 8.50% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 4.99% 4.55% 5.15% 
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อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

ประจําปี 

2557 2556 
2555 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 17.45% 15.40% 16.42% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน      

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.64% 7.16% 7.57% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 17.74% 17.78% 19.01% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)  1.5                      1.6                       1.5  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน      

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.4                      1.1                       1.2  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 13.5 11.7                       9.6  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 52.98% 64.53% 73.39% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

14.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในช่วงปีทีผ่่านมา 

(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีมี่นัยสําคญั 

  ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยช่วงต้นปี 2557 ยงัคงได้รับผลกระทบจากความไม่มั่นคง
ทางการเมืองต่อเน่ืองมาจากปี 2556 โดยสถานการณ์ดงักล่าวเร่ิมมีแนวโนม้ผอ่นคลายลงตั้งแต่
ช่วงกลางปีเป็นตน้ไป จากทิศทางทางการเมืองท่ีมีความชดัเจนมากข้ึน อีกทั้งมาตรการกระตุน้
เศรษฐกิจของรัฐบาลช่วงปลายปี ท่ีสนับสนุนการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ส่งผลให้
เศรษฐกิจไทยกลบัมาขยายตวัดีข้ึนในไตรมาสสุดทา้ย โดยมีอตัราการขยายตวัอยู่ท่ีร้อยละ 2.9 
ในช่วงคร่ึงปีหลงั 

  สําหรับภาคการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวในประเทศปี 2557 ยงัคงไดรั้บผลกระทบ
จากประเทศคู่คา้โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคยโุรป ท่ียงัคงมีความเปราะบางทางเศรษฐกิจ อีก
ทั้ งคู่คา้สําคัญของไทยอย่างเช่น สหรัฐฯ ญ่ีปุ่น และสาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตราการ
ขยายตวัตํ่า ส่งผลใหก้ารส่งออกของไทยในไตรมาสท่ี 3 ลดลงร้อยละ 1.4  

สําหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี  2557 ถือเป็นอีกปีหน่ึงท่ี บริษัทฯ ประสบ
ความสาํเร็จในธุรกิจ โดยมีผลจากการดาํเนินกลยทุธ์ของบริษทัฯ เช่น การขยายประเภทธุรกิจ
ในรูปแบบร้านอาหาร การวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่อยา่งต่อเน่ือง และ การรุกช่องทางการ
จดัจาํหน่ายในตลาดใหม่ๆ เป็นผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมสูงสุดนับตั้ งแต่เร่ิม
ดาํเนินธุรกิจ คือมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 2,233.0 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 10.6  จากปี 2556 และมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 111.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 21.4 จากปีก่อน ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศท่ีไดรั้บผลกระทบจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง การชะลอตวัของการ
บริโภคภายในประเทศ รวมถึงภาคการส่งออกของประเทศท่ีเติบโตนอ้ยกวา่การคาดการณ์ จาก
ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียงัคงชะลอตวั  

โดยรายไดร้วมในปี 2557 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้น จาํนวน 2,217.5 
ลา้นบาท และ 15.5 ลา้นบาท ตามลาํดับ ซ่ึงรายได้จากการขายปี 2557 น้ีเพิ่มข้ึนจากปี 2556 
จาํนวน 224.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.3 ซ่ึงมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากทุกกลุ่ม
ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ยกเวน้ ธุรกิจอาหารแช่แขง็ท่ีมียอดขายลดลงร้อยละ 8.4 เม่ือเทียบกบัปี 
2556 โดยมีสาเหตุหลกัจากนโยบายในการมุ่งผลิตและขายสินคา้ท่ีมีความสามารถในการทาํ
กําไรสูง ส่งผลให้บริษัทฯปรับเปล่ียนจากการรับผลิตสินค้า OEM (Original Equipment 
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Manufacturer) เป็นการผลิตสินคา้ให้กบัร้านอาหารทั้ง Zaap Express และ Yunnan ส่งผลให้
รายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั สาํหรับกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการ
เจริญเติบโตสูงคือ กลุ่มร้านอาหาร มีอตัราการเติบโตร้อยละ 99.7 , กลุ่มอาหารขบเค้ียวจากเน้ือ
สุกร อตัราการเติบโตร้อยละ 32.3 , กลุ่มธุรกิจจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขนุ อตัราการเติบโต
ร้อยละ 18.0 , กลุ่มอาหารพื้นเมืองซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีอัตราการเติบโต
ประมาณร้อยละ 13.7 มากกว่าปีก่อนท่ีมีอตัราการเติบโตประมาณ 6.0% และกลุ่มอาหารทะเล
แปรรูป อตัราการเติบโตร้อยละ 5.4 

หน่วย : ลา้นบาท
รายไดจํ้าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 2557 2556
รา้นอาหาร 62.8       31.4       31.4     99.7%
อาหารขบเคีย้วท ีท่ําจากเนือ้สุกร 98.2       74.2       24.0     32.3%
การจําหน่ายสุกรพันธุแ์ละสุกรขุน 191.7     162.5     29.2     18.0%
อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (อาหารพื้นเมอืง) 956.3     841.2     115.1   13.7%
อาหารทะเลแปรรูป 756.2     717.5     38.7     5.4%
อาหารแช่แข็งพรอ้มรับประทาน 152.3     166.2     (13.9)    -8.4%
รวมรายไดข้ายสุทธิ 2,217.5  1,993.0  224.5   11.3%

YoY%

 

บริษัทฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 28.2 ในปี 2556 เป็น 31.5 ในปี 
2557 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากนโยบายในการผลิต-ขายสินคา้ และจดัจาํหน่ายในช่องทาง ท่ีมี
อัตรากาํไรขั้นต้นสูง ประกอบกับการบริหารจัดการความเส่ียงด้านราคาเน้ือสุกร ซ่ึงเป็น
วตัถุดิบหลกัในการผลิต อยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผลทาํให้ความสามารถในการทาํกาํไรขั้นตน้
บริษทัฯเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยอตัรากาํไรขั้นตน้ ผลิตภณัฑอ์าหารพื้นเมืองปรับตวัลดลงร้อยละ 
1.1 จากตน้ทุนราคาสุกรท่ีปรับตวัสูงข้ึนในปี 2557 , ผลิตภณัฑอ์าหารทะเล-ลูกช้ินปลา เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 4.7 ในขณะท่ีกลุ่มผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ มีการปรับตวั เพิ่มข้ึนรวมร้อยละ 9.2 (รายละเอียด
ปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ท่ี 2 ผลการดาํเนินงาน) 

หน่วย : ลา้นบาท
กําไรข ัน้ตน้จําแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ์ 2557 2556
การจําหน่ายสุกรพันธุแ์ละสุกรขุน 48.4       12.0       36.4     304.4%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 25.2% 7.4% 17.9%

รา้นอาหาร 32.1       14.6       17.5     119.1%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 51.1% 46.5% 4.6%

อาหารขบเคีย้วท ีท่ําจากเนือ้สุกร 26.8       16.5       10.3     62.5%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 27.3% 22.2% 5.1%

อาหารทะเลแปรรูป 211.8     167.5     44.3     26.5%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 28.0% 23.3% 4.7%

อาหารแปรรูปจากเนือ้สุกร (อาหารพื้นเมอืง) 351.9     319.2     32.7     10.2%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 36.8% 37.9% -1.1%

อาหารแช่แข็งพรอ้มรับประทาน 26.5       31.8       (5.3)      -16.6%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 17.4% 19.1% -1.7%

รวมกําไรข ัน้ตน้ 697.5     561.6     135.9   24.2%
อัตรากาํไรขัน้ตน้% 31.5% 28.2% 3.3%

YoY%

 



96 
 แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 (2) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

 2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

  ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง)             

-   ในประเทศ 890.6 39.9%       808.8  39.3% 764.3 41.4% 

-   ส่งออก 65.7 2.9%          32.4  1.5% 27.1 1.5% 

รวม 956.3 42.8%        841.2  41.7% 791.4 42.9% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลกูช้ินปลา)           

-   ในประเทศ 678.7 30.4%        652.2  32.3% 551 29.8% 

-   ส่งออก 77.6 3.5%          65.3  3.2% 67.4 3.6% 

รวม 756.2 33.9%        717.5  35.5% 618.4 33.5% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร           

-   ในประเทศ 94.0 4.2%          68.8  3.4% 104.2 5.6% 

-   ส่งออก 4.2 0.2%            5.4  0.3% 10.0 0.5% 

รวม 98.2 4.4%          74.2  3.7% 114.2 6.1% 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน            

-   ในประเทศ 152.0 6.8%       165.9  8.2% 123.1 6.7% 

-   ส่งออก 0.3 0.0%            0.3  0.0% 2.9 0.2% 

รวม 152.3 6.8%        166.2  8.2% 126.1 6.9% 

5. ร้านอาหาร (QSR) 62.8 2.8%          31.4  1.6% 19.3 1.0% 

รวม 62.8 2.8%          31.4  1.6% 19.3 1.0% 

6. การจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน  191.7 8.6%       162.4  8.0% 153.5 8.3% 

รวม 191.7 8.6%        162.4  8.0% 153.5 8.3% 

ยอดขายรวม 2,217.5 99.3%     1,993.0  98.7% 1,822.9 98.7% 

รายไดอ่ื้น 15.5 0.7%          26.3  1.3% 23.2 1.3% 

รวมรายได้ 2,233.0 100%    2,019.2  100.0% 1,846.1 100.0% 
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ธุรกจิอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง) 

มีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 42.8 มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายอยูท่ี่ร้อยละ 13.7 ใน
ปี 2557 ท่ีผา่นมาและมีอตัราการเติบโตของยอดขายเฉล่ีย 3 ปีท่ีผา่นมา (Compound Annual Growth 
Rate-CAGR) อยูท่ี่ร้อยละ 9.9 โดยมีปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อการเติบโตคือ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ และ
การขยายช่องทางจดัจาํหน่ายทั้งทางโมเดิร์นเทรด และ ตลาดสด ทาํให้บริษทัฯ มีปริมาณการขาย
เพิ่มข้ึน ส่งผลใหย้อดขายปรับตวัสูงข้ึนเช่นกนั  

สาํหรับการส่งออกสินคา้แปรรูปจากสุกรไปยงัต่างประเทศ ยอดขายยงัคงมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 2.9 ซ่ึงมากกว่าปีท่ีผ่านมา จากการจดัตั้ง บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์(นเธอร์แลนด)์ บี.วี. จาํกดั 
ซ่ึงดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ให้กบักลุ่มประเทศประชาคมยโุรป รวมถึงสหราช
อาณาจกัร  (จา้งผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นผูผ้ลิตสินคา้ OEM) และจากการขยายฐานลูกคา้
ส่งออกไปยงัประเทศในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งผลให ้ยอดส่งออกอาหารพื้นเมือง
เติบโต 33.3 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 102.8 

ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 

ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป เป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ มีสัดส่วนรายไดร้้อยละ 33.9 มี
อตัราการเจริญเติบโตเฉล่ีย ( Compound Annual Growth Rate- CAGR) ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาอยู่ท่ี
ร้อยละ 10.6 โดยในปี 2557 มีอตัราการเจริญเติบโตร้อยละ 5.4 ซ่ึงเป็นผลมาจากการดาํเนินการตาม
แผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ ทาํใหส้ามารถรักษาระดบัคุณภาพของสินคา้และฐานลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
อีกทั้งในปี 2557 บริษทัฯ ยงัมีการออกผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด ประกอบกบัการขยายฐานลูกคา้ทั้งทาง
โมเดิร์นเทรด และ ตลาดสด สําหรับในปี 2557 ถึงแมว้่าราคาวตัถุดิบในประเทศจะผนัผวน แต่
บริษัทฯสามารถบริหารความเส่ียงราคาวตัถุดิบจากการนําเข้าวตัถุจาํพวกปลาสดแช่แข็งจาก
ต่างประเทศได ้ทาํใหบ้ริษทัฯ คงความสามารถในการแข่งขนัไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนั  

การส่งออกสินคา้อาหารทะเลแปรรูป ปี 2557 มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.5 จากรายไดร้วม 
มากกว่าปีท่ีผา่นมาเลก็นอ้ย โดยปี 2556 มียอดการส่งออกสินคา้อาหารทะเลแปรรูป คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 3.2 จากรายไดร้วม โดยสินคา้อาหารทะเล ถือเป็นสินคา้หลกัในการส่งออกของบริษทัฯ และ
เป็นสินคา้ท่ีใชใ้นการเปิดตลาดใหม่ ซ่ึงในปี 2557 น้ีบริษทัฯไดข้ยายฐานลูกคา้ไปยงัประเทศในเขต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ส่งผลให ้ยอดส่งออกอาหารทะเลแปรรูปเติบโตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
12.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 18.7 
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ธุรกจิอาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร 

ยอดขายอาหารขบเค้ียวปี 2557 เพิ่มข้ึน 25.2 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.6 จากปีท่ีผา่นมา 
ทั้งน้ีสาเหตุหลกัมาจากการออกผลิตภณัฑ์ใหม่เขา้สู่ตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์แคปหมู ตรา อองเทร่ , 
ผลิตภณัฑห์มูแผน่ทอด ตรา มูชิ และ ผลิตภณัฑข์า้วเกรียบ ตรา เดอะสตาร์ ส่งผลใหย้อดขายอาหาร
ขบเค้ียวปี 57 เติบโตจากปีก่อนอยา่งมีนยัสาํคญั 

ธุรกจิอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 

มียอดขายลดลงจากปีก่อน จาํนวน 13.9 หรือคิดเป็นร้อยละ 8.4  ซ่ึงเป็นผลจากนโยบายใน
การมุ่งผลิตและขายสินคา้ท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรสูง ส่งผลให้บริษทัฯปรับเปล่ียนจากการ
รับผลิตสินคา้ OEM (Original Equipment Manufacturer) ท่ีมีอตัรากาํไรตํ่า เป็นการผลิตสินคา้ใหก้บั
ร้านอาหารทั้ง Zaap Express (จาํหน่ายอาหารไทย) และ Yunnan (จาํหน่ายขา้วขาหมู) ซ่ึงเป็นสินคา้
ท่ีมีอตัรากาํไรสูงกวา่ ส่งผลใหร้ายไดก้ลุ่มผลิตภณัฑอ์าหารแช่แขง็ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

ธุรกจิร้านอาหาร 

แซบเอก็ซ์เพรส (Zaap Express)  

ยอดขายของร้านอาหาร “Zaap Express” นั้นคงยงัเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2557 ท่ีผา่น
มามีอตัราการเติบโตร้อยละ 16.2 ซ่ึงเป็นการเติบโตจากยอดขายของร้านเดิมท่ีมีอยู่ทั้งส้ิน 5 สาขา 
โดยในปี 2557 บริษทัฯไดมี้การทาํกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่งต่อเน่ือง เพิ่มบริการจดัส่งสินคา้
ในบางสาขา รวมถึงปรับรายการอาหารให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ ส่งผลให้บริษทัฯ
ประสบผลสาํเร็จในการเพิ่มยอดขายในแต่ละสาขา  

สาเหตุท่ีจาํนวนการเปิดสาขาใหม่ตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
ทางธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน บริษทัฯ จึงไดป้รับรูปแบบธุรกิจ เพิ่ม
บริการจดัส่งอาหารตามสาํนกังาน  

ร้านข้าวขาหมู ยูนนาน (Yunnan)  

เร่ิมร้านตน้แบบท่ีป๊ัมนํ้ ามนับางจาก (บางนา-ตราด กม. 4.5) ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และได้
ขยายสาขาอีก 3 สาขาในช่วงปลายพฤศจิกายน 2556 โดยในปี 2557 บริษทัฯยงัคงมุ่งขยายสาขา 
Yunnan อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้มีสาขาเพิ่มข้ึนจากปีก่อนอีก 16 สาขา รวม 20 สาขาทัว่ประเทศ 
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ส่งผลให้ยอดขายเติบโตจากปีก่อน 30.1 ลา้นบาท และในปี 2558 บริษทัฯ มีแผนจะขยายสาขาเพ่ิม
อยา่งนอ้ยอีก 12 สาขา 

ธุรกจิจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน 

ธุรกิจจาํหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขนุ มีอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายร้อยละ 18.0 เพิ่มข้ึน

จากปีก่อน 29.2 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจาก ราคาสุกรปี 2557 ท่ีปรับตวัสูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั อีกทั้ง

ปริมาณผลผลิตสุกรขนุท่ีออกสู่ตลาดมากกวา่ปี 2556  

2.2 อตัรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 

ในปี 2557 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 31.5 เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 3.3 
จากปี 2556 ซ่ึงอยู่ท่ีระดบัร้อยละ 28.2 โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในอตัรากาํไรขั้นตน้
ของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 

 ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (สินค้าพื้นเมือง) มีอตัรากาํไรขั้นตน้ ลดลงจากร้อยละ 

38.0 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 36.8 ในปี 2557 สาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของราคาเน้ือ

สุกรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้พื้นเมือง โดยบริษทัฯ ไดด้าํเนินการบริหารอตัรา

กาํไรขั้นตน้ของกลุ่มผลิตภณัฑ์น้ีจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินคา้ท่ีมีอตัรากาํไรสูง เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิต และ บริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบผนัผวน ส่งผลให้ถึงแม้
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ตน้ทุนจากราคาสุกรจะเพิ่มสูงข้ึน แต่บริษทัฯ ยงัสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนั

ในธุรกิจกลุ่มน้ีได ้

 ธุรกจิอาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มลูกช้ินปลาปี 2557 เพิ่มข้ึน  

จากร้อยละ 23.3 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 28.0 ในปี 2557 โดยตน้ทุนของธุรกิจกลุ่มน้ี ไดรั้บ

ผลกระทบโดยตรงจากราคาวตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ ปลาสด และ ตน้ทุนค่าแรงท่ีเพิ่มสูงข้ึน แต่

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดด้าํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบ จากการนาํเขา้ปลา

สดแช่แขง็ในราคาท่ีตํ่ากว่า ซ่ึงจากผลดงักล่าวทาํให้ อตัรากาํไรขั้นตน้ของกลุ่มลูกช้ินปลา 

เพิ่มข้ึน 

 ธุรกิจอาหารขบเคีย้วที่ทําจากเน้ือสุกร  ไดรั้บผลกระทบจากราคาของเน้ือสุกรท่ีมีความผนั

ผวนสูงในปี 2557 เช่นกนั แต่บริษทัฯ สามารถทาํกาํไรขั้นตน้จากกลุ่มผลิตภณัฑไ์ดเ้พิ่มข้ึน 

จากร้อยละ 22.3 เป็นร้อยละ 27.3 ในปี 2557 ซ่ึงเป็นผลจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมี

อตัรากาํไรท่ีสูงข้ึน อีกทั้ งบริษัทยงัปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัจาํหน่าย จากเดิมท่ีอาศยั

ตัวแทนจัดจําหน่าย  (Distributor) เป็นการจําหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง เหตุน้ี จึงทําให้

ความสามารถในการทาํกาํไรของผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ี สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั 

 กลุ่มอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน มีอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัลดลงเล็กน้อย โดยในปี 

2557 นั้นมีอตัรากาํไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 17.4 เปรียบเทียบกบัปี 2556 ซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 19.1 

สาเหตุหลกัมาจาก ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีราคาสูงข้ึนจากปีก่อน อีกทั้ งการผลิตสินคา้ OEM 

(Original Equipment Manufacturer) ปัจจุบันมีการแข่งขันสูงข้ึน ด้วยเหตุน้ีจึงส่งผลให้

อตัรากาํไรของผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีลดตํ่าลงเลก็นอ้ย แต่ถึงอยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้รับเปล่ียน

นโยบายในการผลิตสินคา้ OEM เป็นการผลิตสินคา้ให้กับร้านอาหารทั้ ง Zaap Express 

(จาํหน่ายอาหารไทย) และ Yunnan (จาํหน่ายขา้วขาหมู) ซ่ึงมีอตัรากาํไรสูงกวา่  

 กลุ่มธุรกจิร้านอาหาร มีอตัรากาํไรขั้นตน้ปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากร้อยละ 39.8 ในปี 

2555 เป็นร้อยละ 46.5 ในปี  2556 และเป็นร้อยละ  51.1 ในปี  2557 อันเป็นผลมาจาก

ยอดขายท่ีเติบโตสูงข้ึนและการบริหารร้านอาหารท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ทาํใหส้ามารถลด

ตน้ทุนอาหารท่ีเกิดจากการสูญเสียลงไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั อีกทั้งการอาศยักาํลงัการผลิตจาก

อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานทาํให้บริษทัฯ สามารถบริหารตน้ทุนอาหารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 ธุรกจิจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน มีอตัรากาํไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 25.2 ในปี 2557 สูงกว่า

ปี 2556 ซ่ึงมีอตัรากาํไรขั้นตน้ร้อยละ 7.4 สาเหตุเน่ืองมาจากราคาเน้ือหมูท่ีปรับตวัสูงข้ึนใน

ปีท่ีผา่นมา อีกทั้งบริษทัฯ ไดด้าํเนินการบริหารตน้ทุนอาหารและยาสุกรควบคู่กนั ทาํให้ปี 

2557 บริษทัฯ สามารถเพ่ิมอตัรากาํไรขั้นตน้ในธุรกิจดงักล่าวไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expenses) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน  105.6 ลา้นบาท จากปี 2556 หรือเพิ่มข้ึนประมาณ
ร้อยละ 23.3 มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ท่ีระดับร้อยละ 25.2 เม่ือเทียบกับ
ยอดขายมากกว่าปีท่ีผา่นมาอยูท่ี่ระดบัร้อยละ 22.7 ซ่ึงเป็นผลมาจาก งบโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการ
วางสินคา้ใหม่กลุ่มผลิตภณัฑ์ Snack ภายใตต้รา มูชิและเดอะสตาร์ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการขยาย
สาขาร้านขาหมูยูนนานท่ีมีจาํนวนสาขาเพิ่มข้ึน รวมถึงการเพิ่มข้ึนของเงินเดือนและผลตอบแทน
พนกังาน เพื่อรองรับการขยายตวัของบริษทัฯในอนาคต 

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (Interest Expenses) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงจาก  19.3 ลา้นบาท เหลือเพียง 16.3 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม หาก
รวมดอกเบ้ียจ่ายท่ีรวมอยู่ในสินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง 5.2 ลา้นบาท จะมีดอกเบ้ียจ่ายปี 2557 คิด
เป็นเงิน 21.5 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 11.4% 

2.5 ผลการปรับนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

ไม่มีการปรับนโยบายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญั 

2.7 กาํไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Net Income)  

กาํไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก 91.79 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 111.42 ล้านบาทในปี 
2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ ประกอบกบั
การท่ีบริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุน และสามารถทาํอตัรากาํไรขั้นตน้ไดดี้ข้ึน 

 

2.8 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  

ในปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (Return on Equity - ROE) อยู่ท่ีร้อยละ 
17.5 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 15.4 ในปี 2556 ซ่ึงมีสาเหตุหลกัมาจากการเพ่ิมข้ึนของกาํไรสุทธิเป็น
หลกั  
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(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 

 ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 1,608.56 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียน 586.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพย์
ถาวร 1,022.33 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 63.6 ของสินทรัพยร์วม ซ่ึงสัดส่วนของ
สินทรัพยห์มุนเวียนและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนั้นใกลเ้คียงกบัปี 2556 ท่ีผา่นมา 

 ในปี 2557 ท่ีผา่นมานั้น บริษทัฯ มีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพยถ์าวร เป็นจาํนวน 234.19 
ล้านบาท โดยเป็นการลงทุนในโครงการเพิ่มกาํลังการผลิตลูกช้ินปลาของ บจก. 
มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง , โครงการขยายสาขาร้านอาหาร Yunnan และเป็นการลงทุนใน
เคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการลดตน้ทุน 

 ในปี 2557 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets 
Turnover) อยู่ท่ี 1.5 เท่า ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2556 ท่ีผ่านมา ซ่ึงอยู่ท่ี 1.6 เท่า เน่ืองจากบริษทัฯ 
มีการลงทุนในโครงการใหม่ตลอดปี 2557 เช่น โรงงานผลิตลูกช้ินปลา และ การ
ลงทุนขยายร้านอาหาร Yunnan ทาํให้ไม่สามารถรับรู้รายไดไ้ดเ้ต็มปี ส่งผลให้อตัรา
หมุนเวียนของสินทรัพยร์วม ลดตํ่าลงจากปีก่อน  

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพยห์มุนเวียน) นั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
นโยบายบริษทัฯ ท่ีวางไว ้

-ระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ีย ปี 2557 อยูท่ี่ 53.7 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2556 ซ่ึงอยู่ท่ี 
53.6 วนั  

-ระยะเวลาในการขายสินคา้เฉล่ีย ปี 2557 อยูท่ี่ 41.5 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2556 ซ่ึงอยู่
ท่ี 41.3 วนั  

-ระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ี ปี 2557 อยู่ท่ี 51.0 วนั เพิ่มข้ึนจากปี 2556 ซ่ึงอยู่ท่ี 
45.9 วนั 

-วงจรเงินสด ปี 2557 อยูท่ี่ 44.2 วนั ดีกวา่ปี 2556 ซ่ึงอยูท่ี่ 49.0 วนั 

 ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีท่ีดินรอการพฒันามูลค่าตามบญัชี 331.8 ลา้นบาท คิดเป็นร้อย
ละ 20.6 ของทรัพยสิ์นรวม โดยท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าว ส่วนใหญ่อยูท่ี่ อ.แก่งคอย 
จ.สระบุรี ซ่ึงโครงการรถไฟรางคู่จะพาดผ่านใกล้กับท่ีดินดังกล่าว ซ่ึงบริษัทฯรอ
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จงัหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมในการขายท่ีดินดงักล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบั
บริษทัฯ 

 การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 

-การด้อยค่าในเงินลงทุน บริษัทฯ มิได้มีการตั้ งสํารองเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีมีฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีดี 

-การตั้ งสํารองหน้ีสูญ  ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพดี 
(กิจการโมเดิร์นเทรด) อีกทั้งบริษทัฯ มีการบริหารและดาํเนินนโยบายสินเช่ืออยา่ง
เคร่งครัด ทาํให้การตั้งสาํรองหน้ีสูญในปี 2557 อยูใ่นเกณฑ์ตํ่า  คือประมาณ 0.16 
ลบ . หรือคิดเป็นร้อยละ  0.04 ของยอดลูกหน้ีการค้า โดยอายุของลูกหน้ีมี
รายละเอียดดงัน้ี  

    หน่วย : ลา้นบาท 

 ยงัไม่ถึง 
กาํหนดชําระ 

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

ลูกหนีก้ารค้า 
(ก่อนหกั ค่าเผือ่หน้ี

สงสยัจะสูญ) 

352.24 3.72 0.41 0.03 0.29 356.69 

    

-การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ บริษทัฯ ไดป้รับลดราคาทุนของวตัถุดิบและวสัดุ
หีบห่อลงจาํนวน 1.0 ล้านบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการเล่ือนการออกสินคา้ใหม่
ออกไป ส่งผลใหว้สัดุหีบห่อลา้สมยั 

(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 

4.1 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 

4.1.1 การเปลีย่นแปลงของแหล่งเงินทุน 

แหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยในปี 2557 
บริษทัฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์นและหน้ีสินดาํเนินการ
จาํนวน 197.3 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2556 ร้อยละ 3.7  
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เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ลูกหน้ี + สินคา้คงเหลือ – เจา้หน้ี) เพิ่มข้ึนจาก 282.1 ลา้นบาท ในปี 
2556 เป็น 298.8 ลา้นบาทในปี 2557 เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 5.9 ซ่ึงเพิ่มข้ึนน้อยกว่ายอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ภายหลงัภาษีเงินได)้ 136.6 ลา้นบาท นาํไปใชใ้น
กิจกรรมลงทุนสุทธิ 225.2 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัหาเงินสดเพิ่มเติมจากกิจกรรรมจดัหาเงินอีก 88.4 
ลา้นบาท 

สรุปโดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชไ้ปในการ
ขยายธุรกิจในปี 2557 ท่ีผา่นมา  

4.1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน (Debt/ Equity ratio, D/E ratio) ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มี 
D/E ratio อยูท่ี่ 1.4 เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งตํ่า และถา้พิจารณาถึงอตัราส่วนหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ีย
ต่อส่วนของทุน (Net Debt/ Equity ratio) ของบริษทัฯ อยูท่ี่ระดบั 0.92 เท่า ซ่ึงถือวา่ยงัอยูใ่นระดบัตํ่า 
เช่นกนั สะทอ้นใหเ้ห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีค่อนขา้งมัน่คงในระดบัหน่ึง  

อัตราส่วนความสามารถในการชําระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : DSCR) ณ ส้ินปี 
2557 อยูท่ี่ 13.5 เท่า มากกวา่ปี 2556 ท่ีมี DSCR เท่ากบั 11.7 เท่า แสดงถึงบริษทัฯ มีความสามารถใน
การจ่ายดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูง  

4.2 รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)  

รายจ่ายลงทุนท่ีเกิดข้ึนในปี 2557 นั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 

1) รายจ่ายลงทุนประจาํปีสําหรับการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รวมถึงการซ้ือสุกรพนัธ์ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทน
ของเก่าท่ีหมดสภาพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดล้งทุน
รวมทั้งหมดในส่วนน้ีเป็นเงินประมาณ 47.96 ลา้นบาท 

2) รายจ่ายลงทุนโครงการเพิ่มกําลังการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสําหรับ
โรงงานผลิตลูกช้ินปลาของบริษทั มหาชยัฟู้ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั เป็นเงิน 155 ลา้นบาท โดยมูลค่า
เงินลงทุนในโครงการทั้งหมดประมาณการไวท่ี้ 348 ลา้นบาท โดยตารางเวลาการจ่ายเงินลงทุนมี
ดงัน้ี 
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 2555 2556 2557 2558 รวม 

รายจ่าย 29 31 155 133 348 

โดยคาดว่าโรงงานบางส่วนจะแลว้เสร็จและเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 
และทั้งโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสท่ี 3 ปี 2558 เช่นเดียวกนั 

รายละเอียดโครงการ 

1. เพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาจาก 9,000 ตนั/ปี เป็นเกือบ 15,000 ตนั/ปี 

2. เพิ่มไลน์การผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว์ (โดยเฉพาะจากไก่และ
อาหารทะเล) ภายใตเ้คร่ืองหมายฮาลาล (Halal) เพื่อส่งออก 

3. โครงการลงทุนเพื่อลดตน้ทุนการผลิต โดยมีโครงการหลกั ไดแ้ก่ 1) โครงการ
สร้างโรงนํ้าแขง็ 2) โครงการเคร่ืองตดัหวัปลาอตัโนมติั 3) โครงการไลน์เคร่ือง
ชั่งและเคร่ืองบรรจุอัตโนมัติ และ 4) โครงการห้องแช่แข็งสําหรับสินค้า
ส่งออก โดยโครงการทั้ งหมดน้ีจะทาํให้บริษทัฯ มีกาํลงัการผลิตท่ีเพียงพอ
ตอบสนองต่ออตัราการเติบโตของยอดขายของกลุ่มลูกช้ินปลาท่ีค่อนขา้งสูง 
รวมทั้งทาํใหต้น้ทุนการผลิตโดยรวมลดลงไดป้ระมาณร้อยละ 2 

สําหรับปี 2558 นั้น บริษทัฯ คงเหลือรายจ่ายลงทุนสําหรับโครงการน้ีเป็นจาํนวน 133 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นค่าก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัร ซ่ึงโครงการไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีสามารถเบิกใชไ้ดอี้ก 117.5 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.3 ของรายจ่ายลงทุนในปี 2558 ส่วนท่ี
เหลือ 15.5 ลา้นบาท จะใชแ้หล่งท่ีมาจากกระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน 

3) รายจ่ายลงทุนขยายสาขาร้านอาหารยนูนาน บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาร้านอาหาร Yunnan จาก
เดิมท่ีมีอยู ่4 สาขา ในปี 2556 เป็นทั้งส้ิน 20 สาขา ในปี 2557 ใชเ้งินลงทุนรวมทั้งส้ิน 31.2 ลา้นบาท  

4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง  

ณ ส้ินปี 2557 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องอยูท่ี่ 0.8 เท่า ใกลเ้คียงกบัปีก่อน ซ่ึงนับว่ายงั
อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามบริษทัฯ อยู่ระหว่างการบริหารจดัการภาระหน้ี โดยจะ
ดาํเนินการแปลงเงินกูร้ะยะสั้ นบางส่วนให้เป็นเงินกูร้ะยะยาวเพ่ิมเติม เพื่อรักษาอตัราส่วนสภาพ
คล่องอยูใ่นระดบั 1 เท่า 
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บริษทัฯ มีนโยบายใชบ้ริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินมากกว่า 1 แห่ง (เพื่อกระจาย
ความเส่ียง) ณ ส้ินปี 2557 วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยู่ในระดบัท่ี
เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange- B/E) ในการกูเ้งินโดยตรง
จากตลาดทุน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บจากธนาคาร โดยตัว๋ท่ีออกมี
อายุประมาณ  3 เดือน  ซ่ึงความสําเร็จในการระดมทุนโดยตรงจากตลาดทุนจะช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการจดัหาเงินทุนระยะสั้นเม่ือจาํเป็นไดอี้กช่องทางหน่ึง 

 

(5) ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น 

ณ 31 ธันวาคม 2557        

  หน่วย : ลา้นบาท 

ภาระผูกพนั รวม ระยะเวลาการชําระ 

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

เงินกูร้ะยะยาว 178.6 24.4 96.7 57.0 0.6 

 

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคญัในอนาคต  

I) ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องบริษทัฯ โดยจะเห็นได้
จากในปีท่ีผา่นมา เศรษฐกิจมีการชะลอตวั ทาํใหผู้บ้ริโภคลดการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง อีกทั้ง
ภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มคู่คา้หลายประเทศ ยงัคงอยู่ในสถานการณ์ท่ีเปราะบางซ่ึงจะส่งผล
ต่อเน่ืองไปยงัปี 2558 แต่สําหรับผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ อาจได้รับผลกระทบไม่มากนัก 
เน่ืองจากเป็นสินคา้อาหารท่ีมีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีพ 

2) ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ (โดยเฉพาะราคาของเน้ือสุกรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั) ส่งผล
กระทบโดยตรง ทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํให้อตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง แต่อยา่งไรก็ตาม 
จากการท่ีบริษทัฯ มีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเอง รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงราคาของ
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เน้ือสุกรอยู่ตลอดเวลา เม่ือแนวโนม้ราคาสูงข้ึนค่อนขา้งจะแน่ชดั บริษทัฯ จะทาํการสต๊อก
เน้ือสุกรไวเ้พียงพอสําหรับการผลิตประมาณ 3-6 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึน
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) โครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาและอาหารขบเค้ียวจากเน้ือสตัว ์(ฮาลาล) 

โรงงานลูกช้ินปลาจะเร่ิมดาํเนินการผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 2 ปี 2558 และอาหารขบเค้ียวจาก
เน้ือสตัวท่ี์เป็นฮาลาลจะเร่ิมเดินเคร่ืองผลิตไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปีเดียวกนั 

สําหรับปี 2558 นั้น บริษทัฯ คงเหลือรายจ่ายลงทุนสําหรับโครงการน้ีเป็นจาํนวน 133 ลา้น
บาท ซ่ึงเป็นค่าก่อสร้างโรงงานและเคร่ืองจกัร ซ่ึงโครงการไดรั้บเงินกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ในส่วนน้ีเป็นเงิน 230 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดเ้บิกเงินกูด้งักล่าวจาํนวน 112.5 ลา้นบาทในปี 2557 
ดังนั้ นยงัคงเหลือวงเงินท่ีสามารถเบิกใช้ได้อีก 117.5 ล้านบาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 88.35 ของ
รายจ่ายลงทุนปี 2558 มูลค่า 133 ลา้นบาท) ส่วนท่ีเหลือ 15.5 ลา้นบาท จะใชแ้หล่งท่ีมาจากกระแส
เงินสดจากการดาํเนินงาน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย

กรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมีนายวรพล โลพนัธ์ศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
นายประสาร มฤคพิทกัษ์ และนายชูศกัด์ิ วิจกัขณา เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล ซ่ึงกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือพนกังาน หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ 
แต่อยา่งใด 

 
ในปี 2557 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรวมทั้ งส้ิน 4 คร้ัง โดย

คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดท้าํการสอบทาน
งบการเงินของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัในดา้นการ
ดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส เช่ือถือไดแ้ละถูกตอ้งเพียงพอ ตลอดจนกาํกบัดูแลให้
บริษทัฯ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัถูกตอ้ง
ตามกฎหมาย ระเบียบและขอ้บังคบัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้ งการให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท การ
ตรวจสอบดงักล่าวส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผูส้อบ

บญัชีของบริษทัฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบติัหนา้ท่ี และไดมี้การประชุมร่วมกบัคณะกรรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล  การตรวจสอบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ีเช่ือถือได ้ และ
รายงานทางการเงินไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ  โดยมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  พร้อมทั้งระบบ
การควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ การปฏิบติังานต่างๆ สอดคลอ้งและ
เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ  การบริหารจดัการมีความโปร่งใส และรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ และ
เหมาะสม มีการตรวจสอบดูแลการทาํรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามท่ี
บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น  

 
 
 

 
       …….………………………. 
              (นายวรพล  โลพนัธ์ศรี) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว และด้วยความ
ระมดัระวงั บริษทัฯ ขอรับรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผดิ หรือไม่
ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากน้ี บริษทัฯ ขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษทัฯ  และบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทั้งของบริษทัฯ  และบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบ
ดงักล่าว และบริษทัฯ ได้แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ต่อ
ผูส้อบบญัชี และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลของบริษทัฯ แลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่อง และ
การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบ ท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อ
การจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ี  เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรองความ
ถูกตอ้งแลว้  บริษทัฯ ไดม้อบหมายให้นายเจริญ  รุจิราโสภณ เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า
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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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

1. นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์   
-ประธานกรรมการ 
 20 พฤษภาคม  2546 
-กรรมการอิสระ 
 28 กมุภาพนัธ์  2553 
 

66  -ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
 สถาบนัศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ) 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ปริญญาบตัร  
 หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัร  
 ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. รุ่น 4414 
 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
-ประกาศนียบตัร สถาบนัพระปกเกลา้   
 หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ  
 ประชาธิปไตย  สาํหรับนกับริหารระดบัสูง  
 รุ่นที่ 11 
-ประกาศนียบตัรการเงินและการธนาคาร   
 สถาบนันายธนาคารแห่งประเทศองักฤษ 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP 
 สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- - 2554 – ปัจจุบนั 
2554 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2553 – ปัจจุบนั 
2552 – ปัจจุบนั 
 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2547 – 2556 
2549 – 2551 

-กรรมการ 
-ประธานกรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ   
  ตรวจสอบ และกรรมการ 
  อิสระ 
-ประธานกรรมการ 
 
-ประธานกรรมการ     
-ประธานกรรมการ 
-สมาชิกสภานิติบญัญตัิ   
  แห่งชาติ 

-บจก. เวสทโ์คสท ์เอน็จิเนียริ่ง 
-บจก. ท่าเรือประจวบ 
-บมจ. สหวริิยาสตีลอินดสัตรี 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. โกลเบลก็ โฮลดิ้ง  
 แมนเนจเมน้ท ์
 
-บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรม 
 นํ้ามนัปาลม์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. ไทยแอก็โกรเอก็ซเชนจ ์
 
 

2. นายเจริญ  รุจิราโสภณ   
-ประธานกรรมการบริหาร  

67 -วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
 (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 

30.57% -สามีของ 
 นางนิรมล  

2557 – ปัจจุบนั 
 

-กรรมการสรรหาและ 
 กาํหนดค่าตอบแทน 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

  12 พฤศจิกายน  2555 
-ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 
 
  
 
 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
-ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต  
 (ผูน้าํทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) 
 มหาวทิยาลยัรังสิต 
-นิติศาสตร์บณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-หลกัสูตรการบริหารงานภาครัฐ 
 และกฎหมายมหาชน  
 “ รุ่นที่ 9 (ปรม.9) ปี 2553 “  
 สถาบนัพระปกเกลา้ 
-แนวทางการจดัตั้ง และปฏิบตัิงาน  
 สาํหรับ AUDIT COMMITTEE 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) รุ่น 6/2003 
-วทิยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 15) 

 รุจิราโสภณ 
-บิดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ 
-พี่ชายของ 
 นายทรงเกียรติ    
 รุจิราโสภณ 
-อาของ 
 นายธนกฤต    
 รุจิราโสภณ 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2556  
 
 
2536 – 2545 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 

-ประธานคณะอนุกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 
-ประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัทรัพยากรมนุษย ์
 และธุรการ 
-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด 
 
-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง 
 
-บจก. ส. ปศุสัตว ์

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   
-กรรมการบริหาร (ผูม้ีอาํนาจ) 
 25 พฤษภาคม  2537 

64 -เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
 สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

17.84% -ภริยาของ 
 นายเจริญ   
 รุจิราโสภณ 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 

-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 



เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

-รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัการตลาด 2 
 (อาหารแช่แขง็) 
 1 มกราคม  2555 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัการตลาด 4 
 (อาหารทะเลแปรรูป) 
 25 มีนาคม  2556 

-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 (DCP) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           
 

-มารดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ 
 

 
 
2556 – 2557 
 
 
2555 – ปัจจุบนั 
 
 

5125  – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

 สาํนกัการตลาด 4 
 (อาหารทะเลแปรรูป) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
  สาํนกัการตลาด 3 
  (อาหารพื้นเมือง) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัการตลาด 2 
 (อาหารแช่แขง็) 
-ประธานกรรมการ 
 
-รองประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร  
-รองประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
-รองประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 

 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-สมาคมนายจา้งอาหารไทย  
 ครัวไทยสู่ครัวโลก 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด  
 
-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด 



เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 

-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 

-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง 
-บจก. ส. ปศุสัตว ์  
-บจก. ทรัพยธ์รณีไมน์นิ่ง  

4. นายจรัสภล  รุจิราโสภณ   
-กรรมการบริหาร (ผูม้ีอาํนาจ) 
 14 สิงหาคม  2551 
-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร    
 (สายงานปฏิบตัิการ) 
 1 มีนาคม  2557 
-รักษาการผูอ้าํนวยการกิจการ  
 QSR (T)    
 1 เมษายน 2557 
  
  
  
 
 

32 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  การบริหารการตลาด  
 Aston University, Birmingham, UK 
-นิเทศศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร FSD รุ่นที่ 17 ปี 2012 
 Financial Statements for Directors 
-ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DAP รุ่นที่ 105  
 ปี 2013 (Director Accreditation Program) 
 
 
 
 
 
 

0.57% -บุตรชายของ   
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และนางนิรมล   
 รุจิราโสภณ 
-หลานชายของ   
 นายทรงเกียรติ   
 รุจิราโสภณ  
-พี่ชายของ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต   
 รุจิราโสภณ 
 

2557  
 
 
 
 
2556 – 2557 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2556 
2554 
 
 
 
 

-ผูช้่วยประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร  
 (สายงานปฏิบตัิการ), 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 กิจการ QSR (T)    
-ผูช้่วยรองประธาน  
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการบริหาร 
 (ผูม้ีอาํนาจ) 
-ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR 
-ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
 การตลาด (เอฟ & บี), 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 กิจการ QSR, 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

  
 
 
2552 – 2554 
 
 
 
 
2552 
 
 
 

 งานการตลาด 4, 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัการตลาด 1 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3 
 (อาหารขบเคี้ยว), 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 โครงการโปแลนด ์
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3  
 (อาหารขบเคี้ยวและ  
 อาหารพร้อมรับประทาน) 

 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

5. นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ   
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 
-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร    
 (สายงานสนบัสนุน) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกับริหารคุณภาพและพฒันา  
 องคก์ร 
1 มีนาคม 2557 
 
 

29 -บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

4.49% -บุตรชายของ   
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และนางนิรมล   
 รุจิราโสภณ 
-หลานชายของ   
 นายทรงเกียรติ   
 รุจิราโสภณ  
-นอ้งชายของ  
 นายจรัสภล 
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต  
 รุจิราโสภณ  

  

2557 – ปัจจุบนั 
 

 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 

 
 
 
 
 
 
 

2555 – 2557 

-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่  
 บริหาร (สายงาน 
 สนบัสนุน) 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง   
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกักลยทุธ์และ 
 พฒันาธุรกิจ, 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัสารสนเทศ, 
-รักษาการผูช้่วยประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
 (สายงานสนบัสนุน)   
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 (งานวางแผนเชิงกลยทุธ์) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 

 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 

 
 
 
 
 
 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

6. นายธนกฤต  รุจิราโสภณ  
-กรรมการบริหาร (ผูม้ีอาํนาจ) 
 29 เมษายน  2556 
-ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1 
 1 สิงหาคม  2545 

48 -วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต สาขาเครื่องกล   
 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์  
-DIRECTOR  ACCREDITATION    
 PROGRAM (DAP) 

- -หลานชายของ     
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และ 
 นายทรงเกียรติ     
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูพ้ี่ของ  
 นายจรัสภล 
 รุจิราโสภณ และ 
 นายจรัญพจน์  
 รุจิราโสภณ 

2556 – ปัจจุบนั 
 
2545 – 2555 
 
2545 – ปัจจุบนั 
 
     

-กรรมการบริหาร 
 (ผูม้ีอาํนาจ) 
-กรรมการบริหาร 
 (ผูม้ีอาํนาจ) 
-ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1 
 
 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 

7. น.ส.ปัญจมา  วภิามาส 
-กรรมการบริหาร (ผูม้ีอาํนาจ) 
 28 เมษายน  2552 
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 

64 -บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-บญัชีมหาบณัฑิต  
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-นิติศาสตร์บณัฑิต    
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช        
-บญัชีบณัฑิต  

0.02% - 2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2552 – ปัจจุบนั 

-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
-ผูอ้าํนวยการ 
 ฝ่ายบริหารการเงิน 
 กลุ่มบริษทัคาราบาว 
 ตะวนัแดง 
-กรรมการบริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. คาราบาวกรุ๊ป 
 บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 บจก. ตะวนัแดง ดีซีเอม็  
 บจก. เอเชียแปซิฟิคกลา๊ส 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2550 – มีนาคม 
2557 
2546 – 2556 
 
2537– 2551 

-กรรมการบริหาร 
 
-ผูอ้าํนวยการ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-กรรมการบริหาร 

-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 

8. นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล   
-กรรมการอิสระ และ   
 ประธานกรรมการสรรหาและ             
กาํหนดค่าตอบแทน 
 12 พฤษภาคม  2557 

83 -ประกาศนียบตัรการบญัชี (ม.ธ.ก.) 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) 
-การควบคุมภายในและ 
 การบริหารหลกัจดัการความเสี่ยง  
 (ตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
-มาตรฐานการบญัชีที่มีผลบงัคบัใช ้
 ในปี 2556-2557 (สภาวิชาชีพบญัชีฯ) 
-แนวทางปฏิบตัิที่เกี่ยวขอ้งกบั 
 เครื่องมือทางการเงิน  
 เรื่องการรับรู้และมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน   
 แนวทางปฏิบตัิ เรื่องการบญัชี  
 และป้องกนัความเสี่ยง (สภาวิชาชีพบญัชีฯ) 

- 
 

- 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – 2557 
 
2541 – 2551 
 
2541 – 2551 

-ที่ปรึกษาดา้นบญัชี  
 และการเงิน 
-ประธานกรรมการสรรหา 
 และกาํหนดค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบ 
-ที่ปรึกษาดา้นบญัชี       
 และการเงิน 
-กรรมการผูจ้ดัการ 

-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บจก. ช. สัมพนัธ์การบญัชี 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

9. นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์   
-กรรมการอิสระ   
 25 พฤษภาคม  2537 
-กรรมการตรวจสอบ         
 และบรรษทัภิบาล                      
 24 กมุภาพนัธ์  2557 
 

66 -รัฐศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP) 

- - 2557 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2537 – ปัจจุบนั 
 
2531 – ปัจจุบนั 
2524 – ปัจจุบนั 
 
2554 – 2555 
 
 
2551 – 2557 
 
2551 – 2553 
 
 
2550 – 2551 
2542 – 2557 

-สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
-กรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการ และ 
 กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
-ผูบ้รรยายภาคธุรกิจ, 
 รัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 
-ที่ปรึกษา กสทช.  
 (นางสาวสุภิญญา 
 กลางณรงค)์ 
-สมาชิกวฒุิสภา 
 ประเภทสรรหาภาควชิาชีพ 
-สมาชิกวฒุิสภา  
 ประเภทสรรหา 
 ภาควิชาการ 
-กรรมการ 
-กรรมการตรวจสอบ 

 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. ชีวติธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
-องคก์ารเภสัชกรรม 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    

119 
 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

10. นายชูศกัดิ์  วิจกัขณา  
-กรรมการอิสระ  
 28 กมุภาพนัธ์  2553 
-กรรมการ 
 23 พฤศจิกายน  2547 
-กรรมการตรวจสอบ                      
 และบรรษทัภิบาล 
 24 กมุภาพนัธ์  2557 

64 -นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม)   
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-ประกาศนียบตัร หลกัสูตร Director   
 Accreditation Program (DAP) รุ่น 43/2005 

-  - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2547 – 2557 
2543 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
-กรรมการ 
-กรรมการ 
-กรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการสรรหาและ 
 กาํหนดค่าตอบแทน 
-กรรมการอิสระ  
-กรรมการ  
-กรรมการตรวจสอบ 
-กรรมการผูจ้ดัการ 
 
-กรรมการอิสระ/      
 กรรมการตรวจสอบ 

-บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา 
-บจก. มาณ์เวล มีเดีย 
-บจก. เวล็ตี้เฮลทแ์คร์ 
-บจก. ไทยแวลูแคร์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. พี. เอส. ดี. แอนด ์ 
 แอสโซซิเอท 
-บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

11. นายวรพล โลพนัธ์ศรี 
-ประธานกรรมการตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
 12 พฤษภาคม 2557 
-กรรมการและกรรมการอิสระ 
 29 เมษายน 2557 
 

50 -ปริญญาโท (บญัชีมหาบณัฑิต)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 167/2012 (DCP167/2012) 
-AUDIT COMMITTEE PROGRAM 45-2013  
 (ACP 45-2013) 

0.0247% - 2557 – ปัจจุบนั 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 

-ประธานกรรมการ 
 ตรวจสอบและ 
 บรรษทัภิบาล 
-กรรมการ  
 และกรรมการอิสระ 
-ผูอ้าํนวยการอาวโุส 
 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. เอม็ เอส ไอ จี (ประกนัภยั)  
 ประเทศไทย 

12. นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ   
-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  
 (จดัซื้อ 1) 
 1 มิถุนายน  2527 

58 -นิติศาสตร์บณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

3.47% -นอ้งชายของ   
 นายเจริญ   
 รุจิราโสภณ  
-อาของ 
 นายธนกฤต    
 รุจิราโสภณ, 
 นายจรัสภล   
 รุจิราโสภณ และ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ  

2527 – ปัจจุบนั 
 

-ผูช้่วยประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร (จดัซื้อ 1) 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    

121 
 

ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง/  
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวตัิอบรม 

สัดส่วน   
การถือ
หุ้นใน
บริษัท 
(%) * 

ความสัมพนัธ์ 
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานย้อนหลงั 5 ปี 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท /  

ประเภทธุรกจิ 

13. นายอนุชา  ชวกิจโกศล 
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 
-ปฏิบตัิหนา้ที่ผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัสาํนกับญัชีและการเงิน 
31 พฤษภาคม  2557 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส (งานบญัชี) 
1 มกราคม  2556 

33 -บญัชีบณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

0.01% - 2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 
 
 
2556 – ปัจจุบนั 
 
2553 – 2555 

-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
-ปฏิบตัิหนา้ที่ผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัสาํนกับญัชีและ 
 การเงิน 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  
 (งานบญัชี) 
-ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. เนสทเ์ล่ (ประเทศไทย) 

14. นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์
-เลขานุการคณะกรรมการ และ  
 เลขานุการบริษทัฯ 
 13 สิงหาคม  2551 

61 -กาํลงัศึกษาคณะนิติศาสตร์  
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-อบรมโครงการ TAN for Contact Person  
 (20 กนัยายน  2548) 
-อบรมเคลด็ (ไม่) ลบัจดัประชุมผูถ้ือหุน้ 
 (13 กมุภาพนัธ์  2547) 

- - 13 ส.ค. 2551 – 
ปัจจุบนั 
2547 – 2557 

-เลขานุการคณะกรรมการ
และเลขานุการบริษทัฯ 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัประธานฯ 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ.ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 

 
หมายเหต ุ:  * ข้อมลูสดัสว่นการถือหุ้น ณ วนัที่  24 เมษายน  2557 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 

1. หนา้ที่ตามพระราชบญัญตัิหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/15 
1.1 จดัทาํและเกบ็รักษาเอกสาร ดงันี้ 

(1) ทะเบียนกรรมการ 
(2) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงาน 
      ประจาํปีของบริษทั 
(3) หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ 

1.2 เกบ็รักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 
1.3 ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 
 

2. หนา้ที่ที่เกี่ยวขอ้งอื่นๆ 
2.1 ใหค้าํแนะนาํเบื้องตน้แก่คณะกรรมการในขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ 
       บริษทั 
2.2 ติดต่อและสื่อสารกบัผูถ้ือหุน้ทัว่ไปใหไ้ดร้ับทราบสิทธิต่างๆ ของผูถ้ือหุน้ และข่าวสาร 

        ของบริษทั 
2.3 สนบัสนุนใหก้ารบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายชื่อบริษทั 
บริษทัฯ 

บริษทัยอ่ย 

รายชื่อกรรมการ บริษทั ส.ป .ศุสตัว ์จาํกดั  บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั  บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง จาํกดั บริษทั  ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอแลนด)์ บี.ว.ี 

1. นายเจริญ รุจิราโสภณ // X X X X 

2. นางนิรมล รุจิราโสภณ // // // // // 

3. นายบุญเอก เตียงลดัดาวงศ ์  //    

4. นายลว้น แสงทอง   //   

5. นายสุพจน์ ไทยสมบูรณ์   // //  

6. นายบุญมี แกว้สะอาด   //   

7. นายชูชาติ เดชยทุธชยั    //  

8. นายธงชยั ขาํหาญ    //  

9. นายวโิรจน์ จิวธัยากรู     // 

10. Mr. Erik Heringa     // 

หมายเหตุ  X = ประธานกรรมการ     / = กรรมการ       // = กรรมการบริหาร 
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ชื่อ – สกลุ / ตาํแหน่ง 
คุณวุฒิทางการศึกษา/ วุฒิบัตร
หรือประกาศนียบัตรทีเ่กีย่วข้อง 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
ประสบการณ์ทาํงานและการฝึกอบรมทีเ่กีย่วข้อง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ชื่อหน่วยงาน /  บริษัท / 

ประเภทธุรกจิ 
นายสมภาค  กิรติพงษว์ฒุิ 
- ผูจ้ดัการทัว่ไป              
งานตรวจสอบภายใน   

- เลขานุการ  
คณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล 

 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต   
สาขาการตรวจสอบภายใน  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต              
สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง   

- บริหารธุรกิจบณัฑิต              
สาขาการเงินและการธนาคาร  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 
 
 
 
 
 

- วางแผนและกาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งประสานงานหรือใหค้าํแนะนาํ
ปรึกษาแก่ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการประเมินและ
รายงานความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
ระบบการบริหารความเสี่ยง  และ
กระบวนการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 

- สนบัสนุนการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลใหเ้ป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัขอบเขต
อาํนาจหนา้ที่และความรับผิดชอบตามที่
กาํหนดไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

 

2557 - ปัจจุบนั 
 
 
2557 

 
2555 - 2556 
2554 - 2555 

 
2551 - 2554 
2545 – 2550 
 
2538 – 2545 
2535 - 2537 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป งานตรวจสอบภายใน   
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล 

- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ    
- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
- หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
- หวัหนา้แผนกตรวจสอบภายใน 
- ผูช้่วยผูส้อบบญัชีฯ   

- บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 

 
- บมจ. แผน่ดินทอง พร็อพ
เพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 

- บมจ. เดอะแพลทินมั 
กรุ๊ป    

- บมจ. อีเอม็ซี  
- บจก. จีแคป  
- บมจ. ไทยยเูนี่ยนโฟรเซ่น
โปรดกัส์  

- บมจ. กฤษดามหานคร 
- บจก. จาํรัส ซีพีเอ  

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) ไม่มีประวตัิการกระทาํความผดิตามกฎหมาย 
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- ไม่มี - 
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 ทะเบยีนเลขที่ 003/2558 

 

แบบยืนยนัความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนทีจ่่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)รายกา 

รายการ
ที ่

ช่ือบริษัทผู้จ่าย ช่ือผู้สอบบัญชี 
 ค่าสอบบัญชี* 

(บาท)  

1 บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 
4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

  
1,168,500  

2 บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 
4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

  
408,600  

3 บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 
4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

  
526,990 

4 บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 1. นายโสภณ  เพิ่มศิริวลัลภ และ/หรือ 
2. นางสาวรุ้งนภา  เลิศสุวรรณกลุ และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพใ์จ  มานิตขจรกิจ และ/หรือ 
4. นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์

  
499,490 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี       2,603,580  

* ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบบญัชีตามท่ีจ่ายจริง 
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ค่าบริการอื่น ( Non-Audit Fee) 

รายการ
ที ่

ชื่อบริษัทผู้จ่าย 
ประเภทของงานบริการอื่น 

(Non-Audit Service) 
ผู้ให้บริการ 

 ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น  

ส่วนทีจ่่ายไป 

ในระหว่างปีบัญชี 

 ส่วนทีจ่ะต้องจ่าย
ในอนาคต  

5 บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) - - - - 

6 บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั - - - - 

7 บริษทั มหาชยัฟู้ด โปรเซสซิ่ง จาํกดั - - - - 

8 บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั - - - - 

รวมค่าตอบแทนสําหรับงานบริการอื่น (Non-Audit Fee)                                 0.00 
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ขอ้มูลขา้งตน้ 
  � ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ไม่มีขอ้มูลการใหบ้ริการอ่ืนท่ีบริษทัและบริษทั
ย่อยจ่ายให้ขา้พเจา้ สํานักงานสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้สังกัด และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดั ท่ีขา้พเจา้ทราบและไม่มีการเปิดเผยไวข้า้งตน้ไม่
ถูกตอ้ง  
  � ไม่ครบถว้น กล่าวคือ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
เม่ือปรับปรุงขอ้มูลขา้งตน้ (ถา้มี) แลว้ ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าขอ้มูลทั้งหมดในแบบฟอร์มน้ีแสดง
ค่าตอบแทนสอบบญัชีและค่าบริการอ่ืนท่ีบริษทัฯ และบริษทัย่อยจ่ายให้ขา้พเจา้ สํานักงานสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้สังกดัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้และสาํนกังานสอบบญัชีดงักล่าว 
ท่ีถูกตอ้งครบถว้น 

 
 
 
  

ลงช่ือ .............................................. 
( .................................................... ) 
สงักดั บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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