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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท  ส . ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากัด (มหาชน) เกิดจากวิสัยทัศน์ของ คุณเจริญ  รุจิราโสภณ  และ
ครอบครัวท่ีตอ้งการสร้างธุรกิจอาหารไทยให้เติบโตในตลาดโลก โดยธุรกิจเร่ิมตน้ข้ึนในปีพ.ศ. 2527 ใน
รูปแบบของห้างหุน้ส่วนจาํกดัท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑห์มูหยอง หมูแผน่และกุนเชียงจากจงัหวดัขอนแก่น ก่อน
จะเปล่ียนรูปแบบการดาํเนินงานเป็นบริษทัจาํกดัภายใตช่ื้อ บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั 
โดยมีโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเน้ือสัตวป์ระเภทอาหารพ้ืนเมือง และมีฟาร์มสุกรเป็นของตนเองเพื่อลด
ความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ  

บริษทัฯ เร่ิมส่งออกผลิตภณัฑ์แปรรูปจากเน้ือสุกรในปี 2534 โดยส่งออกไปยงัฮ่องกงเป็นประเทศ
แรก ต่อมาไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน มีการออกหุน้ใหม่เพื่อจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือปี พ.ศ.2537  

ในปี 2546 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจแปรรูปอาหารทะเลโดยการลงทุนในบริษทัยอ่ย เพื่อกระจาย
ความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของรายไดจ้ากธุรกิจหลกั เป็นผลให้รายไดจ้ากการดาํเนินงานเติบโตข้ึนถึง
เกือบร้อยละ 30 ต่อมาในปี 2551 บริษทัฯ ไดข้ยายเขา้สู่ธุรกิจอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกรซ่ึงเป็นการต่อ
ยอดธุรกิจจากอาหารพื้นเมือง โดยลงทุนเพิ่มในเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการบรรจุ ทาํให้รายไดจ้ากการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ในปีเดียวกนัเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 13  

ต่อมาในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายเขา้สู่ธุรกิจอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน โดยเป็นการซ้ือ
ทรัพยสิ์นจากบริษทัแห่งหน่ึง เน่ืองจากเล็งเห็นถึงอตัราการเจริญเติบโตท่ีค่อนขา้งสูงในอนาคตของธุรกิจน้ี 
อนัเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดาํเนินชีวิต หรือ lifestyle ของประชากรในเมืองใหญ่ และใน
ปีเดียวกนัน้ีเองบริษทัฯ ไดข้ยายตลาดสินคา้พื้นเมืองไปยงัประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป โดยว่าจา้งผูผ้ลิต
ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนดเ์ป็นผูผ้ลิตสินคา้พื้นเมือง ภายใตแ้บรนด ์“ส.ขอนแก่น” เพื่อทาํการตลาดใน
ประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรปและสหราชอาณาจกัร 

ในปี 2553 บริษทัฯ ไดริ้เร่ิมธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants เพื่อเพิ่มช่องทาง
ในการจดัจาํหน่ายสินคา้และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทาํกาํไรของบริษทัฯ นอกจากน้ีในระหว่างปี 
2552-2553 บริษทัฯ ไดป้รับโครงสร้างกลุ่มบริษทัใหม่ โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดข้ายหุน้ของบริษทัร่วม
ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัออกไป เพื่อมุ่งเนน้ในธุรกิจหลกัและทาํใหโ้ครงสร้างทางธุรกิจมีความชดัเจนข้ึน 
รวมถึงไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทัจาก บริษทั อุตสาหกรรมอาหาร ส. ขอนแก่น จาํกดั เป็น บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
จาํกดั (มหาชน)  
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ปี 2556 บริษัทฯ ได้จดัตั้ ง ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. วี. เพื่อดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ในรูปแบบ OEM โดยมี
กลุ่มลูกคา้ท่ีพาํนกัอยูใ่นประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป รวมถึงสหราชอาณาจกัร ซ่ึงถือเป็นการยา้ยฐานการ
ผลิตจาก บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ย.ู) จาํกดั ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด ์ไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด ์ซ่ึง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารตน้ทุน โดยเฉพาะดา้นการขนส่งสินคา้ และยงัรองรับการเติบโตของ
ยอดขายในอนาคต เน่ืองจากกําลังการผลิตของ OEM ท่ีมากเพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท โดย
ผลิตภณัฑห์ลกั  คือ สินคา้จาํพวกลูกช้ินหมู, ลูกช้ินเน้ือ, แหนม, หมูยอและสินคา้อ่ืนๆ ของ ส.ขอนแก่น และ
ในปีเดียวกนัน้ี บริษทัไดเ้ร่ิมดาํเนินการต่อยอด ธุรกิจประเภท Quick Service Restaurants ดว้ยการเปิดร้าน
ขา้วขาหมูยนูนาน (Yunnan) โดยเนน้การเปิดสาขาตามสถานีบริการนํ้ามนัจาํนวน 4 สาขา 

ปี 2557 บริษทัฯ มุ่งดาํเนินการตามนโยบาย “From Farm to Table” โดยขยายจาํนวนสาขาร้านขา้ว
ขาหมูยนูนานอยา่งต่อเน่ืองจนกระทัง่ปลายปีบริษทัมีสาขาครบ 20 สาขา พร้อมทั้งทาํการตลาดบุกกลุ่มลูกคา้
ตลาด TT ดว้ยผลิตภณัฑก์ลุ่มอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเลแปรรูป 
 ปี 2558 บริษทัฯ ไดล้งทุนขยายกาํลงัการผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากกาํลงัการผลิต 9,000 ตนัต่อปี 
เป็น 15,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้ งยงัขยายธุรกิจประเภท Quick Service 
Restaurants ในประเทศไทยอีก 12 สาขา และปีน้ีเป็นปีแรกของการขยายสาขาไปยงัประเทศเพ่ือนบ้าน 
ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 2 สาขา และมีการลงนามในสัญญาแฟรนไชส์กบัคู่คา้จาก
ประเทศกมัพูชาอีกดว้ย สําหรับในส่วน บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (อี.ยู.) จาํกดั บริษทัฯ ไดด้าํเนินการปิด
บริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เน่ืองจากฝ่ายจดัการเห็นว่าการยา้ยฐานการผลิตไปยงัประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้
ประสิทธิภาพเชิงตน้ทุนค่าขนส่งท่ีตํ่ากวา่ รวมทั้งไดรั้บเง่ือนไขทางการคา้กบัผูรั้บจา้งผลิตท่ีดีกวา่ 
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โครงสร้างการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 
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บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) (SORKON) 
ดาํเนินธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้พื้นเมือง, อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน, และกิจการร้านอาหาร
ประเภท Quick Service Restaurants (QSR) โดยมีโรงงานท่ีดาํเนินการภายใตบ้ริษทัฯ 3 แห่ง ไดแ้ก่ 
1. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองแบบแหง้ เช่น หมูหยอง, กนุเชียง ตั้งอยูท่ี่ จ.นครปฐม  
2. โรงงานผลิตอาหารพื้นเมืองแบบสด เช่น หมูยอ, แหนม, ไสก้รอกอีสาน และอาหารขบเค้ียว ตั้งอยูท่ี่ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   
3. โรงงานอาหารแช่แขง็ พร้อมอุ่นรับประทาน ตั้งอยูท่ี่ ต.มหาชยั อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

นอกจากน้ี SORKON ยงัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปในช่องทางโมเดิร์นเทรดให้แก่ 
บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั (MFP) อีกดว้ย 
 
บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั (MFP)  
ดาํเนินธุรกิจผลิตอาหารทะเลสาํเร็จรูป เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ ลูกช้ินปลาหมึก, นํ้ าพริก นํ้าจ้ิม ซ่ึงสินคา้ท่ี
ผลิตโดย  MFP จะจดัจาํหน่ายโดย SORKON และ SKKF 
 
บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จํากดั (SKKF)   
ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผ่านช่องทางตลาดสด โดยผลิตภณัฑ์หลกั คือ สินคา้ทะเล
แปรรูป, นํ้าพริก นํ้าจ้ิม, และสินคา้พื้นเมือง 
 
บริษัท ส. ปศุสัตว์ จํากดั (SPS)  
ดาํเนินธุรกิจฟาร์มเล้ียงสุกร 
 
บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี   
ดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ (โดยว่าจา้งผูผ้ลิตในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นผูผ้ลิตสินคา้ 
ในรูปแบบ OEM) โดยมีกลุ่มลูกคา้ท่ีพาํนักอยู่ในประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจกัร 
โดยผลิตภณัฑห์ลกั  คือ สินคา้จาํพวกลูกช้ินหมู, ลูกช้ินเน้ือ, แหนม, หมูยอและสินคา้อ่ืนๆ ของ ส.ขอนแก่น 
 
บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จํากดั  
ดาํเนินธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 
บริษัท ส.เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั 
ดาํเนินธุรกิจบริการ จดัการฝึกอบรมใหแ้ก่บริษทัในเครือเดียวกนั หรือบริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็น
เครือข่ายกนั 
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บริษัท ไทยโฮมฟู้ด(กรุงเทพฯ) จํากดั 
ดาํเนินธุรกิจจาํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม รวมถึงมองหาทาํเลท่ีมีศกัยภาพเพื่อใหเ้ช่าช่วง หรือใหบ้ริการอ่ืนๆ 
 
บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จํากดั 
ดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภทในภตัตาคารและร้านอาหาร รวมทั้งให้บริการ
จดัส่งอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท 
 
นโยบายการดาํเนินงาน 

บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน)  ดาํเนินนโยบายธุรกิจโดยมีวตัถุประสงค์ในการขยาย
ตลาดใหค้รอบคลุมทัว่โลก บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํในการผลิตและจาํหน่ายอาหารไทยท่ีมีรสชาติ
ดี สด สะอาด และมีคุณค่าทางโภชนาการ ภายใตก้รรมวิธีการผลิตท่ีทนัสมยัและถูกสุขอนามยั โดยคาํนึงถึง
ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคเป็นหลกั พร้อมทั้งมุ่งเน้นสู่การพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนโดยให้ความสําคญั ต่อ
การกํากับดูแลกิจการท่ี ดี  (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibilities - CSR) 
 
วสัิยทศัน์ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผูน้าํอาหารไทยในตลาดโลกท่ีสร้างความประทบัใจให้แก่ผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสียอยา่งย ัง่ยนื ผา่นมาตรฐานกระบวนการทาํงานท่ีเป็นเลิศ 
 
เป้าหมาย  
 “เป็นครัวของ AEC” ในการเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายอาหารไทย โดยการสร้าง แบรนด ์“ส.ขอนแก่น” 

และแบรนดอ่ื์นๆ ของบริษทัฯ ใหเ้ป็นท่ียอมรับในประชาคมอาเซียน 
 เป็นผูน้าํทางดา้นอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวแ์ละจากอาหารทะเลใน AEC และตลาดในกลุ่ม

ประเทศมุสลิม โดยเฉพาะตลาดในตะวนัออกกลาง 
 สร้างแบรนดอ์าหารแช่แขง็พร้อมรับประทานของ “ส.ขอนแก่น” ให้เป็นท่ีหน่ึงในใจของผูบ้ริโภค

โดยทัว่ไป เช่นเดียวกบัท่ีประสบความสาํเร็จในการสร้างแบรนดอ์าหารพื้นเมืองและลูกช้ินปลา คือ 
“นึกถึงความอร่อย นึกถึง ส.ขอนแก่น” 

 เป็นผูน้าํทางดา้นราคา (Price Setter) โดยควบคุมตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัตํ่ากวา่คู่แข่ง โดยการ
พฒันาหรือการนาํเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตน้ทุนอยา่งต่อเน่ือง 
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กลยุทธ์  

 ในการขยายตลาดสู่ AEC ในช่วงเร่ิมตน้นั้น บริษทัฯ ใชน้โยบายแต่งตั้งตวัแทนจาํหน่ายในแต่ละ
ประเทศ โดยเนน้คุณสมบติัของตวัแทนจาํหน่ายนั้นตอ้งมีช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีครอบคลุมกลุ่ม
ลูกคา้เป้าหมายอยา่งทัว่ถึง และมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 

 มุ่งเน้นเจาะตลาดอาหารและขนมขบเค้ียวในกลุ่มประเทศมุสลิม โดยดาํเนินการก่อสร้างโรงงาน
อาหารและขนมขบเค้ียวแห่งใหม่ตามมาตรฐานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทาํ
ให้บริษทัฯ สามารถขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิมใน AEC โดยเฉพาะอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย รวมทั้งส่งออกไปยงัประเทศในตะวนัออกกลาง  

 มุ่งเนน้ยกระดบัมาตรฐานโรงงานใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบเพื่อส่งออกสินคา้ไปจาํหน่ายในสหภาพ
ยโุรป (EU) และสหรัฐอเมริกา  

 จดัสรรงบลงทุนในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนในสัดส่วนท่ีเหมาะสมโดยทุกโครงการลงทุน
ตอ้งมีผลตอบแทนเป็นท่ีน่าพอใจ 

 ให้ความสําคญักับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยคาํนึงถึงความต้องการของ
ผูบ้ริโภคตามวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไป  

 ในส่วนของสินคา้แช่แข็งพร้อมรับประทานนั้น บริษทัฯ จะเน้นเฉพาะอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมบริโภค
โดยทัว่ไปของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เช่น ขา้วขาหมู ขา้วหมูแดง และขา้วผดักระเพรา 
เป็นตน้ โดยให้ความสําคญักับกระบวนการพฒันาสินคา้ก่อนออกสู่ตลาด นั่นคือ ตอ้งผ่านการ
ทดสอบจนเป็นท่ียอมรับแลว้วา่มีความอร่อย สด สะอาด ไดม้าตรฐาน 

 การขยายช่องทางจดัจาํหน่าย หรือกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ในรูปแบบร้านอาหาร และจุดจาํหน่าย
สินคา้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของบริษทัฯ เองและการทาํแฟรนไชส์ 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั  
 ในปี 2558 บริษทัฯ มีการเปล่ียนแปลงดา้นการประกอบธุรกิจท่ีสาํคญั ดงัน้ี 
 การขยายกาํลงัการผลิตของโรงงานผลิตลูกช้ินปลาจากเดิมท่ี 9,000 ตนั เป็น 15,000 ตนั ประสบ

ความสาํเร็จเป็นอยา่งดี โดยโรงงานสามารถรองรับการผลิตไดใ้นอีกสามปีขา้งหนา้  
 การก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารและขนมขบเค้ียวเพื่อส่งไปจาํหน่ายยงัประเทศมุสลิมโดยเฉพาะมี

ความคืบหนา้ไปแลว้ร้อยละ 80 และผลิตภณัฑท่ี์จะผลิตออกจากโรงงานแห่งน้ีก็ไดรั้บเคร่ืองหมาย

ฮาลาลและหนงัสือรับรองการผลิตอาหารฮาลาลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

 มีการพฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน เช่น ปรับเปล่ียน
ผลิตภณัฑพ์ร้อมปรุง (Ready to Cook) ใหเ้ป็นอาหารพร้อมรับประทาน (Ready to Eat) เป็นตน้ 

 บริษทัฯ เร่ิมดาํเนินธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารอยา่งเป็นทางการ หลงัจากก่อนหนา้น้ีบริษทัฯ เป็นผู ้
ลงทุนและบริหารงานร้านอาหารเองทั้งหมดทุกสาขา ทั้งน้ี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าระบบบริหารจดัการร้าน
ท่ีพฒันาข้ึนมีความสมบูรณ์และจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์
กบับริษทัฯ อยา่งแทจ้ริง  

 ปีน้ี บริษัทฯ ได้ขยายสาขาร้านข้าวขาหมูยูนนานในประเทศไทยเพิ่มอีก 12 สาขา เพื่อเพิ่มจุด
ให้บริการแก่ลูกคา้อย่างทัว่ถึง อีกทั้งยงัได้รับผลประโยชน์ดา้นการบริหารตน้ทุนอาหารและค่า
ขนส่ง และขยายสาขาไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ไดแ้ก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีก 2 
สาขา ทาํใหร้้านขา้วขาหมูยนูนานมีสาขาทั้งส้ิน 34 สาขา ณ ส้ินปี 2558 

 ปีน้ีนับเป็นปีของการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการภายในเพ่ือรองรับการเติบโตในอนาคตอนั
ใกล ้โดยบริษทัฯ ให้ความสาํคญักบัทรัพยากรบุคคลดว้ยการนาํบุคลากรมืออาชีพท่ีมีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในอุตสาหกรรมอาหารจาํนวนมากเขา้มาเสริมความแขง็แกร่งใหก้บัทีมงาน 
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2.ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ส. ขอนแก่น 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  
 
รายไดข้องบริษทัฯ ประมาณร้อยละ 94 เป็นการจดัจาํหน่ายภายในประเทศ โดยมีการส่งออกคิดเป็นร้อย

ละ 6 สินคา้ท่ีส่งออกส่วนใหญ่เป็นลูกช้ินปลา สาํหรับอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร มี
การส่งออกเพียงไม่ก่ีประเทศ เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัท่ีประเทศไทยยงัคงไม่เป็นท่ียอมรับในเร่ืองการจดัการโรค
ปากเทา้เป่ือย ซ่ึงถือเป็นขอ้กีดกนัทางการคา้ท่ีเป็นอุปสรรคสาํหรับผูแ้ปรรูปเน้ือสุกรเพื่อการส่งออกไปตลาด
ใน EU, ญ่ีปุ่น, สหรัฐอเมริกา 
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โครงสร้างรายได้      
 โครงสร้างรายไดข้องกลุ่มบริษทัตามงบการเงินรวมสาํหรับปี 2556 – 2558 เป็นดงัน้ี 

  ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1. อาหารแปรรูปจากเนื้อสุกร (อาหารพื้นเมือง)

-   ในประเทศ            973.1 40.6% 890.6 39.9% 808.8 39.3%
-   ส่งออก             64.9 2.7% 65.7 2.9% 32.4 1.5%

รวม         1,038.0 43.4% 956.3 42.8% 841.2 41.7%

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลูกช้ินปลา) 0.0%

-   ในประเทศ            746.0 31.2% 678.7 30.4% 652.2 32.3%
-   ส่งออก             79.1 3.3% 77.6 3.5% 65.3 3.2%

รวม            825.1 34.5% 756.2 33.9% 717.5 35.5%

3. อาหารขบเค้ียวท่ีทําจากเนื้อสุกร 0.0%

-   ในประเทศ             98.0 4.1% 94 4.2% 68.8 3.4%
-   ส่งออก               3.0 0.1% 4.2 0.2% 5.4 0.3%

รวม            101.0 4.2% 98.2 4.4% 74.2 3.7%

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 0.0%

-   ในประเทศ            108.3 4.5% 152 6.8% 165.9 8.2%
-   ส่งออก               4.6 0.2% 0.3 0.0% 0.3 0.0%

รวม            112.9 4.7% 152.3 6.8% 166.2 8.2%

5. ร้านอาหาร (QSR)             99.3 4.1% 62.8 2.8% 31.4 1.6%

รวม             99.3 4.1% 62.8 2.8% 31.4 1.6%

6. การจําหน่ายสุกรพันธุ์ และสุกรขุน            202.2 8.4% 191.7 8.6% 162.4 8.0%

รวม            202.2 8.4% 191.7 8.6% 162.4 8.0%

ยอดขายรวม         2,378.6 99.3% 2,217.50 99.3% 1,993.00 98.7%

รายไดอ่ื้น             15.7 0.7% 15.5 0.7% 26.3 1.3%

รวมรายได้         2,394.3 100.0% 2,233.00 100.0% 2,019.20 100.0%

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

 
หมายเหตุ  (1) ดาํเนินงานโดย SORKON,SKKF 
  (2) ดาํเนินงานโดย SORKON,MFP,SKKF 
  (3) ดาํเนินงานโดย SORKON 
  (4) ดาํเนินงานโดย SORKON 
  (5) ดาํเนินงานโดย SORKON 
  (6) ดาํเนินงานโดย SPS 
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ลกัษณะผลติภณัฑ์และภาวะอุตสาหกรรม 
1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง) 
อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร หรือ “อาหารพื้นเมือง” เป็นหน่ึงในธุรกิจหลักของบริษัทฯ โดยมี

ยอดขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของยอดขายรวม และเป็นธุรกิจแรกท่ีดําเนินการมาตั้ งแต่เร่ิมเปิด
ดาํเนินการในเชิงพาณิชย  ์โดยอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรผลิตจากโรงงานทั้ ง 2 แห่งของ SORKON คือ 
โรงงานท่ีบางพลีและโรงงานท่ีนครปฐม และมี SORKON และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย 
โดย SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้ งหมด ในขณะท่ี 
SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางอ่ืนๆ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการคา้
ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซ้ือ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผูแ้ทนจาํหน่ายแบบขายตรงถึงผูบ้ริโภค และตลาด
ต่างประเทศผา่นทางผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ โดยประเทศท่ีนาํเขา้คือ ฮ่องกง และมาเก๊า 

อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร ประกอบดว้ย หมูหยอง  หมูแผน่  กนุเชียง  ไสก้รอกอีสาน หมูยอ แหนม 
ลูกช้ินหมู และอ่ืนๆ  ซ่ึงผลิตภายใตย้ี่ห้อ “ส. ขอนแก่น”, “หมูดี”,  “หมูเหาะ”, “ห้วยแก้ว”, “บา้นไผ่”, “3 
เหรียญทอง”, “หมูแชมป์”, และ “เศรษฐี”  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2558 
อุตสาหกรรมอาหารพื้นเมืองมีอตัราการเจริญเติบโตประมาณร้อยละ 5-8 โดยเฉล่ียในช่วง 3-5 ปีท่ี

ผ่านมา โดยปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงคือ อตัราการเจริญเติบโตของพื้นท่ีคา้ปลีกของประเทศ และอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั บริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตอาหารพื้นเมืองรายใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ทั้งน้ีไม่นบั
รวมจาํนวนท่ีผลิตในครัวเรือนนับหลายร้อยรายทัว่ประเทศ จากการท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการผลิตในเชิง Mass 
Production จึงไดเ้ปรียบเร่ืองตน้ทุน สามารถเป็นผูน้ําดา้นการปรับราคาขายได ้(Price Setter) สําหรับการ
แข่งขนัในตลาดคา้ปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) จะมีผูป้ระกอบการขนาดเล็ก ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม
ครัวเรือน และขนาดกลางกระจายอยูท่ ัว่ทุกภูมิภาค 

การลงทุนในธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกรหรืออาหารพื้นเมืองท่ีมีกาํลงัการผลิตขนาดใหญ่นั้น มี
การลงทุนค่อนขา้งสูงและตอ้งใชค้วามรู้และทกัษะวิธีการ ประสบการณ์ (Technical Know How) อย่างสูง 
ซ่ึงเป็นอุปสรรคกีดขวางต่อการเขา้สู่อุตสาหกรรมน้ีของผูป้ระกอบการรายใหม่ 

นอกจากน้ี ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการนาํสินคา้ไปวางจาํหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดนั้นค่อนขา้ง
สูง และผูป้ระกอบการตอ้งทาํยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีตกลงกบัทางห้างสรรพสินคา้ ทาํให้เป็น
อุปสรรคต่อผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีจะเขา้มาในช่องทางการจดัจาํหน่ายโมเดิร์นเทรด 
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ในส่วนของบริษทัฯ นั้น ปีน้ีพฤติกรรมการบริโภคยงัคงเป็นไปในทิศทางเนน้ความคุม้ค่าเป็นหลกั
เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวันัก ซ่ึงบริษทัฯ ไดต้อบสนองทิศทางดงักล่าวดว้ยการออกผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆ ท่ีได้มาตรฐานความสด อร่อย ในราคาท่ีคุ ้มค่า โดยสินค้าใหม่ในกลุ่มของแห้ง ได้แก่ หมูฝอย
ทรงเคร่ือง ซ่ึงเพิ่มความสะดวกในการรับประทานดว้ยรูปแบบบรรจุภณัฑแ์บบใหม่ ส่วนกลุ่มของสด บริษทั 
เนน้ทาํยอดขายทั้งจากผลิตภณัฑใ์หม่และจากตลาดใหม่ๆ เช่น หมูยอตม้ยาํท่ีเนน้ต่อยอดรสชาติแบบไทยเพื่อ
ส่งออกต่างประเทศ และกลุ่มแหนม หมูยอ ลูกช้ินหมูภายใตแ้บรนดใ์หม่เพื่อเจาะตลาดสด เป็นตน้ 

สาํหรับกิจกรรมการตลาดในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯไดด้าํเนินกิจกรรมกระตุน้ยอดขายอยา่งต่อเน่ืองอาทิ 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดจาํหน่าย  
 การ Tie In ร่วมกบัรายการทีวีช่องต่างๆ  
 การจดัชุดสินคา้เพื่อจาํหน่ายในโอกาสพเิศษ เช่น ชุดของขวญัในช่วงเทศกาล ชุดของฝากสาํหรับ

นกัท่องเท่ียว 
 ร่วมกบัโรงพยาบาลสมิติเวช แนะนาํสินคา้หมูหยองและไก่อบปราศจากผงชูรสในหอ้งพกัผูป่้วยของ

โรงพยาบาล 
2. อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารทะเลแปรรูปเป็นอีกหน่ึงธุรกิจหลกัของบริษทัฯ โดยมีสัดส่วนร้อยละ 34 ของยอดขายรวม  

ดาํเนินการผลิตโดยโรงงานของ MFP  โดยมี SORKON และ SKKF เป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย โดย 
SKKF จะเป็นผูท้ ําการตลาดและจัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดสดในประเทศทั้ งหมด ในขณะท่ี 
SORKON จะเป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑผ์า่นช่องทางอ่ืนๆ ประกอบดว้ยผูป้ระกอบการคา้
ปลีกรายใหญ่และร้านสะดวกซ้ือ ตวัแทนในต่างจงัหวดั ผูแ้ทนจาํหน่ายแบบขายตรงถึงผูบ้ริโภค และตลาด
ต่างประเทศผ่านทางผูน้าํเขา้ในต่างประเทศ ประเทศท่ีนําเขา้หลกั ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา, ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยุโรป, สหราชอาณาจกัร, ญ่ีปุ่น, เกาหลี, และฮ่องกง โดยมีสัดส่วนยอดขายภายในประเทศและ
ส่งออกอยูท่ี่ร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ตามลาํดบั  

อาหารทะเลแปรรูปประกอบดว้ย ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้และลูกช้ินปลาหมึก โดยมีการแบ่งผลิตภณัฑ์
ตามเกรดคุณภาพเพื่อเป็นการเจาะตลาดบนและตลาดล่าง ปัจจุบนับริษทัฯ อาหารทะเลแปรรูปของบริษทั 
จะมีทั้งท่ีผลิตภายใตต้ราสินคา้ของตนเองและรับจา้งผลิต (OEM) อาหารทะเลแปรรูปของบริษทัฯ เป็นการ
ผลิตภายใต้ยี่ห้อ “แต้จ๋ิว”,“กวางเจา”, “เกาลูน”, “มหาชัย”, “โอเด้ง”, ”เยาวราช”, “เฮงเฮง”, “ไคเซน”, 
“ฮ่องกง”, และ “ไทเป” 

ส่วนนํ้ าพริกและนํ้ าจ้ิมจะถูกรวมอยู่ในสายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป เพราะมีฐานวตัถุดิบ
จาํพวกกุง้และปลา และมีการผลิตท่ีโรงงานของ MFP ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย โดยเป็นการผลิตภายใตย้ี่ห้อของ
บริษทัฯ ทั้งหมด คือยี่ห้อ “ไทยเดิม” และ “ไทยนิยม” โดยมี SORKON เป็นผูท้าํการตลาดและจดัจาํหน่าย
ผา่นช่องทางโมเดิร์นเทรด และ SKKF ทาํการจดัจาํหน่ายใหก้บัตลาดสด โดยมียอดขายนํ้ าพริกและนํ้ าจ้ิมคิด
เป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 4 รวมอยูใ่นยอดขายอาหารทะเลแปรรูป 
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ในปี 2555 บริษทัฯ ไดซ้ื้อท่ีดินขา้งเคียงเพิ่ม 24 ไร่เศษท่ีมหาชยั เพื่อรองรับแผนการขยายโรงงาน
โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 348 ลา้นบาท (รวมท่ีดิน) เพื่อเพิ่มกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาและผลิตอาหาร
ขบเค้ียวท่ีไดรั้บเคร่ืองหมาย      ฮาลาล เพื่อส่งออกไปยงัประเทศในกลุ่มมุสลิม โดยการขยายโรงงานทาํให้
กาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาเพิ่มข้ึนเป็นเกือบ 15,000 ตนัต่อปี จากเดิมท่ีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่ระดบั 9,000 ตนัต่อปี 
และเร่ิมทยอยการผลิตในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 ท่ีผา่นมา 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2558 
ปีน้ีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปได้รับผลกระทบจากมาตรการแก้ปัญหาการทาํประมงผิด

กฎหมายของรัฐบาล สืบเน่ืองจากการท่ีคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปเร่งรัดให้รัฐบาลดาํเนินการขั้น
เด็ดขาดกบัเรือประมงท่ีไม่ไดข้ึ้นทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตทาํการประมงอยา่งถูกตอ้ง หากยงัคงปล่อย
ใหท้าํประมงต่อไป สหภาพยโุรปจะปฏิเสธการซ้ือสินคา้อาหารทะเลจากประเทศไทย  

หลงักฎหมายมีผลบงัคบัใช ้พบว่าเรือประมงท่ีถูกกฎหมายมีจาํนวนน้อย เม่ือเรือบางส่วนออกจบั
ปลาไม่ได ้ปริมาณปลาท่ีจบัไดจึ้งไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด ทาํให้ราคาปลาสูงข้ึน รวมถึงราคา
ปลาท่ีใชผ้ลิตลูกช้ินปลา ส่งผลใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึนตามไปดว้ย เม่ือประกอบกบัสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ซบเซา กาํลงัซ้ือในประเทศลดลงเน่ืองจากผูบ้ริโภคระมดัระวงัการใชจ่้ายมากข้ึน การแข่งขนัในตลาดรุนแรง
ข้ึนโดยคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีเคยส่งออกเร่ิมกลบัมาทาํตลาดในประเทศมากข้ึนสาเหตุจากการ
ส่งออกซบเซาเช่นกนั  

ทั้งน้ี สาํหรับปัจจยัท่ีช่วยให้ผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปเติบโตข้ึนไดน้ั้น มา
จากการท่ีบริษทัฯ ทยอยออกสินคา้ใหม่ตลอดทั้งปี มีแผนสนบัสนุนการขายเพื่อกระตุน้ตลาดอยา่งต่อเน่ือง มี
สินคา้จดัส่งครบตามความตอ้งการตลาด และสามารถรักษาคุณภาพสินคา้ใหไ้ดม้าตรฐานดีสมํ่าเสมอ 

 
สาํหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในปีน้ี ไดแ้ก่ 
 ช่องทางสะดวกซ้ือ เน่ืองจากพฤติกรรมผูบ้ริโภคเปล่ียนไป โดยเฉพาะกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเมือง

หลวงซ่ึงส่วนใหญ่มีขนาดครอบครัวเลก็ลง หรืออยูต่ามลาํพงัในคอนโดหรืออพาร์ทเมนทแ์ละมีชีวิต
ท่ีเร่งรีบ ไม่มีเวลาปรุงอาหารหรือไม่สะดวกท่ีจะปรุงอาหาร อาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat) 
ของบริษทัฯ จึงเป็นคาํตอบสาํหรับผูบ้ริโภคกลุ่มน้ี  

 ช่องทางคา้ส่ง สืบเน่ืองจากการท่ีผูบ้ริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบา้นมากข้ึน ไม่วา่จะเป็นการ
รับประทานท่ีร้านหรือซ้ือกลบับา้น กลุ่มอาหารทะเลจึงเสนอขายสินคา้เป็น Bulk Pack ให้กบักลุ่ม 
Food Service ท่ีใชเ้ป็นวตัถุดิบในร้านอาหาร ภตัตาคาร ผ่านห้างคา้ส่งโดยนาํเสนอสินคา้คุณภาพดี 
ราคายอ่มเยาซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดี 
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ในส่วนของทิศทางการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มอาหารทะเลแปรรูปในปี 2559 น้ี ไดแ้ก่ 
 ขยายตลาดเพิ่มในช่องทางใหม่ๆ   ( Expand New Market )  โดยเฉพาะช่องทางตลาดสดใน

ต่างจงัหวดั เน่ืองจากบริษทัยงัมีส่วนแบ่งการตลาดในพ้ืนท่ีต่างจงัหวดัค่อนขา้งนอ้ย จึงเป็นโอกาสดี
ท่ีจะเปิดตลาดเพิ่มเน่ืองจากช่องทางตลาดสดเป็นกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ของสินคา้ลูกช้ินปลาโดยเฉพาะ 
พื้นท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมกัจะหาสินคา้ดีมีคุณภาพสมํ่าเสมอรับประทานไดย้าก ส่วนอีก
ช่องทางหน่ึงไดแ้ก่ ตลาดต่างประเทศ โดยบริษทัฯ พบว่ายงัมีอีกหลายประเทศท่ีนิยมบริโภคสินคา้
ประเภทลูกช้ินปลาเป็นอาหารประจาํวนั อาทิ ประเทศจีน เกาหลี หรือฟิลิปปินส์ จึงไม่ยากท่ีจะ
นาํเสนอขายสินคา้ไปยงัประเทศเหล่าน้ี 

 เพิ่มสัดส่วนการขายในช่องทางเดิม (Increase % Share in Existing Channel) กล่าวคือ แมบ้ริษทัฯ 
จะขยายตลาดเพิ่มแต่สัดส่วนการขายในช่องทางเดิมก็ตอ้งเพิ่มข้ึนดว้ย โดยจะดาํเนินการจดัประเภท
และขนาดของสินคา้ให้เหมาะสมกับช่องทางจาํหน่ายแต่ละช่องทาง พร้อมทั้ งเพิ่มสินคา้ใหม่
โดยเฉพาะสินคา้ พร้อมรับประทานในร้านสะดวกซ้ือซ่ึงเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนรุ่น
ใหม่ 

 
3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร 
อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร ผลิตท่ีโรงงานบางพลีของ SORKON โดย SORKON แต่งตั้งให้

บริษัท  ดีเคเอสเอช  (ประเทศไทย) จํากัด  เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายอาหารขบเค้ียวท่ีทําจากเน้ือสุกร 
ประกอบดว้ย หมูแผ่นอบกรอบ หมูอบ ไก่อบ หมูแผ่นทอดกรอบ แคปหมู และขา้วเกรียบรูปดาว โดยเป็น
การผลิตภายใตย้ีห่้อของตนเองทั้งหมด คือยี่ห้อ “อองเทร่”, “Moochi”,  และ “The Star” โดยในปัจจุบนัเป็น
การจาํหน่ายภายในประเทศเป็นหลกั โดยมีการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 7 ไปยงัฮ่องกง และ   มาเก๊า  

ในปีน้ีการสร้างโรงงานอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือไก่และอาหารทะเลเพ่ือการส่งออกไปยงัประเทศ
ในกลุ่มมุสลิมมีความคืบหนา้ร้อยละ 80  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
อาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตว ์(Meat-Base-Snack) นั้น มีบริษทัฯ เป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวภายใต้

สินคา้ยี่ห้อ “อองเทร่ (Entrée)” และ “มูชิ (Moochi)” โดยในปีน้ีภาวะเศรษฐกิจยงัไม่เอ้ือให้ธุรกิจเติบโต
เท่าท่ีควร บริษัทฯ จึงจาํเป็นต้องใช้กลยุทธ์การตลาดแบบผสมผสานหลายรูปแบบเพื่อรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด โดยเนน้การส่ือสารการตลาดโดยไม่ใชส่ื้อ (กิจกรรม below the line) เช่น 
 การจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จุดจาํหน่าย  
 การสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ เช่น จดักิจกรรมโรดโชว ์30 ออฟฟิศทัว่กรุงเทพฯ  
 การ Tie In ร่วมกบัรายการทีวีช่องต่างๆ  
 การสร้างกิจกรรมร่วมกบัผูบ้ริโภคบน Social Media  
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 การจดัชุดสินคา้เพื่อจาํหน่ายในโอกาสพิเศษ เช่น ชุดของขวญัในช่วงเทศกาล ชุดของฝากสําหรับ
นกัท่องเท่ียว  

 สําหรับสภาวะตลาดขนมขบเค้ียว ในปี 2559 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรม
อาหารขบเค้ียวยงัคงเป็นภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใชจ่้ายบริโภคภาคครัวเรือน นอกจากน้ี คาดวา่ การจดั
กิจกรรมทางการตลาด เช่น การจัดชิงโชค กระแสการให้ความสําคญักับคุณค่าทางอาหาร มีผลต่อผล
ประกอบการของกลุ่มธุรกิจอย่างยิ่ง สําหรับพฤติกรรมการบริโภค พบว่าผูบ้ริโภคพร้อมท่ีจะทดลองหรือ
ยอมรับสินคา้ใหม่ๆ มากข้ึน และความจงรักภกัดีต่อแบรนดล์ดลง 
 ส่วนกระแสความนิยมในตลาดโลก ปัจจุบนัผูบ้ริโภคในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกามกั
นิยมรับประทานอาหารวา่งท่ีมีประโยชน์มากข้ึน เช่น ผลไม ้ธญัพืชอบแหง้ โยเกิร์ต  เช่ือวา่ขนมขบเค้ียวของ
ไทยยงัคงมีความสามารถในการทาํตลาดต่างประเทศได ้
 ในส่วนของทิศทางการทาํตลาดในปี 2559 บริษทัฯ เนน้ความสาํคญัของตลาดในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ี
เขา้มายงัประเทศไทย และตลาดส่งออกในกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีไดรั้บเคร่ืองหมายฮาลาล โดยเฉพาะกลุ่ม Sea 
Snack ไดแ้ก่ ปลาแผน่อบ และปลาอบปรุงรส 
 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน 
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน ผลิตโดยโรงงานอีกแห่งหน่ึงของ SORKON ซ่ึงตั้ งอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นโรงงานท่ีบริษทัฯ ซ้ือทรัพยสิ์นมาจาก บริษทั นารายณ์อินเตอร์ฟู้ดส์ จาํกดั 
ในปี 2552 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ประกอบดว้ยอาหารแช่แขง็ทั้งอาหารคาวและขนมหวาน โดยในปัจจุบนั
เป็นการผลิตภายใตย้ี่ห้อของลูกคา้ (OEM) เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษทัฯ มีนโยบายในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การผลิต โดยเนน้การผลิตสินคา้ภายใตแ้บรนดข์องตวัเอง โดยในช่วงปลายปี 2556 ไดอ้อกผลิตภณัฑข์าหมู
ยูนนานเพื่อจดัจาํหน่ายผ่าน Tops Supermarket นอกจากน้ีโรงงานอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานยงัเป็น
ครัวกลางในการจดัเตรียมอาหารเพื่อนาํไปจาํหน่ายยงัร้านอาหารประเภท QSR ภายใต ้    แบรนด์ “แซ่บ
คลาสสิก” และ “ยนูนาน” ของบริษทัฯ อีกดว้ย 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
ปีน้ี  สถานการณ์ของธุรกิจอาหารแช่แข็งอยู่ในภาวะหดตัวเม่ือเทียบกับปี 2557 สืบเน่ืองจาก

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศท่ีซบเซาส่งผลใหก้าํลงัการซ้ือหายไปจากตลาด ประกอบกบัการแข่งขนัอยา่ง
รุนแรง มีทาํส่ือใชง้บการตลาดค่อนขา้งสูง บริษทัฯ เนน้พฒันาสินคา้ใหม่อยา่งต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบ้ริโภค โดยเน้นความชาํนาญของธุรกิจ ส.ขอนแก่น เป็นหลกัภาพรวม รวมทั้ งเน้นเพิ่ม
ช่องทางร้านอาหารของบริษทัเอง 
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บริษทัฯ คาดว่าในปี 2559 ธุรกิจอาหารแช่แขง็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตมากข้ึน ดงันั้นกลุ่มอาหารแช่
แขง็จึงวางแผนท่ีจะเนน้การทาํตลาดในช่องทางร้านสะดวกซ้ือซ่ึงเป็นช่องทางท่ีมีอตัราการเติบโตสูง รวมทั้ง
จะเปิดรับ OEM จากทั้งในประเทศและต่างประเทศใหม้ากข้ึน ในขณะเดียวกนักจ็ะยงัคงเนน้สนบัสนุนธุรกิจ
ร้านอาหารของบริษทัฯ ดว้ยการเป็นครัวกลางทั้งในส่วนของการผลิตและกระจายสินคา้ 
 

5. ร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants 
บริษทัฯ ไดด้าํเนินธุรกิจร้านอาหารประเภท Quick Service Restaurants ในปี 2553 ภายใตช่ื้อร้าน 

“Zaap Express”  โดยเมนูอาหารส่วนใหญ่ ปรุงจากผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ เป็นส่วนประกอบหลกั โดยใช้
พื้นท่ีดา้นหนา้โรงงานท่ีบางพลีเปิดเป็นสาขาตน้แบบ หลงัจากนั้นจึงขยายสู่พื้นท่ีอ่ืนๆ ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ 
มีสาขาร้านอาหาร “Zaap Express” รวม 6 สาขา ไดแ้ก่ สาขาบางพลี, อารีย,์ สีลม, ออลซีซั่นส์ โซโห และ
สาขาเอม็ควอเทียร์ 

สาํหรับร้านขา้วขาหมูยนูนาน (Yunnan) บริษทัฯ เร่ิมร้านตน้แบบท่ีป๊ัมนํ้ ามนับางจาก (บางนา-ตราด 
กม. 4.5) ตั้ งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยในช่วงเร่ิมตน้จะเน้นการเปิดร้านตามสถานีบริการนํ้ ามนั ซ่ึง ณ 
ปลายปี 2556 มีสาขาร้านขา้วขาหมูยูนนานรวม 4 สาขา การท่ีบริษทัฯ ตดัสินใจเขา้ทาํการตลาดร้านขา้วขา
หมู เน่ืองจากบริษทัฯ เลง็เห็นว่าเป็นหน่ึงในเมนูยอดนิยมของคนไทยและมีขนาดตลาดท่ีใหญ่ ประกอบกบั
บริษัทฯ มีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบและสูตรอาหารท่ีเป็นต้นตํารับจากมณฑลยูนนาน , ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเป็นจุดขาย โดยเนน้เร่ืองสุขภาพ (ไม่มนั) ความสะอาด และรสชาติท่ีคงท่ี ซ่ึงเช่ือ
วา่จะสร้างการรับรู้แบรนดร้์านขา้วขาหมู “ยนูนาน โดย ส.ขอนแก่น” ไดดี้ยิง่ข้ึน ซ่ึงท่ีผา่นมา ทุกสาขาท่ีเปิดก็
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหรือบางสาขาก็ดีเกินคาดหมาย ซ่ึงในปี 2557 ร้านขา้วขาหมูยนูนานมีสาขา
รวมทั้งส้ิน 20 สาขาในประเทศไทย  

สาํหรับธุรกิจ QSR ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ ไดข้ยายสาขาร้านอาหารของบริษทัเองเพ่ิมอีก 12 
สาขา จาก 25 สาขา เป็น 37 สาขา และมีการเซ็นสัญญาแฟรนไชส์กบัคู่คา้จากประเทศกมัพูชาเพื่อเปิดร้าน
ขา้วขาหมูยนูนาน โดยประเทศกมัพูชาเป็นประเทศท่ีสองในกลุ่มอาเซียนรองจากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวท่ีมีร้านขา้วขาหมูยนูนานใหบ้ริการ 

ในส่วนของร้านอาหารอีสาน แซ่บเอก็ซ์เพรส ก็ไดมี้การปรับภาพลกัษณ์และเปล่ียนช่ือร้านใหม่เป็น 
“แซ่บคลาสสิก”โดยรับมืออาชีพผูเ้ช่ียวชาญดา้นธุรกิจ QSR เพื่อสร้างและควบคุมมาตรฐานการทาํงานของ
ร้าน  และขยายสาขาใหไ้ดต้ามเป้าหมาย 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในปี 2558 
อาจกล่าวได้ว่าปี น้ี ธุรกิจร้านอาหารประเภท  Quick Service Restaurants อยู่ในสภาวะหดตัว 

เน่ืองจากผูบ้ริโภคระวงัการจบัจ่ายใชส้อยมากข้ึน ในขณะท่ีสภาวะการแข่งขนัยงัสูง เน่ืองจากมีผูเ้ล่นราย
ใหญ่หลายๆ รายนาํแบรนดร้์านอาหารจากต่างประเทศเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง 
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สําหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2559 คาดว่าการจบัจ่ายใชส้อย หรือรับประทานอาหารนอกบา้นของ
ผูบ้ริโภคยงัไม่น่าจะกระเต้ืองข้ึนจากปี 2558 มากนัก แต่ละแบรนด์จึงตอ้งพยายามสร้างสรรคน์วตักรรมท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และขยายช่องทางการทาํตลาดใหม่ๆ ท่ียงัไม่เคยทาํเพื่อให้ธุรกิจ
เติบโตต่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

ทั้งน้ี แผนการดาํเนินธุรกิจในปี 2559 จะเน้นการขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ และขยายสาขา
ขา้วขาหมูในพื้นท่ีรูปแบบอ่ืนท่ีไม่ใช่สถานีบริการนํ้ามนัแต่เพียงอยา่งเดียว 

6. การทาํฟาร์มและการจําหน่ายสุกร 
เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัในการผลิตผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คือ เน้ือหมู ดงันั้น วตัถุประสงคห์ลกัในการ

ลงทุนในฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองนั้น เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ช่วยให้
บริษทัฯ สามารถควบคุมตน้ทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นการลดความเส่ียงจากการขาดแคลนวตัถุดิบ
อีกดว้ย 

บริษทัฯ ทาํธุรกิจฟาร์มสุกรท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยวิธีการผสมพนัธ์ุเทียม เพื่อจาํหน่ายเป็นสุกร
พนัธ์ุให้กับผูเ้ล้ียงสุกรอีกต่อหน่ึง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจาํหน่ายลูกสุกรขุนให้ผูเ้ล้ียงนําไปเล้ียงต่อ และ
จาํหน่ายสุกรขนุท่ีบริษทัฯ เล้ียงเองจนโตเตม็ท่ีใหก้บัโรงฆ่าสตัวอี์กดว้ย  
 
นโยบายการตลาด 

 บริษทัฯ ใช้กลยุทธ์หลากตรา (Multi Brand Strategies) ในการทาํการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ของ
บริษทัฯ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม ในทุกช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยสินคา้ทุก
ยี่ห้อของบริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัดีของผูบ้ริโภค และผูบ้ริโภคมีความภกัดีในตราสินคา้  (Brand Loyalty) 
ค่อนขา้งสูง นอกจากน้ี การใชก้ลยุทธ์หลากตรายงัส่งผลให้บริษทัฯ มีความคล่องตวัในการกระจาย
สินคา้ไปยงัช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถกาํหนดราคาคุณภาพ
ของผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมในแต่ละตลาด โดยไม่ส่งผลกระทบซ่ึงกนัและกนั 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัสูงสุดในการรักษาคุณภาพของสินคา้ทั้งดา้นความสะอาด สุขอนามยัและ
รสชาติของอาหาร โดยเน้นกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงปัจจุบนัโรงงานของบริษทัท่ีตั้งอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ไดรั้บมาตรฐาน HACCP, GMP, ISO9200 และ BRC ในโรงงาน 

 รักษาความเป็นผูน้าํทางดา้นราคา โดยบริษทัฯ มีการพฒันาระบบการผลิตไปสู่ระบบอตัโนมติัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยการนําเคร่ืองจกัรมาทดแทนแรงงานซ่ึงมีแนวโน้มสูงข้ึนในอนาคต ทาํให้บริษัทฯ 
สามารถรักษาระดบัตน้ทุนการผลิตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สามารถเป็นผูน้าํทางดา้นราคาได ้
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 ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ช่องทางการจดัจาํหน่ายในปัจจุบนัของบริษทั ประกอบดว้ย 

(1)  การจาํหน่ายผา่นผูค้า้ส่งหรือคา้ปลีกขนาดใหญ่โดยตรง เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์
เก็ต (โมเดิร์น  เทรด) และร้านสะดวกซ้ือ โดยในปัจจุบนัช่องทางโมเดิร์นเทรด ยงัเป็นช่องทาง
หลกัในการกระจายสินคา้ของบริษทั โดยเฉพาะสินคา้พื้นเมืองและอาหารขบเค้ียวประมาณ
ร้อยละ 80 กระจายผา่นช่องทางน้ี 
(2)  การจาํหน่ายผ่านผูค้ ้าปลีกในตลาดสดซ่ึงเป็นช่องทางท่ีสําคัญในการกระจายสินค้า
โดยเฉพาะอาหารทะเลแปรรูป ซ่ึงยอดขายประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มลูกช้ินปลา กระจาย
ผา่นช่องทางน้ี 
(3)  การจาํหน่ายผา่นตวัแทนจดัจาํหน่ายซ่ึงเป็นช่องทางท่ีบริษทัเลือกใชใ้นการกระจายสินคา้
ประเภทอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสุกร 
(4)  การจาํหน่ายตรงสู่อุตสาหกรรมหรือหน่วยงานตลาดกลุ่มธุรกิจท่ีให้บริการด้านอาหาร
(Hotel Restaurant and Catering- HoReCa)  
(5)  การจาํหน่ายตรงถึงผูบ้ริโภคผา่นร้านอาหารของบริษทัช่ือ “Zaap Classic” และ “ยนูนาน” 

 ในภาพรวม บริษทัฯ ยงัคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดคา้ปลีกแบบดั้ งเดิม (Traditional Trade 
หรือตลาด TT) ในสัดส่วนท่ีค่อนขา้งตํ่า ดังนั้ น ระหว่างปี 2556 – 2557 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ งและ
พฒันาหน่วยงานขายสาํหรับตลาด TT ข้ึนมาโดยเฉพาะ และในปี 2558 กไ็ดมี้การร่วมมือกบัพนัธมิตร
ท่ีมีความชาํนาญในพื้นท่ีเพื่อรุกตลาดดงักล่าว รวมถึงมีการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ทั้งดา้นตน้ทุน
การผลิตและคุณภาพให้เหมาะสมกบัตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค ซ่ึงบริษทัฯ คาดว่าจะช่วย
เพิ่มอตัราการเจริญเติบโตของยอดขายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในกลุ่มอาหารพื้นเมือง และ
อาหารทะเลแปรรูป 

 
การจัดหาผลติภัณฑ์ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตอาหารพื้นเมือง, อาหารขบเค้ียวท่ีผลิตจากเน้ือสัตว,์ และอาหารแช่แขง็
พร้อมรับประทาน ได้แก่ เน้ือสุกร และช้ินส่วนของสุกร โดยซ้ือจากบริษัทผูค้า้ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพของบริษัทฯ และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากหน่วยงานของรัฐ 
วตัถุดิบอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคร่ืองเทศ เคร่ืองปรุงรส และบรรจุภณัฑ์ โดยบริษทัฯ ซ้ือจากผูผ้ลิตภายในประเทศ 
วตัถุดิบบางประเภท ไดแ้ก่ ไสส้ด ไสส้งัเคราะห์ สัง่ซ้ือจากต่างประเทศผา่นตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ  

สาํหรับการผลิตลูกช้ินปลา บริษทัฯ สั่งซ้ือปลาทะเลสดจากผูค้า้ภายในประเทศเป็นการทัว่ไป และ 
ไดเ้ร่ิมนาํเขา้ปลาสดแช่แขง็ในปี 2556 ต่อเน่ืองถึงปี 2558 โดยนาํเขา้โดยตรงจากผูค้า้ในต่างประเทศ ซ่ึงถือ
เป็นการบริหารความเส่ียงดา้นปริมาณและราคาวตัถุดิบอีกทางหน่ึง 
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บริษทัฯ จาํหน่ายสินคา้ไปยงัลูกคา้ในประเทศในกลุ่มประชาคมยโุรป ซ่ึงมีมาตรฐานดา้นผลิตภณัฑ ์
และกระบวนการผลิตท่ีสูงและเขม้งวด วตัถุดิบบางประเภทท่ีนาํเขา้สู่กระบวนการผลิตตอ้งสั่งซ้ือจากแหล่ง
ซ่ึงผ่านการรับรองจากประเทศในกลุ่มประชาคมยุโรปเท่านั้น ส่งผลให้การจดัหาวตัถุดิบดงักล่าวจาํกดัอยู่
เฉพาะผูส่้งมอบท่ีไดรั้บการรับรองเท่านั้น ซ่ึงมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัผูส่้งมอบรายอ่ืน 
 
การผลติและกาํลงัการผลติ 

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

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยมีกาํลงัการผลิตสินคา้พื้นเมืองประเภทอาหารสด (แหนม, หมูยอ, ไส้
กรอกอีสาน, ลูกช้ินหมู) ท่ี 7,000 ตนัต่อปี 

- โรงงานนครปฐม ตั้ งอยู่เลขท่ี 114 หมู่ท่ี 8 ถนนไผ่ล้ินช้าง ตาํบลบ่อพลบั อาํเภอเมือง จงัหวดั
นครปฐม โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารพื้นเมืองประเภทอาหารแหง้ (กุนเชียง, หมูหยอง, หมูแผน่) ท่ี 
800 ตนัต่อปี 

 -   โรงงานมหาชยั ตั้งอยู่เลขท่ี 39/61 หมู่ท่ี 2 ถนนพระราม 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร ตาํบล
บางกระเจา้ อาํเภอเมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีกาํลงัการผลิตอาหารแช่แขง็ท่ี 2,700 
ตนัต่อปี 

(ข) MFP มีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตั้ งอยู่เลขท่ี 71/11 หมู่ท่ี 6 ตาํบลท่าทราย อาํเภอเมืองสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร เดิมมีกาํลงัการผลิตอาหารทะเลแปรรูปท่ี 9,000 ตนัต่อปี และเพิ่มข้ึนเป็น 
15,000 ตนัต่อปี ในปี 2558 สําหรับการผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือสัตวแ์ละอาหารทะเลท่ี
ไดรั้บเคร่ืองหมายการคา้ฮาลาลปัจจุบนัดาํเนินการไปแลว้ประมาณ 80%  

(ค)   SPS มีฟาร์มสุกร 1 แห่ง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 44 หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา 
30320 โดยมีกาํลงัการผลิตอยูท่ี่สุกรพนัธ์ุ 2,600 แม่ 
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ขบวนการแปรรูปผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะใชพ้ลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้เป็นหลกั ซ่ึงทั้งพลงังาน

ไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้ต่างเป็นพลงังานสะอาด จึงไม่ก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้
ติดตั้งระบบกาํเนิดไฟฟ้าชีวะมวลจากมูลสุกร เพื่อผลิตไฟฟ้าใชเ้องในฟาร์มสุกรท่ีปากช่อง นอกจากเป็นการ
ลดตน้ทุนการผลิตแลว้ บริษทัฯ ยงัมีส่วนร่วมในการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มอีกทางหน่ึงดว้ย 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการอบรมเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มการทาํงานและปรับปรุงสถานท่ี
บริเวณบริษทัให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี รวมถึงได้ว่าจา้งบริษทัเอกชนท่ีไดรั้บสัมปทานอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกูล เพื่อนาํไปกาํจดัดว้ย
กรรมวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนนํ้ าท้ิงจากโรงงานได้ผ่านการบาํบัดจากระบบบาํบัดนํ้ าท้ิง และมีการตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพของนํ้าท้ิงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลาํคลองสาธารณะ 

 
3.ปัจจัยความเส่ียง 

1. การพึง่พงิผู้จัดจําหน่าย 
สินค้าของกลุ่มบริษัทฯ โดยเฉพาะอาหารพื้นเมือง อาหารขบเค้ียว และอาหารแช่แข็งพร้อม

รับประทาน ส่วนใหญ่ยงัคงพึ่งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซ้ือเป็นหลกั ทาํใหย้งัคงมีความ
เส่ียงดา้นการพึ่ งพิงผูจ้ดัจาํหน่ายอยู่ เน่ืองจากห้างคา้ปลีกขนาดใหญ่มีอาํนาจต่อรองสูง หากห้างคา้ปลีก
เหล่านั้นปฏิเสธการนาํผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ วางจาํหน่าย อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัฯ ได ้

อยา่งไรก็ตาม สินคา้ของกลุ่มบริษทัไดรั้บความนิยมสูง และมีกลุ่มผูบ้ริโภคประจาํเป็นจาํนวนมาก 
เน่ืองมาจากการมีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย สามารถตอบรับความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดม้ากข้ึน ซ่ึงสร้าง
ยอดขายให้กบัผูจ้ดัจาํหน่ายไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีอาํนาจต่อรองในการขายสินคา้ในระดบัหน่ึง
เช่นกนั นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดข้ยายธุรกิจร้านอาหารเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นแหล่งรายไดใ้หม่อีกทางหน่ึง และ
เป็นช่องทางใหบ้ริษทัฯ สามารถกระจายสินคา้ของบริษทัฯ ไปสู่ผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง ซ่ึงแนวโนม้ในอนาคต
จะมีสดัส่วนรายไดร้วมสูงกวา่อาหารพื้นเมือง 
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2. ความผนัผวนของราคาเน้ือสุกร 
ราคาของเน้ือสุกร ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตอาหารพื้นเมืองและอาหารขบเคี้ยวจากเน้ือสัตว ์

รวมทั้งอาหารแช่แขง็พร้อมรับประทาน มีความผนัผวนค่อนขา้งสูง เน่ืองจากเป็นสินคา้ทางการเกษตร ซ่ึง
ราคาท่ีสูงข้ึนน้ีมีผลโดยตรงต่อกาํไรขั้นตน้ของบริษัทฯ ค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ติดตามและ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงแนวโนม้ของราคาเน้ือสุกรอยา่งใกลชิ้ด และมีการกกัตุนวตัถุดิบในช่วงราคาตํ่า ซ่ึง
โดยเฉล่ียจะมีการสาํรองวตัถุดิบจาํพวกเน้ือสตัวไ์วเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชค้ราวละ 1-3 เดือน (ข้ึนอยูก่บั
สถานการณ์) เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนการผลิต อีกทั้งบริษทัฯ เป็นผูน้าํทางดา้นราคา 
ดงันั้นท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถข้ึนราคาสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสม ใหส้อดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน  

นอกจากน้ีการมีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยให้กาํไรขั้นตน้โดยรวมของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมาก
จนเกินไป เพราะในขณะท่ีเม่ือราคาสุกรสูง ธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีอัตรากาํไรขั้นต้นสูงตามไปด้วย จึง
สามารถชดเชยกาํไรขั้นตน้จากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้

3. ปัญหาวตัถุดิบในการผลติอาหารทะเล    
อาหารทะเลโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ปลา เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตสินคา้อาหารทะเลแปรรูป อาหาร

แช่แขง็พร้อมปรุง-พร้อมรับประทาน และขนมขบเค้ียวท่ีทาํจากเน้ือปลา ซ่ึงบางปีบริษทัฯ อาจประสบปัญหา
การขาดแคลนวตัถุดิบอาหารทะเลและราคาอาหารทะเลผนัผวนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัภายนอกได ้ดงัจะเห็น
ไดจ้ากปีท่ีผา่นมาซ่ึงเกิดกรณีท่ีเรือประมงไทยบางส่วนไม่สามารถทาํประมงได ้เน่ืองจากไม่ไดข้ึ้นทะเบียน
เรือและไม่มีใบอนุญาตทาํการประมงอย่างถูกตอ้งตามกฎขอ้บงัคบัของคณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรป 
ส่งผลให้ปริมาณปลาท่ีจบัไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการของตลาด หรือในกรณีท่ีราคานํ้ ามนัเพิ่มสูงข้ึนซ่ึง
ทาํใหต้น้ทุนในการทาํประมงสูงตามไปดว้ย 

กรณีเหล่าน้ีส่งผลให้ตน้ทุนในการจดัซ้ือวตัถุดิบอาหารทะเลของบริษทัฯ มีราคาสูงข้ึน  อย่างไรก็
ตาม บริษทัฯ เช่ือว่าปัญหาดงักล่าวยงัอยู่ในวิสัยท่ีแกไ้ขไดเ้พียงแต่ตอ้งเฝ้าระวงั เน่ืองจากเป็นปัญหาของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ และหากจะมีผลกระทบต่อยอดขายสินคา้ บริษทัฯ ก็มีแนวทางในการหาตลาด
ใหม่ๆ เช่น ตลาด AEC มาชดเชยอยูแ่ลว้  

4. โรคระบาดในสุกร 
โรคระบาดในสุกรส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้จากการทาํฟาร์ม เพื่อเป็นการลดความเส่ียง 

บริษทัฯ จึงไดมี้การคน้ควา้พฒันาระบบการจดัการฟาร์ม ระบบสุขาภิบาล และระบบการควบคุมคุณภาพการ
ผลิตอย่างเขม้งวด เพื่อลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มและเพื่อสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัของสินคา้
ให้กบัผูบ้ริโภค ในดา้นทาํเลท่ีตั้งของฟาร์มสุกรของบริษทัฯ มีภูเขาลอ้มรอบ เสมือนเป็นแนวกาํแพงท่ีสกดั
กั้นโรคระบาดจากฟาร์มอ่ืน ซ่ึงทาํใหแ้พร่ระบาดมาสู่ฟาร์มของบริษทัฯ ไดย้ากข้ึน 
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5. การขาดแคลนแรงงาน 
เน่ืองจากลกัษณะขั้นตอนการผลิตของบริษทัฯ ยงัตอ้งอาศยัแรงงานเป็นจาํนวนมาก ในการแปรรูป

วตัถุดิบ แรงงานในทอ้งถ่ินและความเช่ียวชาญจึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการดาํเนินการผลิต ซ่ึงบริษทัฯ 
มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เช่น ค่าแรง สวสัดิการ ผลตอบแทนอ่ืนๆ อยู่ตลอดเวลา 
นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัเน้นให้มีการฝึกฝนและการอบรมให้ความรู้ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน อีกทั้ง
บริษทัฯ มีแผนการนาํเคร่ืองจกัรมาใชแ้ทนแรงงานคนอยา่งต่อเน่ือง  

6. ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
บริษทัฯ  มีความเส่ียงอนัเก่ียวเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียและความผนัผวนของ

อตัราแลกเปล่ียน  การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด
ของบริษทัฯ  เน่ืองจากเงินกูเ้ป็นแหล่งเงินทุนท่ีสาํคญัแหล่งหน่ึงของบริษทัฯ บริษทัฯ จึงไดล้ดความเส่ียงจาก
อตัราดอกเบ้ียโดยการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 161.7 ลา้นบาท ในปี 2555 เพื่อนาํเงินมาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ และชาํระเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ทาํให้ความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียลดลง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ซ่ึงเกิดจากการท่ีบริษทัฯ ส่งออกสินคา้
จาํนวนหน่ึงไปขายยงัต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ประมาณร้อยละ 90 ของยอดส่งออก การตั้งราคาขาย
สินคา้นั้นเป็นการตั้งราคาขายเป็นเงินสกุลบาท ดงันั้นความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราแลกเปล่ียนจึงเกิดข้ึนเฉพาะ
ในช่วงของการโอนเงินจากต่างประเทศจนถึงการแปลงเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท ซ่ึงบริษทัฯ ได้
ป้องกนัความเส่ียงโดยการทาํสญัญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ไวทุ้กคร้ังท่ีมีการส่งออก 

7. ความเส่ียงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถควบคุมมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นและมีอาํนาจบริหารบริษัทฯ  
ครอบครัวรุจิราโสภณ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 54.96 ของทุนท่ี

ออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ส่งผลให้ครอบครัวรุจิราโสภณ สามารถเขา้มามีอาํนาจใน
การบริหารจดัการบริษทัฯ ตลอดจนแต่งตั้งตวัแทนเขา้มาเป็นกรรมการของบริษทัฯ  รวมถึงสามารถท่ีจะ
รวบรวมเสียงส่วนใหญ่ในการลงมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในเร่ืองต่างๆ ท่ีตอ้งไดรั้บเสียงขา้งมากของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวรุจิรา
โสภณ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ีตนเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย และเพื่อให้การบริหารงานและ
ดาํเนินงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบไดแ้ละมีการถ่วงดุล บริษทัฯ จึงไดแ้ต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็น
กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล เพื่อเขา้มากาํกบัดูแล ซ่ึงเป็นไปตามหลกัการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 
 4.1 ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สินถาวรหลกั 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีทรัพยสิ์นหลกัท่ีใชป้ระกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
1) ทีด่ิน (กรรมสิทธ์ิเป็นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

 1. ทีด่ินทีใ่ช้ประกอบธุรกจิ 
1.1  ท่ีดิน 1 แปลง, 81 ตารางวา,  
 ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร,  
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารสาํนกังานใหญ่ 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

6.48 ติดภาระคํ้าประกนักบั 
สถาบนัการเงิน  

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 
1.2  ท่ีดิน 1 แปลง, 6 ไร่ 3 งาน 34 ตารางวา,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี สมุทรปราการ,  
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานและโรงงานมี  
 4 อาคาร 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

94.02 ติดภาระคํ้าประกนักบั 
สถาบนัการเงิน  

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 

1.3  ท่ีดิน 3 แปลง, 4 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร,  
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

23.23 ติดภาระคํ้าประกนักบั 
สถาบนัการเงิน  

ในวงเงิน 188 ลา้นบาท 
1.4  ท่ีดิน 10  แปลง, 33 ไร่ 3 งาน 99.1 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร,  
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งของสาํนกังานและโรงงาน 

MFP  
เป็นเจา้ของ 

58.51 ติดภาระคํ้าประกนักบั 
สถาบนัการเงิน  

ในวงเงิน 358 ลา้นบาท 
1.5 ท่ีดิน ภบท.5 1 แปลง เน้ือท่ีดิน 90 ตารางวา,  
 ตั้งอยูท่ี่ ต.พญาเยน็ อ.ปากช่อง นครราชสีมา,  
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งของแหล่งนํ้าและเคร่ืองสูบนํ้า
 เพ่ือนาํนํ้ามาใชใ้นโรงเรือนเล้ียงสุกร 

SPS  
ผูถื้อครอง 

6.05 ไม่มีภาระผกูพนั 

 2.ทีด่นิรอการพฒันา 
2.1 ท่ีดินจาํนวน 26 แปลง  
 รวมเน้ือท่ี 472 ไร่ 1 งาน 45.8 ตารางวา,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี,  
 ใชเ้ป็นท่ีดินเพ่ือการลงทุน 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

55.03 ติดภาระคํ้าประกนักบั 
สถาบนัการเงิน  

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 

2.2  ท่ีดินจาํนวน 147 แปลง  
 รวมเน้ือท่ี 314 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี,  
 ใชเ้ป็นท่ีดินเพ่ือการลงทุน 

MFP  
เป็นเจา้ของ 
 

106.02 -  แก่งคอย สระบุรี 23 แปลง 275 ไร่ 
 91 ตารางวา ติดภาระคํ้าประกนั
 กบัสถาบนัการเงิน ในวงเงิน 358 
 ลา้นบาท  
-  ท่ีดินส่วนท่ีเหลือไม่มีภาระผกูพนั 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

2.3  ท่ีดินจาํนวน 55 แปลง  
 รวมเน้ือท่ีดิน 623 ไร่ 2 งาน 79 ตารางวา ,  
 ใชเ้ป็นท่ีดินเพ่ือการลงทุน ดงัน้ี 
 -  แก่งคอย สระบุรี 49 แปลง  
  เน้ือท่ีดิน 591 ไร่ 3 งาน  81 ตารางวา 
 -  เมืองราชบุรี 5 แปลง  
  เน้ือท่ีดิน 31 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา 
 -  ตล่ิงชนั กรุงเทพฯ  
  เน้ือท่ีดิน 1 แปลง 97 ตารางวา 

SKKF  
เป็นเจา้ของ 

167.23 -  แก่งคอย สระบุรี 6 แปลง ติดภาระ
 คํ้าประกนักบัสถาบนัการเงิน ใน
 วงเงิน 60 ลา้นบาท 
-  ท่ีดินส่วนท่ีเหลือไม่มีภาระผกูพนั 

หมายเหตุ :  บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดิน 2 แปลง, ประมาณ 20 ไร่, ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรปราการ 
เพื่อปลูกสร้างโรงงานใหม่ รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 130 ลา้นบาท โดยในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายชาํระ
ไปแลว้ 48.75 ลา้นบาท บริษทัฯ ตกลงรับโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินภายในวนัท่ี 30 กนัยายน 2559โดย
วนัดงักล่าวบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายชาํระส่วนท่ีเหลือทั้งหมดใหแ้ก่ผูจ้ะขาย 

 
2) สัญญาเช่าทีด่ิน และ/หรือส่ิงปลูกสร้าง (ไม่ใช่กรรมสิทธ์ิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย) 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า 
1.  สัญญาเช่าอาคารพิบูลเวศม ์2 (ตึกหลงั, เลขท่ี 259/17)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2552 ถึง 31 ก.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 7 เดือน,  
 ใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

45,000 บาท/ เดือน 

2.  สัญญาเช่าอาคารพิบูลเวศม ์สาขา 2 (เลขท่ี 420)  
 ตั้งแต่วนัท่ี 16 ม.ค. 2555 ถึงวนัท่ี 15 ม.ค. 2561  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 2 ปี 0.5 เดือน,  
 ใชเ้ป็นอาคารสาํนกังานสาขา ตั้งอยูท่ี่พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

150,000 บาท/ เดือน 

3.  สัญญาเช่าพ้ืนท่ีอาคารสาํนกังานและอาคารโรงงาน ระยะเวลา 1 ปี  
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 พ.ย. 2558 - 31 ต.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 10 เดือน กบั บจก.เมโทร อะโกร
 อินดสัทรี เม่ือครบกาํหนดระยะเวลาการเช่า ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหผู้เ้ช่า
 เช่าต่อไปไดอี้ก โดยตกลงอตัราค่าเช่าและต่อสัญญากนัใหม่,  
 ใชเ้ป็นสาํนกังานและโรงงานผลิตหมูหยอง ตั้งอยูท่ี่นครปฐม 
 
 

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

115,120 บาท/ เดือน 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า 
4.  สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ระยะยาว 9 ปี จาํนวน 2 แปลง,  
 4 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา และ 6 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา  
 ตั้งอยูท่ี่บางพลี สมุทรปราการ 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ก.ค. 2553   
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 ปี 6 เดือน,  
 ใชเ้ป็นอาคารผลิตจาํนวน 2 อาคาร เป็นท่ีตั้งของบ่อบาํบดันํ้าเสีย 
 บ่อท่ี 4 และท่ีดินท่ีเหลือมีไวเ้พ่ือการขยาย  

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

-1 ก.ค. 2553 – 30 มิ.ย. 2554  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 102,500 บาท  

-1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2555 
อตัราค่าเช่าเดือนละ 112,750 บาท 

-1 ก.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2556  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 123,000 บาท 

-1 ก.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 2557  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 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.  สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี จาํนวน 82 ตารางวา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ส.ค. 2556 – 31 ก.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 7 เดือน,  
 ใชเ้ป็นท่ีจอดรถยนต ์ตั้งอยูท่ี่ พระโขนง กรุงเทพมหานคร 

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

-1 ส.ค. 2556 – 31 ก.ค. 2558  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท 

-1 ส.ค. 2558 – 31 ก.ค. 2559  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 21,000 บาท 

6.  สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างระยะยาว 3 ปี จาํนวน 57 ตารางวา 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2560  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 ปี 9 เดือน, 
 ใชเ้ป็นท่ีเกบ็ทรัพยสิ์นของผูเ้ช่าเท่านั้น  

SORKON 
เป็นผูเ้ช่า 

10,000 บาท/เดือน 

7.  สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 3 ปี เน้ือท่ี 368 ไร่ 72 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2561  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 2 ปี 9 เดือน, 
 ใชเ้ป็นท่ีตั้งสาํนกังานและโรงเรือนรวม 32 หลงั  
 
 
 

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

451,020.51 บาท/ปี 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน ผู้เช่า ค่าเช่า 
8.  สัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี เน้ือท่ี 530 ไร่ 2 งาน 58 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 เดือน,  
 ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนาขา้ว  

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

53,064.50 บาท/ปี 

9.  สัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี เน้ือท่ี 275 ไร่ 91 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 เดือน,  
 ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนาขา้ว  

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

27,522.75บาท/ปี 

10.  สัญญาเช่าท่ีดินระยะเวลา 1 ปี เน้ือท่ี 423 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.แก่งคอย สระบุรี 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 เดือน, 
 ใชท้าํนาขา้ว หรือใหผู้อ่ื้นเช่าช่วงเพื่อทาํนาขา้ว  

SPS  
เป็นผูเ้ช่า 

42,327.50 บาท/ปี 

11.  สัญญาเช่าช่วงอาคาร ชั้น 3 บางส่วน พ้ืนท่ี 26 ตารางเมตร 
 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งอยูท่ี่ อ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เม.ย. 2558 – 31 มี.ค. 2559  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 3 เดือน,  
 ใชเ้ป็นท่ีเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ และเอกสารทางบญัชี  

SPS  
เป็นผูเ้ช่า
ช่วง 

1,430 บาท/เดือน 

12.  สัญญาเช่าช่วงอาคาร ชั้น 1 ระยะเวลา 1 ปี 9 เดือน 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.พระโขนง กรุงเทพมหานคร 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ธ.ค. 2558 – 31 ส.ค. 2560  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 1 ปี 8 เดือน,  
 ใชเ้ป็นสาํนกังาน และ/หรีอ เกบ็เอกสาร  

SPS  
เป็นผูเ้ช่า
ช่วง 

10,000 บาท/เดือน 

13.  สัญญาแบ่งเช่า และจดทะเบียนสิทธิการเช่าท่ีดินบางส่วน  
 เน้ือท่ีประมาณ 2 ไร่ ระยะยาว 20 ปี  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2577  
 ซ่ึงระยะเวลาการเช่าท่ีเหลือ 18 ปี 7  เดือน ท่ีดิน,  
 ใชป้ลูกสร้างอาคารสาํนกังาน คลงัสินคา้ หอ้งเยน็ และท่ีจอดรถ  

SKKF 
เป็นผูเ้ช่า 

-1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2567  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 55,000 บาท 

-1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2572  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 65,000 บาท 

-1 ต.ค. 2572 – 30 ก.ย. 2577  
อตัราค่าเช่าเดือนละ 75,000 บาท 
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ทั้งน้ีบริษทัฯ ไดท้าํ “สัญญาเช่าพื้นท่ีในสถานีบริการ” ในสถานีบริการนํ้ ามนั ปตท., สถานีบริการ
นํ้ ามนับางจาก, และสถานีบริการนํ้ ามนัคาลเทก็ซ์ รวมทั้งส้ิน 32 สาขา เพื่อประกอบธุรกิจในประเภทอาหาร
และเคร่ืองด่ืม (ตาํรับยนูนาน) โดยมีการพิจารณาต่ออายสุัญญาเป็นคราวๆ ไม่เกินคราวละ  3 ปี ซ่ึงค่าเช่าคิด
เป็นร้อยละ 5-6 จากยอดรายไดแ้ต่ละเดือนของผูเ้ช่า แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าอตัราค่าเช่าขั้นตํ่าเป็นเงินประมาณ
เดือนละ 6,000-30,000 บาทต่อเดือน สาํหรับเดือนธนัวาคม 2558 รายจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีรวม 32 สาขา ประมาณ 
535,471 บาท  

ส่วนร้านอาหาร “Zaap Classic” จาํนวน 4 สาขา จากทั้งส้ิน 5 สาขา ไดแ้ก่ สาขาอารีย,์    สีลม, ออล
ซีซั่นส์ และโซโห บริษทัฯ ไดท้าํ “สัญญาเช่าพื้นท่ี” เพื่อประกอบกิจการคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม 
ภายใตช่ื้อร้านคา้ “Zaap Classic” และจาํหน่ายสินคา้ยีห่อ้ “Zaap Classic” อายสุญัญาโดยประมาณ 3 ปี ค่าเช่า
เป็นเงินประมาณเดือนละ 30,000-41,000 บาท สําหรับเดือนธันวาคม 2558 รายจ่ายค่าเช่าพื้นท่ีและอาคาร
รวม 222,042 บาท รายจ่ายค่าเช่าอุปกรณ์ 137,880 บาท และรายจ่ายค่าบริการอ่ืน 24,500 บาท 
 
3) ส่ิงปลูกสร้าง 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

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

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

4.74 ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 
2.  อาคารบางพลี,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.บางพลี สมุทรปราการ,  
 ใชเ้ป็นโรงงานและสาํนกังาน 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

8.70 ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 
3.  อาคารร้านอาหารแซบ,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ. บางพลี สมุทรปราการ,  
 ใชเ้ป็นร้านอาหาร 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

3.27 ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 223 ลา้นบาท 
4.  อาคารโรงงานผลิตอาหารแช่แขง็,  
 ตั้งอยูท่ี่ อ.เมือง สมุทรสาคร,  
 ใชเ้ป็นโรงงานมหาชยั 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

23.80 ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ในวงเงิน 188 ลา้นบาท 
5.  ส่วนปรับปรุงอาคารท่ีนครปฐม SORKON 

เป็นเจา้ของ 
0.21 ไม่มีภาระผกูพนั 

6.  ส่วนปรับปรุงอาคารร้านแซบ 4 สาขา SORKON 
เป็นเจา้ของ 

11.30 ไม่มีภาระผกูพนั 

7.  ส่วนปรับปรุงอาคารร้านยนูนาน 29 สาขา SORKON 
เป็นเจา้ของ 

25.62 ไม่มีภาระผกูพนั 
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ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

8.  อาคารและส่ิงปลูกสร้าง,  
 ตั้งอยูท่ี่มหาชยั อ.เมือง สมุทรสาคร  
 ใชเ้ป็นโรงงาน  MFP 

MFP 
เป็นเจา้ของ 

131.42 ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ในวงเงิน 

358 ลา้นบาท 
9.  อาคารสาํนกังาน, 
 ตั้งอยูท่ี่ อ.ปากช่อง นครราชสีมา,  
 ใชเ้ป็นโรงงาน SPS ประกอบดว้ย โรงเรือน 32 หลงั 
 และโรงงานผลิตอาหารสัตว ์

SPS 
เป็นเจา้ของ 

46.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

10.  อาคารท่ี SKKF SKKF 
เป็นเจา้ของ 

10.00 ไม่มีภาระผกูพนั 

 
4) เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

ประเภท/ ลกัษณะทรัพย์สิน 
ลกัษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าตามบัญชี 
ณ 31 ธ.ค. 2558 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพนั 

1.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้นโรงงาน 3 โรง เพ่ือผลิต
 อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร, ผลิตอาหารทะเลแปรรูป, 
 ผลิตอาหารขบเค้ียวท่ีทาํจากจากเน้ือสุกร, ผลิตอาหาร
 แช่แขง็พร้อมรับประทาน, ผลิตวตัถุดิบสาํหรับ
 ธุรกิจร้านอาหาร QSR 

SORKON 
เป็นเจา้ของ 

67.66 เคร่ืองจกัรโรงงานท่ีบางพลี
และท่ีมหาชยัมูลค่า 1.8 ลา้น
บาท ติดภาระคํ้าประกนักบั
สถาบนัการเงิน ในวงเงิน 
331 ลา้นบาท ส่วน

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ี
เหลือไม่มีภาระผกูพนั 

2.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์, ใชใ้นโรงงาน 1 โรง เพ่ือผลิต
 อาหารทะเลแปรรูป 

MFP 
เป็นเจา้ของ 

99.14 ไม่มีภาระผกูพนั 

3.  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ SPS 
เป็นเจา้ของ 

4.21 ไม่มีภาระผกูพนั 
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษทัฯ มีนโยบายในการใหก้รรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานในกิจการ

ของบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัในกลุ่มยงัมีการ
ประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพือ่พิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและกาํหนดเป้าหมาย 

ในการพจิารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแต่ละ
บริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการเพ่ิมสายธุรกิจ
ใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 
 
5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 - ไม่มี – 
 
6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคญัอ่ืน 

(1) บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จํากดั (มหาชน) 
ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  

  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  
 กรุงเทพฯ 10110 
ประเภทธุรกจิ: ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารแปรรูปจากเน้ือสตัว ์
เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001811 
โทรศัพท์: (02) 339-3999 
โทรสาร: (02) 711-2131 
Website: http://www.sorkon.co.th 
E-mail: IR@sorkon.co.th 
ทุนจดทะเบียน: 242,550,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  
 แบ่งเป็นหุน้สามญั 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 พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  
  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพฯ 10110 
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 ประเภทธุรกจิ: คา้ปลีกและส่ง ผลิตภณัฑจ์าก บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ และ  
  บจก.มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง เฉพาะกลุ่มลูกคา้ตลาดสด และ 
  นอกหา้งคา้ปลีกขนาดใหญ่ 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั  
 ทุนจดทะเบียน: 120,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 จํานวนหุ้นทั้งหมด: 12,000,000 หุน้ 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.68 
 
 2.2 บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซ่ิง จํากดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  
  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ผูผ้ลิต และแปรรูปอาหารทะเล เช่น ลูกช้ินปลา ลูกช้ินกุง้ นํ้าพริก 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 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: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 45,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 จํานวนหุ้นทั้งหมด: 4,500,000 หุน้ 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 
 



   

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน)  30 

 2.4 บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด์) บี. ว.ี                 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: Bolderweg 45, 1332 BA Almere, The Netherlands 
 ประเภทธุรกจิ: จาํหน่ายอาหารพื้นเมืองไทยทั้งภายในและ 
  ภายนอกสหภาพยโุรป (อี.ย.ู)  
 โทรศัพท์: +31 616485383 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: EUR 100 (ประมาณ 4,268 บาท) ชาํระเตม็มูลค่าแลว้  
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 100 
 2.5 บริษัท ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ชั้น 2 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  
  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 ประเภทธุรกจิ: บริการใหก้ารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และบริการฝึกอบรม 
  ใหแ้ก่สาธารณชนทัว่ไปหรือใหแ้ก่พนกังานบริษทัในเครือเดียวกนั 
  หรือบริษทัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจเป็นเครือข่ายกนั 

 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท ชาํระค่าหุน้แลว้ 50%  
  หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท (หา้แสนบาทถว้น) 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.96 
 2.6 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จํากดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 257/5 ถนนสุขมุวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา  
  กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: จาํหน่ายอาหารจานด่วนประเภทก๋วยเต๋ียว ขา้วแกง ขา้วขาหมู  
  ขา้วหมูแดง ขนม เคร่ืองด่ืม และของฝาก 
 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท ชาํระค่าหุน้แลว้ 50%  
  หรือคิดเป็นจาํนวนเงิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 79.998 
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 2.7 บริษัท ทรีดีฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จํากดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/13 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  
  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ใหบ้ริการดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภทในภตัตาคารและ 
  ร้านอาหาร รวมทั้งใหบ้ริการจดัส่งอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกประเภท 
 โทรศัพท์: (02) 3393999 
 โทรสาร: (02) 7112131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 99.996 
 2.8 บริษัท ไทยโฮมฟู้ด จํากดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: เลขท่ี 259/17 ชั้น 2 ซอยปรีดี พนมยงค ์13 ถนนสุขมุวิท 71  
  (ปรีดี พนมยงค)์ แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
 ประเภทธุรกจิ: ศูนยจ์าํหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 โทรศัพท์: (02) 339-3999 
 โทรสาร: (02) 711-2131 
 ประเภทของหุ้น: หุน้สามญั 
 ทุนจดทะเบียน: 14,700,000 บาท ชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 จํานวนหุ้นทั้งหมด: 1,470,000 หุน้ 
 สัดส่วนการถือหุ้น: ร้อยละ 13.33 
 
 (3) บุคคลอ้างองิอ่ืนๆ 
 (ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ 
 ช่ือ: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย ) จาํกดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์: (02) 009-9000 
 โทรสาร: (02) 009-9991 
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 (ข) ผู้สอบบัญชี  
 ช่ือ: บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ออฟฟิสคอมเพลก็ซ์ 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศัพท์: (02) 264-0777 
 โทรสาร: (02) 264-0789 
 ช่ือผู้สอบบัญชี: 1. นายโสภณ     เพิ่มศิริวลัลภ     ทะเบียนเลขท่ี 3182 และ/ หรือ 
  2. น.ส.รุ้งนภา    เลิศสุวรรณกลุ   ทะเบียนเลขท่ี 3516 และ/ หรือ 
  3. น.ส.พิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ     ทะเบียนเลขท่ี 4521 และ/ หรือ 
  4.   นายชยพล     ศุภเศรษฐนนท ์  ทะเบียนเลขท่ี 3972 
 ช่ือ : น.ส.วิภรณ์รัตน์  ตรีวชัรานนท ์ ทะเบียนเลขท่ี 10920 
 ทีอ่ยู่ : 907/2 ซอยพิบูลอุปถมัภ ์ถนนสุทธิสาร แขวงหว้ยขวาง  
  เขตสามเสนนอก กรุงเทพฯ 10310 
 โทรศัพท์ : (086) 419-5900 
 Email : Faipancy@gmail.com 
 
 (ค)  ทีป่รึกษากฎหมายภาษีอากร 
 ช่ือ: บริษทั แทก็ซ์สเปเชียลลิสท ์จาํกดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 168/3 โครงการบา้นกลางกรุง Office Park ซอยลาดพร้าว 71 
  ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 
 โทรศัพท์:  (02) 514-4334 
 โทรสาร: (02) 514-4424 
 
 (ง)  ทีป่รึกษากฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
 ช่ือ: บริษทั สาํนกักฎหมายสหการ จาํกดั 
 ทีต่ั้งสํานักงานใหญ่: 16 ซอย 6 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร  
  กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท์:  (02) 954-3090-4 
 โทรสาร: (02) 953-8225 
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ส่วนที ่ 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว 
บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 242,550,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 24,255,000 หุน้      
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท เรียกชําระแล้ว 24,255,000 หุ้น เป็นทุนท่ีเรียกชําระแล้ว 
242,550,000 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
กลุ่มผูถื้อหุน้ท่ีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัท่ี 27 เมษายน 2558 

ช่ือ จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
1.  ครอบครัว รุจิราโสภณ 
  นายเจริญ รุจิราโสภณ 
     นางนิรมล รุจิราโสภณ 
    นายทรงเกียรติ รุจิราโสภณ 
   นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 
   นายจรัสภล รุจิราโสภณ 

13,330,310 
7,414,058 
4,327,349 

840,950 
609,367 
138,586 

54.96% 
30.57% 
17.84% 

3.47% 
2.51% 
0.57% 

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

1,626,900 
759,800 
504,900 
362,200 

6.70% 
3.13% 
2.08% 
1.49% 

3. ครอบครัว ชาญเศรษฐิกลุ 
  นายอยทุธ์ ชาญเศรษฐิกลุ 
  นางสุชาดา ชาญเศรษฐิกลุ 

1,395,474 
1,240,474 

155,000 

5.75% 
5.11% 
0.64% 

4.  KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 942,500 3.89% 
5.  น.ส.อรพรรณ อสัสมงคล 756,242 3.12% 
6. นายสาธิต วทิยากร 600,000 2.47% 
7.  บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 549,840 2.27% 
8.  นางอรุณี มหธร 326,100 1.34% 
9.  นายเรืองกิตต์ิ กนกปรีชาวฒิุ 306,600 1.26% 
10. นางพิกลุแกว้ ไกรฤกษ ์ 250,000 1.03% 

รวม 20,083,966 82.79% 
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7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไม่ไดอ้อกหลกัทรัพยอ่ื์น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
นโยบายจ่ายเงินปันผล : อตัราไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ ยกเวน้มีเหตุจาํเป็น  

บริษทัยอ่ย ทั้ง 3 บริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย (1) บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั (2) บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 
และ (3) บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลประกอบการ และ
สภาพคล่องทางการเงินของแต่ละบริษทั 

ตารางแสดงการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 3 ปี 
รายการ 2558 2557 2556 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 3.93 1.78 4.69 
อตัราเงินปันผลต่อหุน้ (บาท/ หุน้) 2.75 2.43 2.43 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 70.0% 51.8% 61.5% 
หมายเหตุ :  1 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  2 จ่ายจากเงินปันผลของผลการดาํเนินงานปีก่อนหนา้ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัโดยท่ีประชุม 
  สามญัผูถื้อหุน้ 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้ และได้

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยคาํนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผูถื้อหุ้นเป็นหลกั โดยโครงสร้างคณะกรรมการ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 ท่าน จากกรรมการบริษทัทั้งหมด 11 ท่านหรือเกินหน่ึงในสามของจาํนวน
กรรมการทั้งหมด ทาํใหมี้การตรวจสอบและการถ่วงดุลกนัอยา่งเพียงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล (Audit and Corporate Governance Committee) ซ่ึง
ประกอบดว้ย กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 3 ท่าน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีความเป็นอิสระ มี
ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินรวมทั้งสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใน
ฐานะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลได ้โดยมีขอบเขต อาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามท่ี
กาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ (คุณสมบติัและขอบเขตอาํนาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหัวขอ้ 
9.2)   
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 

1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
5.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ  
7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส กรรมการ 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
10.นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
 1. ปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ  และมติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อนดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การทาํรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนงานและงบประมาณ โครงสร้างการบริหาร อาํนาจการ
บริหาร นโยบายเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการและรายการอ่ืนใดท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
หรือท่ีกฎหมายกาํหนด  

 3. กาํกบัดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั   
 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ 
 5. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีระบบ

ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 6. กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจดัการความ

เส่ียง การรายงาน และการติดตามผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
 7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่

กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี 
 8. ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม และคาํนึงถึงความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มี

ความโปร่งใสในการดาํเนินงาน และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งเพียงพอ 
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 9. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และนาํเสนอเร่ืองต่าง ๆ ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา  
 10. แต่งตั้งเลขานุการบริษทัฯ เพื่อช่วยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและ  บริษทัฯ อนัไดแ้ก่ 

การประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุน้ ตลอดจนใหค้าํแนะนาํแก่กรรมการและบริษทัฯ ในการปฏิบติั
ตนและดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

บริษัทฯ  ได้จัดให้ มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่ อ เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมีกระบวนการ 
ดงัน้ี 
 1) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกตอ้ง ครบถว้น 

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลกาํหนด 
 2) เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
 3) เลขานุการคณะกรรมการบริษทัฯ รายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และดาํเนินการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
การปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทัฯ ในภาพรวมแบ่งเป็น 6 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

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

 
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ ในปี 2558 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 86.83 
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คณะกรรมการบริษทั มีกาํหนดการประชุมทุกไตรมาส และมีการประชุมคร้ังพิเศษตามความจาํเป็น 
โดยในปี 2558 มีกาํหนดการประชุมรวม 6 คร้ัง 

ช่ือ 
จํานวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม/ 

จํานวนคร้ังการประชุม 
1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ 6/6 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ 6/6 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี 6/6 
4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ 6/6 
5.นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา 6/6 
6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล 6/6 
7.นางสาวปัญจมา  วภิามาส 6/6 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ 6/6 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ 6/6 
10.นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ 6/6 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ 6/6 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร 6 ท่าน ดงัน้ี  
ช่ือ ตําแหน่ง 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหารอาวโุส 
3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงาน QSR 

- รักษาการผูช่้วยรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ งานกลยทุธ์ QSR 
4.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานสนบัสนุน 

- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานขายและการตลาด 
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร สายงานการผลิต 
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัการตลาด  
    (อาหารทะเลและอาหารแช่แขง็)  
- รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ 

5.นายทรงเกียรติ  รุจิราโสภณ - ผูช่้วยประธานฯ (จดัซ้ือ 1) 
6.นายอนุชา  ชวกิจโกศล - รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกับญัชีและการเงิน 
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การเปลีย่นแปลงผู้บริหาร  
 ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯ มีการปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร ดงัน้ี 
1. นายจรัญพจน์   รุจิราโสภณ  ส้ินสุดตําแหน่ง รักษาการรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่  สํานัก

ทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ ตั้ งแต่วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559  เน่ืองจากนางสาวปูริดา  กฤตเวโรจน์ รับ
ตาํแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
สาํนกัทรัพยากรมนุษยแ์ละธุรการ แทน เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2559   

2. นายอนุชา  ชวกิจโกศล รับตาํแหน่งเพิ่มเติมตาํแหน่ง รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สาํนกั
บญัชีและการเงินเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 26 มกราคม 2559  

 
หมายเหตุ :  นายลือชา  พิศิษฐการ รับตาํแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารการเงิน เม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 

และส้ินสุดตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 
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คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เจริญ รุจิราโสภณ 

ผู้ช่วยประธานฯ (จัดซื้อ1) 
 

ทรงเกยีรต ิรุจิราโสภณ 

คณะทีป่รึกษา 

เลขานุการบริษัทฯ 

กลัวรัตน์ วฒิิธามาตย์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริหารอาวุโส 

นิรมล รุจิราโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 

(สายงานขายและการตลาด) 

รก.จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(สายงานสนับสนุน) 

จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 
(สายงานการผลติ) 

รก.จรัญพจน์ รุจิราโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหาร 

(สายงาน QSR) 

จรัสภล รุจิราโสภณ 

รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

สํานักบัญชีและการเงิน 

รก. อนุชา ชวกจิโกศล 

ผู้บริหารของบริษทัฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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8.3 เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัท  เป็นผู ้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท  เพื่ อทําหน้าท่ี ดูแลการประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถื้อหุ้น และกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการบริษทั และบริษทัฯ ปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งสนับสนุนให้การ
กาํกบัดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษทัภิบาลท่ีดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2551 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2551 ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นางสาวกลัวรัตน์  วิฒิธามาตย ์ เป็นเลขานุการบริษทั 
โดยมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบตามปรากฏในเอกสารแนบ-1  

 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ 
ค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูปของค่าเบ้ียประชุมและผลตอบแทนประจาํปี 2558 โดยรายละเอียด

ของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละท่านไดรั้บมีดงัน้ี 
ช่ือ ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท) 
ผลตอบแทน 

(บาท) 
1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 148,000 233,280 
2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร - 155,520 
3.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

และกรรมการอิสระ 
146,000 131,280 

4.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

97,000 168,400 

5.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล 

97,000 168,400 

6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ 63,000 181,440 
7.นางสาวปัญจมา  วิภามาส กรรมการ 58,500 168,400 
8.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 
9.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 
10.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - - 
11.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร - 77,760 

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการในปี 2558 จาํนวน 11 ท่าน เท่ากบั 2,049,500 บาท โดยเป็นค่าเบ้ียประชุม 
609,500 บาท และผลตอบแทน 1,440,000 บาท 
 
 หมายเหตุ นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ ไดรั้บเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารในเดือนพฤษภาคม ปี 
2558 ดงันั้นจึงไม่ไดรั้บผลตอบแทนประจาํปี 2558 ซ่ึงจ่ายจากผลการดาํเนินงาน ปี 2557 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 6 รวมทั้งส้ิน 15,478,270.00 บาท 

(สิบหา้ลา้นส่ีแสนเจด็หม่ืนแปดพนัสองร้อยเจด็สิบบาทถว้น) ซ่ึงประกอบดว้ยค่าตอบแทนดงัน้ี 
1. เงินเดือน                          13,676,480.- บาท 
2. โบนสั                                1,675,790.- บาท 
3. ประกนัสงัคม                         54,000.- บาท 
4. ค่าเดินทาง                              60,000.- บาท 
5. ค่าโทรศพัท ์                           12,000.- บาท 

 
ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร  

บริษทัฯ ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่ผูบ้ริหารหรือพนกังาน 
 

8.5 บุคลากร 
บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งหมด 1,877 คน โดยในปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไดจ่้าย

ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ และเงินประกนัสังคม เป็นตน้ (โดย
บริษทัฯ ยงัมิไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ) รวมเป็นเงิน 474.73 ลา้นบาท  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวนพนกังานและผลตอบแทนของบริษทัฯ มีดงัน้ี 

ปี 2558 
พนักงาน
ปฏิบัตกิาร 

พนักงาน
บริหาร 

รวม ค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 1,063 86 1,149 328,703,441 
บริษทั ส. ปศุสัตว ์จาํกดั 74 5 79 16,314,186 
บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 591 6 597 110,118,679 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 45 6 51 17,421,184 
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด)์ บี.วี. 0 1 1 2,176,511 
บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 0 0 0 - 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั 0 0 0 - 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั 0 0 0 - 

รวม 1,773 104 1,877 474,734,001 

หมายเหตุ  
1. “พนกังานปฏิบติัการ” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัพนกังานรายวนัท่ียงัไม่ไดบ้รรจุ ถึงระดบัผูจ้ดัการอาวโุสแผนก 
2. “พนกังานบริหาร” หมายถึง พนกังานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการฝ่าย ถึงระดบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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การพฒันาบุคลากรของบริษัทฯ ในปี 2558 
การพฒันาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีมุ่งจะเปล่ียนแปลงวิธีการทาํงาน ความรู้ความสามารถ ทกัษะ

และทศันคติของบุคลากรให้เป็นไปทางท่ีดีข้ึนเพื่อให้บุคลากรท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้นั้นปฏิบติังานไดผ้ล
ตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานอยา่งมีประสิทธิภาพในกระแสของการเปล่ียนแปลงของโลก ส่งผลใหร้ะบบ
สังคมโดยทั่วไปมีการเปล่ียนแปลง  โดยเฉพาะด้านธุรกิจมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้ทันต่อ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษยถื์อเป็นกุญแจสาํคญัของธุรกิจประการหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบและจาํเป็นตอ้งมีการเปล่ียน
แนวคิดในการบริหารงานไปให้ทนักบักระแสของโลกาภิวฒัน์ ฉะนั้นจาํเป็นตอ้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้
ได้คุณภาพทั้ งทรัพยากรทางปัญญาและทรัพยากรด้านแรงงานเพ่ือสามารถรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
ทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจยัทางการบริหารท่ีสาํคญัต่อการสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั และการนาํพา
องคก์รไปสู่ความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัฯ จึงไดเ้ร่งพฒันา
และเสริมสร้างระบบการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล กาํหนดใหมี้การปรับปรุง พฒันาพนกังานอยา่ง
ต่อเน่ือง  

บริษทัฯ กาํหนดให้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง ร่วมกบัฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของทุก
กลุ่มธุรกิจ เป็นหน่วยงานรับผดิชอบหลกัในการบริหารจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล โดยบริษทัฯ มีนโยบาย
ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง มีการบริหารจดัการพฒันาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
จดัหาวิธีการและจดัการสภาพแวดลอ้มให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของพนักงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแผนการฝึกอบรมบุคลากร เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยพิจารณาจาก
คุณลกัษณะหรือความสามารถท่ีพนกังานแต่ละระดบัพึงมี สรุปเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรบุคคล
ของบริษทัฯ ไดด้งัน้ี 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่พนักงานทั้ งภายในองค์กร และการส่ง
พนกังานเขา้รับการอบรมสมัมนาภายนอก โดยพนกังานของบริษทัฯ มีจาํนวนชัว่โมงอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 
9.18 ชัว่โมง ซ่ึงลดลงจากปี 2557 ประมาณ 9% และผา่นการอบรมหลกัสูตรต่างๆ ดงัน้ี 
 

ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

1. พืน้ฐาน 
 

- ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 
- ความรู้เบ้ืองตน้ในการทาํงาน 
- การปฐมนิเทศสาํหรับหวัหนา้งาน 
- Basic Out Pay XE 
- Basic Knowledge 
- Basic Excel 
- OJT 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 

2. ระบบคุณภาพ - การสอบเทียบและการตรวจสอบเคร่ืองมือวดั สาํหรับหอ้งปฏิบติัการทดสอบตาม
ขอ้กาํหนด ISO / IEC 17025 : 2005 

- GMP.Codex & HACCP  
- ความรู้เก่ียวกบัระบบ HACCP และ GMP 
   

3. ความปลอดภัยและ
ส่ิงแวดล้อม 

- กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน 
-ไม่ตอ้งเส่ียงต่อการเสียสิทธิ กฎหมายประกนัสังคมใหม่ใหป้ระโยชน์กบันายจา้ง ลูกจา้ง ไม่
ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนจริงหรือ 

- พบผูใ้ชฉ้ายรังสี 
-การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชก้ารคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นอาหารแนวใหม่ สาํหรับผลิตภณัฑ์
อาหาร 8 ประเภท 
- สารก่อภูมิแพใ้นอาหาร 
- มาตรฐานระบบการจดัความปลอดภยัดา้นอาหาร 
- ประเมินความเส่ียง / จดัทาํแผนลดและแผนควบคุมความเส่ียง ระดบัหวัหนา้งาน 
- ผูค้วบคุมระบบบาํบดัมลพิษนํ้า 
- การออกแบบโรงงานใหถู้กสุขลกัษณะ 
- ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- Food Safety (ความปลอดภยัดา้นอาหาร) 
- การคุม้ครองเคร่ืองหมายการคา้เพ่ือประกอบธุรกิจในสหรัฐฯ 
- การบริหารการจดัการ การตรวจสุขภาพประจาํปีเชิงป้องกนั เพ่ือการดูแลสุขภาพอยา่ง
ต่อเน่ืองสาํหรับพนกังาน 
- บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจดทะเบียนกบัการเปิดเผยขอ้มูล 
- ความปลอดภยัในการใชผ้ลิตภณัฑท์าํความสะอาดและผลิตภณัฑฆ่์าเช้ือ 

4. การบริหาร - เพ่ิมศกัยภาพการวางแผนภาษีสาํหรับผูป้ระกอบการ SMEs 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรฯ 
- Thailand Industrial Relations (IR) Forum 2015 
- Pack 5 & Fair Value 
 
- การจดัทาํตวัช้ีวดัหลกัผลการดาํเนินงานขององคก์รและการจดัทาํขีดความสามารถและขีด
ความสามารถทางการบริหาร 

- การบริหารผลการปฏิบติังาน Performance Management System (PMS) 
- การจดัทาํตวัช้ีวดัผลการดาํเนินงานหลกัระดบัหน่วยงานและการจดัทาํขีดความสามารถ
หลกัและขีดความสามารถทางการบริหาร 
- การพฒันาทกัษะหวัหนา้งาน 
- HR & Admin Corporate 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
- Powerful Psychology in Branding & Marketing 
- บริหารงานขายเชิกรุกอยา่งมืออาชีพเพ่ือเขา้สู่ AEC 
- The Extraordinary Leader 
- Thailand Quality Conference @ The 16th Symposium on TQM-Best Practices in 
Thailand 
- IIA THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2015-SMART IA IN DIGITAL WORLD 
- การบริหารนโยบาย และวตัถุประสงคคุ์ณภาพสู่ความสาํเร็จ (KPI) 
- กลยทุธ์การแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจของหวัหนา้งาน 

5. การเพิม่ผลผลติ - กิจกรรมเพิ่มผลผลิต 
- กิจกรรมเพิ่มผลผลิต QC Story 
- Logistic Excllence 
- ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ ภายใตพ้ระราชบญัญตัส่งเสริม
การพฒันาฝีมือแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๕ 

- ระบบการจดัการดา้นการผลิต 
6. อ่ืนๆ - ช้ีแจงใหค้วามรู้ประกนัสังคม 

- การคุม้ครองดูแลสิทธิลูกจา้งคนพิการ 
- Administration, Content Inspection and Basic VPN Access 1 Couse 
- CCNP Cisco Certificate Network 
- การจดัการสินคา้คงคลงั 
- Building a roadmap for Thailand food Products into Halal Market 
- ส่องโอกาสผา่นการสร้างโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่ตลาดอินโดนีเซีย 
- โครงการ 3 ม. 
- เจา้หนา้ท่ีฝึกอบรม (TO) 
- ภาษาองักฤษเพ่ือใชใ้นการติดต่อและเขา้สู่ AEC 
- การวเิคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของเคร่ืองจกัร (OEE) 
- การประกนัคุณภาพผูข้าย 
- การทาํงานเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงานและติดตามงาน 
- การใหค้วามรู้ดา้น Merchandise  และการจดัซ้ือ 
- การช้ีแจงวธีิการใช ้และวิเคราะห์ผลการสาํรวจค่าจา้งสวสัดิการ และ HR Benchmark ปี 

2558/2559 
- การทาํสมุด Inventory 
- มาตรฐานการปรุงและปริมาณการจดัเสิร์ฟ 
- ตอบโจทยก์ฎหมายแรงงาน....ท่านถามเราตอบ 
- กฎระเบียบการนาํเขา้อาหารฮาลาลสู่ตลาดอินโดนีเซีย 
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ประเภทหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
- มาตรการส่งเสริมการทาํงานต่อเน่ืองของผูสู้งอาย ุ
- การเตรียมความพร้อมในภาคปฎิบติั ในพ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 2541-2551 ปัจจุบนัและ
อนาคตโดยเปล่ียนแปลง แกไ้ขช่วงเปล่ียนผา่นโดย สนช/สปช 

- กลยทุธ์การนาํเสนอ พิชิตความสาํเร็จในท่ีประชุมบอร์ด 
- ระบบการจดัการทางดา้นบญัชีและการจดัจาํหน่าย 
- Fraud และความเส่ียงทางการเงินภายใตก้ารคา้ระหวา่งประเทศ 
- Financial Instrument for Directors "ผลตอบแทนสร้างขวญักาํลงัใจ" 
- ไม่ตอ้งเส่ียงต่อการเสียสิทธิ กฎหมายประกนัสังคมใหม่ ใหป้ระโยชน์กบันายจา้ง ลูกจา้ง 
ไม่ตอ้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อนจริงหรือโรงพยาบาลประกนัสังคมและกองทุนจะ
สามารถเขา้รับการรักษาพยาบาลไดม้ากข้ึน ง่ายข้ึน รวดเร็วข้ึนจริงหรือ 

- TFRS ทุกฉบบัปี 2558 รุ่นท่ี 2/2558  (หลกัสูตรยอ่ยท่ี 404) นโยบายการบญัชี การ
เปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และขอ้ผิดพลาด และงบกระแสเงินสด 

- TQM forum คร้ังท่ี 24 "คนคุณภาพ....สร้างองคก์รคุณภาพ" 
- เจาะประเดน็การบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และตน้ทุนการกูย้มื 
- เตรียมพร้อมกบัมาตรฐาน TFRS for SMEs 
- การบริหารขอ้มูลปริมาณมากดว้ย PowerPivot เทคนิคการสร้าง Dashboard ฯลฯ 
- อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบติัเพ่ือการอุตสาหกรรม 
- กลยทุธ์ในการทาํงาน 
- ขอ้ควรระวงัในการยืน่งบการเงินปี 2558 และการเตรียมความพร้อมสาํหรับการนาํส่งงบ
การเงินปี 2559 

- เทคนิคการจดัทาํและขจดัขอ้ผิดพลาดในงบการเงินพร้อมการนาํส่ง งบการเงินทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ e-Filling 

- 20 ประเดน็มาตรฐานการบญัชีท่ีผูท้าํบญัชีตอ้งปฏิบติั 
- เทคนิคการแกปั้ญหาภาษี การยืน่ ภ.ง.ด.51 การขอคืนและการตรวจสอบภาษี ปี 2558 
- ทาํความเขา้ใจ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
- เจาะลึกความผิดพลาดการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีใหถู้กตอ้ง 
- การเปล่ียนแปลงภาษี 2558 และกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 จุดท่ีตอ้งระวงั 
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ซ่ึงรายละเอียดจาํนวนชัว่โมงเฉล่ียของการฝึกอบรมของพนกังานต่อปี ประจาํปี 2558 มีดงัน้ี 

ช่ือบริษัท จํานวนช่ัวโมงอบรมเฉลีย่/คน/ปี 

บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) 9.18 
บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 6.00 
บริษทั ส. ปศุสตัว ์จาํกดั 4.28 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั - 
บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอร์แลนด)์ 
บี.วี. 

- 

บริษทั ส. เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั - 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั - 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั - 

 
9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญัต่อการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น    ผูล้งทุน และผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในกิจการของบริษทัฯ ทุกฝ่าย  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั  โดยบริษทัได้
กาํหนดนโยบายใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่ม
ประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงเป็นหลกัการสากลท่ีไดรั้บการยอมรับ 
และถูกนาํไปใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของประเทศต่างๆ รวมทั้งเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการสาํรวจการกาํกบั
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ีปรับปรุงให้
สอดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

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

โดยสรุปนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการไดด้งัน้ี 
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หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น  
1)  สิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้   

• สิทธิไดรั้บใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น และไดรั้บสารสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลา และใน
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการตดัสินใจท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และตนเอง 

• สิทธิเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เพื่อตดัสินใจในการ
เปล่ียนแปลงในนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ และในสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการตอ้ง
ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

• สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีอิสระ 
• สิทธิในส่วนแบ่งกาํไร 

2)  ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ียวกบัสถานท่ี วนั เวลา ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัไว้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุมท่ีมีความเห็นของคณะกรรมการและขอ้มูลทั้งหมดท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งพิจารณา โดยจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั
ก่อนการประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพ ์3 วนัติดต่อกนัและไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมถึงเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวล่วงหนา้ไวใ้น Website ของบริษทัฯ อยา่ง
นอ้ย 1 เดือนก่อนการประชุม 

3)  ในวาระการจ่ายเงินปันผลนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจริงพร้อมขอ้มูลประกอบโดย
เปรียบเทียบกบันโยบาย 

4)  ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษทัฯ มีการระบุช่ือพร้อมประวติักรรมการท่ีเสนอเลือกตั้งไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม และผูถื้อหุน้สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผูถื้อหุน้คนหน่ึง
มีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 

5)  ในวาระแต่งตั้งผูส้อบบญัชี มีการระบุช่ือผูส้อบบญัชี บริษทัท่ีสงักดั และขอ้มูลท่ีจะช่วยใหผู้ถื้อหุน้
พิจารณาความสามารถและความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี รวมทั้งค่าบริการไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุม 

6)  ประธานกรรมการ กรรมการ และผูบ้ริหารสายงานบญัชีหรือการเงินมีความรับผิดชอบในการเขา้
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อตอบคาํถามแก่ผูถื้อหุน้ 

7)  บริษทัฯ มีการแจง้วิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ 
พร้อมทั้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้น และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ 

8)  บริษทัฯ มีการจดบนัทึกรายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ และประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหารท่ีเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นรายงานการประชุม รวมทั้งบนัทึกมติท่ีประชุม
พร้อมทั้ งคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ  วาระท่ีต้องมีการ
ลงคะแนนเสียง 
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9)  บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม หรือส่งคาํถามเก่ียวกบับริษทัฯ หรือเสนอช่ือ
กรรมการไดล่้วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามในท่ีประชุม 
และมีการบนัทึกประเดน็คาํถามคาํตอบไวใ้นรายงานการประชุม 

10) หลงัการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ถึงสารสนเทศเก่ียวกบัผลการพิจารณาและผลของการ
ลงคะแนนเสียง 

11)  บริษทัฯ มีการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงรวมถึงนักลงทุนสถาบนัเขา้ร่วม
ประชุมผูถื้อหุน้ 

 
บริษทัฯ ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอน

หุ้น การมีส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ  การไดรั้บข่าวสารขอ้มูลของกิจการอย่างเพียงพอ  ผูถื้อหุ้นควรได้
รับทราบกฎเกณฑแ์ละวิธีการในการเขา้ร่วมประชุมและขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อน
การประชุมตามเวลาอนัควร มีโอกาสซักถามกรรมการในท่ีประชุม และมีสิทธิมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วม
ประชุม การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การ
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าสอบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบ
ต่อบริษทัฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลด
ทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ 

ในปี 2558 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองต่างๆ ท่ี
เป็นการส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2558 โดยกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุม ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาล กรรมการท่านอ่ืนๆ และนอกจากน้ียงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัฯ พร้อมผูส้อบ
บญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

2. บริษทัฯ ไดม้อบให้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ ดาํเนินการจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมหลกัเกณฑ์วิธีการเขา้ร่วมประชุม และขอ้มูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ซ่ึงในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบอย่าง
เพียงพอและชดัเจนให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการประชุม และโฆษณาคาํ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ ์3 วนั ติดต่อกนัและไม่น้อยกว่า 3 วนัก่อนวนัประชุม รวมทั้ง
เผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.sorkon.co.th ล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ไดมี้เวลาในการศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม         
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3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัฯ ไดแ้นบ
ประวติักรรมการอิสระโดยยอ่และหนงัสือมอบฉนัทะทั้งสองแบบท่ีกรมธุรกิจการคา้กาํหนด จดัส่งไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม  

4. บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนั
ประชุม 

5. เพื่ออาํนวยความสะดวกใหก้บัผูถื้อหุน้ในแง่ของการเดินทาง บริษทัฯ ไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังท่ี
ผ่านมาท่ีโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวณั กรุงเทพฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางมาประชุมไดอ้ย่าง
สะดวก เน่ืองจากทาํเลท่ีตั้งของโรงแรมดงักล่าวอยูใ่จกลางเมืองและมีรถไฟฟ้าวิ่งผา่น 

 
หมวดที ่2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั  

1)  คณะกรรมการตอ้งรักษาสิทธิของผูถื้อหุ้น และปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยผูถื้อ
หุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจาํนวนหุน้ท่ีตนมี และมีความเท่าเทียมกนัในการไดรั้บสารสนเทศ
เก่ียวกบับริษทัฯ ท่ีจาํเป็นอยา่งเพียงพอและยติุธรรม ทนัเวลาจากบริษทัฯ และบริษทัฯ ไม่แสดงความ
เอนเอียงกบัผูถื้อหุน้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยการใหส้ารสนเทศท่ียงัไม่เปิดเผย 

2)  ผูถื้อหุ้นยอ่มมีสิทธิมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาประชุมและลงมติแทนผูถื้อหุ้น รวมทั้งมีสิทธิไดรั้บเอกสาร
และคาํแนะนาํในการมอบฉนัทะพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย
และยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในท่ีประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติ
เช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ทุกประการ ผูถื้อหุน้อาจมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงมาประชุม
และลงมติแทนก็ได ้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิไดรั้บประวติัและขอ้มูลการทาํงานของกรรมการอิสระแต่ละท่าน
อยา่งครบถว้นเหมาะสมในการพิจารณา 

3)  ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะไดรั้บการปฏิบติัโดยยติุธรรม 
4)  ในกรณีท่ีมีการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมติัจากผูถื้อหุ้นตามขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการทาํรายการบริษทัฯ ไดมี้การเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทาํ
รายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

5)  บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยวา่ รายการระหวา่งกนัไดก้ระทาํอยา่งยติุธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจการคา้ 

6)  บริษัทฯ  กําหนดนโยบายให้กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู ้ท่ี
คณะกรรมการมอบหมายเก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัตนเองอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนทาํการ
ซ้ือขาย 
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คณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มอยา่งเท่า
เทียมกนั ทั้งเร่ืองกระบวนการจดัประชุมผูถื้อหุน้ การมีมาตรการป้องกนักรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานใช้
ขอ้มูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ รวมทั้งใหก้รรมการและผูบ้ริหารเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วน
ไดเ้สียของตนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวาระท่ีบริษทัฯ ได้
จดัส่งไปพร้อมกบัหนังสือนัดประชุมและไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์
โหลดได ้    

บริษทัฯ ให้ขอ้มูลแก่กรรมการและผูบ้ริหารเก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีผูบ้ริหารตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพย์
ของบริษทัฯ และบทกาํหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และในกรณีท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ 
ตอ้งรายงานการถือหลกัทรัพยใ์นบริษทัฯ ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 
แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ภายใน 3 วนัทาํการให้สํานักงาน ก.ล.ต. ทราบเพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมทั้งไดก้าํหนดให้มีการรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัฯ ของ
กรรมการใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการทราบทุกคร้ังดว้ย   

 
หมวดที ่3  การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

1)  คณะกรรมการตระหนกัและรับรู้ถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามท่ีกฎหมายกาํหนด รวมถึงการเคารพ
หลกัสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตลอดจนให้ความสําคญักับชุมชน 
สังคม และส่ิงแวดลอ้ม  และสนบัสนุนให้มีการร่วมมือกนัระหว่างบริษทัฯ กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการ
สร้างความมัง่คัง่ สร้างงาน และสร้างกิจการใหมี้ฐานะการเงินท่ีมัน่คงอยา่งย ัง่ยนื คณะกรรมการมัน่ใจ
วา่สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยดี 

2)  คณะกรรมการคาํนึงถึงสวสัดิภาพของบุคลากร มีการกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม มีการฝึกอบรม 
เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคลากร มีส่ิงแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี มีการกาํหนดมาตรฐานความ
ปลอดภยั สร้างวินยัในการทาํงาน ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

3)  คณะกรรมการคาํนึงถึงผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ และการทาํประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้าง
ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั และการทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯ โดยคณะกรรมการกาํหนดนโยบายใหมี้
การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มโดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวตามกฎหมายหรือ
ตามขอ้ตกลงท่ีมีกบับริษทัฯ และไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้น 
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บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงสิทธิ ความถูกตอ้ง และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 
รวมถึงไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียเหล่านั้นดว้ย แนวทางสาํหรับผูบ้ริหาร
และพนกังานท่ีไดย้ึดถือปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ ผูมี้ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
พนกังานและสงัคมพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส  และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผูถื้อหุ้น 

บริหารงานดว้ยความระมดัระวงัและรอบคอบ เพื่อป้องกนัความเสียหายต่อผูถื้อหุ้น ตลอดจนไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ให้ตนเอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยใชข้อ้มูลใดๆ ของบริษทัท่ียงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน และไม่
ดาํเนินการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ รวมถึงไม่เปิดเผยขอ้มูล
ลบัของบริษทัฯ ต่อบุคคลภายนอก  

 
การปฏิบติัต่อลูกคา้ 
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาสินคา้และบริการให้ดียิ่งข้ึนอย่างต่อเน่ือง ให้ขอ้มูลเก่ียวกับ

ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง 
อนัเป็นเหตุใหลู้กคา้เกิดความเขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการ และ
มีการกาํหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมโดยไม่เอาเปรียบผูบ้ริโภค ภายใตก้ฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค  

 
การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 
บริษทัฯ พึงปฏิบติัต่อคู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

การไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และพึงปฏิบติัตามสัญญาหรือเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไว้
อยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ให้คู่คา้และ/หรือเจา้หน้ีทราบ
ล่วงหนา้ เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 
การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ 
บริษทัฯ พึงประพฤติปฏิบติัภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบั

ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายเงินสินจา้งใหแ้ก่พนกังานของคู่แข่ง 
เป็นตน้ และไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้าย 
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พนกังาน   
บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมบนหลกัสิทธิมนุษยชน ไม่มีการ

เลือกปฏิบติัทั้ งการแบ่งแยก เช้ือชาติ เพศ ศาสนา ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงาน เหมาะสมกับ
ลกัษณะงาน หนา้ท่ีความรับผดิชอบและความสามารถของพนกังานแต่ละคน สามารถเทียบเคียงกบับริษทัท่ี
อยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ตลอดจนมีนโยบายการพฒันาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กบัพนกังาน
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อพฒันาทกัษะและความสามารถของพนกังานให้ไดรั้บความกา้วหนา้ในอาชีพ  รวมทั้งจดั
ให้มีสวสัดิการสําหรับพนักงาน เช่น เคร่ืองแบบพนักงาน การตรวจสุขภาพประจาํปี ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ปฏิบติังานภายนอก เงินกูเ้พื่อท่ีอยูอ่าศยั(ธอส) ห้องพยาบาลของบริษทัฯ รถรับส่งพนกังาน  และสวสัดิการ
เก่ียวกบัเงินช่วยเหลือพนกังานในโอกาสต่างๆ ของเยีย่มไขพ้นกังาน ซ้ือของในราคาพนกังาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดก้าํหนดนโยบายดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานใหมี้ความปลอดภยั
ต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามมาตรฐานสากล มีการให้ความรู้และ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานแก่พนกังานและผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 
เช่น  การซอ้มหนีไฟ การจดัอบรมเก่ียวกบัความปลอดภยัในการทาํงาน การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ เป็นตน้ 

บริษทัฯ ส่งเสริมให้มีการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  มีนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการดาํเนินงานดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด โดยบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือกาํหนดนโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน (รายละเอียดปรากฏ
ตามหวัขอ้ 10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม) บริษทัฯ มีการกาํหนดนโยบายทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา หา้ม
พนักงานละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหรือ
ต่างประเทศและห้ามการนาํซอฟตแ์วร์ท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิมาใชง้านในบริษทัฯ รวมทั้งมีนโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชัน่และหา้มจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ 

ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไม่มีกรณีท่ีฝ่าฝืนกฎหมายดา้นแรงงาน การจา้งงาน ไม่มีกรณีการกระทาํ
ผดิดา้นละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น ดา้นการทุจริต หรือกระทาํผดิดา้นจริยธรรมทางธุรกิจ 

 
สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 
บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีมีต่อ สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม 

โดยบริษทัฯ ให้การสนับสนุนกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมดว้ยดีเสมอมา และ
บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ใส่ใจและรับผิดชอบ ต่อ
ผลกระทบท่ีอนัอาจเกิดจากผลิตภณัฑ/์บริการ หรือการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดป้ลูกฝังจิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีจิตอาสาให้เกิดข้ึน
ในหมู่พนกังาน ในการสร้างสังคมท่ีอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข พฒันาคุณธรรม จริยธรรม รักษาวฒันธรรมท่ี
ดีงาม รวมถึง ไม่กระทาํการใดๆ ท่ีจะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอ้ม 
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4)  คณะกรรมการจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองคก์ร ทั้งจาก
พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน รวมถึงรายงานทางการเงินท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือระบบควบคุมภายในท่ี
บกพร่อง โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสเพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วมในการสอดส่อง
ดูแลผลประโยชน์ของบริษทัฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 
       ช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์    dua@sorkon.co.th 
จดหมายธรรมดา  ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

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

5)  คณะกรรมการมีการกาํหนดนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตและหา้มจ่ายสินบน
เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษทัฯ และไดเ้ปิดเผยถึงการปฏิบติัไวใ้หเ้ป็นท่ีทราบ 

 
หมวดที ่4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

1)  บริษทัฯ มุ่งมัน่ในการให้ขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุ้น สถาบนัการเงิน บริษทัหลกัทรัพย ์นัก
ลงทุน รวมไปถึงผูท่ี้ตอ้งการใชข้อ้มูลทางการเงินและสาธารณชนทัว่ไป โดยให้ความสําคญัในการ
ส่ือสารอยา่งเปิดเผย ครบถว้นถูกตอ้ง ตรงเวลา และสมํ่าเสมอ ไม่เลือกปฏิบติัต่อขอ้มูลทั้งในดา้นบวก
หรือดา้นลบ แต่บริษทัฯ ยงัคงตระหนักถึงความจาํเป็นในการเก็บความลบัทางธุรกิจเก่ียวกบัขอ้มูล
ทางธุรกิจท่ีสําคญัและกลยุทธ์ในการดาํเนินงาน ทั้งน้ี นโยบายน้ีจะสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์และ
ขอ้กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2)  นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลน้ีครอบคลุมถึงทุกวิธีท่ีบริษทัฯ ใชใ้นการส่ือสาร เช่น รายงานประจาํปี และ
รายงานผลการดาํเนินงานรายไตรมาส ข่าว เอกสารแถลงข่าว เว็บไซต์ของบริษทัฯ นอกจากน้ียงั
รวมถึง การพูดโดยวาจา ทั้ งการประชุมเป็นกลุ่มและการประชุมสองต่อสอง หรือการพูดผ่าน
โทรศพัทก์บันกัวิเคราะห์และนกัลงทุน 
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3)  บริษทัฯ จะส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผูเ้ก่ียวขอ้งในการลงทุน และผูถื้อหุ้นผ่านประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร หรือผูแ้ทนบริษทัฯ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการสํานักบญัชีและการเงิน 
และหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ โดยมีหน้าท่ีหลกัในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นัก
ลงทุน และบุคคลอ่ืนๆ ท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการเงิน ผลการดาํเนินงาน ฐานะของบริษทัฯ และธุรกรรม
ใดๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษทัฯ โดยผูถื้อหุน้และนกัลงทุนสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ์ได้
โดยตรงผ่านทาง โทรศัพท์ (66) 2339-3999 # 3291 ทางโทรสาร (66) 2711-2131 และทางอีเมล ์
IR@sorkon.co.th 

4)  สารสนเทศท่ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยอย่างสมํ่าเสมอ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ฐานะทางการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ รายงานของประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล การ
วิเคราะห์โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการปัจจยัเส่ียง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เป็นต้น 
รวมถึงคณะกรรมการบริษทัยงัไดจ้ดัทาํรายงานเชิงอภิปรายประกอบในรายงานประจาํปี เพื่อขยาย
ความเร่ืองท่ีสาํคญัและยากท่ีจะเขา้ใจและช้ีแจงนโยบายท่ีสาํคญัของบริษทัฯ เก่ียวกบัการจดัการความ
เส่ียงในการดาํเนินงานและการเงินเพิ่มเติม อีกทั้ งคณะกรรมการบริษัทยงัได้จัดให้มีการเปิดเผย
จาํนวนคร้ังท่ีกรรมการและ/หรือ กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมเปรียบเทียบกบัจาํนวน
คร้ังของการประชุมคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการชุดยอ่ยไวด้ว้ย 

5)  บริษทัฯ จะไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีนยัสาํคญัท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนกังานท่ีไม่ไดรั้บ
อนุญาต กลุ่มบุคคล หรือบุคคลอ่ืนใด (รวมถึงนกัลงทุน ส่ือมวลชน และนกัวิเคราะห์) จนกว่าขอ้มูล
นั้นจะไดรั้บการเปิดเผยให้แก่สาธารณชนแลว้ กรณีท่ีมีความจาํเป็นทางธุรกิจตอ้งเปิดเผยขอ้มูลแก่
ผูเ้ก่ียวขอ้ง ผูส้อบบัญชี Underwriter ธนาคาร ท่ีปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาอ่ืนๆ บริษัทฯ จะ
ดาํเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดงักล่าวไดใ้ชค้วามระมดัระวงัเพื่อรักษาไวซ่ึ้งความลบั หากมีขอ้มูล
ใดท่ีไม่ควรถูกเปิดเผยไดเ้ผยแพร่ออกไป บริษทัฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวต่อสาธารณชนโดยทนัที 
โดยบริษทัฯ จะปฏิบติัตามกฎของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการออกข่าวและขอ้กาํหนดอ่ืนๆ หรือ
หากจาํเป็นบริษทัฯ จะแจง้ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อขอระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยเ์ป็นการชัว่คราว 
ในบางสถานการณ์ขอ้มูลอาจจะตอ้งถูกชะลอการเปิดเผยต่อสาธารณชนดว้ยเหตุผลทางธุรกิจ (เช่น ถา้
เปิดเผยขอ้มูลออกไปจะมีผลต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของบริษทั) จนกว่าจะถึงเวลาท่ีเหมาะสมท่ี
จะเปิดเผยต่อสาธารณชน  

6)  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะหลีกเล่ียงการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานท่ีมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
หรือเป็นประโยชน์ต่อผูห้น่ึงผูใ้ด โดยเฉพาะในช่วงเวลาก่อนท่ีจะมีการจดัส่งงบการเงินให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเร่ิมตั้ งแต่วนัส้ินสุดไตรมาส จนกระทั่งบริษัทฯ จะได้แจ้งผล
ประกอบการอยา่งเป็นทางการผา่นระบบการจดัส่งข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ เวน้
แต่ในกรณีท่ีมีประเด็นหรือเหตุการณ์ท่ีทาํให้ผลประกอบการของบริษทัฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคล่ือน
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อย่างมีนัยสําคญัจนส่งผลให้ผูท่ี้นาํขอ้มูลไปใชเ้กิดความเขา้ใจผิดได ้บริษทัฯ จะดาํเนินการเปิดเผย
สารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

7)  บริษัทฯ  จัดให้ มีหน้านักลงทุนสัมพันธ์  (Investor Relations) อยู่บนเว็บไซต์หลักของบริษัท 
(www.sorkon.co.th) เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงให้ผูล้งทุนและบุคคลทัว่ไปสามารถเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ได้
เช่นเดียวกบันกัวิเคราะห์หรือนกัลงทุนสถาบนั โดยบริษทัฯ จะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ท่ีใหเ้วบ็ไซต์
มีความพร้อมใชง้าน และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ การบรรจุขอ้มูลบนเวบ็ไซตอ์าจมี
รูปแบบหรือลกัษณะแตกต่างจากขอ้มูลท่ีไดเ้ผยแพร่ไปแลว้ ข้ึนอยูก่บัขอ้จาํกดัของเวบ็ไซต ์อยา่งไรก็
ตามเน้ือหาหลกัจะไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

 
คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ทั้ง

รายงานขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลทัว่ไป  ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ผา่นช่องทางท่ีเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย โดยบริษทัฯ ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯ ต่อผู ้
ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเว็บไซต์ของ
บริษทัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยงบการเงิน
ดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ไดรั้บการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีท่ี
มีความเป็นอิสระ มีคุณสมบติัไดรั้บการยอมรับ และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงาน 
ก.ล.ต. 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็นผูท้าํหน้าท่ีในการให้สัมภาษณ์ต่อส่ือมวลชนในการเผยแพร่ขอ้มูลสู่
สาธารณะ  ในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสมัพนัธ์นั้น  บริษทัฯ ไดมี้การจดัตั้งหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อ
ส่ือสารกบับุคคลภายนอกเช่น ผูล้งทุน นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเคราะห์ อยา่งเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดมี้การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน แก่ นกัวิเคราะห์ นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุน
สถาบนั และผูถื้อหุ้น โดยได้เขา้ร่วมกิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) ท่ีตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 1 คร้ัง 
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หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
1. โครงสร้างคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้ งคณะ ซ่ึงจะทําให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ  ณ  31 ธันวาคม 2558 
คณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 5 ท่าน  ตามหลกัเกณฑ์ท่ี
สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทยงัได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลซ่ึง
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีเฉพาะเร่ืองและ
เสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมี
สิทธิหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ในอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล ดัง
รายละเอียดในขอ้ 9.2 และมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด 

บริษทัฯ ไดแ้บ่งแยกบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทักบัผูบ้ริหารอยา่ง
ชดัเจน โดยคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร
ในระดบันโยบาย ขณะท่ีผูบ้ริหารทาํหน้าท่ีบริหารงานของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
กาํหนด ดงันั้นประธานกรรมการบริษทั และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จึงเป็นบุคคลคนละคนกนั  โดย
ประธานกรรมการบริษทัจะทาํหนา้ท่ีเพิ่มเติมจากกรรมการท่านอ่ืนในการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการ 
เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ เป็นผูอ้อกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาดถา้คะแนนเสียง
เท่ากนั และเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ส่วนประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารมีอาํนาจหนา้ท่ีบริหารงานในดา้น
ต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ทาํให้คณะกรรมการสามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลการทาํงานของ
ฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่วนการปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการของบริษทัอ่ืนนั้น บริษทัฯ ไดท้าํ
การเปิดเผยขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี(แบบ56-1) 
และรายงานประจาํปีใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นประจาํทุกปี 

คณะกรรมการบริษัท  ได้แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท  เพื่ อทําหน้าท่ีจัดการเร่ืองการประชุม
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้น จดัทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู ้
ถือหุ้น ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายกาํหนด ให้คาํแนะนําดา้นกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติั
ตามมติคณะกรรมการ 

2. บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเร่ืองท่ีสาํคญัเก่ียวกบัการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย นโยบายและแผนธุรกิจ ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกาํกบัดูแล
ใหฝ่้ายจดัการดาํเนินงานตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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นโยบายด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ี 
คณะกรรมการบริษทัตระหนกัเป็นอย่างดีว่าการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความสาํคญัต่อการสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขนัของบริษทัฯ รวมทั้งการสร้างเสริมความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสียในกิจการของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม จึงได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลร่วมกบัผูบ้ริหารจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการท่ีดีปี 2555 ตามแนวท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดถื้อปฏิบติั และกาํหนดแนวทางให้มีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบติัตาม
นโยบาย รวมทั้งให้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํทุกปี เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของ
บริษทัฯ 

ในปี 2557 บริษทัฯ ได้จดัทาํนโยบายดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยได้
กาํหนดให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2555 ของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการพฒันาข้ึนจากหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกลุ่มประเทศ 
OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ซ่ึงเป็นหลักการสากลท่ีได้รับการยอมรับ  รวมทั้ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  CGR (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ตามโครงการ
สาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ท่ี
ปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) 

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

  
จรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัมีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมให้บริษทัฯ เป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพทั้งในการ

ดาํเนินธุรกิจ มีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ และดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบ
อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยมุ่งมัน่สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 
และคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ และเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืร่วมกนั จึงไดมี้มติ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลร่วมกบัผูบ้ริหารจดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็น
แนวทางแก่กรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน  และผู ้ท่ี เก่ียวข้องได้ถือปฏิบัติ  และกําหนดแนวทางให้มี
กระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งให้มีการทบทวนจรรยาบรรณ
ธุรกิจเป็นประจาํทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ของบริษทัฯ 
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์บนหลกัการท่ีวา่ การ

ตดัสินใจใดๆ ในการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะตอ้งกระทาํเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เท่านั้น 
และควรหลีกเล่ียงการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยกาํหนดให้ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
หรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณา ตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ ทราบถึงความสัมพนัธ์หรือการเก่ียวโยงของตนใน
รายการดงักล่าวและตอ้งไม่เขา้ร่วมการพิจารณาตดัสิน รวมถึงไม่มีอาํนาจอนุมติัในธุรกรรมนั้นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียว
โยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซ่ึงไดมี้การพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ 
และไดป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด รวมทั้งจะไดมี้การเปิดเผยไวใ้น
แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีดว้ย 

 
ระบบการควบคุมภายใน 
(รายละเอียดไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 11 เก่ียวกบัเร่ืองของการควบคุมภายในและการบริหารจดัการ

ความเส่ียง)  
 
การบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในดา้นการบริหารความเส่ียงในภาพรวมทั้งองคก์ร เพื่อจดัการ

ความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถยอมรับได ้และติดตามการบริหารความเส่ียงอยา่งสมํ่าเสมอทั้งในระดบั
ผูบ้ริหารและระดบัผูป้ฏิบติัการของบริษทัฯ เพื่อร่วมกนัประเมินความเส่ียง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอน
ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 
2557 ตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมายจากกรรมการ ในการจดัทาํ แผนการบริหารความเส่ียง การประเมิน 
และการติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงท่ีไดว้างไว ้

 
รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษทัฯ และบริษทัย่อย งบการเงิน

ดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  การเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีสาํคญั ทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดาํเนินการบนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริงอยา่ง
ครบถว้นและสมํ่าเสมอ คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลทาํหนา้ท่ี
สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีผูอ้าํนวยการสํานักบญัชีและการเงิน นําเสนอรายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส 
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3. การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจําทุกไตรมาส  โดยมีการกําหนด
ตารางเวลาการประชุมล่วงหนา้ทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจาํเป็น มีการกาํหนดวาระ
ท่ีชดัเจน นาํส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ
ก่อนการประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุจาํเป็นเร่งด่วน และมีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวม
เอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพื่อใชใ้นการอา้งอิงและสามารถตรวจสอบได ้ 

ในการประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระ
การประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคน
สามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพื่อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได ้

ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมดว้ย
เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทั้งจะไดรั้บทราบ
นโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้ งน้ี  ในการลงมติในท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมี
ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  
ประธานในท่ีประชุมจะออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละคร้ัง เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดว้ย โดยเป็นผู ้
บันทึกรายงานการประชุม เสนอให้ท่ีประชุมรับรองในการประชุมคร้ังถัดไป และจัดส่งให้ประธาน
กรรมการบริษทัพิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง รวมทั้งเป็นผูจ้ดัเก็บขอ้มูลหรือเอกสารเก่ียวกบั
การประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง โดยปกติคณะกรรมการบริษทัจะเขา้ร่วมการประชุมทุกคน
ทุกคร้ัง  ยกเวน้แต่มีเหตุจาํเป็น ซ่ึงจะแจง้เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุม (รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่านไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษทั)   

 
4. ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในระดบัท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบั
หน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการและผู ้บริหารแต่ละท่าน  โดยค่าตอบแทนกรรมการอยู่ในรูป
ผลตอบแทนรายปีและค่าเบ้ียประชุม สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารอยูใ่นรูปเงินเดือนและโบนสั รายละเอียด
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารในปี 2558 อยู่ในหัวขอ้ 8.4 เร่ือง ค่าตอบแทนกรรมการและ
ผูบ้ริหาร 
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5. การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง เขา้รับการอบรมหลกัสูตรต่างๆท่ีจดัข้ึนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือองคก์รอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน และเพื่อ
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือ
กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ
ใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ใหแ้ก่กรรมการ
ใหม่ 

กรรมการเขา้ร่วมการสัมมนาและเขา้รับอบรมหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย ดงัน้ี  

ช่ือ ตาํแหน่ง หลกัสูตร 
1.นายสมชาย  สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ  ประกาศนียบตัร  

 หลกัสูตร DCP   
 สถาบนักรรมการ  
 บริษทัไทย 

2.นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 DIRECTOR    
 ACCREDITATION   
 PROGRAM (DAP) รุ่น 
6/2003 

3.นางนิรมล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร -DIRECTOR    
ACCREDITATION  
PROGRAM (DAP), 

 -DIRECTOR  
 CERTIFICATION  
 PROGRAM (DCP) 

4.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร -ประกาศนียบตัรหลกัสูตร 
DAP รุ่นท่ี 105 ปี 2013 
-ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร FSD รุ่นท่ี 17 ปี 2012 
(Financial Statement for 
Directors) สถาบนักรรมการ
บริษทัไทย (IOD) 
 



 

  แบบแสดงรายการข้อมลูประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 บริษทั ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกัด (มหาชน)  61 
 

ช่ือ ตาํแหน่ง หลกัสูตร 
5.นายธนกฤต  รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร DIRECTOR ACCREDITATION    

PROGRAM (DAP) 
6.นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล กรรมการอิสระ DIRECTOR   ACCREDITATION  

PROGRAM (DAP) 
7.นายประสาร  มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
DIRECTOR 
ACCREDITATION PROGRAM 
(DAP) 

8.นายวรพล  โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

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

9.นายชูศกัด์ิ  วจิกัขณา กรรมการอิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 

ประกาศนียบตัร 
หลกัสูตร DIRECTOR 
ACCREDITATION 
PROGRAM (DAP) รุ่น 
(43/2005) 
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 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
-คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 
คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั้ง 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  โลพันธ์ศรี ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  มีความรู้ และ

ประสบการณ์ดา้นบญัชี การเงิน และการตรวจสอบภายใน 29 ปี และดาํเนินการสอบทานงบการเงินของ
บริษทัฯ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลในปี 2558 

 
วาระการดํารงตําแหน่ง  
กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง คราวละ 2 ปี กรรมการท่ีพน้วาระ

การดาํรงตาํแหน่งสามารถไดรั้บเลือกกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดอี้ก 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล มีขอบเขต อาํนาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบดงัน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ  
2) สอบทานใหบ้ริษทัฯ มีระบบการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการบริหารความเส่ียง  ระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ ง โยกยา้ย เลิกจ้าง 
ประเมินผลการปฏิบติังานหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 
คร้ังโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ 
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6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปีของบริษทัฯ ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดย
มีขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

ก. ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทัฯ 
ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 
ค. ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 
ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ฉ. จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และการเขา้ร่วมประชุมของ

กรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแต่ละท่าน 
ช. ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดรั้บจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีตามกฎบตัร  
ซ. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี และความ

รับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
7) จดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีท่ีเหมาะสมกบับริษทัฯ ภายใตก้รอบของกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนแนวทาง
ในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติั  

8) กาํกบั ดูแล และให้คาํแนะนาํแก่กรรมการบริษทัฯ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ในการปฏิบติั
หน้าท่ีและความรับผิดชอบตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบติัและมีความ
ต่อเน่ือง  

9) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
นโยบายการ กาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัฯ สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ และธุรกิจของบริษทัฯ  

10)  ติดตามและรายงานผลการปฏิบติัตามนโยบายดา้นการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  เพื่อ รายงาน
คณะกรรมการบริษทัฯ ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนทัว่ไป 

11)  เสนอแนะขอ้กาํหนดและแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ดาํเนิน ธุรกิจและขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการบริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัฯ  

12)  แต่งตั้ งคณะทาํงานเพื่อทาํหน้าท่ีสนับสนุนงานการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีได้ตามความ 
จาํเป็น  
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13)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  

14)  ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล หากพบหรือมีขอ้
สงสยัวา่มีรายการหรือการกระทาํ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน
ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและ บรรษัทภิบาลรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเห็นสมควร หาก
คณะกรรมการบริษทัฯ หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีกาํหนด กรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรายใดรายหน่ึงอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาํดงักล่าวต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

-คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เม่ือวนัท่ี 24 

กมุภาพนัธ์ 2557 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนั้นประกอบดว้ยกรรมการ
บริษทัฯ จาํนวน 3 คน โดยประธานคณะกรรมการฯ และกรรมการอีก 1 คนเป็นกรรมการอิสระดงัน้ี 
 

1) นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
2) นายชูศกัด์ิ  วิจกัขณา กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ 
3) นายเจริญ  รุจิราโสภณ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

  
วาระการดํารงตําแหน่งและค่าตอบแทน 

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี นับตั้ งแต่วนัเลือกตั้ ง หรือตามวาระการเป็น
กรรมการในบริษทัฯ โดยเม่ือพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทัฯ อีกได ้
 กฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติักฏบตัรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัน้ี 
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ก. งานดา้นการสรรหา 
1) พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
2) กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหากรรมการเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯ เพื่อพิจารณาอนุมติั 
3) สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ 

กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษทัฯ และผูบ้ริหารระดบัสูงสุดข้ึนไปเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา 

4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
ข. งานดา้นการพิจารณา และกาํหนดค่าตอบแทน 

1) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน  และผลประโยชน์ อ่ืนๆ  สําหรับ
คณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ รวมทั้งผูบ้ริหารระดบัสูงสุดใหเ้หมาะสม
กบัหนา้ท่ีความผดิชอบ และสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของบริษทัฯ 

2) พิจารณาขอ้มูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนักบับริษทัฯ 
3) กาํหนดแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

ประจาํปี และผูบ้ริหารสูงสุด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษทัฯ และเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาํปี 

4) ภารกิจอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมาย 
 

-คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันท่ี  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 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
(1) กรรมการอสิระ  
คุณสมบติัและการสรรหากรรมการอิสระ  

กรรมการอิสระของบริษทัฯ  มีคุณสมบติัดงัน้ี 
1. ไม่ไดมี้การถือหุ้นในบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ยเกินกว่าร้อยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ทั้งน้ี

ใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 
2. เป็นกรรมการท่ีไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ี

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และตอ้งไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน หรือท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บ
เงินเดือนประจาํจากบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของ
บริษทัฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งในดา้นการเงินและ
การบริหารงานของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทัร่วม หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ และเป็น
กรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียในลกัษณะขา้งตน้มาก่อนในระยะเวลา 2 ปี ก่อนไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เวน้แต่คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอยา่งรอบคอบแลว้เห็นว่าการ
เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียนั้ นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ี และการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

4. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ รายใหญ่ของบริษทัฯ 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษทั ผูถื้อ

หุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้      รายใหญ่ของบริษทัฯ 
6. สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทัฯ 
รวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว 
ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ

คงเหลือไม่นอ้ยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติตอ้งประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน 
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คณะกรรมการอิสระ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
1.  นายสมชาย สกลุสุรรัตน์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
2.  นายวรพล โลพนัธ์ศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
3.  นายประสาร มฤคพิทกัษ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
4.  นายชูศกัด์ิ วิจกัขณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล 
5.  นายเจริญพนัธ์ พนัธุมงคล  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 
(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

(2.1) การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ท่ีสรรหาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการบริษทัฯ แลว้นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัใหค้วามเห็นชอบและนาํเสนอขออนุมติัแต่งตั้ง
ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้หน่ึงราย มีคะแนนเสียงเท่ากบั หน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละราย จะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คนเป็นกรรมการบริษทักไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากหรือนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ใชเ้สียงขา้งมากเป็นเกณฑต์ดัสิน หากคะแนนเสียงเท่ากนั

ประธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 
ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหน่ึงในสาม ถา้จาํนวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม โดยให้
กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระอาจไดรั้บแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งต่อได้หากผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  ในกรณี ท่ีจะมีการแต่งตั้ งกรรมการบริษัทใหม่ 
คณะกรรมการจะสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัและความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมเขา้มาดาํรงตาํแหน่ง  

ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือจากการออกตามวาระและมีวาระ
คงเหลือไม่นอ้ยกว่าสองเดือน ให้คณะกรรมการบริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม
ตามกฎหมายเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป โดยมติตอ้งประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู่ และกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหม่จะมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการ ซ่ึงตนแทน 

 
(2.2) การสรรหาผูบ้ริหาร 

สาํหรับการแต่งตั้งผูบ้ริหารของบริษทัฯ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั้ง 
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9.4 การกาํกบัดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 บริษทัฯ ไดก้าํหนดระเบียบขอ้บงัคบั ใหบ้ริษทัยอ่ยปฏิบติั ในเร่ืองท่ีมีความสาํคญัดงัต่อไปน้ี  

1) การทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือการทาํรายการสาํคญัอ่ืนใดของ
บริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํ
รายการขา้งตน้ โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบัของบริษทัฯ 

2) ใชน้โยบายและมาตรฐานการบนัทึกบญัชีเดียวกบัของบริษทัฯ รวมถึงการจดัเก็บขอ้มูลและการ
บนัทึกบญัชีของบริษทัย่อย โดยให้บริษทัฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัทาํงบการเงิน
รวมไดท้นักาํหนด 

3) ใชน้โยบายการบริหารงานบุคคล นโยบายเดียวกบัของบริษทัฯ เพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกนั
ของบริษทัในเครือ 

บริษทัฯ มีนโยบายในการให้กรรมการของบริษทัฯ เขา้ไปดูแลและควบคุมการดาํเนินงานในกิจการ
ของบริษทัยอ่ย เพื่อดูแลการบริหารงานใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัในกลุ่มยงัมีการ
ประชุมร่วมกนัทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการดาํเนินงานและร่วมกนัวางแผนงานและกาํหนดเป้าหมาย 

ในการพิจารณาการเขา้ร่วมลงทุนใหม่ในแต่ละคร้ัง บริษทัฯ จะพิจารณาความเช่ียวชาญของแต่ละ
บริษทั และใหบ้ริษทัท่ีมีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าวเป็นผูเ้ขา้ร่วมลงทุน ในกรณีท่ีเป็นการเพิ่มสายธุรกิจ
ใหม่ บริษทัใหญ่จะเป็นผูเ้ขา้ดาํเนินการในการลงทุนเอง 
 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 
การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายในกาํหนดไวด้งัน้ี  

- แจง้ให้ผูบ้ริหารรับทราบภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบ ในการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือ
หลกัทรัพย ์

- แจง้ใหผู้บ้ริหารรายงานการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นบัตั้งแต่ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูบ้ริหาร 
- กาํชบัให้กรรมการและผูบ้ริหารรักษาขอ้มูลภายในท่ีสาํคญัเป็นความลบัจนกว่าจะไดร้ายงานต่อตลาด

หลกัทรัพยฯ์ 
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9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีในปี 2558 บริษทัฯจ่ายใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีทั้งส้ิน 2 ราย คือ บริษทั สาํนกังาน อี
วาย จาํกดั รวมจาํนวน 2,795,000 บาท และ นางสาววิภรณ์รัตน์  ตรีวชัรานนท ์รวมจาํนวน 12,000 บาท  

- บริษทัฯ จ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,234,600 บาท และ                                  
- บริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนฯ จาํนวนเงิน 1,572,400 บาท  

ช่ือผู้สอบบัญชี ช่ือบริษัทผู้จ่าย 
ค่าสอบ
บัญชี 
(บาท) 

1. นายโสภณ  เพ่ิมศิริวลัลภ (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) 1,234,600 
บริษทั ส.ปศุสัตว ์จาํกดั 417,210 
บริษทั มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง จาํกดั 548,700 
บริษทั เอส เค เค ฟู้ด จาํกดั 499,490 
บริษทั ทรีดีฟู้ดแอนดเ์บฟเวอเรจ จาํกดั 95,000 

5. นางสาววภิรณ์รัตน์  ตรีวชัรานนท ์(ผูส้อบบญัชีเลขท่ี 10920) 
บริษทั ส.เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จาํกดั 6,000 
บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จาํกดั 6,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 2,807,000 
  

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
- ค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน    

ค่าสงัเกตการณ์การทาํลายสินคา้ บริษทั ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 10,000 บาท 
- ค่าตอบแทนท่ีจะตอ้งจ่ายในอนาคต อนัเกิดจากการตกลงท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา
 ไม่มี 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
กิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจภายใตแ้นวนโยบาย การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยให้ความสาํคญัต่อ
การกํากับดูแลกิจการท่ี ดี  (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อสังคม  (Corporate Social 
Responsibilities - CSR) โดยไดน้าํมาปฏิบติัผา่นโครงการและกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของ
พนกังาน คู่คา้ สงัคมและชุมชน โดยสรุปกิจกรรมในดา้นต่างๆ ในปีท่ีผา่นมามีดงัน้ี 
 1.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและพร้อมท่ีจะพฒันากระบวนการจดัการดา้น
ส่ิงแวดลอ้มภายในองคก์รอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า และลดผลกระทบ
จากกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

1) จดัตั้งคณะกรรมการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่ิงสําคญัในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและช่วย

ประเทศชาติลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนาํเขา้เช้ือเพลิงในรูปต่างๆ ดงันั้นจึงควรเป็นหนา้ท่ีของ
พนกังานทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัดาํเนินการจดัการพลงังานอย่างต่อเน่ืองและให้คงอยูต่่อไป ดงันั้นบริษทัฯ 
จึงกาํหนดนโยบายอนุรักษพ์ลงังาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการดาํเนินงานดา้นพลงังานและเพื่อส่งเสริมการใช้
พลงังานใหเ้กิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายดงัต่อไปน้ี  

1.1) บริษทัฯ จะดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม โดยกาํหนดให้การ
อนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.2) บริษทัฯ จะดาํเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรพลงังานขององคก์รอย่างต่อเน่ือง
และเหมาะสมกบัธุรกิจ เทคโนโลยท่ีีใช ้และแนวทางการปฏิบติังานท่ีดี 

1.3) บริษทัฯ จะกาํหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษพ์ลงังานในแต่ละปี และส่ือสารให้พนกังานทุก
คนเขา้ใจและปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1.4) บริษทัฯ ถือวา่การอนุรักษพ์ลงังานเป็นหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั
ท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกาํหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อ
คณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังาน 

1.5) บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคคล ด้านงบประมาณ  เวลาในการทาํงาน การ
ฝึกอบรม การประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังาน และการมีส่วนร่วมในการนาํเสนอ
ขอ้คิดเห็นเพื่อพฒันางานดา้นพลงังาน 

1.6) ผูบ้ริหารและคณะทาํงานดา้นการจดัการพลงังานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและ
แผนการดาํเนินงานดา้นพลงังานทุกปี 
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2) จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนกังานทุกระดบัของบริษทัฯ อยา่งจริงจงัผา่นกิจกรรม
กลุ่มต่างๆ ทั้ง 5 ส., Kaizen, TQM, Cost Reduction, และการปรับปรุงงาน เพื่อลดกระบวนการ ลดขั้นตอน 
และลด/ใชท้รัพยากรต่างๆในการทาํงานอยา่งคุม้ค่า 

3) จดักิจกรรม สัมมนา พนักงานทุกระดบั ไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจในระบบคุณภาพ GMP  HACCP  
Safety และมุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของพนกังานในโครงการอนุรักษพ์ลงังานต่างๆ เพื่อการใชพ้ลงังานอยา่ง
คุม้ค่าและลดการสูญเปล่าจากการใชพ้ลงังาน 

4) บริษทัฯ ไดจ้ดัให้พนกังานมีส่วนร่วมในการเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัการจดัการนํ้ า การจดัการกาก
ของเสีย การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการอบรมเก่ียวกับ
สภาพแวดลอ้มการทาํงานและปรับปรุงสถานท่ีบริเวณบริษทัฯ ให้พนกังานอยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดีข้ึนและ
ปลอดภยัมากข้ึน (รายละเอียดการอบรมไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้ 8.5 บุคลากร) รวมถึงไดว้่าจา้งบริษทัเอกชนท่ี
ไดรั้บสัมปทานอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลให้เป็นผูข้นยา้ยขยะและส่ิงปฏิกูล 
เพื่อนาํไปกาํจดัดว้ยกรรมวิธีท่ีถูกตอ้ง ส่วนนํ้ าท้ิงจากโรงงานไดผ้า่นการบาํบดัจากระบบบาํบดันํ้ าท้ิง และมี
การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของนํ้าท้ิงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก่อนระบายไปสู่ลาํคลองสาธารณะ 
 
 2.  ดา้นการศึกษา 

1) บริษทัฯ ไดล้งนามส่งมอบอาคาร “หอสม้ตาํ” มูลค่า 20 ลา้นใหก้บัมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม เพื่อ
ใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางดา้นโภชนาการและพฒันาคุณภาพอาหารของนิสิตนกัศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยัฯ โดยมีรองศาสตราจารย ์สุมาลี ไชยศุภรากลุ อธิการบดี เป็นผูรั้บมอบ เม่ือ 17 มิถุนายน 2558 

2) บริษัทฯ ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ UBO ROBOCON 2015 คร้ังท่ี  12 
ระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม ถึง 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

3) บริษทัฯ ไดส้นับสนุนทีมแข่งขนักอลฟ์กระชบัสัมพนัธ์ กบัสภาองคก์ารนายจา้งงงผูป้ระกอบการคา้
และอุตสาหกรรมไทย เม่ือวนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2558 

4) บริษทัฯ ร่วมบริจาคผลิตภณัฑ์ เพื่อสมทบทุนอาหารกลางวนั ท่ีโรงเรียนคลองเตยวิทยา เม่ือวนัท่ี 26 
สิงหาคม 2558 

5) บริษทัฯ ไดส้นับสนุนโฆษณาหนังสือนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถคร้ังท่ี 20 ระหวา่งวนัท่ี 20 สิงหาคม ถึง 13 กนัยายน 2558 

6) บริษทัฯ สนบัสนุนผลิตภณัฑ ์กบัหอศิลป์คลงัจตุัรัสร่วมกบัศูนยส่์งเสริมศิลปาชีพ จดัโครงการศิลปะช้ี
ทางศิลป์แด่ครูสู่เยาวชน คร้ังท่ี 2 ระหวา่งวนัท่ี 4 -6 กนัยายน 2558 

7) บริษัทฯ ได้สนับสนุนทีมในกิจกรรมการแข่งขนัโบว์ล่ิงกระชุบสัมพนัธ์ กับสภาองค์การนายจา้ง            
ผูป้ระกอบการคา้และอุตสาหกรรมไทย เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2558 
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8) บริษทัฯ ไดส้นับสนุนทุน แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  
เพื่อเขา้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนป่าเดง็วิทยา จงัหวดัเพชรบุรี ระหวา่งวนัท่ี 31 ตุลาคม ถึง วนัท่ี 1             
พฤศจิกายน 2558 
 
 3.  กิจกรรมจิตอาสา 

1)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนเงินบริจาค เพื่อสนบัสนุนโครงการอาหารเพ่ือเด็กกบัมูลนิธิสร้างสรรคเ์ด็ก เม่ือ
วนัท่ี 12 มกราคม 2558 

2)  บริษทัฯ ร่วมทาํบุญสมทบทุนเล้ียงเดก็กาํพร้า วดัหว้ยปลากั้ง จงัหวดัเชียงราย 
3)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนขนมขบเค้ียวในงานวนัแม่ 12 สิงหาคม 2558 กบัโครงการเคิร์ฟเซเวน่  
4)  บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์ ให้ฝ่ายอาหารและเล้ียงรับรองงานวนัแม่แห่งชาติปี 2558 เพื่อ

สนบัสนุนการเล้ียงรับรองกรรมการการจดังานวนัแม่, แม่ดีเด่นปี 2558, ลูกกตญัญูปี 2558 และผูม้าร่วมงาน
วนัแม่ในวนัท่ี 12 สิงหาคม  2558 

5)  บริษทัฯ ไดส้นับสนุนเงินในงานราตรีการกุศล สโมสรไลออนส์ กรุงเทพเจา้พระยาภาค 310C เม่ือ
วนัท่ี 30 สิงหาคม 2558 

6)  บริษทัฯ ไดส้นบัสนุนผลิตภณัฑ ์ใหก้บัโครงการเคร์ฟเซเวน่ ในกิจกรรมงานวนัพ่อ ระหว่างวนัท่ี 28 – 
29 พฤศจิกายน 2558 

 
ดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯ มีเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ท่ีจะต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ในทุกรูปแบบ  ทั้งน้ีเพื่อให้การ
ตดัสินใจและการดาํเนินการทางธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีอาจมีความเส่ียงดา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ไดรั้บการ
พิจารณาและปฏิบติัอยา่งเหมาะสม  รวมทั้งสร้างความมัน่ใจต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯ  

ในปี 2557 บริษทัฯ ไดล้งนามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ซ่ึงมีสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เป็นเลขานุการของโครงการ นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงั
ไดมี้มติให้นาํบริษทัฯ เขา้สู่กระบวนการรับรองเป็นสมาชิก CAC ดว้ยการจดัทาํแบบประเมินตนเองเก่ียวกบั
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมทั้ งจัดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดร่้วมดาํเนินการต่อตา้น
การคอร์รัปชัน่อยา่งเป็นรูปธรรมต่อไป 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ โดยการซกัถามขอ้มูลจากฝ่าย
บริหาร รวมทั้ งพิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแลว้สรุปไดว้่า จากการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ คือ การควบคุมภายในองคก์ร 
การประเมินความเส่ียง การควบคุมการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดย
บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัฯ และ
บริษทัยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ รวมถึงการทาํธุรกรรม
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้และบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ สาํหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้
อ่ืน คณะกรรมการเห็นวา่บริษทัฯ มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั  

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายใน 
บริษทัฯ ตระหนักถึงความสําคญัของระบบการควบคุมภายในท่ีดี โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วย

ป้องกนั บริหาร จดัการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนกบับริษทัฯ และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียได้
เป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดส้อบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกบั
หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทัฯและผูส้อบบญัชีฯของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบและ
บรรษทัภิบาลเห็นว่าบริษทัฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดาํเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์ กฎหมาย ขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกนัทรัพยสิ์น จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจดัทาํบญัชี รายงานท่ีถูกตอ้งน่าเช่ือถือ 
ในปี  2558 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรวมทั้ งส้ิน  4 คร้ัง โดย
คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง  

11.3 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 2/2557 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 

ไดแ้ต่งตั้งนายสมภาค  กิรติพงษว์ุฒิ ใหด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2557 เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 21 ปี  
และมีความเขา้ใจในกิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลจึง
เห็นวา่นายสมภาค กิรติพงษว์ฒิุ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งเหมาะสมเพียงพอ 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
บริษทัฯ จะตอ้งผา่นการอนุมติัและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาล โดย
คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
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12. รายการระหว่างกนั 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีรายการระหวา่งกนักบักรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ ดงัน้ี 

บุคคลทีอ่าจมคีวามขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ ลกัษณะรายการระหว่างกนัทีสํ่าคญั มูลค่ารายการ 
1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ ผูถื้อหุน้ใหญ่และผูบ้ริหาร บริษัทย่อยแห่งหน่ึง เช่าท่ีดินเลขท่ี 44 

หมู่ท่ี 2 ตาํบลพญาเยน็ อาํเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ีประมาณ 368 
ไร่ 72 ตารางวา 

451,020.51 บาท 

  
ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 

การเขา้ทาํรายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยเป็นไปเพื่อการประกอบกิจการท่ีเป็นธุรกิจ
ปกติ และสนบัสนุนธุรกิจปกติของบริษทัฯ ซ่ึงมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป 
 

มาตรการในการดูแลเกีย่วกบัการทาํรายการระหว่างกนั 
ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีเป็นธุรกิจปกติไม่ว่าเป็นการทาํรายการกบับุคคลภายนอกหรือบุคคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัฯ มีแนวทางปฏิบติัการอนุมติัรายการดงักล่าวเช่นเดียวกนั โดย
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัฯ เป็นสาํคญั สาํหรับรายการระหว่างกนัอ่ืนๆ บริษทัฯ กาํหนดให้ตอ้งผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลเพื่อดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลอาจว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงินมาทาํการประเมินราคาของรายการระหว่างกนันั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางเปรียบเทียบ จากนั้นจึง
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
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ส่วนที ่ 3 
ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 
งบการเงินรวม 

งบดุล 

ณ วนัที่ 

31-ธ.ค.-58 31-ธ.ค.-57 31-ธ.ค.-56 

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 66.76 3.6 26.95 1.7 27.14 2.1 

ลูกหน้ีการคา้สุทธิ 392.76 20.9 364.39 22.7 297.27 22.7 

สินคา้คงเหลือ 192.49 10.3 188.95 11.7 167.52 12.8 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7.62 0.4 5.94 0.4 10.88 0.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 659.64 35.2 586.23 36.4 502.80 38.4 

สุกรพนัธ์ุสุทธิ 20.90 1.1 14.76 0.9 7.65 0.6 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 826.43 44.0 641.67 39.9 435.73 33.3 

ท่ีดินรอการพฒันาสุทธิ 328.28 17.5 331.84 20.6 332.09 25.4 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 41.10 2.2 34.06 2.1 29.81 2.3 

สินทรัพย์รวม 1,876.35 100.0 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 550.89 29.4 427.92 26.6 325.33 24.9 

เจา้หน้ีการคา้ 255.48 13.6 248.34 15.4 182.72 14.0 

หน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 55.68 3.0 31.71 2.0 34.22 2.6 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 36.14 1.9 27.77 1.7 24.39 1.9 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 898.19 47.9 735.74 45.7 566.65 43.3 

หน้ีสินระยะยาว 217.81 11.6 170.85 10.6 93.15 7.1 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 59.49 3.2 37.30 2.3 36.07 2.8 

หนีสิ้นรวม 1,175.49 62.6 943.89 58.7 695.87 53.2 

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั 699.78 37.3 663.21 41.2 610.95 46.7 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของ
บริษทัยอ่ย 

1.06 0.0 1.46 0.1 1.26 0.1 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 700.84 37.3 664.67 41.3 612.22 46.8 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,876.34 100.0 1,608.56 100.0 1,308.09 100.0 
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งบกาํไรขาดทุน 

ประจําปี 

2558 2557 2556 

 ล้านบาท   ร้อยละ  ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,378.56 99.3 2,217.48 99.3 1,992.96 98.7 

รายไดอ่ื้น 15.74 0.7 15.47 0.7 26.27 1.3 

รวมรายได้ 2,394.30 100.0 2,232.95 100.0 2,019.23 100.0 

ตน้ทุนขาย 1,614.54 67.4 1,520.01 68.1 1,431.34 70.9 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 298.48 12.5 279.37 12.5 195.70 9.7 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 305.19 12.7 278.65 12.5 256.74 12.7 

ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ - - - - - - 

กาํไรจากการดาํเนินงาน 176.09 7.4 154.92 6.9 135.45 6.7 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงนิได้ 176.09 7.4 154.92 6.9 135.45 6.7 

ตน้ทุนทางการเงิน 23.74 1.0 16.29 0.7 19.26 1.0 

ภาษีเงินได ้ 30.10 1.3 27.21 1.2 24.40 1.2 

กาํไรหลงัภาษีเงินได้ 122.25 5.1 111.42 5.0 91.79 4.5 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย (1.24) (0.1) 0.28 0.0 0.19 0.0 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 123.49 5.2 111.14 5.0 91.60 4.5 

 

งบกระแสเงนิสด 

ประจําปี 

2558 2557 2556 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
(ก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน) 

243.46 197.28          190.25  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 170.30 136.59 139.21   

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (233.16) (225.20)     (82.33)  

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 102.68 88.35       (59.90)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 39.82 (0.26)            (3.02) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 26.94 27.14           30.20  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินปี 66.76 26.94           27.14  
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อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 
ประจําปี 

2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.7 0.8                      0.9  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.5 0.5                      0.6  

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.2 0.2                      0.3 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 6.4 6.9                      6.9  

ระยะเวลาเกบ็หน้ีการคา้เฉล่ีย (วนั)  56.3 52.5 51.9  

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้สาํเร็จรูปคงเหลือ (เท่า) 42.9 35.1 30.3 

ระยะเวลาขายสินคา้สาํเร็จรูปเฉล่ีย (วนั)  8.4 10.2 11.9 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หน้ีการคา้ (เท่า) 10.7 12.1                     12.4  

ระยะเวลาชาํระหน้ีการคา้ (วนั)  33.7 29.7 29.0  

Cash Cycle (Days) 31.0 33.0 34.7  

อตัราส่วนความสามารถในการหากาํไร  
 

  

อตัรากาํไรขั้นตน้ (%) 32.12 31.45% 28.18% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 7.40% 6.99% 6.80% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 5.11% 4.99% 4.55% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 17.90% 17.45% 15.40% 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  
 

  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) 7.02% 7.64% 7.16% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) 16.96% 17.74% 17.78% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)  1.4 1.5                      1.6  

อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน  
 

  

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 1.7 1.4                      1.1  

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า) 8.2 8.4 8.9  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 54.56% 52.98% 64.53% 
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14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 
14.1 ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในช่วงปีทีผ่่านมา 

(1) ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลีย่นแปลงทีมี่นัยสําคญั 
สาํหรับผลประกอบการของบริษทัฯ ในปี 2558 ถือเป็นอีกปีหน่ึงท่ี บริษทัฯ ประสบความสาํเร็จใน

ธุรกิจ โดยมีผลจากการดําเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ เช่น การขยายสาขาธุรกิจร้านอาหารและการออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ประเภทพร้อมรับประทานในช่องทางสะดวกซ้ือ ส่งผลให้ในปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดร้วม
สูงสุดนบัตั้งแต่เร่ิมดาํเนินธุรกิจ คือมีรายไดร้วมทั้งส้ิน 2,394.3 ลา้นบาท เติบโตร้อยละ 7 จากปี 2557 และมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 122.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 จากปีก่อน  

ทางดา้นสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยงัคงชะลอตวั กาํลงัซ้ือของผูบ้ริโภคในกลุ่มสินคา้ท่ีไม่มีความ
จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตโดยตรงลดลง เน่ืองจากภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในประเด็นน้ี
ทางบริษทัฯก็ไดรั้บผลกระทบในตลาดธุรกิจขนมขบเค้ียวเช่นเดียวกนั ทางดา้นของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอาหารทะเลก็ไดรั้บผลกระทบกบัตน้ทุนสินคา้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนมากกว่า 10% เน่ืองจาก สหภาพยุโรป(EU) 
แจกใบเหลืองเตือนประเทศไทย กรณีท่ีประเทศไทยไม่แก้ปัญหาการประมงท่ีผิดกฎหมาย ซ่ึงส่งผลให้
ภาครัฐบาลและเอกชนเกิดความต่ืนตวัและมีการตรวจสอบอย่างเขม้งวด จนมีผลให้ผูป้ระกอบการธุรกิจ
เรือประมงไม่กลา้ท่ีจะนาํเรือออกไปจบัปลาเน่ืองจากไม่มีคุณสมบติัผา่นเกณฑก์ารทาํประมงอยา่งถูกตอ้ง ส่ิง
เหล่าน้ีเป็นปัจจยัลบท่ีส่งผลกระทบมาถึงบริษทัฯและทาํให้บริษทัฯทาํผลงานไดต้ ํ่ากว่าเป้าประมาณการท่ี
วางแผนไวเ้ลก็นอ้ย 

โดยรายไดร้วมในปี 2558 ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายและรายไดอ่ื้น จาํนวน 2,378.6 ลา้นบาท 
และ 15.7 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงรายไดจ้ากการขายปี 2558 น้ีเพิ่มข้ึนจากปี 2557 จาํนวน 161.1 ลา้นบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ซ่ึงมาจากการเติบโตของรายไดจ้ากทุกกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ยกเวน้ ธุรกิจอาหาร
แช่แขง็ท่ีมียอดขายลดลงร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัปี 2557 โดยมีสาเหตุหลกัจากการท่ีบริษทัมีการปิดโรงงาน
เพื่อปรับปรุงโรงงานและเคร่ืองจกัร  

สาํหรับกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราการเจริญเติบโตสูงสุดคือ กลุ่มร้านอาหาร มีอตัราการเติบโตร้อยละ 
53 ในส่วนของการเติบโตในกลุ่มอ่ืนๆ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(2) ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 
2.1 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามกลุ่มผลติภัณฑ์ 

  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

   ล้านบาท  % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. อาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพืน้เมือง)             

 -   ในประเทศ 973.1 40.6% 890.6 39.9%       808.8  39.3% 

 -   ส่งออก 64.9 2.7% 65.7 2.9%          32.4  1.5% 

รวม 1,038 43.3% 956.3 42.8%        841.2  41.7% 

2. อาหารทะเลแปรรูป (ลกูช้ินปลา)   
  

    

 -   ในประเทศ 746.0 31.2% 678.7 30.4%        652.2  32.3% 

 -   ส่งออก 79.1 3.3% 77.6 3.5%          65.3  3.2% 

รวม 825.1 34.5% 756.2 33.9%        717.5  35.5% 

3. อาหารขบเคีย้วทีท่าํจากเน้ือสุกร   
  

    

 -   ในประเทศ 98.0 4.1% 94.0 4.2%          68.8  3.4% 

 -   ส่งออก 3.0 0.1% 4.2 0.2%            5.4  0.3% 

รวม 101.0 4.2% 98.2 4.4%          74.2  3.7% 

4. อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน    
  

    

 -   ในประเทศ 108.3 4.5% 152.0 6.8%       165.9  8.2% 

 -   ส่งออก 4.6 0.2% 0.3 0.0%            0.3  0.0% 

รวม 112.9 4.7% 152.3 6.8%        166.2  8.2% 

5. ร้านอาหาร (QSR) 99.3 4.1% 62.8 2.8%          31.4  1.6% 

6. การจําหน่ายสุกรพนัธ์ุและสุกรขุน  202.2 8.4% 191.7 8.6%       162.4  8.0% 

ยอดขายรวม 2,378.6 99.3% 2,217.5 99.3%     1,993.0  98.7% 

รายไดอ่ื้น 15.7 0.7% 15.5 0.7%          26.3  1.3% 

รวมรายได้ 2,394.3 100.0% 2,233.0 100.0%    2,019.2  100.0% 
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จากตารางขา้งตน้ ธุรกิจอาหารแปรรูปจากเน้ือสุกร (อาหารพื้นเมือง) และ อาหารทะเลแปรรูป 
(ลูกช้ินปลา) ยงัคงสัดส่วนยอดขายสูงสุด โดยมีขายรวมกันสูงถึง 77.8% ของยอดรายได้ทั้ งหมด ซ่ึงมี
สัดส่วนสูงข้ึนกว่าปี 2557 อยู่ 1.1% ซ่ึงเป็นผลจากการออกสินคา้ใหม่เพื่อเจาะตลาดร้านสินคา้สะดวกซ้ือ 
โดยในขณะเดียวกนัธุรกิจร้านอาหารก็มีสัดส่วนการขายเพิ่มสูงข้ึน 1.3% เม่ือเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากการ
ขยายสาขาร้านอาหารเพิ่มเติม 

2.2 อตัรากาํไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) 
ในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัรากาํไรขั้นตน้โดยรวมอยูท่ี่ร้อยละ 32.6 เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 0.7 จากปี 

2557 ซ่ึงอยู่ท่ีระดับร้อยละ 31.9 โดยมีรายละเอียดของการเปล่ียนแปลงในอัตรากาํไรขั้นต้นของแต่ละ
ผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 
จากตารางขา้งตน้ ธุรกิจฟาร์มสุกรขนุและลูกสุกรแสดงอตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง 21.7% เม่ือเทียบกบั

ปี 2557 โดยมีสาเหตุจากการท่ีราคาเน้ือสุกรในตลาดปรับตวัลดลง ในขณะท่ีธุรกิจร้านอาหารมีกาํไรขั้นตน้
สูงข้ึนเน่ืองจากการขยายสาขาและโครงการการบริหารจดัการออกรายการอาหารใหม่ๆท่ีมีอตัรากาํไรท่ี
สูงข้ึน ในส่วนของอาหารแช่แขง็ แสดงกาํไรขั้นตน้ลดลง 15.5 ลา้นบาทเน่ืองจากมีการปิดปรับปรุงโรงงาน
ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2558 ซ่ึงส่งผลใหก้ลุ่มธุรกิจน้ีไดรั้บผลกระทบจากตน้ทุนคงท่ี 

2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Selling, General & Administrative Expenses) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารเพิ่มข้ึน  45.6 ลา้นบาท จากปี 2557 หรือเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 8  

ซ่ึงเป็นผลมาจากการขยายสาขาร้านขาหมูยูนนานเพิ่มข้ึนอีก 14 สาขา รวมทั้ งส้ินปัจจุบันบริษัทฯมี
ร้านอาหารทั้ ง  Zaap Classic และ  Yunnan รวม  40 สาขา  (2 สาขาแฟรนไชส์ตั้ งอยู่ในสาธารณ รัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว) รวมถึงการปรับเงินเดือนประจาํปีและการตั้งสาํรองสินคา้เส่ือมสภาพสาํหรับ
อาหารขบเค้ียวตรา “เดอะสตาร์” 

2.4 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (Interest Expenses) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินเพิ่มข้ึนจาก  16.3 ลา้นบาท ในปี 2557 เป็น 23.8 ลา้นบาทในปี 2558 เพิ่มข้ึน 

7.5 ลา้นบาท เน่ืองจากการลงทุนขยายกาํลงัการผลิตของโรงงานอาหารทะเล 
2.5 ผลการปรับนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
ไม่มีการปรับนโยบายการบญัชีท่ีมีนยัสาํคญั 
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2.7 กาํไรสุทธิจากการดําเนินงาน (Net Income)  
กาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพิ่มข้ึนจาก 111.1 ลา้นบาทในปี 2557 เป็น 123.5 ลา้นบาท

ในปี 2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 11 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนของบริษทัฯ ประกอบกบัการท่ี
บริษทัฯ สามารถบริหารจดัการตน้ทุน และสามารถทาํอตัรากาํไรขั้นตน้ไดดี้ข้ึน 

2.8 อตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity)  
ในปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น (Return on Equity - ROE) อยูท่ี่ร้อยละ17.9 สูงข้ึนจากปี 
2557 เลก็นอ้ยซ่ึงอยูท่ี่ร้อยละ 17.5 

(3) ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
 ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 1,876.35 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียน 659.6 

ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 35.2 ของสินทรัพยร์วม และสินทรัพยถ์าวร 1,216.7 ลา้นบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 64.8 ของสินทรัพยร์วม  

 ในปี 2558 ท่ีผา่นมานั้น บริษทัฯ มีท่ีดิน,อาคารและอุปกรณ์เพิ่มข้ึน เป็นจาํนวน 184.76 ลา้นบาท โดย
เป็นการลงทุนในโครงการเพ่ิมกาํลงัการผลิตลูกช้ินปลาของ บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซ่ิง , การเขา้ซ้ือ
ท่ีดินแปลงใหม่เพื่อรองรับโรงงานใหม่, โครงการขยายสาขาร้านอาหาร Yunnan และเป็นการลงทุน
ในเคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมถึงการลดตน้ทุน 

 ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษทัฯ มีอตัราการหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม (Total Assets Turnover) อยู่ท่ี 
1.4 เท่า ซ่ึงตํ่ากว่าปี 2557 ท่ีผ่านมา ซ่ึงอยู่ท่ี 1.5 เท่า เน่ืองจากบริษทัฯ มีการลงทุนในโครงการใหม่
ตลอดปี 2558 เช่น การลงทุนในโรงงานผลิตลูกช้ินปลา(ต่อเน่ืองปี 2557) และ การลงทุนขยาย
ร้านอาหาร Yunnan ทาํให้ไม่สามารถรับรู้รายไดไ้ดเ้ตม็ปี ส่งผลให้อตัราหมุนเวียนของสินทรัพยร์วม 
ลดตํ่าลงจากปีก่อน  

 การบริหารเงินทุนหมุนเวียน (สินทรัพยห์มุนเวียน) นั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามนโยบายบริษทัฯ ท่ี
วางไว ้

  -ระยะเวลาในการเกบ็หน้ีเฉล่ีย  
 ปี 2558 อยูท่ี่ 56.3 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 52.5 วนั  
  -ระยะเวลาในการขายสินคา้สาํเร็จรูปเฉล่ีย  
 ปี 2558 อยูท่ี่ 8.4 วนั ดีข้ึนเลก็นอ้ยจากปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 10.2 วนั  
  -ระยะเวลาในการจ่ายชาํระหน้ี  
 ปี 2558 อยูท่ี่ 33.7 วนั ใกลเ้คียงกบัปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 29.7 วนั 
  -วงจรเงินสด  
 ปี 2558 อยูท่ี่ 31 วนั ดีกวา่ปี 2557 ซ่ึงอยูท่ี่ 33 วนั 
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 ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีท่ีดินรอการพฒันามูลค่าตามบญัชี 328.28 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของ
ทรัพยสิ์นรวม โดยท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าว ส่วนใหญ่อยูท่ี่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซ่ึงโครงการรถไฟ
รางคู่จะพาดผ่านใกลก้บัท่ีดินดงักล่าว ซ่ึงบริษทัฯรอจงัหวะและโอกาสท่ีเหมาะสมในการขายท่ีดิน
ดงักล่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ โดยราคาท่ีถูกประเมินไวเ้ม่ือปี 2555 ท่ีดินรอการ
พฒันาทั้งหมดมีมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมดอยูท่ี่ 488 ลา้นบาท  

 การดอ้ยค่าของทรัพยสิ์น 
-การดอ้ยค่าในเงินลงทุน บริษทัฯ มิไดมี้การตั้งสํารองเงินลงทุนในบริษทัย่อยเน่ืองจากเป็นบริษทัท่ีมี

ฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานท่ีดี 
-การตั้งสาํรองหน้ีสูญ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ของบริษทัฯ เป็นลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพดี (กิจการโมเดิร์นเทรด) อีกทั้ง

บริษทัฯ มีการบริหารและดาํเนินนโยบายสินเช่ืออยา่งเคร่งครัด ทาํให้การตั้งสาํรองหน้ีสูญในปี 2558 
อยู่ในเกณฑ์ตํ่า  คือประมาณ 0.21 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 0.05 ของยอดลูกหน้ีการคา้ โดยอายุของ
ลูกหน้ีมีรายละเอียดดงัน้ี  

 
รายการ ไม่ถึง

กาํหนด
ชาํระ 

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

ลูกหนีก้ารค้า 
(ก่อนหกั ค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญ) 

379,105 7,758 39 133 309 387,344 

-การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือ บริษทัฯ ไดป้รับลดราคาทุนของวตัถุดิบและวสัดุหีบห่อลงจาํนวน 7.0 
ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากบรรจุหีบห่อในรายการเดอะสตาร์ท่ีถูกเลิกผลิต 

(4) สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนของบริษัทฯ 
4.1 แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงินทุน 

4.1.1 การเปลีย่นแปลงของแหล่งเงินทุน 
แหล่งท่ีมาของเงินทุนส่วนใหญ่มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน โดยในปี 2558 บริษทั

ฯ มีกระแสเงินสดจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในทรัพยสิ์นและหน้ีสินดาํเนินการจาํนวน 243.5 
ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2557 ร้อยละ 23.4  

เงินทุนหมุนเวียนสุทธิ (ลูกหน้ี + สินคา้คงเหลือ – เจา้หน้ี) เพิ่มข้ึนจาก 305.0 ลา้นบาทในปี 2557
เป็น 329.8 ลา้นบาทในปี 2558 เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 8.1  
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โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน (ภายหลงัภาษีเงินได)้ 170.3 ลา้นบาท นาํไปใชใ้นกิจกรรม
ลงทุนสุทธิ 233.2 ลา้นบาท โดยไดจ้ดัหาเงินสดเพิ่มเติมจากกิจกรรรมจดัหาเงินอีก 102.7 ลา้นบาท 
สรุปโดยภาพรวม กระแสเงินสดจากการดาํเนินงาน เป็นแหล่งเงินทุนหลกัท่ีใชไ้ปในการขยายธุรกิจในปี 
2558 ท่ีผา่นมา  

4.1.2 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของทุน (Debt/ Equity ratio, D/E ratio) ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มี D/E ratio 

อยูท่ี่ 1.7 เท่า ซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม  
อตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ีย (Interest Coverage Ratio : DSCR) ณ ส้ินปี 2558 อยูท่ี่ 

8.2 เท่า แสดงถึงบริษทัฯ มีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ียอยูใ่นระดบัสูง  
4.2 รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)  

รายจ่ายลงทุนท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 นั้น ประกอบไปดว้ย 3 ส่วน คือ 
1. รายจ่ายลงทุนประจาํปีสาํหรับการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงการซ้ือสุกรพนัธ์ อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนของเก่าท่ีหมด
สภาพ และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อลดตน้ทุน โดยบริษทัฯ ไดล้งทุนรวมทั้งหมดใน
ส่วนน้ีเป็นเงินประมาณ 60 ลา้นบาท 

2. เงินมดัจาํค่าท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ ซ่ึงทางบริษทัฯ เขา้จองสิทธ์ิการซ้ือไวเ้ป็นจาํนวน 
20 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 130 ลา้นบาท โดยไดช้าํระเงินมดัจาํไปจาํนวน 48.75 ลา้นบาท คาดว่าจะมีการ
โอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 2 ปี 2559 โดยท่ีดินแปลงน้ีจะถูกนาํมาใชเ้พื่อสร้างโรงงานใหม่ให้กบั
บริษทัฯเพ่ือรองรับการเติบโตของยอดการผลิตในอนาคต 

3. รายจ่ายลงทุนโครงการเพิ่มกาํลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับโรงงานผลิต
ลูกช้ินปลาของบริษทั มหาชยัฟู้ด โปรเซสซ่ิง จาํกดั เป็นเงิน 102.6 ลา้นบาท โดยมูลค่าเงินลงทุนใน
โครงการทั้งหมดประมาณการไวท่ี้ 348 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดโครงการดงัน้ี 

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 
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ในไตรมาส 3 ปี 2558 โครงการได้เร่ิมทยอยเสร็จและสามารถเดินเคร่ืองจักรได้ตามเป้าหมาย 
อย่างไรก็ตาม ยงัมีรายการลงทุนปลีกยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการซ่ึงตอ้งยกยอดไปทาํให้แลว้เสร็จ
ในปี 2559 ต่อไป 

4. รายจ่ายลงทุนปรับปรุงร้านอาหารแซ่บคลาสสิค ให้มีครูปลักษณ์ท่ีมีความโดดเด่น สะดุดตา
ผูบ้ริโภคมากข้ึน และขยายสาขาร้านอาหารยูนนานในประเทศ จากเดิมท่ีมีอยู่ 20 สาขา ในปี 2557 
เป็นทั้งส้ิน 32 สาขา ในปี 2558 ใชเ้งินลงทุนรวมเบด็เสร็จทั้งส้ิน 40 ลา้นบาท 
4.3 ความเพยีงพอของสภาพคล่อง  
ณ ส้ินปี 2558 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องอยูท่ี่ 0.7 เท่า ลดลงจากปีก่อน ซ่ึงนบัว่าอยูใ่นอตัราท่ี

ตํ่าเกินไป แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการบริหารจดัการภาระหน้ี โดยจะดาํเนินการแปลงเงินกูร้ะยะ
สั้นบางส่วนใหเ้ป็นเงินกูร้ะยะยาวเพิ่มเติม เพื่อรักษาอตัราส่วนสภาพคล่องอยูใ่นระดบัใกลเ้คียง 1 เท่า 
บริษทัฯ มีนโยบายใชบ้ริการวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินมากกว่า 1 แห่ง (เพื่อกระจายความเส่ียง) ณ ส้ิน
ปี 2558 วงเงินสินเช่ือระยะสั้นท่ีบริษทัฯ ไดรั้บจากสถาบนัการเงินอยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณ
ธุรกิจท่ีเพิ่มข้ึนจากการขยายตวัของบริษทัฯ 

นอกจากน้ี บริษทัฯ สามารถออกตัว๋แลกเงิน (Bill of Exchange- B/E) ในการกูเ้งินโดยตรงจากตลาด
ทุน ในอตัราดอกเบ้ียท่ีตํ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียท่ีไดรั้บจากธนาคาร โดยตัว๋ท่ีออกมีอายุ 3-6 เดือน ซ่ึง
ความสาํเร็จในการระดมทุนโดยตรงจากตลาดทุนจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการจดัหาเงินทุนระยะสั้น
เม่ือจาํเป็นไดอี้กช่องทางหน่ึง 
 

(5) ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น 
ณ 31 ธันวาคม 2558       

หน่วย : ลา้นบาท 
ภาระผูกพนั รวม ระยะเวลาการชําระ 

น้อยกว่า 1 ปี 1 – 3 ปี 3 – 5 ปี 
เงินกูร้ะยะยาว 254.6 54.1 133.6 66.9 
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14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ทีอ่าจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดําเนินงานอย่างมีนัยสําคญัในอนาคต  
ปัจจยัท่ีจะมีผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตพอสรุปไดด้งัน้ี 

1) ภาวะเศรษฐกิจ เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลกระทบโดยตรงกบัรายไดข้องบริษทัฯ โดยจะเห็นไดจ้ากในปีท่ี
ผา่นมา เศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั ทาํให้ผูบ้ริโภคลดการใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็นลง อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในแถบยโุรป, จีนและอเมริกา ยงัคงอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเปราะบางซ่ึงจะส่งผลต่อเน่ืองไปยงัปี 
2559 แต่สาํหรับผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ จะไดรั้บผลกระทบไม่มากนกั เน่ืองจากเป็นสินคา้อาหารท่ีมี
ความจาํเป็นต่อการดาํรงชีพและพึ่งพาตลาดภาคการส่งออกค่อนขา้งนอ้ย  

2) ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบประเภทเน้ือสัตว ์โดยเฉพาะราคาของเน้ือสุกรซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกั 
ส่งผลกระทบโดยตรง ทาํใหต้น้ทุนการผลิตสูงข้ึน ทาํใหอ้ตัรากาํไรขั้นตน้ลดลง แต่อยา่งไรกต็าม จาก
การท่ีบริษทัฯ มีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเอง รวมทั้งการติดตามการเปล่ียนแปลงราคาของเน้ือสุกรอยู่
ตลอดเวลา เม่ือแนวโน้มราคาสูงข้ึนค่อนขา้งจะแน่ชดั บริษทัฯ จะทาํการสต๊อกเน้ือสุกรไวเ้พียงพอ
สําหรับการผลิตประมาณ 3-6 เดือน เพื่อลดผลกระทบจากการเพ่ิมข้ึนของตน้ทุนการผลิต อีกทั้ ง
บริษทัฯ เป็นผูน้าํทางดา้นราคา ดงันั้นท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถข้ึนราคาสินคา้ในอตัราท่ีเหมาะสม ให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีการมีฟาร์มสุกรเป็นของตวัเองยงัช่วยใหก้าํไรขั้นตน้โดยรวม
ของบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบมากจนเกินไป เพราะในขณะท่ีราคาสุกรสูงนั้นธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีอตัรา
กาํไรขั้นตน้สูงตามไปดว้ย จึงสามารถชดเชยกาํไรขั้นตน้จากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ีลดลงได ้ 

ทางดา้นวตัถุดิบประเภทปลา ก็มีความเส่ียงต่อผลประกอบการของบริษทัฯเช่นเดียวกนั เน่ืองจาก
เป็นวตัถุดิบหลกัเพื่อใชใ้นการผลิตสินคา้ประเภทอาหารทะเล ซ่ึงมียอดขายคิดเป็นร้อยละ 35 ของ
ยอดขายทั้งบริษทั บริษทัฯไดพ้ยายามปรับปรุงสูตรใหส้ามารถใชป้ลาจากแหล่งอ่ืนๆนอกประเทศได ้
ซ่ึงจะทาํให้ผลกระทบท่ีมีต่อต้นทุนของปลานั้ นลดลงได้ รวมถึงพิจารณากักตุนปลาแช่แข็งใน
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อใหบ้ริษทัฯสามารถทาํกาํไรไดใ้นสภาวะท่ีปลามีราคาแพง 

3) ผู ้ประกอบการร้านค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรด  มีความเป็นไปได้ท่ีจะเรียกเก็บอัตรา
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการนาํสินคา้เขา้ไปวางจาํหน่ายในอตัราท่ีสูงข้ึนในทุกๆปี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภบิาล 
 

คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลของบริษัท  ส . ขอนแก่นฟู้ ดส์  จํากัด (มหาชน) 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยมีนายวรพล โลพนัธ์ศรี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
และบรรษทัภิบาล นายประสาร มฤคพิทกัษ ์และนายชูศกัด์ิ วิจกัขณา เป็นกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิ
บาล ซ่ึงกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลแต่ละท่านไม่ไดเ้ป็นเจา้หนา้ท่ีบริหาร หรือพนกังาน หรือผูมี้
ส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ แต่อยา่งใด 
 

ในปี 2558 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลรวมทั้งส้ิน 4 คร้ัง โดย
คณะกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทั้ง 4 คร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษทัภิบาลไดท้าํการสอบ
ทานงบการเงินของบริษทัฯ ตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัใน
ดา้นการดูแลรายงานทางการเงินของบริษทัฯ ให้มีความโปร่งใส เช่ือถือไดแ้ละถูกตอ้งเพียงพอ ตลอดจน
กาํกบัดูแลให้บริษทัฯ มีระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบและข้อบังคับท่ี เก่ียวข้อง รวมทั้ งการให้ข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทั การตรวจสอบดงักล่าวส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 

บริษทัฯ ไดมี้การจดัทาํรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยผูส้อบ
บัญชีของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี และได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรรมการ
ตรวจสอบและบรรษทัภิบาล  การตรวจสอบดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ถูกตอ้งครบถว้นเป็นท่ี
เช่ือถือได ้ และรายงานทางการเงินไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  โดยมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  
พร้อมทั้งระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม  มีประสิทธิภาพเพียงพอ การปฏิบติังานต่างๆ 
สอดคลอ้งและเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ  การบริหารจดัการมีความโปร่งใส และรายงานทางการเงิน
ต่างๆ  ถูกต้อง เพียงพอ และเหมาะสม  มีการตรวจสอบดูแลการทํารายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ โดยยดึแนวทางปฏิบติัตามท่ีบริษทัฯ 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 2558 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 
 

67  -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 (IOD) 
 
 

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

-ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 
-รองประธานกรรมการ 
-กรรมการอิสระ 
-ประธานกรรมการ 
 
-ประธานกรรมการ     
-ประธานกรรมการ 
-สมาชิกสภานิติบญัญตัิ
แห่งชาติ 

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

2. นายเจริญ  รุจิราโสภณ   
-ประธานกรรมการบริหาร  
  12 พฤศจิกายน  2555 
-ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง 
  10 พฤศจิกายน 2557 
-กรรมการสรรหาและ 
 กาํหนดค่าตอบแทน 
  24 กมุภาพนัธ์ 2557 
 
  
 
 

68 -วทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  
 (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร) 
 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) 
 

30.57% -สามีของ 
 นางนิรมล  
 รุจิราโสภณ 
-บิดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ 
-พี่ชายของ 
 นายทรงเกียรติ    
 รุจิราโสภณ 
-อาของ 
 นายธนกฤต    
 รุจิราโสภณ 

2558 – ปัจจุบนั 
 
2558 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2555 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 
2546 – ปัจจุบนั 
 

-ประธานกรรมการ 
 
-ประธานกรรมการ 
 
-กรรมการสรรหาและ 
 กาํหนดค่าตอบแทน 
-ประธานคณะอนุกรรมการ 
 บริหารความเสี่ยง 
-ประธานกรรมการบริหาร 
-ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการ และ 
 ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

-บริษทั ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ 
จาํกดั /ฝึกอบรม 
-บริษทั ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) 
จาํกดั 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. เอส เค เค ฟู้ด 
 
-บจก. มหาชยัฟู้ดโปรเซสซิ่ง 
 
-บจก. ส. ปศุสัตว ์
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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 

3. นางนิรมล  รุจิราโสภณ   
-กรรมการบริหาร (ผูม้ีอาํนาจ) 
 25 พฤษภาคม  2537 
-รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  9 พฤษภาคม  2548 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 
 

65 -เศรษฐศาสตร์บณัฑิต  
 สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
-DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM  
 (DAP 60/2007) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 (DCP 160/2012) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 (IOD)           
 

17.84% -ภริยาของ 
 นายเจริญ   
 รุจิราโสภณ 
-มารดาของ 
 นายจรัสภล    
 รุจิราโสภณ  
 และ 
 นายจรัญพจน์ 
 รุจิราโสภณ 
 

2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – 2557 
 
 
2556 – 2557 
 
 
2555 – 2557 
 
 

5125  – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
2548 – ปัจจุบนั 
 
 

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

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



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 

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

-รองประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 

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

33 -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 

2557  
 
 
 
 
2556 – 2557 
 
2551 – ปัจจุบนั 
 
2555 – 2556 
 

-ผูช้่วยประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร  
 (สายงานปฏิบตัิการ), 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 กิจการ QSR (T)    
-ผูช้่วยรองประธาน  
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
-กรรมการบริหาร 
 (ผูม้ีอาํนาจ) 
-ผูอ้าํนวยการกิจการ QSR 
 

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



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 

  
 
 

 
 
 

-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต   
 รุจิราโสภณ 
 
 

2554 
 
 
 
 
 
 
 
2552 – 2554 
 
 
 
 
2552 
 
 
 

-ผูอ้าํนวยการสาํนกั 
 การตลาด (เอฟ & บี), 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 กิจการ QSR, 
-ผูจ้ดัการทัว่ไปอาวโุส  
 งานการตลาด 4, 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ  
 สาํนกัการตลาด 1 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3 
 (อาหารขบเคี้ยว), 
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 โครงการโปแลนด ์
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 งานการตลาด 3  
 (อาหารขบเคี้ยวและ  
 อาหารพร้อมรับประทาน) 
 

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



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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) 
 1 มกราคม 2558 
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  10 พฤศจิกายน 2557 
-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
  (สายงานสนบัสนุน) 
  1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูช้่วยรองประธาน  
เจา้หนา้ที่บริหาร  
(สายงานขายและการตลาด) 
1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูช้่วยรองประธาน
เจา้หนา้ที่บริหาร (สายงานการผลิต) 
 1 มกราคม 2558 

30 -บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงิน  
 คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

2.51% -บุตรชายของ   
 นายเจริญ     
 รุจิราโสภณ   
 และนางนิรมล   
 รุจิราโสภณ 
-หลานชายของ   
 นายทรงเกียรติ   
 รุจิราโสภณ  
-นอ้งชายของ  
 นายจรัสภล 
 รุจิราโสภณ 
-ลูกผูน้อ้งของ  
 นายธนกฤต  
 รุจิราโสภณ  

  

2558 – ปัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2557 – ปัจจุบนั 

 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 

-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่  
 บริหาร (สายงาน 
 สนบัสนุน) 
-รักษาการผูช้่วยรอง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(สายงานขายและการตลาด) 
-รักษาการผูช้่วยรอง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
(สายงานการผลิต) 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ
กิจการขาย 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ
สาํนกัการตลาด 
-ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่  
 บริหาร (สายงาน 
 สนบัสนุน) 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง   

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

 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 

-รักษาการผูอ้าํนวยการกิจการขาย 
  1 มกราคม 2558 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัการตลาด 
  1 มกราคม 2558 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บริหาร 
สายงานสนบัสนุน 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหาร สายงานขายและการตลาด 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
บริหาร สายงานการผลิต 
  20 กรกฎาคม 2558 
-รักษาการรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สาํนกัการตลาด (อาหารทะเลและ
อาหารแช่แขง็)  
  20 กรกฎาคม 2558 

2556 
 
 
 
 
 
 
 

2555 – 2557 

-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกักลยทุธ์และ 
 พฒันาธุรกิจ, 
-รักษาการผูอ้าํนวยการ 
 สาํนกัสารสนเทศ, 
-รักษาการผูช้่วยประธาน 
 เจา้หนา้ที่บริหาร 
 (สายงานสนบัสนุน)   
-ผูจ้ดัการทัว่ไป 
 (งานวางแผนเชิงกลยทุธ์) 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
 
 
 
 
 
 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 
-รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  กิจการผลิต (ส.บางพลี) 
  หรือชื่อเรียกตาํแหน่งเดิม : 
  ผูอ้าํนวยการกิจการผลิต 1 
 1 สิงหาคม  2545 

49 -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 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 

7. น.ส.ปัญจมา  วภิามาส 
-กรรมการ 
 28 เมษายน  2552 
-อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
10 พฤศจิกายน 2557 

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

0.02% - 2558 – ปัจจุบนั 
กรกฎาคม 2558 
– ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2556 – 
มิถุนายน 2558 
 
 
2552 – 2558 
2550 –  
มีนาคม 2557 
2546 – 2556 
 
2537– 2551 

-กรรมการ 
-รองกรรมการผูจ้ดัการ  
สายงานบญัชีและการเงิน 
-อนุกรรมการบริหาร 
 ความเสี่ยง 
-ผูอ้าํนวยการ 
 ฝ่ายบริหารการเงิน 
 กลุ่มบริษทัคาราบาว 
 ตะวนัแดง 
-กรรมการบริหาร 
-กรรมการบริหาร 
 
-ผูอ้าํนวยการ 
 ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
-กรรมการบริหาร 

-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก.ซี.เจ.เอก็เพรสกรุ๊ป 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. คาราบาวกรุ๊ป 
 บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 บจก. ตะวนัแดง ดีซีเอม็  
 บจก. เอเชียแปซิฟิคกลา๊ส 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บจก. คาราบาวตะวนัแดง 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 

8. นายเจริญพนัธ์  พนัธุมงคล   
-กรรมการอิสระ    
-ประธานกรรมการสรรหาและ             
กาํหนดค่าตอบแทน 
 24 กมุภาพนัธ์ 2557 

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

- 
 

- 
 

ก.ค.2558 – 
ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2543 – ปัจจุบนั 
2543 – 2557 
 
2541 – 2551 
 
2541 – 2551 

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

-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บจก. แอมเทล กรุ๊ป (กรุงเทพฯ) 
 
-บจก. ช. สัมพนัธ์การบญัชี 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 
 

67 -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    
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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 

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

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

-  - 2557 – ปัจจุบนั 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2557 – ปัจจุบนั 
 
2553 – ปัจจุบนั 
2550 – ปัจจุบนั 
2548 – ปัจจุบนั 
2547 – ปัจจุบนั 
2544 – ปัจจุบนั 
2543 – ปัจจุบนั 
2542 – ปัจจุบนั 
 
2547 – 2557 

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

-บมจ. โรงพยาบาลเจา้พระยา 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. ไทยแวลูแคร์ 
-บจก. เวล็ตี้เฮลทแ์คร์ 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
-บจก. มาณ์เวล มีเดีย 
-บมจ. โรงพยาบาลมหาชยั 
-บจก. พี. เอส. ดี. แอนด ์ 
 แอสโซซิเอท 
-บมจ. ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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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 
 

51 -ปริญญาโท (บญัชีมหาบณัฑิต)  
 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
-DIRECTOR CERTIFICATION PROGRAM   
 167/2012 (DCP167/2012) 
-AUDIT COMMITTEE PROGRAM 45-2013  
 (ACP 45-2013) 
-CERTIFIED INTERNAL AUDITOR (CIA) 
NO.30858 

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 

59 -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    
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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 

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

34 -บญัชีบณัฑิต 
 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
-หลกัสูตร TLCA Executive Development 
Program (EDP) รุ่นที่ 15, สมาคมบริษทัจด
ทะเบียนไทย 
-หลกัสูตร CFO Certification Program รุ่นที่ 18, 
สภาวิชาชีพบญัชี 
 

- - 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 

62 -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 

 
 
 



เอกสารแนบ 1 
รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมและเลขานุการบริษทั    
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หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 

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 



เอกสารแนบ 2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
รายชื่อบริษัท 

บริษัทฯ 
บริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ บริษัท ส.ปศุสัตว์ จํากดั บริษัท เอส เค เค ฟู้ด จํากดั บริษัท มหาชัยฟู้ดโปรเซสซิ่ง จํากดั บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ (เนเธอแลนด์) บี.วี. 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ // X X X X 

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

3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ //          

4.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ //         

5.นายธนกฤต รุจิราโสภณ //     

6.นางสาวสายยน  สิริวราการ           

7.นายสุรินทร์  พลูสวสัดิ์           

8.นายชาคริต อนุสภา      

9.นายอนุชา  ชวกิจโกศล           

10.นายตวงศกัดิ์  นิภาพนัธ์           

11.นายบุญเอก  เตียงลดัดาวงศ ์   //       

12.นายลว้น  แสงทอง     //     

13.นายสุพจน์  ไทยสมบูรณ์     // //   

14.นายบุญมี  แกว้สะอาด     //     

15.นายชูชาติ  เดชยทุธชยั       //   

16.นายธงชยั  ขาํหาญ       //   

17.นายวโิรจน์  จิวธัยากรู         // 

18.Mr.Erik  Heringa         // 

หมายเหตุ:     X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร 



เอกสารแนบ 2 
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รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 
รายชื่อบริษัท บริษัทย่อย 

รายชื่อกรรมการ บริษัท ไทยโฮมฟู้ด (กรุงเทพฯ) จํากดั บริษัท ส.เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากดั บริษัท ทรีดฟีู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จํากดั 

1.นายเจริญ  รุจิราโสภณ X X   

2.นางนิรมล  รุจิราโสภณ // // // 

3.นายจรัสภล  รุจิราโสภณ // // X 

4.นายจรัญพจน์  รุจิราโสภณ // // // 

5.นายธนกฤต รุจิราโสภณ    

6.นางสาวสายยน  สิริวราการ // //   

7.นายสุรินทร์  พลูสวสัดิ์ //     

8.นายชาคริต อนุสภา //   

9.นายอนุชา  ชวกิจโกศล   // // 

10.นายตวงศกัดิ์  นิภาพนัธ์   //   

11.นายบุญเอก  เตียงลดัดาวงศ ์       

12.นายลว้น  แสงทอง       

13.นายสุพจน์  ไทยสมบูรณ์       

14.นายบุญมี  แกว้สะอาด       

15.นายชูชาติ  เดชยทุธชยั       

16.นายธงชยั  ขาํหาญ       

17.นายวโิรจน์  จิวธัยากรู       

18.Mr.Erik  Heringa       
หมายเหตุ:     X = ประธานกรรมการ    / = กรรมการ     // = กรรมการบริหาร 



เอกสารแนบ 3 
รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   
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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 
 



เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  
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- ไม่มี - 
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