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1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ก่อตังในปี
้
2521 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
กิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้ง และกังแช่
้ แข็ง ปั จจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 75 ล้ านบาท
ชาระเต็มมูลค่า 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสานักงานใหญ่ และโรงงานแห่ง
ที่ 1 ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตังอยู
้ ่เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตาบลบางริ น้ อาเภอเมือง จังหวัด
ระนอง 85000
บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด ตังอยู
้ ่ที่ 371 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา
อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ประกอบธุรกิจผลิตหมึก และปลาเพื่อการส่งออก ในเดือนพฤศจิกายน 2561
บริ ษัทฯได้ ย้ายฐานผลิตของ บริ ษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด มาอยู่โรงงานแห่งที่ 1 เนื่องจากปั ญหาพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังไม่ยุติ ทาให้ ลูกค้ าไม่สะดวกในการเดินทางไปเยี่ ยมชมหรื อตรวจสอบกระบวน
การผลิต จึงทาให้ มีการสัง่ ซื ้อในปริ มาณที่ลดลง อีกทังบริ
้ ษัทฯไม่สามารถจัดหาบุคลากรในระดับผู้บริ หารไป
ทางาน ณ โรงงานที่ปัตตานีได้ และการย้ ายฐานผลิตมาที่โรงงานแห่งที่ 1 สามารถควบคุมและบริหารจัดการซึ่ง
จะทาให้ ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลง
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯ ยัง ถื อ หุ้น ในบริ ษั ท ร่ ว มอี ก 1 แห่ง คื อ Kiang Huat Seagull Trading Frozen
Food Sdn. Bhd., ตังอยู
้ ใ่ นรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

1.1 วิสัยทัศน์ , กลยุทธ์ , ค่ านิยม และเป้ าหมายองค์ กร
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเล
แช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทัว่ โลก เช่น ญี่ปนุ่ ยุโรป และสหรัฐอเมริ กา ภายใต้ เครื่ องหมายการค้ า
ของบริษัทฯ เช่น SEA KING, SEA CHAMPION, SEA FLOWER เป็ นต้ น
เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความยัง่ ยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง ในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้ กาหนดวัตถุประสงค์(วิสยั ทัศน์), กลยุทธ์, ค่านิยมองค์กร, นโยบายการ
ดาเนินงาน และเป้าหมายองค์กร ดังนี ้
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วัตถุประสงค์ (วิสัยทัศน์ )
KST

คัดสรรอาหารคุ้มค่า น่าเชื่อถือ

กลยุทธ์
1. หาพั น ธมิ ต รทางการค้ าที่ มี ศั ก ยภาพทั ง้ ด้ านการผลิ ต และการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. พร้ อมปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ค่ านิยมองค์ กร
พัฒนาความรู้คทู่ กั ษะ ซื่อสัตย์สจุ ริต ทางานเป็ นระบบ ประสบผลสาเร็จด้ วยทีมงาน

นโยบายการดาเนินงาน
1. มุง่ เน้ นความสาคัญที่ลกู ค้ า ด้ วยการสร้ าง “ความสัมพันธ์และความพึงพอใจ” ให้ กบั ลูกค้ า
ทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต ทังลู
้ กค้ าภายนอกและลูกค้ าภายใน โดยที่ลกู ค้ าภายนอกคือผู้ที่
ซื ้อสินค้ าจากเรา ผู้มีสว่ นได้ เสีย และลูกค้ าภายในคือผู้ที่อยูใ่ นองค์กรและรับงานต่อจากเรา
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม
ประกอบด้ วย ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มสินค้ าหลากหลาย เพิ่มช่องทางจาหน่าย และ
เพิ่มพันธมิตรด้ านการผลิตและการตลาด
3. มุง่ เน้ นจริ ยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ โดยประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
4. บริ หารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อมให้ ได้ มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย
เข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้ องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
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เป้ าหมายองค์ กร
เป้าหมายองค์กร ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564 ) บริ ษัทฯกาหนดเป้าหมายองค์กร ดัง นี ้
“เพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขาย เพิ่มขึ ้นปี ละ 10-15% ในแต่ละปี ของปี 2562-2564

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ในปี 2560-2561 วัตถุดิบหลักของโรงงาน คือกุ้งเพาะเลี ้ยงมีปริ มาณเพิ่มขึ ้นส่งผลดีต่อการดาเนิน
ธุรกิจ แต่ราคาผันผวนมากเพราะความต้ องการของคู่แข่งและลูกค้ า บริ ษัทฯจึงได้ ปรับกลยุทธ์ การจัดซื อ้ โดย
ต้ องมีการวางแผนการจัดการซื ้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่าเพื่อเก็บ สต๊ อคแล้ วนามาผลิตในช่วงที่วตั ถุดิบมีราคาสูง
ทาให้ ผลดาเนินการในช่วงครึ่งปี หลังบริษัทฯสามารถเพิ่มรายได้ ทาให้ มีกาไรเพิ่มขึ ้น
ในปี 2561 จากการสารวจตลาดญี่ ปนซึ
ุ่ ่งเป็ นตลาดหลักของบริ ษัทฯ พบว่ามีการแข่ง ขันสูงมากและ
ลูกค้ าต้ องการซื ้อสินค้ าที่มีราคาถูกลง แต่เนื่องจากสินค้ าของบริษัทฯ ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและต้ นทุนการผลิตก็สงู ทา
ให้ ราคาไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ บริษัทฯ จึงมีแผนกลยุทธ์ที่จะออกสินค้ าหลากหลายภายใต้ แบรนด์ใหม่ๆ
ที่ จ ะต่อ สู้ใ นด้ า นราคาในตลาดที่ มี ก ารแข่ง ขัน สูง และในขณะเดี ย วกัน ได้ ว่ า จ้ า งผู้เ ชี่ ย วชาญมาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิต กรรมวิธีการผลิตที่สามารถจะเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุนด้ านแรงงานและมีการนาเครื่ องจักร
เข้ ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ได้ ใช้ งบประมาณปี 2561 ในการปรับปรุ งสานักงานและภูมิทศั น์เพื่อให้ พนักงานมี
พื ้นที่ทางานที่สะดวกสบายและส่งเสริ มบรรยากาศในการทางานที่ผาสุข ด้ วยงบประมาณ 12 ล้ านบาท และ
ได้ ทานวัตกรรมด้ านเทคโนโลยี โดยผลิตสินค้ าใหม่และเปิ ดตลาดใหม่ คือสินค้ ากุ้งต้ มที่ส่งออกไปที่ประเทศจีน
การผลิตสินค้ าใหม่นี ้ บริ ษัทฯได้ มีการนาเข้ าครื่ องจักร เช่น ชุดสายพานลาเลียงกุ้งและปอกกุ้ง, เครื่ องบรรจุถงุ
อัตโนมัติ, เครื่ องชัง่ อัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและทดแทนแรงงานที่จะขาดแคลนใน
อนาคต ตลอดจนพัฒ นาอุป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารที่ ทัน สมัย เช่น เครื่ อ งสแกนนิ ว้ , เพิ่ ม เครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ให้ เพียงพอต่อพนักงานผู้ใช้ งาน และพัฒนาระบบโปรแกรม ERP และโปรแกรมต่างๆ รวมทังระบบ
้
ฐานข้ อมูล เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 44 ล้ านบาท
เพื่ อให้ แผนการดาเนินการต่อเนื่ อง ในปี 2562 บริ ษัทฯ ตัง้ งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการปรั บปรุ ง
เครื่ องจักรระบบทาความเย็น และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 30 ล้ านบาท ในเบื ้องต้ น บริษัทฯ ยังได้
ทาสัญญาสร้ างแผงโซลาร์ รูฟขนาด 1 MW กับ บริ ษัท อีโตชู จากัด เพื่อลดค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานไฟฟ้าและเพิ่ม
การใช้ พลังงานสะอาด โดยวางแผนที่จะติดตังในปี
้
2562
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ในด้ านการรบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ ได้ จดั ผังองค์กรใหม่ โดยจัดสายงานในการบังคับบัญชาให้
ส่งเสริ มและสนับสนุนการดาเนินงานให้ บรรลุเป้าหมาย สาหรับแผนพัฒนาบุคคลากรบริ ษัทฯ ได้ ส่งกรรมการ
บริ ษัทฯ เข้ าอบรมตามหลักสูตร IOD และจัดโครงการฝึ กอบรมให้ ความรู้ กับพนักงานทุกระดับ เช่น อบรม
TQM, ความเข้ าใจภาพรวมของกระบวนการทางาน (SIPOC), QUALITY TOOLS, AUTOGENIC เป็ นต้ น
ในปี 2560 บริ ษัทฯได้ จดั ส่งแบบประเมินตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น เพื่อขอเข้ า
รับรองในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตั ิฯมีมติปรับสถานะของบริ ษัท ฯไปสู่การเว้ นวรรคเข้ าร่ วมโครงการเป็ นเวลา 6 เดือน (Black Out) นับจาก
วันที่ได้ มติ (วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561) ต่อมาในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้ ยื่นหนังสือขอเข้ าร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ ใหม่ และได้ รับอนุมตั ิในวันที่ 26 กันยายน 2561 มีระยะเวลาการ
ดาเนินงาน 18 เดือน คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ในปี 2561 บริ ษัทฯได้ จดั ตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตามแนวปฏิ บัติตาม “หลักการกากับดูแลกิจ การที่ ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 ” โดย
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ เสนอให้ บริ ษัทฯ ประกาศนโยบายบริ หารความเสี่ยงเมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม

2561 และได้ เริ่มทาการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจเบื ้องต้ นรวม 63 รายการ
และอยูใ่ นระหว่างการจัดทามาตรการควบคุมเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงดังกล่าว ให้ ลงมาอยูใ่ นระดับที่ยอมรับ
ได้
ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวน เรื่ องอัตราค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระประจาปี 2562 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้
นอกจากนี ้ยังได้ เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ตลอดจนได้ เสนอวิธีการและแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่อสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั บริษัทฯด้ วย
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KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ
บริ ษั ท ร่ ว มของบริ ษั ท ฯ คื อ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรั ฐ ซาบาห์
ประเทศมาเลเซีย ดาเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ คือ ผลิตกุ้งแช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย, ยุโรป
และสหรัฐอเมริกา
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯและ
บริษัทร่วมฯ ดังแสดงในแผนภูมิข้างล่างนี ้
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 75 ล้ านบาท
ถือหุ้น 99.96%

ถือหุ้น 40.00%

บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด
ทุนจดทะเบียน 70 ล้ านบาท

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.

ทุนจดทะเบียน Rm 8.55 ล้ าน

1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริ ษัทร่วมฯ มีความเป็ นอิสระใน
ด้ านการบริ หารงาน โดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมฯจะเป็ นผู้กาหนดนโยบายการ
ดาเนินงาน และให้ ฝ่ายบริ หารและฝ่ ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆที่กาหนดขึ ้น ที่ผา่ นมาการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมฯไม่ได้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯมีการกาหนดนโยบายการทารายงานที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนินธุรกิจ
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
ปี 2561
ดำเนินกำร %กำรถือหุ้น
สายผลิตภัณฑ์
โดย
ของบริษัทฯ

กุ้งและกังแช่
้ แข็ง
หมึกและปลาแช่แข็ง

ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

%

-

1,882

59.34

2,002

58.08

1,962

56.82

TPT

99.96%

1,290

40.66

1,445

41.92

1,491

43.18

3,172

100

3,447

100

3,453

100

CHOTI
TPT

2.1

ล้ านบาท

ปี 2559

CHOTI

รวมมูลค่ าทัง้ สิน้
หมายเหตุ

%

ปี 2560

หมายถึง
หมายถึง

บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด (บริ ษัทย่อย)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนันจะมี
้ ก้ งุ และกังเป็
้ นวัตถุดิบ โดยเริ่มจากการนากุ้งและกังสดที
้ ่จดั ซื ้อ
มาผ่านกระบวนการแปรรูปเบื ้องต้ น มีทงแบบคงสภาพไว้
ั้
ทงหั
ั ้ ว เอาหัวออก หรื อปอกหัวและเปลือกออก ให้ เป็ น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ หลังจากนันจะน
้
าไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตาม
เทคนิคเพื่อจะได้ ถนอมรักษาคุณค่าและรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริ โภค ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็ น
1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุ้งที่อยูใ่ นสภาพธรรมชาติที่มีหวั เปลือกและหางอยูค
่ รบ
2. HEADLESS คือ กุ้งที่ถก
ู เด็ดหัวออก แต่ลาตัวยังมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ
3. PEELED คือ กุ้งที่เอาหัวและเปลือกออกทังตั
้ ว แล้ วมีทงชนิ
ั ้ ดชักไส้ (DEVEINED) และไม่ชกั ไส้
(UNDEVEINED)
4. กุ้งยืด คือ นากุ้งมาปอกเปลือกไว้ หาง และจัดรู ปให้ ก้ งุ ยืดตรง
5. กุ้งชุบเกล็ดขนมปั ง คือ นากุ้งมาปอกเปลือกไว้ หาง จัดรูปให้ ก้ งุ ยืดตรงและชุบเกล็ดขนมปั ง
6. Live Shrimp คือ การนากุ้งจากบ่อส่งถึงโรงงานผลิตในสภาพที่มีชีวิต ทาความสะอาดและฟรี ซเพื่อ
รักษาสภาพความสดให้ เร็วที่สดุ

7.

กุ้งต้ มแช่แข็ง คือการนากุ้งมาทาการต้ มทังตั
้ ว คัดขนาด ฟรี ซ เคลือบน ้าเย็นและบรรจุกล่อง
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

สาหรับลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท ย่อยของบริ ษัทฯ มีหมึกและปลาเป็ นวัตถุดิบหลัก สินค้ า เป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแช่เยือกแข็ง โดยใช้ เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้ เพื่อคงคุณค่าและสภาพความสดของ
ผลิตภัณฑ์ให้ มากที่สดุ การผลิตอยู่ภายใต้ มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และได้ รับการยอมรั บและเชื่ อถื อจากลูกค้ าต่ างประเทศ ผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตจะเป็ นอาหารทะเลแช่เยื อกแข็ง
ซึง่ ประกอบไปด้ วย หมึกกล้ วย หมึกกระดอง หมึกสาย หมึกหอม และปลาต่าง ๆ ตามที่ลกู ค้ าสัง่
สิทธิประโยชน์ ในการส่ งเสริมการลงทุน
ในปั จจุบนั สิทธิ ประโยชน์ในด้ านการส่งเสริ มการลงทุนของบริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จากัด
(มหาชน) สิ ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2557 สาหรับบริ ษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟูดส์ จากัด สิทธิประโยชน์ฯ สิ ้นสุดลงเมื่อ
พฤศจิกายน 2558
(ก) การผลิต
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทังสิ
้ ้น 3 แห่ง แบ่งเป็ นของบริษัทฯ 2 แห่ง
และบริ ษัทย่อ ยฯอี ก 1 แห่ง ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษั ท ย่อยฯมี ก าลัง ผลิ ต รวมทัง้ สิ น้ 26,940 ตัน
มีรายละเอียดดังนี ้
2561

กาลังการผลิต (ตัน)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ (ปั ตตานี)
ปริมาณการผลิต (ตัน)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ (ปั ตตานี)
การใช้ กาลังการผลิต (%)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ (ปั ตตานี)
อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (นาหม่อม)

บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ (ปั ตตานี)

2560

2559

9,495

8,040

16,500

4,145

4,506

4,506

13,300

13,300

13,300

5,419

5,211

3,846

2,976

2,486

1,725

4,494

8,164

7,112

57.00

64.81

23.31

71.80

55.17

38.28.

33.79

61.38

53.47

3.86

35.49

33.08

19.71

44.12

(44.95)

14.79

5.57
33.28
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ที่ตงั ้ โรงงาน (นาหม่ อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
ที่ตงั ้ โรงงาน (ระนอง)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (สาขาระนอง)
ที่ตงั ้ โรงงาน (ปั ตตานี)
บจก.เทพพิทกั ษ์ซีฟูดส์

: เลขที่ 4/2 หมูท
่ ี่ 3 ถนนสายเอเซีย 43

ตาบลนาหม่อม

อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
: เลขที่ 93/17-18 หมูท
่ ี่ 5 ถนนสะพานปลา ตาบลบางริน้
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
: เลขที่ 96/22 หมูท่ ี่ 8 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา
อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี 94000

หมายเหตุ โรงงานที่ปัตตานีได้ มีการย้ ายฐานการผลิตมาที่โรงงานอาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561
(ข) ขัน้ ตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบที่รับซือ้ เข้ ามาหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผ่าน QC แล้ วจะนาไปทาความ
สะอาด ผ่านการชัง่ น ้าหนักด้ วยเครื่ องชัง่ อัตโนมัติ คัดขนาด และลาเลียงวัตถุดบิ ลงบนสายพานเข้ าสูก่ ารแปรรูป
ตามชนิดของผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ หลังจากแปรรู ปขัน้ แรกแล้ วจะนาไปปรุ งแต่ง , ชั่งนา้ หนัก, เรี ยงบรรจุและฟรี ซ
แช่แข็งที่ความเย็น -40◦C, นาเข้ าห้ องเก็บสินค้ า และจัดจาหน่ายไปยังต่างประเทศ (ขันตอนการผลิ
้
ตได้ แสดง
ไว้ ในแผนภูมิที่1)
ระบบแช่ เยือกแข็งที่บริษัทใช้ ในปั จจุบันมีอยู่ 3 ระบบ คือ
1. ระบบผลิตภัณฑ์ที่เป็ น Block โดยนาผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเติมน ้า เข้ าแช่เยือกแข็งกับตู้ Contact
Plate Freezer โดยการแลกเปลี่ยนความร้ อนโดยผ่านการสัมผัสระหว่างแผ่น Plate กับถาด
สินค้ า
2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการนาผลิตภัณฑ์ใส่ถาดเข้ าไปในเครื่ องแช่
เยือกแข็งที่ใช้ ลมหมุนเวียน
3. ระบบ IQF เป็ นการแช่แข็งอาหารทะเลสดและกึ่งสาเร็ จรูปแบบเป็ นชิ ้นๆ
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ ว จึงนาออกไปบรรจุถงุ พลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็ง
แล้ ว น าเก็ บ เข้ า ห้ อ งเก็ บ แช่แข็ ง ( Cold Storage Room) ในอุณ หภูมิ -20 ◦C เพื่ อ รอการจ าหน่า ยและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์ที่ทาการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ นาน 12-24 เดือน
สาหรับบริ ษัทย่อยฯของบริ ษัทฯ หลังจากได้ รับวัตถุดิบก็มีกระบวนการผลิตสินค้ าที่ไม่แตกต่างจาก
บริษัทฯมากนัก ซึง่ ได้ แสดงกระบวนการผลิตไว้ ในแผนภูมิที่ 2 และแผนภูมิที่ 3
อุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแช่ แ ข็ ง เป็ นอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ แรงงานเข้ มข้ น ( Labor intensive)
ขณะเดียวกันยังใช้ เทคโนลโลยีการผลิตเพิ่มขึ ้น บริษัทฯจึงได้ มีการนาเข้ าเครื่ องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้ นทุนในการผลิตที่สามารถทาให้ แข่งขันได้ เช่น ระบบสายพานที่ลาเลียงวัตถุดิบผ่านระบบการล้ างทาความ
สะอาดและสะเด็ดน ้าและส่งต่อเข้ าเครื่ องชัง่ อัตโนมัติ เพื่อบันทึกน ้าหนักและส่งตรงไปยังระบบคานวณต้ นทุน
และวัตถุดิบก็จะถูกลาเลียงสู่เครื่ องคัดขนาดที่มีความแม่นยาในการคัดแยก ทาให้ ลดการใช้ พนักงาน รวมทังมี
้
ความแม่นยาเพิ่มมากขึ ้น ด้ วยระบบการลาเลียงที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้ การควบคุมเวลาและอุณหภูมิของ
วัตถุดบิ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินค้ าดีขึ ้น จะเห็นได้ วา่ บริษัทฯได้ มีการลงทุนในการนาเข้ า
เครื่ องจักรปี 2561 เป็ นเงิ น 44 ล้ านบาท ในขัน้ ต้ นและมี แผนที่ จ ะดาเนิ นการต่อ เนื่ องในปี 2562 เพื่ อ
เตรี ยมพร้ อมในการรองรับคาสัง่ ซื ้อที่จะเพิ่มมากขึ ้นเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

แผนภูมิท่ ี 1 ขัน้ ตอนการผลิตกุ้งและกัง้ แช่ เยือกแข็ง
รับวัตถุดบิ ที่มีคุณภาพ
ทาความสะอาด,คัดขนาด,แบ่ งเกรด
เตรียมวัตถุดิบเบือ้ งต้ น
(หักหัวกุ้ง หรื อ ปอกเปลือก หรื อ ผ่าหลัง)
ทำควำมสะอำด

ผลิตวัตถุดบิ แช่ แข็ง

ผลิตกุ้งต้ ม (กุ้งขำว)

ผลิตสินค้ ำแช่ แข็ง

ชั่งนา้ หนัก

ต้ มกุ้งในนา้ เกลือ

ปรุ งแต่ ง / เติมรส

ลงบล็อก / ฟรีซเป็ นตัว
ฟรีซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภณ
ั ฑ์
(ใส่ถงุ (ไม่ปิดผนึก))
เข้ าห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจาหน่ ายในประเทศ

Cooling

ชั่งนา้ หนัก
ลงบล็อก / เรียงลงถาด / ฟรีซเป็ นตัว

บรรจุ

นำเข้ ำฟรีซ (-40◦C)

ฟรีซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภณ
ั ฑ์

บรรจุลงกล่ อง
เข้ าห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจาหน่ ายต่ างประเทศ
จัดจาหน่ าย
ต่ าง/ในประเทศ
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แผนภูมิท่ ี 2 ขัน้ ตอนการผลิตหมึกแช่ เยือกแข็ง
รับวัตถุดิบ
ทาความสะอาด
แปรรูปขันต้
้ น
ทาความสะอาด
คัดขนาดแบ่งเกรด
ชัง่ น ้าหนัก
เรี ยงลงถาด
แช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C)
บรรจุหีบห่อ

เก็บในห้ องเย็นที่อณ
ุ หภูมิ < -20 ◦C
ส่งออก
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แผนภูมิท่ ี 3 ขัน้ ตอนการผลิตปลาแช่ เยือกแข็ง
รับวัตถุดิบ
ทาความสะอาด

แปรรูปขันต้
้ น
เรี ยง
แช่แข็งที่อณ
ุ หภูมิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C)
ชัง่ น ้าหนัก
บรรจุหีบห่อ
เก็บในห้ องเย็นที่อณ
ุ หภูมิ < -20 ◦C
ส่งออก
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาด
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ยัง คงรั ก ษาระดับ มาตรฐานและเน้ น คุณ ภาพสม่ า เสมอโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ก้ งุ กลุ่มลูกค้ าหลักคือตลาดญี่ ปนุ่ ส่วนผลิตภัณฑ์หมึกกลุ่มลูกค้ าหลักคือตลาดยุโรป ขณะเดียวกัน
บริษัทฯได้ มีการขยายตลาดไปยังแถบเอเซียมากขึ ้นโดยเฉพาะจีนรวมถึงตลาดในประเทศ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้
หลากหลายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้ างขึ ้น
สาหรับปี 2561 สินค้ าอาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้งและหมึกยังคงแข่งขันรุนแรงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลกซบเซา การสัง่ ซื ้อน้ อยลงและค่าเงินบาทที่ผนั ผวน การแข่งขันด้ านราคาจาก
ประเทศคูแ่ ข่ง เช่น อินโดเนเซีย และอินเดีย ทาให้ ภาพรวมของไทยลดลง โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง
ถึง 35% แต่บริษัทฯยังคงรักษาปริมาณการส่งออกใกล้ เคียงปี 2560 ได้ ทังนี
้ ้เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีและ
ยาวนานที่มีต่อลูกค้ าโดยเฉพาะสินค้ าของบริ ษัทฯแบรนด์
ส่งออกไปยังประเทศญี่ปนุ่ ตังแต่
้ เริ่มต้ นผลิตจนถึงปัจจุบนั

Sea King

เป็ นสินค้ าแบรนด์อนั ดับที่ 1 ที่บริ ษัทฯ

สัดส่วนปริ มาณการส่งออกสินค้ าปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง
ไปยังตลาดญี่ปนุ่ ร้ อยละ 58 ตลาดยุโรปร้ อยละ 35 ตลาดสหรัฐอเมริการ้ อยละ 1 และตลาดอื่นๆ ร้ อยละ 6
สัดส่ วนการจาหน่ ายแยกตามประเทศ (%)
ประเทศ

2558

2559

2560

2561

ญี่ปนุ่

56

52

55

58

ยุโรป

34

36

36

35

สหรัฐอเมริกา

5

3

2

1

อื่นๆ

5

9

7

6

กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ให้ ความสาคัญเรื่ องคุณภาพสินค้ าเป็ นอันดับหนึ่ง ดังนัน้ จึง ให้
กลยุทธด้ านการคัดเลือกวัตถุดิบเริ่ มต้ นที่มีคณ
ุ ภาพสูง และเข้ มงวดในการควบคุม ต้ นทุนในกระบวนการผลิต
ทุกขันตอน
้
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

2. มีการจัดทา Brand ใหม่เพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการตลาดที่มีการแข่งขันสูง
3. การส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรงตามคาสัง่ ซือ้ ทังในเรื
้ ่ องคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความ
ซื่อสัตย์ตอ่ ลูกค้ า
4. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ซึ่งลูกค้ าหลักของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้ าที่มีการติดต่อซือ้ ขาย
กันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า โดยวิเคราะห์ทงั ้ ในด้ านคุณภาพสินค้ าและการ
ให้ บริการ เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุด
(ข)

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้ างสูงทัง้ ในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งที่สาคัญคือ
อินโดนีเซีย อินเดีย เอควาดอร์ เวียดนาม ซึง่ ประเทศเหล่านี ้มีข้อได้ เปรี ยบในด้ านพื ้นที่จบั สัตว์น ้าทะเล ซึง่ มีเนื ้อที่
ในการใช้ เพาะเลี ้ยงกุ้งที่มากกว่า และมีค่าแรงที่ต่ากว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็ยงั มีข้อได้ เปรี ยบในด้ านของ
เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเลี ย้ ง การป้อ งกัน โรคต่า งๆที่ เ กิ ด กับ กุ้ง ท าให้ ผ ลผลิ ต ที่ ไ ด้ สูง กว่ า เดิม นอกจากนี ร้ ะบบ
สาธารณูปโภคขันพื
้ ้นฐานและระบบการขนส่งที่ดี และแรงงานที่มีคณ
ุ ภาพ ทาให้ สามารถผลิตสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ
และได้ มาตรฐาน ทาให้ ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้
ตลาดหลัก อาหารทะเลแช่แข็งที่นาเข้ าจากประเทศไทยกว่าร้ อยละ 90 คือสหรัฐอเมริ กา ญี่ ปนุ่
และยุโรป ส่วนตลาดอื่น รองลงมาคือ ออสเตรเลีย อียิปต์ และอื่นๆ เป็ นต้ น
ในปี 2561 จากการที่เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้งเริ่ มปรับปรุ งกรรมวิธีในการเลี ้ยงกุ้งมาเป็ นแบบระบบปิ ด
และพยายามปรับปรุงจัดการเกี่ยวกับการเลี ย้ งกุ้งให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น เพื่อจะได้ ผลผลิตต่อไร่ที่สงู ขึ ้น แต่
ปริ มาณผลผลิตของกุ้งที่ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ก็ไม่เพียงพอต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ
อีกทังยั
้ งทาให้ ราคาวัตถุดบิ ปรับตัวสูงขึ ้น นอกจากนี ้ประเทศคูแ่ ข่งที่สาคัญ เช่น เวียดนามและอินโดยนีเชีย เริ่ม
กลับมามีมผลผลิตการเลีย้ งกุ้งได้ อีกครัง้ หลังจากเกิดปั ญหาโรคระบาดในปี ก่อนหน้ านี ้ ส่งผลให้ การแข่ งขัน
ทางด้ านการตลาดในด้ านราคาขายสินค้ ามีความรุ นแรงมากขึ ้น แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานในการผลิตสินค้ า
ของบริษัทฯก็ยงั ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเป็ นอย่างดี
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สาหรับบริ ษัทย่อย ซึ่งตลาดหลักคือยุโรปต้ องประสบกับปั ญหาเรื่ องการทาประมงผิดกฎหมาย
(IUU Fishing) ทาให้ เรื อประมงที่ จะออกไปจับสัตว์นา้ ได้ ยากขึน้ ส่งผลกระทบโดยตรง รวมถึงขัน้ ตอนการ
ส่งออกที่ต้องใช้ เอกสารประกอบและระยะเวลาในการยื่นเอกสารเพิ่มมากขึ ้น ล้ วนเป็ นปัจจัยที่ทาให้ ลกู ค้ ามีการ
ชะลอคาสัง่ ซื ้อจนถึงยกเลิกคาสัง่ ซื ้อบางส่วน ทาให้ บริษัทต้ องดาเนินการย้ ายฐานการผลิตบริ ษัทย่อยมายังที่ตงั ้
โรงงาน 1 เพื่อลดต้ นทุนในการผลิตและเพิ่มช่องทางในการแข่งขัน

2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์ หรื อบริกำร
(ก) การจัดหาวัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดิบ
สาหรับบริ ษัทฯวัตถุดิบหลักๆ ที่ใช้ ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดา ซึ่งเป็ นกุ้งจากการ
เพาะเลี ้ยง โดยสัดส่วนการซื ้อกุ้งจากการเพาะเลี ้ยง ปี 2561 อยูท่ ี่สดั ส่วนเกือน 100%
แหล่งที่มาของวัตถุดบิ กุ้งบริษัทฯ ไม่ได้ พงึ่ พาการซื ้อวัตถุดบิ กุ้ง จากผู้จาหน่ายรายใดเกินร้ อยละ 30 ของ
มูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดบิ กุ้ง โดยบริษัทฯจัดซื ้อจากแหล่งต่างๆ 3 ลักษณะหลัก ๆ ดังนี ้
1. จากนายหน้ าแพปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ที่ส่งวัตถุดิบกุ้งเข้ ามาขายที่โรงงานโดยตรง และ

2.

3.

ผ่านการคัดเลือกเป็ นผู้สง่ มอบวัตถุดบิ กุ้งที่ดี (Approved Vendor List) ประมาณ 70-80 ราย
โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ ที่เป็ นที่ตงของแพต่
ั้
าง ๆ
จากฟาร์ มเพาะเลี ้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ และภาคกลางบางส่วน เช่น
ระนอง ชุมพร พังงา สุราษฎร์ ธานี กระบี่ ตรัง สตูล นครศรี ธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็ นต้ น
ในส่วนของวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริ ษัทจะสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิต
โดยตรง

- การจัดหาวัตถุดบิ กุ้งเพื่อจาหน่าย
บริ ษัทฯซือ้ วัตถุดิบกุ้งเข้ ามาผลิตเพื่อส่งออกประมาณเกื อบทัง้ หมด ยกเว้ นวัตถุดิบกุ้งที่ไม่ได้
มาตรฐานสาหรับการผลิต ซึง่ มีเป็ นส่วนน้ อยบริษัทฯจะจาหน่ายออกสูต่ ลาดภายในประเทศในทันที
- สัดส่วนการซื ้อวัตถุดบิ กุ้งในประเทศและต่างประเทศ
ในปี 2561 บริ ษัทฯจัดซื ้อวัตถุดิบกุ้งจากภายในประเทศถึง 99% (*ผู้ส่งมอบวัตถุดิบกุ้งที่ดี เป็ น
การประเมินผลของผู้ขายวัตถุดิบกุ้งในด้ านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้ างและเชื ้อจุลินทรี ย์ปนเปื อ้ น) เพราะ
มาตรฐานในการเลี ้ยงกุ้งของประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้ างสูงมาก
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- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดบิ กุ้ง
จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS ในการเพาะเลี ้ยงกุ้งในปี 2561 พบน้ อยมาก มี
ประปรายและไม่ระบาดทาให้ เกษตรกรมีปริ มาณผลผลิตเพิ่มขึ ้นต่อการลงลูกกุ้ง 1 ล้ านตัว จากเดิมปี
2560 เฉลี่ยการลงลูกกุ้ง 1 ล้ านตัวได้ ผลผลิตกุ้งในขนาด 60-80 ตัว 7.5 ตัน ในปี 2561 ได้ เฉลี่ย 7.8 ตัน
แต่รูปแบบการเลี ้ยงต้ องเพิ่มต้ นทุนสูงขึ ้นกว่าเดิม 10-20 % เนื่องจาก 1 บ่อเลี ้ยงกุ้ง จะใช้ บอ่ พักน ้า, บ่อ
บาบัด 1-2 บ่อ จากเดิมใช้ ไม่เกิน 1 บ่อ และต้ องใส่สารฆ่าเชื ้อ และวิตามินเพิ่มขึ ้น ทาให้ พื ้นที่การเลี ้ยงกุ้ง
ในปี 2561 ลดลง และทาให้ ต้นทุนการดาเนินงานสูงขึ ้น ประกอบกับสถานการณ์ตลาดสหรัฐอเมริกา ที่มี
สัดส่วนมากกว่า 40`% ของตลาดทังหมด
้
ซื ้อสินค้ ากุ้งจากไทยน้ อยลงมากจากลาดับที่นาเข้ าจากไทย ปี
2560 อยู่ที่ลาดับ 3 ในปี 2561 อยู่ลาดับ 4 และปริ มาณลดลงกว่า 30% จึงทาให้ บางช่วงที่ ผลผลิ ต
ออกมามาก แต่ความต้ องการน้ อยลง 30% จึงเป็ นโอกาสที่ทางบริษัทฯ สามารถซื ้อวัตถุดบิ ได้ ราคาเฉลี่ย
ต่ากว่าปี 2560 (ราคาเฉลี่ย 2561 ราคา 143.80 บาท เทียบกับราคาเฉลี่ยปี 2560 อยู่ที่ 173.42 บาท)
อย่างไรก็ตามปี 2561 พบว่าตลาดกุ้งจีน ขยายตัวค่อนข้ างสูงกว่าปี 2560 ทาให้ บางช่วงราคาวัตถุดิบ
มีการปรับราคาสูงกว่ากุ้งสดปกติ 15-25 บาท/กก. ทาให้ ราคากุ้งที่ขนาดใหญ่กว่า 70 ตัว/กิโลกรัม ที่
เกษตรกรเน้ นขายเป็ นกุ้งสดก่อน ราคาจึงค่อนข้ างที่จะสูงในบางเดือน

1.

2.

แหล่งที่มาของวัตถุดบิ ได้ แก่
จากผู้ส่งสินค้ า นายหน้ า แพปลาต่าง ๆ ซึ่งนาสินค้ ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบ
ทุกจังหวัดที่ตดิ ชายทะเลทังฝั
้ ่งอ่าวไทยและอันดามัน
ซื ้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรื อประมงทาการจับ ณ ท่าเรื อมหาชัย
ผู้จาหน่ายวัตถุดิบหมึกให้ แก่บริ ษัทย่อยมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริ ษัทย่อยฯ ไม่มีการ
พึง่ พาผู้จาหน่ายวัตถุดบิ หมึก รายใดเกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดซื ้อวัตถุดบิ หมึก

ข. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมจำกกระบวนกำรผลิตหรื อกำรกำจัดวัตถุดบิ เหลือใช้
-กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทฯมีมลพิษต่างๆซึ่งประกอบด้ วย (1) เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งวันละประมาณ 5-10 ตัน ขายได้
ทัง้ หมดโดยมีมาตรการให้ ผ้ ูรับเหมาปรับปรุ งรถไม่ให้ นา้ หัวกุ้งหกเรี่ ยราดระหว่างขนส่งรวมทัง้ ให้ มีผ้าใบคลุม
ด้ านบนของรถเพื่อป้องกันเปลือกกุ้งหัวกุ้งปลิวออกมาด้ วย (2) นา้ เสียวันละประมาณ 1,000 ลบ.เมตร (3)
ขยะมูลฝอยประมาณ 500 กิโลกรัมต่อวัน ได้ ให้ ผ้ รู ับเหมามาขนเศษอาหารไปเลี ้ยงสุกรและว่าจ้ างเทศบาลขน
ขยะมูลฝอยไปทิ ้งให้ (4) เศษกระดาษสานักงานและกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ มีปริมาณไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อวัน
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ซึง่ นามาเข้ าเครื่ องย่อยและขายได้ ทงหมด
ั้
(5) ขยะอันตราย เช่นหลอดไฟฟลูโอเรสเซนส์และผ้ าเช็ดน ้ามันเครื่ อง
ฯลฯ ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อปี ซึง่ ได้ ทาการจัดเก็บรายงาน และขนย้ ายตามกฎหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด (6) มลพิษทางอากาศจากปล่องบอยเลอร์ ซึ่งใช้ น ้ามันเตาเป็ นเชื ้อเพลิงและเครื่ อง
กาเนิดไฟฟ้าสารอง 4 ชุดซึ่งใช้ น ้ามันดีเซลเป็ นเชื ้อเพลิงซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ไอเสียที่ออกจากปล่องไม่เกินค่า
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด (7) ไอเสียจากรถยกดีเซลขนถ่ายวัตถุดิบ 4 คันซึ่งได้ จัดซือ้ นา้ มัน ไบโอดีเซล
B100 มาแทนน ้ามันดีเซลปี ละ 4,000 - 5,000 ลิตร เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและส่งผลกระทบที่ดีตอ่ สุขภาพ
ของพนักงาน (8) สิ่งปฏิกูลจากห้ องส้ วมปี ละประมาณ 1,000 ลบ.เมตรได้ วา่ จ้ างรถผู้รับเหมาสูบไปทิ ้ง
มลพิษทางน ้าหรื อนา้ เสียนับเป็ นมลพิษที่มีปริ มาณสูงที่สุดโดยมีปริ มาณสูงสุดวันละ1,000 ลบ.เมตร ค่า
ความสกปรก ( BOD5) ประมาณ 1,500 ppm บริ ษัทจึงได้ ออกแบบสร้ างระบบบาบัดนา้ เสียประกอบด้ วยถัง
ปฏิกิริยา Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)ซึ่งใช้ จุลินทรี ย์ที่ไม่ใช้ อากาศ แล้ วบาบัดต่อเพื่อกาจัด
ไนโตรเจนและความสกปรกด้ วยถังปฏิกิริยา CN/DN (Completed Nitrification /Denitrification) และสุดท้ ายใช้
บึง ประดิษฐ์ ( Wet Land) เพื่ อกาจัดตะกอนแขวนลอยและสิ่ง สกปรกก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง นา้ ธรรมชาติ ซึ่ง
คุณลักษณะของนา้ ทิง้ โดยเฉลี่ยดีกว่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกรายการ มีผ้ ูควบคุมระบบและ
ผู้ปฏิบตั ิงานประจาเครื่ องครบถ้ วนและได้ จัดส่งตั วอย่างนา้ ไปวิเคราะห์ จัดได้ จดั ทารายงานส่งส่วนราชการที่
เกี่ ยวข้ องตามกาหนดเวลา นอกจากนัน้ ยังมีการติดตังเครื
้ ่ องวัด BOD On-line ตามข้ อกาหนดของกระทรวง
อุตสาหกรรมด้ วย
ผลการดาเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาคุณลักษณะของนา้ ทิง้ ที่ ผ่านระบบบาบัดดีกว่าค่ามาตรฐานที่
กฎหมายกาหนดทุกประการ ดังผลการวิเคราะห์เฉลี่ยย้ อนหลัง 3 ปี ดังนี ้
รายงานค่าเฉลี่ยคุณลักษณะของน ้าทิ ้งออกนอกโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2559
ค่ ามาตรฐานกรมโรงงาน
ค่ านา้ ทิง้ ออกนอกโรงงาน
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ค่าpH
ค่าSS
ค่า BOD5 (ppm)
ค่า COD (ppm)

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน

5.5-9.0
50
20
120

7.63
10.29
3.58
23.96

7.40
1
2.10
25

7.00
1.85
20
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บริษัทไม่มีข้อร้ องเรี ยนหรื อข้ อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้ อมแต่อย่างใด นอกจากนันบริ
้ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาจากโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเข้ ามาศึกษาเยี่ยมชมและดาเนินการเก็บตัวอย่างและทาวิจยั
ต่างๆ ด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยเฉลี่ยปี ละ 8-12 สถาบัน และยังได้ แจกจ่ายพันธุ์ปลาทับทิมที่เลี ้ยงไว้ ในบ่อบาบัดน ้า
เสียสุดท้ ายซึง่ เป็ นปลาที่ขยายพันธุ์เองได้ ให้ กบั อบต.นาหม่อมและชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่องอีกด้ วย

2.4

งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการระยะยาว จึงไม่มีงานที่ยงั ไม่

ส่งมอบ

3. ปั จจัยความเสี่ยง
บริ ษัทฯได้ แต่ตงคณะกรรมการบริ
ั้
หารความเสี่ยงขึน้ เมื่ อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อทาหน้ าที่
กาหนดนโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงให้ ครอบคลุมทังองค์
้ กร รวมทังก
้ ากับดูแลให้ มีกระบวนการบริ หาร
จัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ ประกาศ
นโยบายด้ านการบริ หารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 มีการประชุมไป 2 ครัง้ และเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ด้ านการบริ หารความเสี่ยงมาอบรมให้ ความรู้ แก่คณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม

2561 จากนันได้
้ เริ่มทาการประเมินความเสี่ยงด้ านต่างๆ 8 ด้ าน ประกอบด้ วย (1.) ด้ านการขาย (2.) ด้ าน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ด้ านทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม (3.) การปฏิบตั ิตามกฏหมายและ
ระเบียบข้ อบังคับของทางราชการ (4.) การทาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ และละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา (5.)
เหตุการณ์ รุนแรงและภัยพิบตั ิต่างๆ (6.) ด้ านต้ นทุนการผลิต (7.) ด้ านการพัฒนาขีดความสามารถและ
ทรัพยากรบุคคล (8.) ด้ านการเงิน รวม 63 รายการ และอยู่ในระหว่างการกาหนดมาตรการเพิ่มเติม บาง
รายการเพื่อลดผลกระทบความเสี่ยงให้ ลงมาอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
ปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่ งผลกระทบต่ อบริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่ อยฯ มีดังนี ้
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3.1 ความเสี่ยงจากการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ
บริษัทฯทาการจัดซื ้อวัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี ้ยงมากกว่า 90% ซึง่ แบ่งเป็ นการจัดซื ้อจากบ่อเลี ้ยงโดยตรง
และการจัดซื ้อผ่านแพกุ้งหรื อนายหน้ า ในปี 2561 การระบาดของโรค EMS ในการเพาะเลี ้ยงกุ้งมีน้อยมาก
ทาให้ เกษตรกรมีผลผลิตจากการเลี ้ยงกุ้งสูงกว่าปี 2560 ซึ่งมีคา่ เฉลี่ย 7.5 ตัน เพิ่มเป็ น 7.8 ตัน ต่อลูกกุ้ง 1
ล้ านตัว แต่รูปแบบการเลี ้ยงได้ เปลี่ยนไป เช่น ต้ องมีบ่อพักน ้าและบ่อบาบัดตลาดจนต้ องใช้ สารฆ่าเชือ้ และ
วิตามินเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ พื ้นที่การเลี ้ยงลดลงและต้ นทุนการเลี ้ยงสูงขึ ้น
การบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯได้ ทาการวางแผนการซื ้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ามาเก็บสต๊ อคไว้ ในห้ องเย็นประมาณ 1,000
ตัน เพื่อนามาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ในช่วงที่วัตถุดิ บมีราคาสูงทาให้ ในปี 2561 บริ ษัทฯสามารถจัดซื ้อกุ้งได้ ใน
ราคาเฉลี่ย 143.80 บาทต่อกิโลกรัม ต่ากว่าปี 2560 ที่ราคาซื ้อเฉลี่ย 173.42 บาทต่อกิโลกรัม
สาหรั บหมึกซึ่ง เป็ น วัตถุดิบ หลักของบริ ษั ทย่อ ยนั น้ เป็ น สิน ค้ า ประมงซึ่ง มี ค วามผัน ผวนมากทัง้
ปริ มาณและราคา อีกทัง้ ปั ญหาการห้ ามทาการประมงที่ผิดกฏหมายและไร้ การควบคุม ( IUU Fishing) บริ ษัท
จึงขยายตลาดรับซื ้อวัตถุดบิ จากแหล่งรับซื ้อวัตถุดิบใหญ่ เช่น มหาชัย อีกด้ วย นอกเหนือจากการซื ้อวัตถุดิบใน
พื ้นที่เดิมแล้ ว

3.2 ความเสี่ยงจากการกีดกันทางการค้ าในตลาดต่ างประเทศ
การกี ดกันทางการค้ าในตลาดโลก มี ทัง้ การนามาตรการกี ดกันทางด้ านภาษี ศุลกากร ( Tariff
Barriers) เช่น ภาษี การค้ า ภาษี การทุ่มตลาด ( Antidumping Duty) ภาษี การอุดหนุนตลาด ( Countervailing
Duty) สิ ทธิ ทางภาษี ของสหภาพยุโรป ( Generalized System of Preferences) เป็ นต้ น และมาตรการที่ มิ ใ ช่
ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ ประเด็นเรื่ อง
แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ ามนุษย์ ในการปรับสถานะของไทยให้ อยู่ในระดับ Tier 2 การกาหนด
มาตรฐานด้ านสุขอนามัยทัง้ ในส่วนวั ตถุดิบและสินค้ าอย่างเข้ มงวดเกินความจาเป็ น การกาหนดโควต้ าการ
นาเข้ า การใช้ ข้อต่อรองที่ได้ เปรี ยบมาเป็ นหัวข้ อในการเจรจาเปิ ดการค้ าเสรี ( Free Trade Agreement) การตัง้
ข้ อกาหนดในการจัดการทางด้ านสิ่งแวดล้ อม เป็ นต้ น
การบริหารความเสี่ยง
- บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีการติดตามข้ อมูลทางการค้ าของประเทศผู้นาเข้ าอย่างใกล้ ชิด เพื่อ
เตรี ยมการและหาวิธีการที่จะป้องกันและแก้ ไขให้ ทนั เหตุการณ์โดยเป็ นประโยชน์กบั บริษัทมากที่สดุ
- บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีนโยบายที่จะทาตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดข้ อ
กีดกันทางด้ านแรงงาน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
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- บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการคัดเลือกและประเมินผู้ขายวัตถุดิบเป็ นประจาทุกๆ ระยะเพื่อคงไว้
ซึง่ คุณภาพของวัตถุดบิ ที่ดีให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานทางด้ านสุขลักษณะที่ตา่ งประเทศกาหนด
- บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯได้ จัดทาระบบการตรวจสอบย้ อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัย ของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัด การอาชี ว
อนามัยและความปลอดภัย เป็ นต้ น เพื่อให้ เป็ นที่ยอมรับจากประเทศผู้นาเข้ า

3.3 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในตลาด
ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเผชิ ญปั ญหาการแข่ง ขัน ที่ รุนแรงทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
เนื่องจากประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้ างแรงงานที่ต่ากว่าและจากภาวะ
เศรษฐกิจที่ถดถอยในประเทศญี่ ปุ่ น ซึ่งเป็ นตลาดใหญ่ของบริ ษัทฯนัน้ จากการสารวจพบว่าลูกค้ าในประเทศ
ญี่ปนมี
ุ่ ความต้ องการซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงแต่มีราคาต่าลงด้ วย ในขณะที่สินค้ าของบริ ษัทฯมีคณ
ุ ภาพสูงและ
ราคาสูง
การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2561 ได้ ว่าจ้ างผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดต้ นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
(Yield) ให้ สูงขึ ้น นอกจากนัน้ บริ ษัทฯได้ สงั่ ซื ้อเครื่ องจักร เช่น สายพานลาเลียงกุ้ง ชุดสายพานปอกกุ้งและ
เครื่ องบรรจุอตั โนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและใช้ คนงานน้ อยลง ในขณะเดียวกัน ได้ ทาการผลิต
สินค้ าใหม่ คือ กุ้งต้ มแช่แข็งส่งไปขายในประเทศจีนซึง่ เป็ นตลาดใหม่ด้วย
ในปี 2562 บริ ษัทฯมีแผนกลยุทธ์ ที่จะผลิตสินค้ าภายใต้ แบรนด์ใหม่ๆที่ยงั คงมีคณ
ุ ภาพสูงแต่มีราคา
ต่าลงจนสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดญี่ ปนได้
ุ่
เนื่องจากต้ นทุนการผลิตลดลงจากการใช้ เครื่ องจักร และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ สงู ขึ ้นดังกล่าว

3.4 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
สินค้ าของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ ปนุ่ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริ กา
หากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าเหล่านี ้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้ านลบต่อการส่งออกของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท
ย่อยฯ
การบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า เป็ นปั จจัยภายนอกที่ควบคุมได้ ยาก ทางบริ ษัทฯและบริษัท
ย่อยฯ จึงได้ มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ ชิด รวมถึงพยายามบริ หาร
ต้ นทุนการผลิตสินค้ าและค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ให้ เหมาะสมและสามารถทาการแข่งขันได้
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3.5

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้ าไปจาหน่ายยังต่างประเทศ ดังนันรายได้
้
หลักที่ได้ รับจึงอยูใ่ นรูปของสกุลเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีผลกระทบต่อบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อยฯอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษัทฯมีนโยบายชัดเจนในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยมี
การติดตามข้ อมูลข่าวสารอย่างใกล้ ชิด และรายงานการเคลื่อนไหว ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา โดยนาเครื่ องมือ
ทางการเงินมาใช้ ในการจัดการและวางแผน เช่น ทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า (FORWARD
CONTRACT) โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯไม่มีนโยบายในการเก็งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

3.6

ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน

ภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเนื่องไปยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวของเงินทุนสามารถทาได้ อย่างรวดเร็ว ดังนันการด
้
าเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอัตราดอกเบี ้ย
จึงจาเป็ นต้ องให้ สอดคล้ องไปตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ มีเงินกู้ที่ใช้ อตั ราดอกเบี ้ยคงที่ และอัตราดอกเบี ้ยลอยตัว ดังนันจึ
้ งได้
มีการปรับและจัดโครงสร้ างหนี ้ให้ มีสดั ส่วนที่เหมาะสมตามสภาวการณ์ระหว่างอัตราดอกเบี ้ยคงที่และลอยตัว
ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้ มของอัตราดอกเบี ้ย และกาหนดระยะเวลาการกู้ตามความจาเป็ นที่จะต้ องใช้ ใน
ช่วงเวลานัน้ อีกทังสถาบั
้
นการเงินที่บริษัทใช้ เงินกู้ยงั คงให้ การสนับสนุนเงินกู้อย่างต่อเนื่องทาให้ กลุม่ บริษัทยังคง
สภาพคล่องทางการเงินได้

3.7 ความเสี่ยงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทฯได้ แก่ กลุ่มตระกูลโชติวฒ
ั นะพันธุ์ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ

29.94 กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทกั ษ์ ถือหุ้นคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.55 และกลุ่มตระกูลฮึ ้ง(H’NG) ถือหุ้น
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23.38 ทัง้ สามกลุ่มถื อหุ้นรวมกันคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 79.87 ของหุ้นที่จาหน่าย
ทังหมด
้
ซึง่ อาจจะมีเจตนาร่วมกันในการใช้ สิทธิออกเสียงของกลุม่ ไปในทางเดียวกัน เพื่อควบคุมสิทธิออกเสียง
หรื อควบคุมกิจการร่วมกัน ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อคัดค้ านหรื อถ่วงดุลการบริ หารของกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ได้
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

การบริหารความเสี่ยง
โครงสร้ างในการบริ หารของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทฯ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีการกาหนดหน้ าที่ขอบเขตความรับผิดชอบไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนี ้
คณะกรรมการบริ ษัทฯยังประกอบด้ วยกรรมการอิสระซึ่งมีสดั ส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทังคณะ
้
ส่ว นคณะกรรมการตรวจสอบบริ ษั ท ฯ ประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระ 5 ท่า น ซึ่ง เป็ น บุค คลที่ มี ค วามรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม มีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สจุ ริต และสามารถดาเนินงานได้ อย่างมีอิสระ มีระบบ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯได้ มี ก ารก าหนดนโยบายการทารายการเกี่ ย วโยง การทาธุ รกรรมต่างๆ กับ
กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมในกิจการ รวมทังบุ
้ คคลที่อาจมีความขัดแย้ งจากผลประโยชน์
โดยจะนารายการต่างๆ เข้ าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นขันต่
้ อไป

4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
ที่ดนิ อาคาร และเครื่องจักร
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี(ล้ านบาท)
กรรมสิทธิ์/

1. ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง
ภาระผูกพัน
- ที่ดนิ 53 ไร่ ที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
- ที่ดนิ 61 ไร่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้ งาน)
- ที่ดนิ 15 ไร่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้ งาน)
2. อาคารและส่วนปรับปรุง
- โรงงานที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
- โรงงานที่ระนอง
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. อื่น ๆ ได้ แก่เครื่ องตกแต่ง ติดตัง้ เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

33.52
5.30
12.09

บริษัท / ไม่มี
บริษัท / ไม่มี
บริษัท / ไม่มี

259.12
32.15
398.97
90.92
(590.73)
241.33

บริษัท
บริษัท
บริษัท
บริษัท

/
/
/
/

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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โรงงานที่ระนองตังอยู
้ บ่ นเนื ้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึง่ เป็ น ที่เช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ระนอง สาระสาคัญของสัญญาปรากฎดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดระนอง
วันที่ทาสัญญา : 1 กรกฎาคม 2528
อายุสญ
ั ญา : 1 กรกฎาคม 2528 – 30 มิถนุ ายน 2532 และได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
จนถึง 30 มิถนุ ายน 2543
หมายเหตุ
บริษัทฯ ได้ ทาหนังสือแจ้ งขอต่อสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองแล้ ว ขณะนี ้
อยูใ่ นขันตอนการพิ
้
จารณาอนุมตั ขิ ององค์การบริ หารส่วนจังหวัดระนอง
อัตราค่าเช่า : ปี ละ 16,492 บาท
เงื่อนไขที่สาคัญ : ถ้ าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าต่อไปให้ ผ้ เู ช่ายื่นความจานงเป็ นหนังสือ
ต่อผู้ให้ เช่าก่อนวันสิ ้นอายุสญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิ์ที่จะให้ ผ้ เู ช่า เช่าที่ดนิ ต่อไป
หรื อไม่ก็ได้ ถ้ าผู้ให้ เช่ายินยอมให้ เช่าต่อ ผู้เช่ายินยอมชาระค่าเช่าตามที่ผ้ ูให้ เช่ากาหนด
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่ าตามบัญชี(ล้ านบาท)
กรรมสิทธิ์/

1. ที่ดนิ และส่วนปรับปรุง
ภาระผูกพัน

- ที่ดินเนื ้อที่ 4 ไร่ 77 ตารางวา ที่ อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง
- โรงงานที่ปัตตานี
3. เครื่ องจักรและอุปกรณ์
4. อื่น ๆ ได้ แก่ เครื่ องใช้ สานักงานและยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ

3.06

บริษัท / ไม่มี

95.61
210.49
19.69
(256.02)
72.83

บริษัท / ไม่มี
บริษัท / ไม่มี
บริษัท / ไม่มี
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นอกจากนี ้ บริ ษัทฯยังมีโรงงานผลิตซึง่ อยูบ่ นเนื ้อที่ 10 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา และเนื ้อที่
7 ไร่ 2 งาน ที่ อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ที่ดนิ ดังกล่าว บริ ษัทฯเช่าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปั ตตานี
สาระสาคัญของสัญญาปรากฎดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด กับองค์การบริ หารส่วนจังหวัด ปัตตานี
วันที่ทาสัญญา วันที่ 17 สิงหาคม 2531
อายุสญ
ั ญา
30 ปี (17 สิงหาคม 2531 - 16 สิงหาคม 2561)
หมายเหตุ
บริ ษัทฯ ได้ ทาหนังสือแจ้ งขอต่อสัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปั ตตานีแล้ ว ขณะนี ้อยูใ่ นขันตอนการพิ
้
จารณาอนุมตั ขิ ององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปั ตตานี
เนื ้อที่เช่า
10 – 2 – 73 ไร่
อัตราค่าเช่า
ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี
วันที่ทาสัญญา วันที่ 24 พฤษภาคม 2544
อายุสญ
ั ญา
เนื ้อที่เช่า
อัตราค่าเช่า

30 ปี (24 พฤษภาคม 2544 - 23 พฤษภาคม 2574)
7 – 2 – 0 ไร่
ตารางวาละ 14.50 บาท ต่อปี

สินทรั พย์ บริษัทฯและบริษัทย่ อยฯ
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
หนี ้สินจากภาระผูกพัน
มูลค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี ้สิน

24133

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

32.18

- .
241.33
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บริษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟูดส์ จากัด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ล้ านบาท)
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
หนี ้สินจากภาระผูกพัน
มูลค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี ้สิน

55.58

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

793.94

- .

55.58

รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทฯและบริษัทย่ อยฯประกอบด้ วย
เครื่องจักร
1. BLAST FREEZER
2. CONTACT FREEZER
CONTACT FREEZER
3. SPIRAL FREEZER
GRAZE FREEZER
TUNNAL FREEZER

เครื่องจักร
4. เครื่ องทาน ้าแข็งหลอด
เครื่ องทาน ้าแข็งหลอด
เครื่ องทาน ้าแข็งหลอด
เครื่ องทาน ้าแข็งหลอด
เครื่ องทาน ้าแข็งหลอด

ขนาด (ตัน)
1.4
1
1
0.25-0.5
0.5-1
1

จานวน (เครื่อง)
2
8
3
3
2
1

ขนาด (ตัน)

จานวน (เครื่อง)

50
30
20
5
30

1
2
1
1
2

สถานที่ตัง้
สงขลา
สงขลา
ระนอง
สงขลา
สงขลา
สงขลา

สถานที่ตงั ้
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
ระนอง
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5. ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลี่ยห้ องละ

400
300
50
100
300
500

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

6
2
1
2
1
1

ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง
ห้ อง

สงขลา
สงขลา
ระนอง
ปัตตานี
ปัตตานี
ปัตตานี

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษัทฯมีนโยบายและมุ่งเน้ นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจ
อื่นที่ตอ่ เนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากบริ ษัทฯมีศกั ยภาพทังด้
้ านประสบการณ์
และมี ค วามช านาญในการประกอบธุ ร กิ จ ประเภทนี ้ ซึ่ง บริ ษั ท ฯเล็ ง เห็ น ว่า บริ ษั ท ฯสามารถน าองค์ ค วามรู้
ทรัพยากร และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี ้ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดสาหรับกลุม่ บริษัท
ส าหรั บในช่วงเวลานี ้ บริ ษัทฯยัง ไม่มี นโยบายลงทุนเพิ่ ม ในธุ ร กิ จ อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่
เยือกแข็ง
4.3 ราคาประเมินทรัพย์ สิน หากมีการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคาทรัพย์ สิน
ใหม่
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ในช่วงปี 2561 บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาท
ทางกฎหมายใดๆ ที่สง่ ผลในแง่ลบกับบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ อย่างมีนยั สาคัญ
แต่มีการดาเนินการให้ ถูกต้ องและสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติกฏหมายแรงงาน ปี พ.ศ.2541
เนื่องจากบริษัทย้ ายฐานการผลิตของบริษัทย่อย บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด ซึง่ ตังอยู
้ ท่ ี่ 371 ถนนนาเกลือ
ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเลิกจ้ างพนักงาน
จานวน 700 คน บริษัทฯ จ่ายเงินชดเชยถูกต้ องตามกฏหมาย เป็ นเงิน 75 ล้ านบาท และสร้ างความเข้ าใจกับ
พนักงาน รวมทังให้
้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ อง เช่น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกันสังคมจังหวัด มาให้
ความรู้คาแนะนา ความเข้ าใจอันดี ระหว่างกัน ก่อนจากกันด้ วยดี
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ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
ที่ตงส
ั ้ านักงาน
:
เลขที่ 4/2 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตาบลนาหม่อม
อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท์
:
(074) 222333
โทรสาร
:
(074) 222300-1
เว็บไซต์
:
www.kst-hatyai.com
ที่ตงสาขา
ั้
:
เลขที่ 93/17-18 หมูท่ ี่ 5 ถนนสะพานปลา ตาบลบางริน้
อาเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์
:
(077) 822280, 811255
โทรสาร
:
(077) 821726
ธุรกิจหลัก
:
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ทุนชาระแล้ ว
:
75 ล้ านบาท
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107537002231 (บมจ.470)

นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่ า

10%

บริษัท
บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด
(ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง)
96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โทรศัพท์ : (073) 335132-135
โทรสาร : (073) 311262 , 331649

ทุนจดทะเบียน(ล้ านบาท)
70

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,
2-6-29 Harbour Trade Centre,
No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang

RM 8.55 ล้ าน

%การถือหุ้น
99.96

40.00
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KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

บุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
(ก) นายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

:

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
ชัน้ 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.
(ข) ผู้สอบบัญชี

นายอธิพงศ์
อธิพงศ์สกุล
นายวิชยั
รุจิตานนท์
นายเสถียร
วงศ์สนันท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

:

เลขที่ 100/72 ชัน้ 22 ห้ อง 100/2 อาคารว่องวานิช บี
ถนนพระราม 9 ห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9
(ค) สถานบันการเงิน
ที่ติดต่อประจา

:

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่ มี
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริษัทฯมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 7,500,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชาระแล้ วจานวน 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท

7.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 11
มีนาคม 2562 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี ้
รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์
- บจก.โชติวฒ
ั น์โฮลดิ ้งส์
- นางสาวเจริ ญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
- นางเจริ ญศรี
เจริญกุล
- นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
- นางสาวเจริ ญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์

จานวนหุ้น(หุ้น)
2,245,840
1,950,000
108,000
91,540
95,100
1,200
1,994,760
648,840
584,400
525,960
233,760
1,800
1,753,200
997,920
456,580
298,700

2.กลุ่มตระกูลเหล่ าเทพพิทักษ์
-

นางยุวดี
เหล่าเทพพิทกั ษ์
นายเจริญ เหล่าเทพพิทกั ษ์
นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์
นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทกั ษ์
นางวารุ ณี เหล่าเทพพิทกั ษ์

3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง้ (H’NG)
- H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.
- MR.H’NG CHEOW TEIK
- นางพิริยาพร

4.นายพิทักษ์
5.นายวชิระ
6.นายวรานนท์
7.นายสมเกียรติ
8.นายพิชัย
9.นายสมเกียรติ
10.อื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

แซ่ฮึ ้ง

รั ชกิจประการ
ทยานาราพร
บุญชนานันทกูด
พีตกานนท์
พีชน์ ไพบูลย์
ลิมทรง

233,800
151,400
82,200
60,000
42,300
41,000
895,500
7,500,000

สัดส่ วนการถือหุ้น(%)
29.945
26.000
1.440
1.221
1.268
0.016
26.597
8.651
7.792
7.013
3.117
0.024
23.376
13.306
6.088
3.982
3.117
2.019
1.096
0.800
0.564
0.547
11.940
100.000
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KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. รายชื่อของผู้ห้ นุ ใน บริ ษัท โชติวัฒน์ โฮลดิ ้ลส์ จากัด ประกอบด้ วย นางเจริ ญศรี เจริ ญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึ ้ง ,
นางสาวจุฑามาศ โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ,นางสาวเจริญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ,
นายสมนึก โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นางสาวอัจฉรา โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นายสมชาย โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นางสาวอมรรัตน์
โชติวฒ
ั นะพันธุ์ และนายสมบูรณ์ โชติวฒ
ั นะพันธุ์
2. รายชื่อขอผู้ถือหุ้น ใน H”NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD ประกอบด้ วย MRS.TEH POH GAIK , MR.HNG
CHEOW TEIK , MR.HNG CHEOW HEE , MR.HNG CHEOW SOON , MR.HNG CHEOW HUAT , MR.HNG
CHEOW OO , MR.HNG CHIAU CHIN และ MR.HNG CHEOW SEN
3. ไม่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหุ้นที่มีนัยสาคัญในระยะเวลาห้ าปี ย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ เป็ น
ปั จจุบนั ได้ จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรัพย์ อ่ ืน
บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชาระภาษี และ
ตังส
้ ารองตามกฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในแต่ละปี และขึ ้นอยู่
กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในช่ วงระยะเวลา 5 ปี ย้ อนหลัง
ปี
กาไรสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกาไรสุทธิ (%)

2560
1.71
1.00
58.56

2559
16.69
16.00
95.86

2558
4.19
4.00
95.44

2557
-

2556
2.87
3.00
104.82

หมายเหตุ ในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี มีมติให้ งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี 2557

สาหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอนำเสนอต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ ที่ 40/2562 พิจำรณำงดจ่ำยเงินปันผล
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

8. โครงสร้ างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท
บริษัทฯจะมีคณะกรรมการบริษัทฯ หนึ่งชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท ฯจะก าหนดนโยบายในการดาเนิน งานของบริ ษั ทฯ คณะกรรมการบริ หารช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดูแลให้ การบริหารงานเป็ นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการ
ได้ วางไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมิน ระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงาน
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่ ว ยสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทนเบื อ้ งต้ นของ
คณะกรรมการและผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทาหน้ าที่กากับดูแลและควบคุม
ความเสี่ยงทุกด้ านที่จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
8.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯมีรายนามดังนี ้
1.
นางเจริญศรี
เจริญกุล
ตาแหน่ง
2.
นายเจริญ
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตาแหน่ง
3.
นายชัยวัชร์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตาแหน่ง
4.
นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ตาแหน่ง
5.
Mrs.H’ng Cheow Nai
ตาแหน่ง
6.
Mr.H’ng Chiau Chin
ตาแหน่ง
7.
นางสาวเจริญพร
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ตาแหน่ง
8.
นายเฉลิม
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตาแหน่ง
9.
ดร.สุรพล
อารีย์กลุ
ตาแหน่ง
10. นายปรีชา
สันติธรรมารักษ์
ตาแหน่ง
11. นายสุวฒ
ั น์
โรจนกิจ
ตาแหน่ง
12. ดร.พิษณุ
บุญนวล
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

สาหรับปี 2561 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 9/2561 รับทราบ
หนังสือแจ้ งการลาออกของ นางพิริยาพร แซ่ฮึ ้ง ตาแหน่งกรรมการและดร.กิตติพฒ
ั น์ ตันตระรุ่งโรจน์ ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ ดังนันจ
้ านวนคณะกรรมการเดิมมี 14 ท่าน จึงลดลงคงเหลือ 12 ท่าน ดังกล่าวข้ างต้ น
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ส่วนในปี 2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ ที่ 1/2562
มีมติแต่งตัง้ นางสาวเจริญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร เข้ าดารงตาแหน่งประธาน
กรรมการบริหารแทนนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ซึ่งยังคงดารงตาแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร
รายงานการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในปี 2561 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษัทฯมีการประชุมตามวาระปกติจานวน 4 ครัง้ และวาระ
พิเศษ 5 ครัง้ รวมทังสิ
้ ้น 9 ครัง้ การเข้ าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้

ลาดับ

รายชื่อ

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนครั ง้ ที่
(%)
เข้ าประชุม

การดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครั ง้
ประชุม

ประธานกรรมการ

9

7

77.80
88.90

1
2
3

นางเจริญศรี

เจริญกุล

นายเจริ ญ

เหล่าเทพพิทกั ษ์

รองประธาน

9

8

นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทกั ษ์

รักษาการ
กรรมการผู้จดั การ

9

8

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

นางพิริยาพร

แซ่ฮึ ้ง

กรรมการ

9

7

77.80

นายสมนึก

โชติวฒ
ั นะพันธุ์

กรรมการ

9

8

88.90

Mrs.H’ng Cheow Nai

กรรมการ

9

5

55.56

Mr.H’ng Chiau Chin

กรรมการ

9

3

33.33

นางสาวเจริ ญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์

กรรมการ

9

9

100

นายเฉลิม

เหล่าเทพพิทกั ษ์

กรรมการ

9

8

88.90

ดร.สุรพล

อารีย์กุล

กรรมการอิสระ

9

9

100

ดร.กิตติพฒ
ั น์

ตันตระรุ่งโรจน์

กรรมการอิสระ

9

7

77.80

นายปรีชา

สันติธรรมารักษ์

กรรมการอิสระ

9

8

88.90

นายสุวฒ
ั น์

โรจนกิจ

กรรมการอิสระ

9

8

88.90

ดร.พิษณุ

บุญนวล

กรรมการอิสระ

9

4

44.44

88.90
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สาหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี ้
ลาดับ

8.2

รายชื่อ

การดารงตาแหน่ ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั ง้
จานวนครั ง้
(%)
ประชุม
ที่เข้ าประชุม

1

ดร.สุรพล

อารีย์กุล

ประธานคณะกรรม
ตรวจสอบ

4

4

100

2
3
4
5
6

ดร.กิตติพฒ
ั น์
นายปรีชา
นายสุวฒ
ั น์
ดร.พิษณุ

ตันตระรุ่งโรจน์
สันติธรรมารักษ์
โรจนกิจ
บุญนวล

กรรมการตรวจสอบ

4

4

กรรมการตรวจสอบ

4
4
4
4

4

100
100
100
100
100

นางรัชฎาวรรณ ชุมแสง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมฯ

4
4
4

ผู้บริหารของบริษัทฯ
ในช่วงปี 2561 บริษัทฯมีรายชื่อผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.

นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ง

รักษาการกรรมการผู้จดั การ

2.

ดร.สัณห์ชยั

กลิ่นพิกลุ

ตาแหน่ง

รองกรรมการผู้จดั การส่วนบริการ

โชติวฒ
ั นะพันธุ์

ตาแหน่ง

ผู้จดั การส่วนบริหารสานักงาน 1

4. นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ตาแหน่ง

ผู้จดั การส่วนบริหารสานักงาน 2

ตาแหน่ง

หัวหน้ าฝ่ ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท

3. นางสาวเจริญพร

5.

นายสุธีชยั

โชติศิริ
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ผังองค์ กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ ที่ 1/2561 มีมติแต่งตังนายชั
้
ยวัชร์
เหล่าเทพพิทกั ษ์ ดารงตาแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดั การของบริษัทฯ เพื่อทาหน้ าที่แทนนายชาญชัย เหล่าเทพ
พิทกั ษ์ ซึ่งได้ ถึงแก่กรรมลง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ ที่ 2/2561 มิมติแต่งตัง้
คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 3/2561 มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด ได้ มีมติแต่งตังให้
้ นายสุธีชยั โชติศิ ริ
ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริษัทฯตังแต่
้ วนั ที่ 7 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษัทฯปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษั ท ฯได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่ างชัดเจนและโปร่งใส และได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี ค รัง้ ที่ 39/2561 โดยค่าตอบแทนอยู่ใ นระดับ เดีย วกับ อุตสาหกรรมและสูง
เพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ และได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนผู้ บริ หารเป็ นไปตามหลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯก าหนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและผลการดาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2561
ค่ าตอบแทน (บาท)

ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

การดารง
ตาแหน่ ง

รายชื่อ

นางเจริ ญศรี
นายเจริ ญ
นายชัยวัชร์
นางพิริยาพร
นายสมนึก
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Cheow Chin
นางสาวเจริ ญพร
นายเฉลิม
ดร.สุรพล
ดร.กิตติพฒ
ั น์
นายปรีชา
นายสุวฒ
ั น์
ดร.พิษณุ

เจริญกุล
เหล่าเทพพิทกั ษ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
แซ่ฮึ ้ง
โชติวฒ
ั นะพันธุ์

โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
อารีย์กุล
ตันตระรุ่งโรจน์
สันติธรรมารักษ์
โรจนกิจ
บุญนวล

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รวมยอดทั ้งสิ ้น

กรรมการ
ตรวจสอบ
เบี ้ยประชุม
เงินประจา
คณะกรรมการ ตาแหน่ง
70,000.80,000.80,000.70,000.80,000.50,000.30,000.90,000.80,000.50,000.40,000.40,000.40,000.40,000.-

กรรมการ
เงินประจา
ตาแหน่ง
240,000.240,000.-

630,000.-

210,000.-
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ครัง้ ที่ 9/2561 มีมติรับทราบและอนุมตั ิการ
ลาออกจากการเป็ นกรรมการของกรรมการลาดับที่ 4 นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ และลาดับที่ 11 ดร.กิตติพัฒน์
ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2561 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริหาร รวมทังสิ
้ ้น
เป็ นเงิน 6,139,966.- บาท
ค่ าตอบแทนอื่นๆ
ไม่ มี
8.5 บุคลากร
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี จ านวนพนัก งานทัง้ หมด 1,838 คน โดยในปี 2561 บริ ษั ท ฯได้ จ่าย
ผลตอบแทนให้ แก่พนักงานเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 426 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงิน
โบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น
ตารางสรุปจานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2561
บริษัทฯ
บริษัทย่ อยฯ
42
พนักงานปฏิบตั ิการ/บริการ (คน)
1,614
81
3
พนักงานบริหาร (คน)
90
8
พนักงานสานักงาน (คน)
53
รวม (คน)
1,785
283
143
ค่ าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
หมายเหตุ 1.

บริษัทฯ

หมายถึง บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่

บริษัทย่อยฯ

หมายถึง บจก.เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์

2. จานวนพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 1,000
คน ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คงเหลือ 53 คน เนื่องจากบริษัทฯ หยุดการผลิตสินค้ าที่โรงงานจังหวัด
ปัตตานี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็ นต้ นไป (อ้ างถึงหนังสือ บริษัท ที่ KST 212/18 ลงวันที่ 10
ตุลาคม 2561 ถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
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สาหรับ ในเรื่ องของการพัฒนาบุค ลากรของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อยฯ มีน โยบายในการพัฒนาให้
พนัก งานเพิ่มพูน ความรู้ค วามสามารถ เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ ธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษั ทย่อยฯ โดยก าหนดให้
พนักงานทุกระดับได้ รับการฝึ กอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ทย่ อยฯ มีก ารจัดการสภาพการจ้ างที่ ถูก ต้ องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิ
มนุษ ยชน ไม่เ ลือกปฏิบัติ ต่อกลุ่มคนที่ ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิ เศษ และก าหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของ
พนักงานเพื่อการปฏิบตั ิงานอย่างมีความสุข

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(Corporate Governance Code for listed companies 2017) โดยเชื่ อ มั่น ว่า การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
จะแสดงถึงการมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้ าง
ความเชื่ อมั่น ให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้น นัก ลงทุน ผู้มีส่วนได้ เ สีย และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ องทุก ฝ่ าย อัน จะน าไปสู่การสร้ าง
ความสามารถในการแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯจึงมีการ
กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็ น
ภารกิจที่บริ ษัทฯจะต้ องดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี
และกาหนดให้ มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพื่อให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ มีการกาหนดนโยบายสาคัญในการกากับดูแลกิจการไว้ 7 หัวข้ อดังนี ้
สิทธิของผู้ถือหุ้น
1.
การปฏิบตั ิกบั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2.
สิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
3.
การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
4.
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.
จริยธรรมทางธุรกิจ
6.
การต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่
7.
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่านโยบายเหล่านี ้มีความสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจให้ เจริญเติบโตยิ่งขึ ้น
เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ กรอบข้ อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
การดาเนินงานในปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท
1. แต่งตังคณะท
้
างานกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Working Committee) เพื่อ
ทบทวนหลัก ปฏิ บัติ แ ละแนวทางการปฏิ บัติ ต ามหลัก ก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (CG Code) จัด ท าแผนงาน
มอบหมายงานตรวจติดตามผลการทางานให้ บรรลุตามแผน พร้ อมเสนอคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ พิจารณาทบทวนและอนุมตั ินโยบายการดาเนินงาน วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์
ค่านิยม กลยุทธ และเป้าหมายของบริษัทฯ เพื่อให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานมีจดุ มุง่ หมายไปในทิศทางเดียวกัน
3. พิจารณาและอนุมตั ิ กฏบัตร (CHARTER) ของ
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยกาหนดรายละเอียดวัตถุประสงค์, องค์ประกอบ, คุณสมบัติกรรมการ ขอบเขตหน้ าที่แสดงความ
รับผิดชอบปรากฏใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com
4. อนุมตั ิให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูล, ช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกบน website ของ
บริษัทฯ www.kst-hatyai.com ดังต่อไปนี ้
1. รับเรื่องร้ องเรียนหรือคาถามภายนอกด้ านสิ่งแวดล้ อม และการลงทุน

2.
3.
4.
5.

เสนอวาระการประชุมเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ าพิจารณาเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
ส่งคาถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
แจ้ งเบาะแสคอรัปชัน่ (Whistle Blowing) ซึ่งจะถูกส่งเข้ าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ

5. ทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้ ความชานาญ ของกรรมการ

(SKILLS MATRIX) เพื่อเป็ นแนวทาง,

เกณฑ์ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ และกรรมการอิสระ ในโอกาสต่อไป เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทมีความ
เข้ มแข็งยิ่งขึ ้นและสอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจ
6. ในด้ านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท กาหนดนโยบายการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ด้ วยตนเองเป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครัง้
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หัวข้ อที่ใช้ ในการประเมิน
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ มีหวั ข้ อการประเมินดังต่อไปนี ้
1.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
1.2 การประชุมคณะกรรมการ
1.3 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้ าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ มีหวั ข้ อการประเมินดังต่อไปนี ้
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

2.3 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีหวั ข้ อการประเมินดังนี ้
3.1 ความโดดเด่นในการใช้ ความรู้ความสามารถ
3.2 การเอาใจใส่ตอ่ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.3 ความพร้ อมในการปฏิบตั ิหน้ าที่และการอุทิศเวลาให้ กบั คณะกรรมการ
3.4 การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
3.5 ความเป็ นอิสระ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ,
คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี ้
1. ภายในเดือนธันวาคมของปี เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้ ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตามแบบฟอร์มที่กาหนด
2. เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
ซึ่งจะนาเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกับที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป
3. เปิ ดเผยผลการประเมินไว้ ในรายงานประจาปี แบบ 56-1 ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
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ผลการประเมินประจาปี 2561
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ
2.1 คณะกรรมการบริหาร ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ คะแนนเฉลี่ยรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
ส่วนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น บริษัทกาหนดประเมินในปี 2562 เป็ นต้ นไป
หมายเหตุ ผลการประเมินตนเองของกรรมการปี 2561 เป็ นปี แรก ผลการประเมินยังไม่ถึงเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีแบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผู้จดั การ ซึ่งประกอบด้ วยหัวข้ อประเมินดังนี ้
4.1 ความเป็ นผู้นา

4.2 การกาหนดกลยุทธ์
4.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
4.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
4.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
4.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
4.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
4.8 การสืบทอดตาแหน่ง
4.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4.10 คุณลักษณะส่วนตัว
หมายเหตุ ส่วนการประเมินผลกรรมการผู้จดั การ กาหนดให้ เริ่มการประเมินจากผลงานในปี 2562
เป็ นต้ นไป
7. การฝึ กอบรมพัฒนากรรมการของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ อนุมตั ิแผนการอบรมประจาปี 2561 งบประมาณค่าอบรมเป็ นเงินรวม

ทั ้งสิ ้น 234,000 บาท เพื่อส่งกรรมการทุกท่านเข้ าอบรมหลักสูตรที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) จัดขึ ้น
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
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8. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ จดั ตัง้
กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี -พรินซิเพิล จากัด เป็ นผู้จดั การกองทุนภายใต้ ชื่อ “กองทุนสารอง
เลี ้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี -พริ นซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว ” และกาหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ
แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการออมของพนักงาน กาหนดเริ่มหักเงินสะสมจาก
พนักงาน และบริษัทฯสมทบในงวดค่าจ้ างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็ นงวดแรก

9. คณะกรรมการบริษัทฯร่วมกับคณะทางานโครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ได้ ดาเนินงานดังนี ้
9.1 จัดให้ มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่
9.2 จัดทาแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการ ทุจริตคอร์รัปชัน่
9.3 จัดทาแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่
(ดูรายละเอีย ดของข้ อ 9.1-9.3 ในหัวข้ อ 10.5 การป้ องกัน การมีส่วนเกี่ ย วข้ องกับ การ
คอร์รัปชัน่ )

10. คณะกรรมการมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดให้ มี การให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงานในเรื่อง
สิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างความรู้ความเข้ าใจในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนต่อไป
(ดูรายละเอียดหลักสูตรการอบรมได้ จ ากหัวข้ อ 10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคม)
11. คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีช่องทางที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่

11.1 สามารถติดต่อ/ร้ องเรียนในเรื่องที่อาจเป็ นปัญหา ได้ โดยตรงกับคณะกรรมการ
11.2 สามารถแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้ อมให้ ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริ ษัทระบุ
ช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบชัดเจน
(ดูรายละเอียดได้ จากหัวข้ อ 9.7.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส)

12. บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท และกาหนดวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ตัวชี ว้ ัดผลการ
ดาเนินงานของบริษัท ทังที
้ ่เป็ นมิติทางด้ านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังตัวอย่างเช่น
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เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564)
บริษัทกาหนดเป้าหมาย อัตราการเจริญเติมโตของยอดเพิ่มขึ ้นปี ละ 10-15% ในแต่ละปี ของปี 2562-2564
โดยมีรายละเอียดตัวอย่าง ดังต่อไปนี ้
มุมมอง
ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ
1. ด้ านการเงิน
1.เพิ่มยอดขายสินค้ า
บริษัทกาหนดตัวชี ้วัดแยกตาม
กระบวนการทางาน และยังกาหนด
2. ด้ านกระบวนการภายใน
2.เพิ่มกาไร
ตัวชี ้วัดของทุกฝ่ ายในบริษัท เช่น ฝ่ ายขาย
3. ด้ านการเรียนรู้และการเติบโต
,ฝ่ ายจัดซื ้อวัตถุดิบ,ฝ่ ายโรงงาน,
4. ด้ านลูกค้ า
3.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า
ฝ่ ายสานักงาน เพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนตัวชี ้วัดหลักของบริษัท

13. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ ประกาศนโยบายในการดารงตาแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการ,
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการบริษัท,
กรรมการผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัท จึงกาหนดให้
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1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารแต่ละคนดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5
บริษัทจดทะเบียน ทังนี
้ ้ ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2. กรรมการผู้จดั การ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยกาหนดประเภท
ของตาแหน่งกรรมการ จานวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ดังนี ้
2.1 ดารงตาแหน่งทังกรรมการที
้
่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 3
บริษัทจดทะเบียน หรือ

2.2 ดารงตาแหน่งกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน
9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทฯ เดิมประกอบด้ วยคณะกรรมการทังหมด
้
2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2561คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติที่ ประชุมครัง้ ที่ 3/2561 เมื่อวัน ที่ 10 พฤษภาคม 2561
แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยดังนี ้
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการข้ างต้ นนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิ และกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่
วาระการดารงตาแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ ใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม

2561 โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ พร้ อมกาหนด
กฎบัตรคณะกรรมการ กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
พิจารณาคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริ ห ารของบริ ษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และที่
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
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กระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้พิจารณาสรรหาคัดเลือก และกลัน่ กรอง
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามที่คณะกรรมการบริษัทฯกาหนด
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ ความเห็นชอบ โดยจานวนข้ อที่เสนอเท่ากับจานวนกรรมการที่ครบวาระออก
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตัง้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ แล้ ว
กระบวนการสรรหากรรมการผู้จดั การ
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาสรรหาและกลัน่ กรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามที่คณะกรรมการกาหนด
2. เสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอ่ ไป
คุณสมบัติกรรมการอิสระ
สาหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริยธรรม และมีความเหมาะสมในด้ านอื่นๆ ประกอบกัน และได้ มีการกาหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯไว้ ดงั นี ้
1.

2.

3.

ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนี ยั หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่
จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม เว้นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้ บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริการทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั สาคัญในห้ างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วม บริหารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้นเกินร้ อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใด ที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้ กาหนดไว้ มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขัน้
ต่าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด เช่น การมีสว่ นเกี่ยวข้ องในนิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึง่
รวมถึงการมีอานาจความคุมหรือมีสว่ นได้ เสียอืน่ ใดไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้ อมอย่างมีนยั สาคัญ ตาม
รายละเอียดในข้ อ 2, 4 , 5 และ 6
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-

9.4

การสรรหาผู้ดารงตาแหน่งผู้บริษัทระดับสูง คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็ นผู้พิจารณา โดยสรรหาบุคคลที่
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทฯเป็ น อย่ างดี และสามารถบริ หารงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยฯและบริษัทร่ วมฯ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็ นกรรมการหรือผู้บริหารในบริ ษัท
ย่อยฯและบริ ษัทร่วมฯ โดยตัวแทนดังกล่าวได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมี
หน้ าที่ ด ูแ ลจัด การรวมถึ งรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยฯและบริ ษั ท ร่ วมฯ เพื่ อ ดูแ ลรัก ษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ
สาหรับบริษัทย่อยฯ เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯได้ ย้ายฐานการผลิต มาอยู่
รวมกันกับบริ ษัทฯ ณ โรงงานที่ 1 ทาให้ การประสานงานการดาเนินงานร่วมกับบริ ษัทฯมีความคล่องตัว
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ ้น
ขอบเขต อานาจ และหน้ าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ
- มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
- มีสว่ นร่วมในการกาหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษัทย่อยฯและบริ ษัท
ร่วมฯที่เหมาะสม และเพียงพอในการดาเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ตา่ งๆ ที่สง่ ผลกระทบต่อการดาเนินงานและภาพลักษณ์ของบริษัทย่อยฯและบริ ษัท
ร่วมในทันที

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนาข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนเองไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้ าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัท ฯรับทราบเพื่อจัดทาบันทึ ก การ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่
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คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย
2.

กาหนดห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลของงบการเงิน หรื อ
ข้ อมูลอื่นที่เป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน
และต้ องไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลนัน้ สู่สาธารณะทังหมดแล้
้
ว การไม่ปฏิบัติตามข้ อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิดวินั ยของ
ทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงาน ที่ได้ ลว่ งรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั
จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงาน โดยไม่ได้ รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิกจ้ าง
งาน ทังนี
้ ้แนวทางในด้ านการดูแลการใช้ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้ ผา่ นเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯแล้ ว

9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้ กบั บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
ปี 2561
ค่าสอบ ค่าใช้ จ่าย
บัญชี
ทางตรง
อื่นๆ

ปี 2560
ค่าสอบ ค่าใช้ จ่าย
บัญชี
ทางตรง
อื่นๆ

ปี 2559
ค่าสอบ ค่าใช้ จ่าย
บัญชี
ทางตรง
อื่นๆ

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง

830,000

115,000

790,000.-

110,000.-

760,000.-

105,000.-

- บริษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ จากัด

480,000

57,000

440,000.-

50,000.-

430,000.-

45,000.-

รวมยอดทัง้ สิน้

1,310,000

172,000

1,230,000.- 160,000.-

1,190,000.-

150,000.-

ค่ าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดที่เป็ นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้ แก่ การซือ้ การขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สาหรับการ
แต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่นการจัดสรร
เงิ น ปั นผล เป็ น ต้ น ด้ วยบริ ษัทได้ ตระหนัก ถึงความสาคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอานวย
ความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดนโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี ้
1.

การสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ :
บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายให้ ใช้ สิทธิได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกรายเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ และไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ า
ประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี ้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม
ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทได้ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเพิ่มเติม ซึ่งเป็ นไปตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ในกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน
ดังต่อไปนี ้
1. สำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุม
คุณสมบติของผู้ถือหุ้นที่สำมำรถเสนอเพิ่มวำระประชุม
ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
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2. สำมำรถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
3. ส่งคำถำมเข้ ำสูท่ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทล่วงหน้ ำ
หมำยเหตุ : รำยละเอียดข่ำวกำรให้ สิทธิ, แบบฟอร์มที่ใช้ , เอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้ องที่ใช้ แนบ,
คุณสมบัติของกรรมกำรที่เสนอชื่อ, ขันตอน
้
และระยะเวลำที่ต้องส่ง บริษัทฯได้ กำหนดไว้ ใน
เว็บไซต์ของบริษัท www.kst-hatyai.com และจดหมำยแจ้ งข่ำวผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
2.

การส่งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯได้ รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้ อมูล
สาคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการ
ประชุม ล่วงหน้ าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯจะพยายามจัดส่งข้ อมูลเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูล ล่วงหน้ าก่อนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี บ้ ริ ษัท ฯจะนาข้ อมูลดังกล่าวทัง้ หมดประกาศลงในเว็บ ไซต์ของบริ ษั ทฯ เพื่ อเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ขา่ วสารข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือแก่ผ้ ถู ือหุ้น

3.

การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น :
3.1 บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.2 บริ ษัทจะดาเนิ นการชี ้แจงในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ที่ใช้ ในการประชุม
รวมถึงวิธีการใช้ สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตังค
้ าถาม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม
3.3 ในการเข้ าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริ ษัทฯสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ทัง้ นีใ้ นการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครัง้ จะมีก ารใช้ บัตรลงคะแนนเสีย งใน
วาระที่สาคัญ เช่น การทารายการเกี่ยวโยง การทารายการได้ มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งในภายหลัง
3.4 บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตังกรรมการ
้
3.5 บริ ษัทฯจะจัดให้ มีบค
ุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
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9.7.2

4.

การให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น
หรือแสดงข้ อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครัง้ โดยประธานกรรมการจะ
จัด สรรเวลาในการประชุมอย่ างเหมาะสมและเพี ยงพอ รวมถึ งให้ ก รรมการและผู้บ ริ ห ารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

5.

การจัดทารายงานการประชุม :
5.1 บริ ษัทฯจะจัดให้ มีการจัดทารายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยจะบันทึกการชี ้แจง
ขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธีก ารแสดงผลคะแนนให้ ที่ ป ระชุมทราบก่ อนดาเนิ น การ
ประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเห็นด้วย
คัดค้ าน และงดออก เสียงเป็ นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วย
5.2 บริ ษัทฯจะนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บ ไซต์
ของบริษัทฯ

6.

การมอบฉันทะ
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯจัดส่งไป
พร้ อมหนังสือเชิญประชุม ทัง้ นีบ้ ริ ษัทจะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผ้ ู
ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1
คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
เพื่ อสร้ างความมั่น ใจให้ กับผู้ถื อหุ้นทุกกลุ่มว่า คณะกรรมการบริ ษั ท ฯและฝ่ ายบริ หารบริ ษั ท ฯได้
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
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1.

การประชุมผู้ถือหุ้น :
1.1 บริ ษัทฯจะแจ้ งกาหนดการประชุม พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อ
ผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุมไม่
น้ อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
1.2 บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออก
้
เสียงลง
มติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้
ถือหุ้น
1.3 บริ ษัทฯจะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถ
ู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ด้ วยการใช้ หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯท่านหนึ่งเป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.

การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย :
2.1 กาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ดแู ลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะ
เป็ นผู้พิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเป็ นข้ อร้ องเรียน กรรมการอิสระจะ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงและดาเนินการหาวิธีแก้ ไขที่เหมาะสม หากเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมการ
อิสระจะทาการพิจารณาข้ อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระ
พิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2.2 บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
2.3 บริ ษัทฯจะดาเนิ นการมิให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นที่เป็ นผู้บริ หาร เพิ่มวาระการประชุมที่มิได้ แจ้ งเป็ นการ
ล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูลก่อนการ
ตัดสินใจ
2.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน
ท าหน้ าที่เป็ นผู้ร่วมพิ จารณากาหนดระเบีย บวาระการประชุมของคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่อให้ การประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ดาเนินการบรรลุตามหลักการก ากับ ดูแล
กิจการที่ดี
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3. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
3.1 กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯมีหน้ าที่เปิ ดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีสว่ นได้ เสียในกิจการ
ต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีสว่ นได้ เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
นาส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯในทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
3.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทฯต้ องเปิ ดเผยให้ บริ ษัทฯทราบโดยไม่ชกั ช้ า ใน
กรณีที่มีส่วนได้ เสียใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างน้ อยก่ อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และกาหนดให้ ต้องบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
ทัง้ นี เ้ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ห รื อแนวทางของคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท
3.3 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯที่มีส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระใดๆ อย่างมีนัยสาคัญใน
ลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่าว ไม่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระ ควรงด
เว้ นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาวาระนัน้ และต้ องงดเว้ นการออกเสียงลงมติ
ในการประชุมพิจารณาวาระดังกล่าว
9.7.3

สิทธิของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริษัทฯยึดถือหลักการทัว่ ไปในการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีสว่ นได้ เสีย อันได้ แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า
พนักงานคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้ าหนี แ้ ละคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทัง้ นี ้เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมและความโปร่งใส บริ ษัทฯจึงกาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละ
กลุ่มโดยค านึงถึ งสิท ธิ ผ้ มู ีส่วนได้ เ สีย ดังกล่าวทั ง้ ตามกฎหมายหรื อตามข้ อตกลงที่ มีกับ บริ ษั ท ฯ
ดังต่อไปนี ้
1.ผู้ถือหุ้น :

2.ลูกค้ า :

บริษัทฯจะดาเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้ นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในที่มีป ระสิท ธิภาพและไม่ดาเนินการใดๆ ที่จะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และสม่าเสมอ
บริ ษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้ า
ของบริษัทฯ บริษัทฯมุง่ มัน่ ที่จะทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้ า
และให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพดี เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ ใน
ราคา ที่ยตุ ิธรรม รวมทัง้ มีการให้ บริการหลังการขายตามมาตรฐานขันสู
้ ง ตลอดจน
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลกู ค้ าอีกแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
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ด้ วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้ า โดยเปิ ดรับฟังความเห็น
ของลูกค้ าตลอดเวลาและรักษาความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
3.พนักงาน : พนักงานของบริ ษัทฯทุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กร และมีความสาคัญ
ต่อการเติบโต และความสามารถในการทากาไรของบริษัทฯและบริ ษัทย่อย บริษัทฯ
จึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้ อ มในการท างานที่ มี คุณ ภาพให้ แก่ พนัก งาน โดยให้
ความสาคัญในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัย สูงสุด และบริ ษัทฯปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนด้ วยความเป็ นธรรมให้ ได้ รับผลตอบแทนอย่างยุติธรรมและเป็ นธรรม
เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้บริษัทฯยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา
ทักษะ ความรู้วามสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริษัทฯ และพยายามสร้ าง
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มีความหลากหลาย และสร้ างแรงจูงใจให้ พนักงาน
มีความรู้ความสามารถสูงให้ คงอยู่เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
4.คูค่ ้ า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทฯถือว่าการทาให้ คคู่ ้ า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัท
ฯ เข้ าใจถึ งกิ จ การของบริ ษั ท ฯอย่ างถ่ องแท้ เ ป็ น เรื่ องส าคัญ ทัง้ นี เ้ พื่ อคงไว้ ซึ่ ง
ความสัมพัน ธ์ ที่ ชัดเจน ยั่งยื น และอยู่บ นพื น้ ฐานของความไว้ ใ จซึ่งกัน และกัน
ระหว่างบริษัทฯกับคูค่ ้ า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ข้ องบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้ าและหุ้น ส่วนธุรกิ จ อย่ างเป็ น ธรรมและปฏิบัติตามเงื่ อนไขข้ อก าหนดของ
สัญ ญาอย่ างเคร่ งครัด ตลอดจนให้ ข้อมูล ทางการเงิ น ที่ ครบถ้ วนและถูก ต้ องแก่
เจ้ าหนีข้ องบริษัทฯ
5.คู่แข่ง :
บริ ษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริ ษัทฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มี
จริ ยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้ าวหน้ าของ
ตลาด ซึ่งส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมในภาพรวม
6. สาธารณชน : บริ ษั ท ฯใส่ใ จและให้ ค วามส าคัญ กับ ความปลอดภัย ต่อสัง คม สิ่ ง แวดล้ อม และ
คุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ ดาเนินงานทัง้ หมดของบริษัทฯรวมทัง้
จัด ให้ มีก ารปฏิบัติตามกฎหมายและระเบี ย บข้ อ บังคับ ต่า งๆ นอกจากนีบ้ ริ ษั ท
พยายามมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมและ
สังคมตลอดจนส่งเสริม วัฒนธรรมของประเทศที่บริษัทฯดาเนินกิจการอยู่ บริษัทฯมี
มาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริ ษัทฯให้ มีผลกระทบต่อชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้ อม และประชาชนน้ อยที่สดุ
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7.หน่วยงานรัฐที่ กากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษัท : บริ ษัทฯจะปฏิบัติและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิ

อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯจะจัดให้ มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับ และจัดการกับ ข้ อร้ องเรี ย นของผู้มีส่วนได้ เ สียผ่าน E-mail ของ
บริ ษัทฯ โดยมีผ้ ทู ี่คณะกรรมการบริ ษัทฯมอบหมายเป็ นผู้รับผิดชอบกลัน่ กรองข้ อ
ร้ องเรียนส่งให้ ผ้ บู ริหารที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ
9.7.4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสและทัว่ ถึงทังรายงาน
้
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการสื่อสารและ
เปิ ดเผยข้ อมูล โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีรายละเอียด
ดังนี ้
1. หลักการในการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยได้
1.2 ข้ อมูลที่ห้ามเปิ ดเผย
2. แนวปฏิบตั ิในการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชนแล้ ว
2.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่แตกต่างกัน
2.3 การส่งหรือการอ้ างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
2.4 การจัดการกับข่าวลือ
2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ ขา่ ว
3. รายละเอียดอื่นๆ
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ไป
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นอกจากนี ้ บริษัทฯมีการกาหนดนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ดังนี ้
1. บริษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริษัทฯอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรือนักลงทุนได้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
สมเหตุผล สาหรับงบการเงินของบริษัทฯนันจะถู
้
กจัดขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รั บรองทัว่ ไป
โดยมีการเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
3. บริ ษั ท ฯจะจัดให้ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯเพื่ อทาหน้ าที่ติดต่อสื่อสาร และให้ ข้อมูล
ต่างๆกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4. นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯได้ มีนโยบายการแจ้ ง
เบาะแสการกระทาผิดไว้ ในข้ อ 5 ของนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ดังนี ้ “5 บริษัทฯ จะ
สนับสนุนให้ มีระบบและช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนด้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ”
5. ช่ องทางการติดต่ อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้ เสีย
ที่ประสงค์ จะแจ้ งเบาะแส,ขอ/ให้ ข้อมูล หรือร้ องเรียน
ผู้มีส่วนได้ เสีย:บุคคลภายนอก,นักลงทุน,ลูกค้ า,ส่วนราชการ,ชุมชน
ส่ งถึง
(1)
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
คุณชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์
เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 129
email : chaiwat@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จดั การ บริษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู3่
ถนนสายเอเชียที่ 43 อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
(2)
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
ดร.สัณห์ชยั กลิ่นพิกลุ , คุณสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 126, 127
email : sunchai.kl@kst-hatyai.com , sudarat.la@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : คณะทางาน CSR บริษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู3่
ถนนสายเอเชียที่ 43 อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
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(3)

ด้ านการลงทุน
คุณสุธีชยั โชติสิริ
เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 115
email : Suteechai.ch@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู3่
ถนนสายเอเชียที่ 43 อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
(4)
ด้ านการตลาด
Mr.Yuen Chung Kwan Alan
เบอร์โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 136
email : alany@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : ผู้จดั การฝ่ ายขาย บริษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู3่
ถนนสายเอเชียที่ 43 อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
(5)
การแจ้ งเบาะแส
ดร.สุรพล อารีย์กลุ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7670331
email : surapon.ar@gmail.com
ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ จากัด (มหาชน) เลขที่ 4/2 หมู3่
ถนนสายเอเชียที่ 43 อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
(6.) บริษัทฯ ได้ สื่อสำรข้ อมูลของบริษัทฯ ผ่ำนกำรจัดทำจดหมำยข่ำวถึงตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตำมวำระโอกำส เช่น
6.1 รำยงำนให้ ทรำบถึงงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ประจำไตรมำส และประจำปี
ภำยในระยะเวลำ 45 วันหลังสิ ้นสุดไตรมำส
6.2 ส่งข่ำวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบถึง สิทธิ, หลักกำร, วิธีกำร
- ส่งคำถำมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
- เสนอรำยชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมกำร
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(7.) บริษัทมีเว็บไซด์ที่นำเสนอข้ อมูลที่ทนั สมัย เพื่อให้ ข้อมูลสำหรับนักลงทุนพิจำรณำ
ประกอบกำรลงทุนดังต่อไปนี ้
7.1 งบกำรเงินของบริษัทฯ รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจำปี ลำ่ สุด
7.2 โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริษัท
7.3 โครงสร้ ำงองค์กร
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
7.5 ข้ อบังคับบริษัท
6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ในระหว่างปี 2561 มีรายละเอียดการเปลีย่ นแปลงดังนี ้(โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลง)
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9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ
1. คณะกรรมการบริ ษัทฯต้ องปฏิบัติหน้ าที่ตามที่ได้ กาหนดไว้ ตามขอบเขต อานาจหน้ าที่ ภายใต้
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อง และก ากับ ดูแลการดาเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตาม นโยบายการก ากับ ดูแ ล
ติดตามการดาเนินงานตาม วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริ ษั ท ฯตลอดจนก ากั บ ดูแ ลให้ ฝ่ ายจัด การด าเนิ น การให้ เป็ นไปตามแผนธุ ร กิ จ และ
งบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด
ให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
2. คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ จัดให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทัง้ มีการติดตามการดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
อย่างสม่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ในด้ านการป้ องกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
ขัน้ ตอนการอนุมัติ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ไว้ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรเพื่ อป้ องกัน ไม่ใ ห้ กรรมการ
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯได้ ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยง
กัน และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล /ความจาเป็ นไว้ ในแบบแสดงข้ อมูล
ประจาปี หรื อรายงานประจาปี นอกจากนี ้รายการที่มีการเกี่ยวโยงกันจะต้ องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้ คณะกรรมการบริษัทฯทราบต่อไป
4. คณะกรรมการมีกาหนดประชุมโดยปกติเป็ นประจาทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตาม
ความจ าเป็ น โดยมีก ารก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และจะมีวาระพิ จ ารณาติดตามผลการ
ดาเนินงานเป็ นประจา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯได้ จัดหนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครัง้ จะใช้ เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม.
ทัง้ นีไ้ ด้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ น ลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
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5. คณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท ( 15 สิงหาคม
2561 ) พร้ อมดาเนินการจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ และแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยที่มี
คุณสมบัติสอดคล้ องกับองค์ประกอบ ดังนี ้
(การก าหนดหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ บริ ษั ท ประกาศกฏบัต รของ ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยไว้ ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com)
5.1 คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัท จานวนอย่างน้ อย 5 คน และ
กรรมการบริ ษั ท ไม่ น้ อยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั ง้ หมด จะต้ องมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร และประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย
สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีห รื อ
การเงิน
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1.ดร.สุรพล
อารีย์กลุ
ประธานคณะกรรมการ

2.ดร.กิตติพฒ
ั น์ ตันตระรุ่งโรจน์
3.นายปรีชา
สันติธรรมารักษ์
4.นายสุวฒ
ั น์
โรจนกิจ
5.ดร.พิษณุ บุญนวล

*

*

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ มีความรู้ และประสบการณ์ ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท
5.3 คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่า ตอบแทน ( Nomination and Remuneration
Committee : NRC) ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและหรื อผู้บริ หารอย่างน้ อยสามคน
โดยจะต้ องมีกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ นกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนกรรมการสรรหาฯทัง้ หมด และมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ ประกาศ
แต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาฯ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนามคณะกรรมการ
ดังนี ้
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ตาแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการ

1.นายปรีชา สันติธรรมารักษ์
กรรมการอิสระ
2.นายสุวฒ
ั น์ โรจนกิจ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
3.นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล กรรมการ
และสานักงาน
รวมกรรมการทังสิ
้ ้น 3 ท่าน

กาหนดการประชุมล่วงหน้ าปี 2562 จานวน 2 ครัง้ คือ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 16-12 กันยายน 2562

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Risk Management Committee

ซึ่ง

ประกอบด้ วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารอย่างน้ อยสามคน
ประกาศแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีรายนาม
คณะกรรมการ ดังนี ้
ดารงตาแหน่ ง
1.ดร.สัณห์ชยั
กลิ่นพิกลุ
รองกรรมการผู้จดั การ
ประธาน
ส่วนบริการ
2.นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์ กรรมการบริษัท
กรรมการ

3.นายสุธีชยั
โชติสิริ
ผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
4.นางสาวสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล
และสานักงาน
ผู้จดั การฝ่ ายโรงงาน

5.นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ
6.นายมนตรี
พันธุ์โสภณสวัสดิ์ ผู้จดั การฝ่ ายจัดซื ้อ7.นายยงยุทธ

นาคนวล
รวมจานวนกรรมการทังสิ
้ ้น 7 คน

วัตถุดิบ
หัวหน้ าฝ่ ายวิศวกรรม

กาหนดการประชุมล่ วงหน้ าปี 2562 คือ ครั ง้ ที่
ครั ง้ ที่
ครั ง้ ที่
ครั ง้ ที่

1
2
3
4

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

9 กุมภาพันธ์ 2562
20 เมษายน 2562
9 กรกฏาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
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9.7.6

9.7.7

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ ออกข้ อพึงปฏิบตั ิเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของคณะกรรมการ
ฝ่ ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามภารกิจของ
บริษัทฯด้ วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ บริษัทฯและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
สาธารณชนและสังคม และบริ ษัทฯได้ ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจารวมถึ ง
กาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ ด้วย
(สามารถศึกษาข้ อมูลของ Code of Conduct เพิ่มเติมได้ ที่ www.kst-hatyai.com)
การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ที่ผา่ นมาบริษัทฯ ให้ ความสาคัญในเรื่องปัญหาด้ านการคอร์รัปชัน่ มาโดยตลอด บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจ
ด้ วยความโปร่งใส และมีจ ริ ย ธรรมกับบุคคลต่างๆ ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท ฯ บริ ษั ท ฯ จึงมีการ
กาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริ ษัทฯ และประกาศ
เรื่ องดังกล่าว ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ
ด้ วยดีมาโดยตลอด และได้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ในข้ อ 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibilities : CSR) ระบุอยู่ใน ข้ อ 10.5 การคอร์รัปชัน่

การปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการได้ สอบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายในปี 2561ซึ่งพบว่าได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายและขันตอน
้
การปฏิบตั ิงานที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน เว้ นแต่ในบางเรื่องที่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามได้ ดังนี ้
หลักการ/แนวปฏิบตั ทิ ี่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็ นกรรมการอิสระ

คาชี ้แจงของบริษัท
ประธานกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี
เจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตังธุ
้ รกิจของบริษัท
และเริ่มทางานกับบริษัทในช่วงแรก รวมถึงเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ จึงเป็ นผลทาให้ ขาดคุณสมบัติของการเป็ น
กรรมการอิสระ ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้
ความสามารถ เป็ นบุคคลที่กรรมการ,ผู้ถือหุ้น และ
บริษัทฯ ให้ ความนับถือและเชื่อมัน่ ว่าสามารถ
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ควบคุมดูแล กรรมการทุกคนให้ มีสว่ นร่วมในการ
ส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการ
กากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการของ
กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มีประสบการณ์
บริษัทเกิน 9 ปี
ความรู้ ความสามารถและมีความตังใจและทุ
้
่มเท
ให้ กบั การทางานอย่างเต็มความสามารถ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วว่าก่อให้ เกิดผลดี
กับบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทฯกาลังพิจารณาศึกษาและ
พิจารณาความเหมาะสมต่อไป
กรรมการของบริษัทแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุมอย่าง ปี 2561 กรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ในจานวน 12
สม่าเสมอ
ท่าน ที่เข้ าประชุมต่ากว่า 75% ของการประชุมทังหมด
้
(มากกว่าร้ อยละ 75 จากการประชุมทังหมด)
้
เนื่องจาก 1 ปี นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ เพิ่มการ
ประชุมวาระพิจารณาอีก 5 ครัง้ จากวาระปกติ 4 ครัง้
รวมเป็ น 9 ครัง้ เพื่อสนับสนุนและติดตามการ
ดาเนินงานและการบริหารจัดการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงเป็ นเหตุให้ กรรมการซึง่ มีถิ่นพานัก
ในต่างประเทศและต่างจังหวัด ไม่สะดวกในการ
เดินทางมาร่วมประชุม
คณะกรรมการควรมีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้หญิงอย่าง บริษัทมีจานวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม
น้ อย 1 คน
อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสรรหา
กรรมการอิสระ บริษัทพร้ อมและยินดี
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ
้
บริษัทฯได้ แต่งตังคณะท
้
างานกากับดูแลกิจการCG
กากับดูแลกิจการ CG
ทาหน้ าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบตั ติ าม
หลักกากับดูแลกิจการที่ดี แล้ วเสนอให้ กรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิและมอบหมายให้ ผ้ เู กี่ยวข้ อง
นาไปปฏิบตั ิ
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บริษัทควรจัดให้ มีโครงการให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริหารในการ
ซื ้อหลักทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้ สิทธิ
มากกว่า 3 ปี กาหนดราคาใช้ สิทธิที่สงู กว่าราคาตลาด
ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิรวมถึงไม่มี
การกระจุกตัวเกิน 5%
บริษัทฯ ควรเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการบริษัทฯที่
ไม่ได้ เป็ นผู้บริหารได้ มีโอกาสประชุมกัน โดยไม่มี
กรรมการที่เป็ นผู้บริหารอยู่ด้วย

บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและพิจารณาตามความ
เหมาะสม

บริษัทฯจะจัดให้ มกี ารประชุมในปี 2562 โดยกาหนด
วันประชุมล่วงหน้ า

10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯได้ ป ระกาศ ค่านิ ย มองค์ก ร วัตถุป ระสงค์ กลยุท ธ์ และนโยบายการ
ดาเนินงานเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการดาเนินงาน ข้ อที่ 4 ได้ กาหนดว่า “บริ ษัทฯบริ หารจัดการ
สิ่งแวดล้ อมที่ได้ มาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้ าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้ องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง”

10.2 การดาเนินงาน และการจัดทารายงาน
บริ ษัทฯได้ เข้ าร่วมโครงการส่งเสริ มให้ เป็ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สงั คมยอมรับอย่างยัง่ ยืน
ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปี พศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ ไขใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และได้ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั โดยคณะทางานพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ส่วนร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯได้ มีคาสัง่ แต่งตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555
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คณะทางาน CSR จัดการประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทัง้ 8 ด้ านของ CSR
ทบทวนสถานะเริ่ มต้ น และด าเนิ นการประเมิน ผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยเน้ นที่
พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนันได้
้ จดั ทาโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพื่อสนองความต้ องการของพนักงานเป็ น
โครงการแรก และทาการอบรมพนักงานในหัวข้ อต่างๆ เช่น ด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน, การจัดการสิ่งแวดล้ อม,
กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์ พลังงานในภาคขนส่ง, การ
จัดการสารเคมีอนั ตราย, การอบรมเชิงปฏิบตั ิการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ นแก่พนักงาน
อย่างทัว่ ถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนัน้ ได้ ทาการสานเสวนากับชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาและความต้ องการ
ของชุมชนและต่อมาได้ สง่ พนักงานเข้ าไปสอนการใช้ คอมพิวเตอร์ให้ กบั ชุมชนบ้ านควนจงและไปช่วยสร้ างสนามฟุตบอลให้ หมูบ่ ้ านพรุเมา ตามลาดับ จากนันได้
้ จดั ทารายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและได้ รับ
การรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555
ต่อมาในปี 2556 บริ ษัทฯได้ ดาเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและเข้ า
ร่วมโครงการองค์กรสร้ างสุข ( Happy Work Place ) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับอีก 22 บริษัท ในปี
2557 และได้ เป็ นตัวอย่างที่ดีในการตังกลุ
้ ม่ ออมทรัพย์KST ซึ่งมีสมาชิกกว่า 300 คน โดยมีทนุ เรือนหุ้นประมาณ

41 ล้ านบาท ต่อมาในปี 2558-2560 บริษัทได้ เข้ าร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 และ
เข้ าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็ นสุข และร่วมกับสมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ (สสท.) จัดโครงการสร้ างสุขในวัด รวมทังจั
้ ดส่งรายงานประจาปี ให้ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อ CSR
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการที่ผา่ นมา บริษัทฯไม่มีการดาเนินงานที่ถกู ตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ต่างๆที่เกี่ยวข้ องในเรื่องการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับหลักการทัง้ 8 ข้ อของ CSR แต่อย่างใด
10.4 CSR after process
- อธิบายกิจกรรม CSR after process ในปี 2561 ที่ผา่ นมา
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บริ ษัทมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ตอ่ สังคมและสิ่งแวดล้ อม ดังนี ้

- ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ ดาเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมครอบคลุมกิจกรรมทัง้ 8
ด้ า น โดยมี ก ารจัด ท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี ด้ ว ยงบประมาณ 154,000 บาท ได้ รั บ ใบรั บ รอง
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
และมีกิจกรรมพัฒนาชุมชนที่สาคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น
1. การสนับสนุนหมูบ่ ้ านควนจงทาฝายชะลอน ้าเพื่อฟื น้ ฟูและอนุรักษ์ พนั ธุ์สตั ว์น ้าและทาเป็ น
แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของหมูบ่ ้ าน 45,000 บาท
2. สนับสนุนสินค้ าต่างๆของชุมชนเช่นได้ สงั่ ซื ้อขนมเปี๊ ยะหมูบ่ ้ านควนจงมาจัดประชุม
และรับรองแขกที่โรงงาน
3. ร่วมกับอาเภอนาหม่อมจัดตลาดนัดชุมชนที่บริเวณหน้ าโรงงาน
4. บริจาคพันธุ์ปลาทับทิมที่ขยายพันธุ์ได้ ประมาณ 1,000 ตัว ที่เลี ้ยงในบ่อน ้าทิ ้งที่บาบัดแล้ ว
ให้ ชมุ ชน หมูบ่ ้ านควนจงและ อบต.นาหม่อม
5. บริจาคแผ่นโฟมประมาณ 30 แผ่นเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบอุทกภัยให้ กบั ชุมชนบ้ าน
พรุเมาและบ้ านควนจง
6. เป็ นเจ้ าภาพจัดประชุมโครงการประชารัฐอาเภอนาหม่อม
7. เชิญคณะผู้เข้ าร่วมประชุมเยี่ยมชมระบบบาบัดน ้าทิ ้งของบริษัทฯ
8. ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปลูกป่ าชายเลนและปล่อยพันธุ์สตั ว์น ้า
9. สนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ด 2 ชุดบนทางหลวงสายเอเซีย 43
ให้ สภ.นาหม่อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนเสื ้อสะท้ อนแสงให้ ตารวจจราจร
สภ.นาหม่อมจานวน 20 ชุด
10. ร่วมเป็ นเจ้ าภาพทอดกฐิ น ที่วดั โคกพยอมสุการามในอาเภอนาหม่อม
11. บริษัทยังเข้ าร่วมประชุม ”ประชารัฐ” กับหน่วยราชการในอาเภอนาหม่อมซึ่งเป็ นสถานที่ตงั ้
ของโรงงาน เป็ นประจาทุกไตรมาส เพื่อรับทราบข้ อมูลการดาเนินการของส่วนราชการ ส่วน
ท้ องถิ่น เช่น ตารวจ, สาธารณสุข, ฝ่ ายปกครอง เพื่อพร้ อมในการให้ ความร่วมมือกับส่วน
ราชการ ในภาระกิจต่างๆ
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12. วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ได้ นาพนักงานจานวน 50 คน ร่วมปลูก
ป่ าโกงกางและปล่อยพันธุ์ปลากับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, ร่วมขุดลอก
คูคลองกับชาวบ้ าน หมู่ 4 ตาบลควนจง อาเภอนาหม่อม และให้ บริ การรถรับ -ส่งเด็ก
นักเรียน โรงเรียนบ้ านเด็กเล็กควนจง เพื่อไปเข้ าค่ายฯ
13. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 8/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ จดั ตัง้
กองทุน สารองเลี ้ยงชี พ โดยมีบ ริ ษั ท ซี ไอเอ็มบี - พริ นซิ เพิ ล จ ากัด เป็ น ผู้จัดการกองทุน
ภายใต้ ชื่อ “กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
และก าหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับ พนักงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ความสามารถในการออมของพนักงาน กาหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทฯ
สมทบในงวดค่าจ้ างในวันที่ 30 มกราคม 2562 เป็ นงวดแรก
จากการติดตามประเมินผลในโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯดาเนินการด้ วยการออกตรวจ
เยี่ยมและสัมภาษณ์ชุมชนที่เกี่ยวข้ องและส่วนราชการสรุปได้ ว่าชุมชนและส่วนราชการมีความพึงพอใจในระดับ
พอใจมากเนื่องจากโครงการได้ ยงั ประโยชน์ แก้ ปัญหา สนับสนุนและเสริ มรายได้ ตรงกับความต้ องการของชุมชน
และส่วนราชการของอาเภอนาหม่อม
สาหรับในปี 2562 บริษัทฯจะทาการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะทางาน
เพื่อจัดทาแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยในปี 2562 จะมุ่งเน้ นพัฒนา
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในอาเภอนาหม่อม และจะขยายพื ้นที่ดาเนินการใน
จังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ในโครงการอนุรักษ์ เกาะขาม อาเภอเทพา และร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในโครงการปลูกป่ าชายเลน และร่วมกิจกรรมปลูกป่ าชุมชนร่วมกับบริ ษัท พาแนลพลัส
จากัด เป็ นต้ น
10.5 การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
- นโยบายการป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริษัทฯได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ต่อมาได้ มีก ารทบทวนนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัป ชั่นเพื่อจะพิ จารณาในที่ ประชุมคณะทางานโครงการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้ กาหนดในวันที่ 25 มีนาคม 2562 และจะประกาศใช้ ตอ่ ไป
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- การดาเนินงาน
บริษัทฯ ได้ ยื่นเรื่องขอเข้ าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริตและได้ รับการอนุมตั ิแล้ วเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดยมีระยะเวลาดาเนินการ 18 เดือน และ
ได้ มีประกาศแต่งตังคณะท
้
างานโครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ แล้ วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561
บริษัทฯ ได้ สง่ พนักงานระดับบริหาร (รองกรรมการผู้จดั การส่วนสานักงาน) เข้ าอบรม แนวปฏิบตั ิ
โครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption the Practical Guide) (ACPG) เมื่อวันที่
12-13 กันยายน 2561
คณะทางานฯ ได้ ทาการประเมินความเสีย่ งการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยเน้ นกิจกรรมและการจัดทา
รายงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องรวม 37 รายการ ต่อจากนัน้ ได้ จดั ทาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงคอร์รัปชัน่ เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน่ ทัง้ 37 รายการ
บริษัทฯ ทาการฝึ กอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้ แก่พนักงานและ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเปิ
้ ดช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่ ที่ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
คณะทางานฯ ทาการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์รัปชัน่ 71 ข้ อ ที่กาหนดโดย
IOD
บริษัทฯ จะเริ่มปฏิบตั ิงานต่อต้ านการคอร์รัปชัน่ เต็มรูปแบบตังแต่
้ เดือนเมษายน 2562 เป็ นต้ นไป และ
กาหนดให้ บริษัทตรวจสอบภายในเข้ าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ ในเดือนตุลาคม 2562
บริษัทฯ มีกาหนดจะส่งเรื่องขอรับการรับรองโครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ จาก IOD ในเดือน
กุมภาพันธ์ 2563
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1

การควบคุมภายใน
- บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายและทิศทางดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้ เป็ นรูปธรรม เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงานและดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้ มีการกาหนดโครงสร้ างผู้บริหารที่เอื ้อต่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้
กาหนดให้ มีตาแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 33 ของกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการอิสระ
แต่ละท่านเป็ นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอานาจและช่วย
พิจารณากลัน่ กรองให้ บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่น
- บริษัทได้ มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีข้อขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
โดยในปี 2561 คณะกรรมการของบริ ษัทได้ ประเมินความเพี ยงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมิน ของสานัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์ คณะกรรมการบริ ษั ทมี
ความเห็น ว่าบริ ษัท และบริ ษั ทย่ อย มีระบบการควบคุมภายในที่เ หมาะสมและสามารถป้ องกันความ
เสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ บู ริหารนาไปใช้ โดยมิชอบหรือไม่มีอานาจเพียงพอ
และบริ ษั ทได้ แนบสานาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ทเกี่ยวกับความเพี ยงพอและการ
ปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในมาด้ วย (โปรดดูรายงานหน้ าถัดไป)
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11.2 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯได้ มกี ารกาหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสีย่ ง ที่มีผลต่อการดาเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สาคัญของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารและพนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกากับดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ิตามกฏหมายและข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัด

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ฯได้ ให้ ความส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุม ภายในทัง้ ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บั ติ ง านที่ มี
ประสิท ธิ ภาพ จึงได้ ก าหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนิ นการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บ ริ ห าร ไว้ เ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ
บริ ษั ท ฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้ าที่ ตรวจสอบเพื่ อให้ มั่น ใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิ จ กรรม
ทางการเงินสาคัญของบริษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ (Compliance Control) และเพื่ อให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีค วามเป็ นอิสระ สามารถท าหน้ าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่ างเต็มที่
คณะกรรมการจึงกาหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้ รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย

11.4 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ แต่งตัง้ บริษัท เจ
พี ทิพ ออดิท จากัด ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด ได้ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษั ท เจพี ทิ พ ออดิท จ ากัด และนายทนงศักดิ์
ประดิษฐาน แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ
และมีประสบการในการปฏิบตั ิงานด้ านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็ นเวลานาน
และได้ ผา่ นการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
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ทัง้ นีก้ ารพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม กรรมการและผู้บริ หาร ที่มีนัยสาคัญน้ อยมาก
ส่วนที่มิได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ ว นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯ ไม่
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ แก่บคุ คลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริษัทและบริษัทฯ
โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นหรือมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ กาหนดขึ ้นโดยใช้ ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่ก ลุ่มบริ ษัทมีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ย วข้ องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรื อเป็ น
กิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็ นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุม่ บริษัท มีดงั นี ้

ชื่อบริษัท
บริษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู้ ส์ จากัด
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food
Sdn.Bhd.

ประเทศ
ที่ตง/ั ้
สัญชาติ
ไทย
มาเลเซีย

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ
99.96 และมีกรรมการร่วมกับบริษัทฯ
เป็ นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 40
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12.2 นโยบาย
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง ตังอยู
้ ่
เลขที่ 4/2 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา เป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯให้ ความสาคัญต่อการการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งอาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความโปร่งใส ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทีย มกัน
และเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันขึ ้น

นิยามที่เกี่ยวข้ อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทาให้ กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรื อประโยชน์สงู สุงของบริษัท
เป็ นสาคัญ บุคคลดังกล่าวได้ แก่
1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เ ป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผู้เกี่ ยวข้ องและญาติสนิทของบุคคล
ดังกล่าว
2. นิติบคุ คลใดๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม(1)
3. บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บ่งชี ้ได้ วา่ เป็ นผู้กระทาการแทนหรืออยู่ภายใต้ อิทธิพลของ(1) และ(2)
4. กรรมการของนิติบคุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คูส่ มรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการตาม(4)
6. นิติบคุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรือ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทาการด้ วยความเข้ าใจหรื อความตกลงว่าหากบริ ษัทท าธุรกรรมที่ให้ ประโยชน์ ท าง
การเงินแก่บคุ คลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี ้จะได้ รับประโยชน์ทางการเงินด้ วย
7.1 กรรมการของบริษัท
7.2 ผู้บริหารของบริษัท
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.5 คูส่ มรส บุตร หรือ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
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ผู้บริหาร หมายถึง ผู้จัดการ หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากผู้จดั การลงมา
และผู้มีตาแหน่งเทียบเท่ารายการที่ 4 ทุกราย รวมถึงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่
เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรือเทียบเท่า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทัง้ ทางตรงหรือทางอ้ อมในนิติบคุ คลใดเกินกว่าร้ อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิติบคุ คลนัน้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ผู้ที่เกี่ยวข้ อง หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลเกี่ยวโยง คืนบุคคลหรือห้ างหุ้นส่วนตามมาตรา
258(1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับเดิม ได้ แก่
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
(3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(4) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับ
ผิด หรือจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
(5) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรือ
(4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
(6) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ
(4) หรือ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
นิติบคุ คลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ที่มี
อานาจจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
(7)

ผู้มีอานาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบคุ คลหนึ่งเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของนิ
้
ติบคุ คลนัน้
ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้ อม หรือไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
ควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของกรรมการทังหมดไม่
้
วา่
โดยตรงหรืออ้ อม
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ญาตสนิท หมายถึ ง บุค คลที่ มีความสัมพัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ย นตาม
กฎหมายได้ แก่
(1) คูส่ มรส
(2) บิดา มารดา
(3) พี่น้อง
(4) บุตร และคูส่ มรสของบุตร

ประเภทของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่ งออกเป็ น 5 ประเภท ดังนี ้
1. รายการธุรกิจปกติ เป็ นรายการทางการค้ าที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยทาเป็ นปกติ เพื่อการประกอบ
ธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น การขายสินค้ า ซื ้อวัตถุดิบ ให้ บริการ เป็ นต้ น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็ นรายการที่ทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น
การว่าจ้ างขนส่งสินค้ า การว่าจ้ างทาโฆษณา สัญญาว่าจ้ างบริหาร เป็ นต้ น
3. รายการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็ นรายการเช่าหรือให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสญ
ั ญา
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามีเงื่อนไขการค้ าทั่วไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน เช่า
อาคารหรือที่ดินเพื่อเป็ นคลังสินค้ า
4. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ เป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรื อรับ
บริการ เช่น การซื ้อเครื่องจักร ซื ้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ที่ดิน การให้ สมั ปทาน
5. รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน
ค ้าประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้ วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กบั
บุคคลที่เกี่ยวโยงที่ค ้าประกันการกู้ยืม
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การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯตระหนักถึงความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม โดยคานึง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษัทฯเป็ นสาคัญ ดังนัน้ จึงให้ ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ สาหรับ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยมีห ลัก เกณฑ์ ก ารป้ องกัน ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ไว้
ดังต่อไปนี ้
1. กรรมการบริษัทฯ และผู้บริ หารต้ องแจ้ งให้ บริ ษัทฯทราบถึงความสัมพันธ์ หรื อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ในกิจการที่อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง ที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทฯ ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องทารายการนัน้ ให้ มี
การนาเสนอรายการเกี่ยวโยงกัน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนุมตั ิตอ่ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)ตามหลักเกณฑ์
การท ารายการเกี่ยวโยงกัน ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานัก งานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของ
บริ ษัทฯซึ่งถือเป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้องยึดถื อปฏิ บัติอย่ างเคร่ งครัด เพื่อให้ บริ ษัทฯเป็ นที่เชื่อถือ และ
ไว้ วางใจของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และจัดให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้ าใจในการถือปฏิบัติของ
พนักงานทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ

หลักการในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ ได้ กาหนดหลักการในการเข้ าทารายการที่เ กี่ยวโยงกัน เพื่อมุง่ ให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ น ธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยมีหลัการดังนี ้
1. เป็ น รายการที่ ผ่านกระบวนการอนุมัติที่ โปร่ งใสโดยกรรมการและผู้บ ริ ห ารด้ วยความรับ ผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตโดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็ นรายการที่กระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การทารายการเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
4. มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม
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การพิจารณาอนุมัติการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. บริ ษั ท ฯก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาขนาดของรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ดังนี ้ (ตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ)

1.1

ประเภทรายการธุ รกิจปกติ / รายการสนั บ สนุ นการค้ า ปกติ / การเช่ า หรื อให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ และรายการเกี่ยวกับทรัพย์ สินหรือบริการ
ระดับที่ 1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ล้ านบาท หรื อ
น้ อยกว่าหรือเท่ากับร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ระดับที่ 2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20
ล้ านบาท หรือ มากกว่าร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

1.2

ระดับที่ 3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรือ
มากกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า
ประเภทรายการให้ หรือรับความช่ วยเหลือทางการเงิน
ระดับที่ 1 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ระดับที่ 2 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 100 ล้ านบาท หรือ
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
- 78 -

KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

2. บริ ษัทฯกาหนดการอนุมตั ิตามขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้ องดาเนินการ
ดังนี ้
อานาจการดาเนินการ
ประเภทรายการ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
1.รายการธุรกิจปกติ/
2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
-เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
-ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

3.รายการเช่าหรือให้ เช่า
อสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
4.รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรือบริการ
5.รายการให้ หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
-ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยง หรือบริษัทที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุ้น
มากกว่าบจ.ถือ
-ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น
มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวโยง
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติหลักการโดยกาหนดกรอบให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
(น้ อยกว่า 100 ล้ าน หรือ
3%NTA แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า)

ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
ฝ่ ายจัดการ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
คณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.

-

คณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
คณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
(มากกว่า 100 ล้ าน
บาท หรือ 3%NTA
แล้ วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า)

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น
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3. บริษัทฯกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทัว่ ไป ดังนี ้
รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้ าที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษั ท ย่ อย
กระท าเป็ นปกติเพื่ อประกอบกิจการ ได้ แก่ การขายสินค้ า การซื อ้ วัตถุดิบ การให้ บริ การ
รวมถึงรายการทางการค้ าของสถาบันการเงินส่วนที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแ ล
เป็ น การทั่วไป รายการประเภทนี เ้ ป็ น รายการที่ บ ริ ษั ท ต้ องดาเนิ น การเพื่ อประกอบธุรกิ จ
ถ้ าบริ ษั ท ฯท ารายการดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน บริ ษั ท ฯก็ ต้องกระท ารายการแบบ
เดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ ว
เงื่อนไขการค้ าทั่วไป หมายความว่า เงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขดังนี ้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้ รับหรือให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่ อนไขที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นสามารถแสดงได้ ว่าผู้ป ระกอบธุรกิ จในลักษณะ
ทานองเดียวกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป

ขั้นตอนการนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
1. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการ
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯได้ กาหนดไว้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อให้
คณะกรรมตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบรายการ
ข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริษัท นอกจากนี ้ ต้ องดาเนินการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้า
ทารายการไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ ายที่เป็ นต้ นเรื่องต้ องนาเสนอ
รายละเอียดความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้ องดาเนินการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการ
ตกลงเข้ าทารายการไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และให้ มีการพิจารณาก่อนเข้ าทา
รายการ
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3. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ให้ ฝ่ายที่เป็ นต้ นเรื่ องนาเสนอรายละเอียด
ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เข้ าท ารายการ โดยจะต้ องมีข้อมูลเพี ยงพอต่อการตัดสิน ใจ ตามที่ ก าหนดในหลัก เกณฑ์ ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ กาหนด และต้ องแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงซึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงด้ วย

12.3

ความจาเป็ น และเหตุผลของรายการระหว่ างกัน

บริษัทฯได้ ดแู ลให้ การทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริษัท
ฯเป็ นสาคัญ และจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล นอกจากนี ้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น จะได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะสอบทานการทารายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้ รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษัท ฯ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ อง และหากรายการใดกระทากับผู้มีส่วนได้ เสียกับ
ผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนันจะไม่
้
ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
บริ ษัทฯเข้ าทารายการระหว่างกันของบริ ษัท ฯกับบริ ษัทย่อยฯหรื อบริ ษัทร่วมฯกับ กรรมการ ผู้บริ หาร
หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องเป็ นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็ นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท ฯ
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ ว นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
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12.4

รายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี 2561

รายการ
วันที่ทานิติกรรม

รายละเอียด
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561, ครั้งที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2561 และ
ครั้งที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561
ชื่อคู่สญ
ั ญาของบริ ษทั
บริ ษทั นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ เวิร์ค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด
คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะ
ผูว้ ่าจ้างตกลงจ้างและผูร้ ับจ้างตกลงรับจ้างให้นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ
ของสินทรัพย์/บริ การ
ภายใต้บนั ทึกความตกลงหรื อความเข้าใจที่รัฐบาลไทยทาไว้กบั รัฐบาลเมียนมา
ครั้งที่ 1 จานวน 8 คน เพศชาย 0 คน หญิง 8 คน
ครั้งที่ 2 จานวน 50 คน เพศชาย 15 คน หญิง 35 คน
ครั้งที่ 3 จานวน 49 คน เพศชาย 14 คน หญิง 35 คน
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันการทา คุณเจริ ญขวัญ โชติวฒั นะพันธุ์ ผูล้ งนามผูกพัน (ในฐานะของผูร้ ับจ้าง) ในสัญญา
กิจกรรม
กับบริ ษทั ฯ เป็ นน้องสาวของคุณเจริ ญพร โชติวฒั นะพันธุ์ และเป็ นพี่สาวคุณ
สมนึก โชติวฒั นะพันธุ์ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ (ในฐานะของผูว้ ่าจ้าง)
วัตถุประสงค์

เพื่อว่าจ้างและมอบอานาจให้ผรู ้ ับจ้างดาเนินการนาคนต่างด้าวมาทางานกับ
นายจ้างในประเทศ

ขนาดรายการ

ค่าบริ การนาคนเข้า
ครั้งที่ 1 จานวน 8 คน คนละ 3,000 บาท เป็ นเงิน 24,000 บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงิน 1,680 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 25,680 บาท
ครั้งที่ 2 จานวน 50 คน คนละ 1,950 บาท เป็ นเงิน 97,500 บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงิน 6,825 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 104,325 บาท
ครั้งที่ 3 จานวน 49 คน คนละ 1,950 บาท เป็ นเงิน 95,550 บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงิน 6,688.50 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 102,238.50 บาท
พิจารณาขนาดของรายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามประกาศของคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนฯ)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ความเห็นของฝ่ ายจัดการบริ ษทั
เกี่ยวกับการตกลงเข้าทา
รายการโดยระบุถึงความ
สมเหตุสมผล

12.5

เนื่องจากในประเทศไทยยังประสบปัญหาด้านของแรงงานในประเทศ จึงต้องมี
การจ้างแรงงานจากต่างชาติ ซึ่งบริ ษทั นาคนต่างด้าวมาทางานในประเทศ เวิร์ค
เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีศกั ยภาพในด้านการจัดหาแรง
ต่างด้าว(พม่า) เข้ามาทางานในประเทศ รวมถึงได้รับอนุญาตและผ่าน
หลักเกณฑ์จากกรมการจัดหางาน

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริ ษัทฯกับบริ ษัทย่อยฯ หรื อบริ ษัทร่วมฯ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต จะไม่มีก าร
เปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบนั
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
- 84 -

KST

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1

งบแสดงฐานะทางการเงินย้ อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
บาท

2560
บาท

หน่ วย : บาท
2559
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

12,443,215
86,032,366
793,391,725

4,059,480
109,664,927
654,753,211

105,476,961
73,435,818
579,569,324

891,867,306

768,477,618

758,482,103

42,176,566
69,976,000
50,000
223,804,129
17,390,364
1,918,412
39,661,458
137,002

42,176,566
69,976,000
50,000
208,236,876
17,390,364
981,122
41,715,568
110,522

42,176,566
69,976,000
186,009,660
17,390,364
1,197,081
45,333,325
2,070,521

395,113,931

380,637,018

364,153,517

1,286,981,237

1,149,114,636

1,122,635,620

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
บาท

2560
บาท

หน่ วย : บาท
2559
บาท

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
โบนัสค้ างจ่าย

212,860,000
74,068,388
11,626,745

135,830,000
28,609,562
2,619,114

30,015,364
11,349,600

298,555,133

167,058,676

41,364,964

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
สาหรับผลประโยชน์พนักงาน

81,999,845

80,710,488

78,469,229

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน

81,999,845

80,710,488

78,469,229

380,554,978

247,769,164

119,834,193

75,000,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

7,500,000
667,926,259

7,500,000
662,845,472

7,500,000
764,301,427

906,426,259

901,345,472

1,002,801,427

1,286,981,237

1,149,114,636

1,122,635,620

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท

2561
บาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไรขันต้
้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย

2560
บาท

2559
บาท

1,857,488,062

1,991,915,404

1,962,418,205

24,653,298

10,033,041

-

(1,765,142,149)

(1,930,788,534)

(1,813,631,165)

(20,495,967)

(7,541,115)

-

96,503,244

63,618,796

148,787,040

14,269,451

29,656,108

7,919,364

3,591,203

4,669,859

3,536,923

(22,341,393)

(21,239,255)

(21,684,025)

(72,600,339)

(56,100,721)

(55,190,906)

(3,876,632)

(374,863)

(1,571,105)

กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้

15,545,534

20,229,924

81,797,291

(2,236,237)

(3,231,381)

(15,859,477)

กาไรสาหรับปี

13,309,297

16,998,543

65,937,814

(910,637)

1,931,878

(3,040,906)

182,127

(386,376)

608,181

-

-

-

(728,510)

1,545,502

(2,432,725)

12,580,787

18,544,045

63,505,089

1.77

2.27

8.79

7,500,000

7,500,000

7,500,000

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษัทร่วมในต่างประเทศ

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์

2560

2559

15,545,534

20,229,924

81,797,291

27,175,143
3,876,632
8,543,405
46,457
(6,101,452)
(481,265)

25,848,048
374,863
7,915,836
(5,914,817)
3,386,286
(239,127)

25,766,541
1,571,105
7,621,897
4,703,599
(20,035,150)
728,568

48,604,454

51,601,013

102,153,851

23,588,388
(132,537,061)
(26,480)

(30,309,667)
(78,570,174)
1,960,000

(1,565,601)
231,031,022
(2,002,999)

45,966,831
9,007,631

(5,764,680)
(8,730,486)

9,598,986
6,337,631

(5,396,237)
(2,284)
(8,164,684)

(69,813,994)
(4,625)
(3,742,700)

345,552,890
(2,534)
(6,466,852)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

(13,563,205)

(73,561,319)

339,083,504

กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์

(42,032,281)
(1,171,399)
862,050

(45,917,472)
(265,159)
(50,000)
1,856,302

(11,936,293)
(86,019)
591,811

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(42,341,630)

(44,376,329)

(11,430,501)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
โบนัสค้ างจ่าย
เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถานบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถานบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

2561

2560

2559

2,571,510,000
(2,494,480,000)
(3,864,970)
(8,876,460)

494,130,000
(358,300,000)
(333,625)
(118,976,208)

1,240,810,000
(1,436,660,000)
(1,613,036)
(29,650,564)

64,288,570

16,520,167

(227,113,600)

8,383,735
4,059,480

(101,417,481)
105,476,961

100,539,403
4,937,558

12,443,215

4,059,480

105,476,961
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
บาท

2560
บาท

หน่ วย : บาท
2559
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

15,886,259
85,846,049
1,442,612,680

6,680,430
189,461,453
1,390,289,280

105,764,303
225,817,125
995,208,497

1,544,344,988

1,586,431,163

1,326,789,925

129,152,935
50,000
249,382,607
17,390,364
1,977,370
44,507,622
137,002

122,533,348
50,000
281,064,477
17,390,364
981,122
44,015,727
120,121

115,868,979
257,584,611
17,390,364
1,197,081
47,160,495
2,080,120

442,597,900

466,155,159

441,281,650

1,986,942,888

2,052,586,322

1,768,071,575

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2561
บาท

2560
บาท

หน่ วย : บาท
2559
บาท

หนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
โบนัสค้ างจ่าย

691,230,000
71,705,780
11,861,461

650,810,000
59,106,118
4,107,184

256,200,000
56,951,193
16,853,776

รวมหนี ้สินหมุนเวียน

774,797,241

714,023,302

330,004,969

หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียน

82,516,873

131,109,209

124,186,947

82,516,873

131,109,209

124,186,947

857,314,114

845,132,511

454,191,916

75,000,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

7,500,000
925,089,877
(34,040,847)

7,500,000
998,517,190
(29,684,832)

7,500,000
1,105,922,956
(30,668,809)

1,129,549,030
79,744

1,207,332,358
121,453

1,313,754,147
125,512

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,129,628,774

1,207,453,811

1,313,879,659

รวมหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,986,942,888

2,052,586,322

1,768,071,575

รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายได้ จากการให้ บริ การ

2561
บาท
3,147,396,454
24,653,298

2560
บาท
3,437,312,184
10,033,041

หน่ วย : บาท
2559
บาท
3,453,111,216
-

ต้ นทุนขาย

(3,017,051,611)

(3,316,397,552)

(3,176,329,903)

ต้ นทุนบริ การ

(20,495,967)

(7,541,115)

-

กาไรขันต้
้ น

134,502,174

123,406,558

276,781,313

26,932,857
8,951,958
(74,805,712)
(132,550,212)
(30,000,000)

46,318,911
7,275,718
(81,609,681)
(79,288,739)

17,055,140
5,840,232
(87,787,849)
(74,081,138)

ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

(11,398,409)
10,975,602

(6,162,811)
5,680,392

(3,454,221)
8,244,738

กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้

(67,391,742)
365,011

15,620,348
(2,812,911)

142,598,215
(17,416,125)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

(67,026,731)

12,807,437

125,182,090

930,826

114,595

(4,017,948)

126,883

(331,857)

637,492

(4,356,015)

983,977

(6,486,700)

(3,298,306)

766,715

(9,867,156)

กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

(70,325,037)

13,574,152

115,314,934

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน):
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

(66,983,807)
(42,924)

12,810,892
(3,455)

125,164,240
17,850

(67,026,731)

12,807,437

125,182,090

(70,283,330)
(41,707)

13,578,211
(4,059)

115,297,408
17,526

(70,325,037)

13,574,152

115,314,934

(8.93)

1.71

16.69

7,500,000

7,500,000

7,500,000

รายได้ จากการขาย

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น
ค่าใช้ จ่ายในการขาย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ
บริ ษัทร่วมในต่างประเทศ
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี

การแบ่งปันกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
2561
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
(กลับรายการ)ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

2560

2559

(67,391,742)

15,620,348

142,598,215

41,185,668
30,000,000
11,398,410
39,939,693
46,457
(11,489,831)
(3,240,212)
(10,975,602)

40,266,439

42,948,035

6,162,811
3,454,221
13,578,506
12,080,769
(10,361,092)
4,590,948
27,490,488
(20,306,398)
(794,807)
741,245
(5,680,392) (8,244,738)

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้อื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
โบนัสค้ างจ่าย

29,472,841

86,282,301

177,862,297

103,571,231
(40,833,570)
(16,880)

46,739,989
(422,571,271)
1,960,000

(103,299,827)
64,505,996
(1,996,412)

12,747,218
7,754,276

(2,218,624)
(12,746,591)

11,719,380
10,532,647

เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้ ถกู หักภาษี ณ ที่จา่ ย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

112,695,116
(2,284)
(87,601,203)

(302,554,196)
(4,625)
(6,541,651)

159,324,081
(2,534)
(8,035,387)

25,091,629

(309,100,472)

151,286,160

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายซื ้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์

(49,461,906)
(1,232,902)
14,291,764

(61,646,461)
(265,159)
(50,000)
2,469,930

(14,479,170)
(86,019)
685,583

เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(36,403,044)

(59,491,690)

(13,879,606)

เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่ วย : บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

2561

2560

2559

5,758,640,000
(5,718,220,000)
(11,026,296)
(8,876,460)

3,702,470,000
(3,307,860,000)
(6,125,503)
(118,976,208)

2,021,710,000
(2,061,360,000)
(3,456,498)
(29,650,564)

20,517,244

269,508,289

(72,757,062)

9,205,829
6,680,430

(99,083,873)
105,764,303

64,649,492
41,114,811

15,886,259

6,680,430

105,764,303
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อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท
2561
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน(EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลีย่ ระหว่างต้ นงวดกับปลายงวด

2560

2559

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.99
0.33
(0.06)
19.24
19
2.17
166
30.64
12
172

4.60
0.68
(0.71)
23.62
15
2.69
134
105.52
3
146

18.34
4.33
2.62
28.14
13
1.50
240
81.89
4
249

%
%
%
%
%
%

5.13
1.03
0.66
(69.83)
0.70
1.47

3.18
1.03
0.08
(357.01)
0.83
1.79

7.58
4.25
(0.12)
406.73
3.34
6.69

%
%
เท่า

1.09
16.55
1.56

1.50
21.49
1.79

5.53
47.15
1.66

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.42
6.59
0.05
0

0.26
64.59
0.04
44.12

0.12
64.16
0.06
181.99
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กาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ (EBIT)

อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินรวม
2561
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาคในการดาเนินงาน(EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลีย่ ระหว่างต้ นงวดกับปลายงวด

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

%
%
%
%
%
%

1.99
0.13
0.03
23.04
16
1.64
220
35.49
10
226

2560

2559

2.22
0.27
(0.59)
17.55
21
3.03
119
105.05
3
137

4.02
1.00
0.45
20.38
18
2.28
158
74.49
5
171

4.24
3.58
(1.77)
0.63
(2.19)
0.02
(44.81) (1418.99)
(2.09)
0.37
(5.49)
1.02

8.02
4.23
(0.28)
103.58
3.60
9.85

%
%
เท่า

(3.32)
(9.59)
1.59

0.67
19.53
1.83

7.24
61.54
2.01

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.70
(1.31)
(0.01)
0

0.67
4.99
0.01
58.56

0.36
48.32
0.07
95.86
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กาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ (EBIT)

ที่มาของอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY
RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้หมุนเวียน
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้ องการของ
ตลาด +
ลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ) / หนี ้สินหมุนเวียน
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
= ขายสุทธิ / (ลูกหนี ้การค้ าก่อนหนี ้สงสัยจะสูญ + ตัว๋ เงินรับการค้ า) (เฉลี่ย)
= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
= *ซื ้อสุทธิ / สินค้ าคงเหลือ (เฉลี่ย)

เท่า

= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
= ซื ้อหรื อต้ นทุนขาย / (เจ้ าหนี ้การค้ า + ตัว๋ เงินจ่ายการค้ า) (เฉลี่ย)
= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
= ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน
เท่า
วัน
วัน

= กาไรขันต้
้ น / ขายสุทธิ
= กาไรจากการดาเนินงาน / ขายสุทธิ
= กาไรที่ไม่ได้ จากการดาเนินงาน / รายได้ รวม
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน
= กาไรสุทธิ / รายได้ รวม
= กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

%
%
%
%
%
%

= กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= (กาไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
= รายได้ รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

%
%
เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า

= หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
เท่า
= **กาไรจากการดาเนินงาน + ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน + ภาษี /
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงานและลงทุน
= **กาไรจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื ้อ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
เท่า
สินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
= เงินปั นผล / กาไรสุทธิ
%
หมายเหตุ
* บริษัทฯใช้ ซื ้อสุทธิ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นการอัตราการหมุนเวียนของสินค้ าที่ใกล้ เคียงกับความจริง
** บริษัทฯใช้ กาไรจากการดาเนินงาน เพราะเล็งเห็นว่าจะสามารถสะท้ อนผลการดาเนินงานที่แท้ จริงของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้ มากกว่า
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
1. ภาพรวม
สาหรับในปี 2561 ความสามารถในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ยังคงรักษาลูกค้ าได้ ดีและ
สร้ างยอดขายได้ ตอ่ เนื่อง อีกทังผลกระทบทางด้
้
านต้ นทุนของราคาวัตถุดิบและการขาดแคลนวัตถุดบิ ไม่รุนแรงเท่ากับ
ปี 2560 อย่างไรก็ตามตลอดปี 2561 ทางสหภาพยุโรปยังคงสถานะใบเหลืองให้ กบั ประเทศไทย จากปั ญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึง่ ส่งผลในเชิงลบต่อราคาวัตถุดบิ ของผู้ประกอบการในประเทศไทย
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ
มีรายได้ จากการขายรวม 3,147 ล้ านบาทและรายได้ จากการให้ บริ การ 25 ล้ านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2560 ที่มี
รายได้ จากการขายรวม 3,437 ล้ านบาท และรายได้ จากการให้ บริ การ 10 ล้ านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้ อย ด้ านต้ นทุน
ขายในปี 2561 มี ต้นทุนการขายรวม 3,017.05 ล้ านบาทและต้ นทุนบริ การ 21 ล้ านบาท เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
ปี 2560 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,316 ล้ านบาทและต้ นทุนบริ การ 8 ล้ านบาท มีกาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
3.57 จากปี 2560 เป็ นร้ อยละ 4.22 แต่มีผลขาดสุทธิจากผลการดาเนินงานรวม 67 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560
ที่มี ผลกาไรสุทธิ 13 ล้ านบาท ซึ่งเกิดจากปี 2561 บริ ษัทฯมี มติให้ หยุดการผลิตสินค้ าที่ โรงงานของบริ ษัทย่อยใน
จัง หวัด ปั ต ตานี และย้ ายการผลิ ต สิ น ค้ ามาที่ โรงงานของบริ ษั ท ใหญ่ ในจัง หวัด สงขลาแทน โดยพิ จ ารณาความ
สมเหตุสมผลทังในด้
้ านการบริ หารงานรวมถึงการบริ หารต้ นทุน ซึ่งทาให้ มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2561
ประมาณ 55 ล้ านบาท จากการตัง้ ค่าเผื่ อการด้ อยค่าสิน ทรัพ ย์ และการบัน ทึก ผลประโยชน์ พ นักงานที่ บันทึก ไว้
ไม่เพี ยงพอในอดีต อย่างไรก็ ตามการที่ บริ ษัท ฯและบริ ษั ทย่อยฯยังคงรักษาระดับ ยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ ทาง
การตลาดและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึง พยายามระบายสินค้ าคงเหลือให้ ได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้นเพื่อลด
ต้ นทุนการเก็บรักษา รวมทังบริ
้ ษัทยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ ดี ส่งผลให้ รายได้ ตามส่วนดาเนินงานของ
กลุม่ บริษัทมีข้อมูลดังนี ้
สายผลิตภัณฑ์

ดาเนินก
ารโดย

กุ้ งและกั ง้ แช่
แข็ง

CHOTI

ปลาหมึ ก และ
ปลาแช่แข็ง

TPT

รวม

เอเชีย

ยุโรป

อเมริกา

ออสเตรเลีย

อื่น

รวม

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

2561

2560

1,802

1,832

-

6

4

22

6

7

50

135

1,862

2,002

157

166 1,078

1,214

34

32

-

4

41

29

1,310

1,445

1,959

1,998 1,078

1,220

38

54

6

11

91

164

3,172

3,447
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ตัง้ แต่ ปี 2561 เป็ นต้ น มา บริ ษั ท ฯมี ก ารเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ ใ นการกระจายสิ น ค้ า โดยหั น มาสนใจการตลาด
ภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ายสินค้ าอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจสาหรับกลยุทธ์ในการขายครัง้
นี ้ ส่งผลให้ มียอดขายภายในประเทศที่ยงั สามารถทากาไรได้ นอกจากการพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ
ยังเชื่อมัน่ ว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศให้ กบั บริษัทฯได้ เป็ นอย่างดี
ส่วนการตลาดในต่างประเทศนัน้ ทัง้ ด้ านตลาดเอเชียและยุโรป ยังคงรักษาระดับการขายได้ ดี แต่เนื่องจาก
บริ ษัทมีต้นทุนที่สงู จากราคาวัตถุดิบ จึงทาให้ ความสามารถในการทากาไรยังคงทาได้ ไม่ดีนกั ประกอบกับปั ญหาใน
เรื่ องการทาประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยยังคงอยู่ อย่างไรก็ตามตลาด
เอเชียโดยเฉพาะตลาดญี่ ปนมี
ุ่ ความเชื่อถือในความซื่อสัตย์ คุณภาพของสินค้ า การส่งสินค้ าทันต่อเวลา จึงมีการซื ้อ
สินค้ าจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง รวมทังในประเทศคู
้
แ่ ข่งเช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ยังคงปั ญหาด้ านวัตถุดิบ
ขาดแคลนเช่นเดียวกันกับประเทศไทย อีกทังยั
้ งมีการตรวจพบสารเคมีตกค้ างในสินค้ ากุ้ง
ในด้ านของงบการเงิน เหตุการณ์ที่สาคัญที่ปรากฏในหน้ ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2561
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ ข้อมูลจาก
งบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ยงั มิได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคือ
“งบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของบริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้ รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากงบ
การเงินของบริ ษัทร่วมในต่างประเทศนัน้ ซึ่งยัง มิได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าว
ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจานวนเงิน 129.15 ล้ านบาท และ 122.53 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 6.50 และ 5.97 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามลาดับ และส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้ เสียในบริ ษัทร่ วมในต่างประเทศนัน้ ในงบการเงินรวมสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
จ านวนเงิ น 10.98 ล้ า นบาท และ 5.68 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ (16.37) และ 44.35 ของก าไร(ขาดทุน )รวม
ตามลาดับ ข้ าพเจ้ าจึงไม่ส ามารถตรวจสอบเพื่ อให้ เป็ นที่ พ อใจในยอดคงเหลื อของมูลค่าเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ดังกล่าวได้ ซึง่ เหตุการณ์นี ้เป็ นการถูกจากัดขอบเขตโดยสถานการณ์ ”
ในเหตุการณ์ นี ้ทาให้ ผ้ สู อบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข บริ ษัทฯตระหนักในเรื่ องดังกล่าว และได้ มี
การเสนอไปยังบริ ษัทร่วมฯ ถึงความเป็ นไปได้ ที่จะใช้ ผ้ สู อบบัญชี รายเดียวกัน ทางบริ ษัทร่วมฯกาลังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาซึง่ จะต้ องนาเสนอในที่ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทร่วมฯ สาหรับที่ผา่ นมาทางบริษัทร่วมชี ้แจงว่า ผู้สอบ
บัญ ชีของบริ ษัทร่ วมเป็ นผู้สอบบัญ ชีที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นที่ น่าเชื่อถือ มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ และมี
มาตรฐานในการสอบบัญ ชี ตามที่ กฎหมายประเทศมาเลเซี ยกาหนด และบริ ษัทฯเองก็ ไม่มี อานาจควบคุม เพี ยง
พอที่จะเป็ นผู้คดั เลือกผู้สอบบัญชีชองบริษัทร่วมได้
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นอกจากนันผู
้ ้ สอบบัญชียังมีการรายงานเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ โดยเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือ
เรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปัจจุบนั ผู้สอบบัญชีได้ นาเรื่ องเหล่านี ้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้ ยกเว้ นเรื่ องที่ได้ อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขของผู้สอบบัญชี โดยเรื่ องสาคัญที่ผ้ สู อบรายงานมีดงั นี ้
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลื อ
“กลุ่มบริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,442.61 ล้ านบาท และ 793.39 ล้ านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจ การ ตามลาดับ ข้ าพเจ้ าให้ ค วามส าคัญ กับ สินค้ าคงเหลื อเนื่ องจากวิธี การคานวณต้ นทุน ของสิน ค้ าสาเร็ จ รู ป
คงเหลือมีความซับซ้ อนและการพิจารณาการคานวณค่าเผื่ อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือใช้ การประมาณการ
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ ซึง่ ผู้บริหารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในการประมาณการ”
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
“ กลุ่ม บริ ษัทรับรู้ สิ นทรัพ ย์ ภ าษี เงินได้ รอการตัดบัญ ชี ที่เกิ ดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 จานวนเงิน 23.11 ล้ านบาท และ 19.74 ล้ านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามลาดับ
การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีดงั กล่าวขึ ้นอยู่ กับผลการดาเนินงานและการวางแผนกาไร
ทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริ ษัท ซึง่ ฝ่ ายบริหารต้ องกาหนดข้ อสมมติฐานและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในการประมาณ
การในเรื่ องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ที่เพียงพอที่จะใช้ ประโยชน์จากขาดทุนทาง
ภาษี ”
การด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของบริ ษัทย่อย
“ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 11 บริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟูดส์ จากัด มีการ
หยุดการผลิตสินค้ าที่โรงงานที่จงั หวัดปั ตตานี และย้ ายการผลิตมาที่โรงงานของบริ ษัทฯ ที่จงั หวัดสงขลา ซึ่งเป็ นข้ อ
บ่ง ชี ว้ ่าอาคารและอุป กรณ์ อ าจเกิ ดการด้ อยค่า บริ ษั ทย่อยมี อาคารและอุป กรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าว ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 เป็ นจานวนเงินสุทธิทางบัญ ชี 25.57 ล้ านบาท ผู้บริ หารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจในการพิจารณาค่าเผื่อการ
ด้ อยค่าของอาคารและอุปกรณ์”
การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี ทีส่ าคัญ
- ไม่มี-
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2) ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ภาพรวมสาหรับผลการดาเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี ้
ล้านบาท
2561
3,147

3,437

25

10

(3,017)

(3,316)

ต้นทุนให้บริ การ

(21)

(8)

กาไรขั้นต้น

134

123

อัตรากาไรขั้นต้น (%)

4.22%

3.57%

กาไรสาหรับปี

-67
-2.11%

13
0.38%

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย

อัตรากาไรสุทธิตอ่ ยอดขาย(%)

2.1

2560

รายได้ จากการขาย

สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรี ยบเทียบงวดเดียวกัน กับของปี ก่อน บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยฯมี
รายได้ จากการขายสินค้ าใกล้ เคียงปี 2560 การที่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯยังคงระดับยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ ทาง
การตลาดและความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพยายามระบายสินค้ าคงเหลือให้ ได้ ในปริ มาณที่เพิ่มขึ ้น เพื่อลด
ต้ นทุนการเก็บรักษา
2.2

ต้ นทุนขาย และค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

บริ ษัทฯมีต้นทุนต่อยอดขายลดลงจากร้ อยละ 96.43 ในปี 2560 เป็ นร้ อยละ 95.78 ในปี 2561 ทาให้ มีกาไร
ขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 3.57 เป็ น ร้ อยละ 4.22 ซึ่งเกิดจากการบริ หารต้ นทุนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ของบริ ษัท รวมถึงการรักษาระดับราคาขายกับลูกค้ ารายเดิมได้ ดี สาหรับค่าใช้ จ่ายในด้ านการขายนัน้ ในภาพรวม
ใกล้ เคียงกับปี 2560 ซึง่ ไปเป็ นไปตามยอดขายที่สามารถส่งออกไปต่างประเทศ
สาหรับค่าใช้ จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจากปี 2561 บริษัทฯมีมติให้ หยุดการผลิตสินค้ าที่โรงงานของ
บริ ษัทย่อยในจังหวัดปั ตตานี และย้ ายการผลิตสินค้ ามาที่โรงงานของบริ ษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา ทาให้ บริ ษัทต้ อง
บันทึกประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานในงบกาไรขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 25 ล้ านบาทจากการบันทึก
ไว้ ไม่เพียงพอในอดีต (บริษัทคาดว่าจะต้ องค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้ างเป็ นจานวนเงิน 74.99 ล้ าน
บาท )
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อย่างไรก็ ตามผลกระทบจากการหยุดการผลิตข้ างต้ น ฝ่ ายบริ หารได้ ประเมิ นมูลค่าของที่ ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ และบันทึกค่าเผื่อการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์เป็ นจานวนเงินรวม 30 ล้ าน ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสด
ในปัจจุบนั
ส่วนค่าใช้ จ่ายในด้ านอื่น นันมี
้ ยอดใกล้ เคียงกับปี ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทสามารถ
ควบคุมค่าใช้ จา่ ยให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
2.3 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯนัน้ เกิดจากการกู้ยืมมาเพื่อการดาเนินงาน ซึ่งในปี 2561 มี
ดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นจาก 6.16 ล้ านบาท เป็ น 11.40 ล้ านบาท ตามความต้ องการใช้ เงินหมุนเวียนจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น
2.4 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 26.93 ล้ านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เกิดขึ ้นนัน้ เนื่องจากสินค้ าของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯจาหน่ายในรู ปสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริ ษัทฯและ
บริ ษัทฯมีการป้องกันผลกระทบจากการผันแปรของค่าเงินโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.5 กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT)
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯนัน้ มี ขาดทุนจากการดาเนินงานรวม 55.99 ล้ านบาท ในปี 2561 จากเดิมกาไรจาก
การดาเนินงาน 21.78 ล้ านบาทในปี 2560 สาเหตุหลักมาจากการหยุดการผลิตสินค้ าที่โรงงานของบริ ษัทย่อยใน
จังหวัดปั ตตานี และย้ ายการผลิตสินค้ ามาที่โรงงานของบริ ษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลา และต้ องบันทึกขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 30 ล้ านบาท และบันทึกประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงานใน
งบกาไรขาดทุนเพิ่มขึ ้นจานวน 25 ล้ านบาทจากการบันทึกไว้ ไม่เพียงพอในอดีต ส่วนการบริ หารค่าใช้ จ่ายต่างๆยังทา
ได้ ดี ส่วนบริ ษัทร่วมฯในต่างประเทศก็ยงั สามารถทากาไรได้ อย่างต่อเนื่อง ทาให้ บริ ษัทฯยังคงรับรู้ส่วนแบ่งกาไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมฯในงบการเงินรวม
จากผลประกอบการที่ ผ่านมาบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยฯ ทราบดี ปั ญ หาการขาดแคลนวัต ถุดิบ และสภาพ
ตลาดโลกที่ถดถ้ อย จึงทาให้ ต้องระมัดระวังในด้ านควบคุมต้ นทุนการผลิต การสร้ างกลยุทธ์ ในการบริ หารวัตถุดิบ
และควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้ านบริ หารการตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ มากขึ ้น
ดังนันการพิ
้
จารณาการปิ ดโรงงานที่จงั หวัดปั ตตานีจึงเป็ นแผนและกลยุทธ์อย่างหนึ่ ง ในการบริ หารการผลิตรวมถึง
การบริหารต้ นทุนด้ วย
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2.6 ผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นและการจ่ ายเงินปั นผล
ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ติดลบร้ อยละ 5.49 ซึ่งลดลงจากร้ อยละ
1.02 ในปี 2560 เป็ น ผลมาจากเหตุการณ์ การยกเลิกการผลิตของบริ ษั ทย่อยที่ จังหวัดปั ต ตานี และเมื่ อวันที่ 22
กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,986.94 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 65.64 ล้ านบาท
และมีอตั ราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้ อยละ 3.32 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
การบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยฯมี เงิ น สดเพิ่ ม ขึน้ กว่า 9.21 ล้ า นบาท หากพิ จ ารณาจากเงิ น สดที่ ไ ด้ ม าจากการ
ดาเนินงานบริ ษัทมีกระแสเงินสดเป็ นบวกถึง 112.70 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่ได้ รับจากลูกหนี ้
การค้ าที่มีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ยลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลือ 16 วั นในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้
นากระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้ างของบริ ษัทย่อย และการเกษี ยนอายุการทางานตามปกติ
กว่า 87.60 ล้ านบาท ทาให้ เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)กิจกรรมดาเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ มีการบริ หารกระแสเงินสดทัง้ ที่ได้ รับจากการขายและเงินกู้ยืมให้ สมั พันธ์ กัน ซึ่งในปี
2561 กระแสเงินสดส่วนใหญ่นาไปซื ้อวัตถุดิบเพื่อบริ หารวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อการผลิตทังยอดสั
้
ง่ ซื ้อในปั จจุบนั และ
ในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนวัตถุดบิ
ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีลูกหนีก้ ารค้ าคงเหลือจานวน 85.85ล้ านบาท ลดลง
ประมาณ 103.62 ล้ านบาทจากปี 2560 เนื่องจากมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริษัทนันยั
้ งอยู่ที่ 16 วัน ซึง่ ลดลง
จากปี 2560 ที่ 21วัน บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯยังคงให้ ความส าคัญ ต่อการติดตามหนี อ้ ย่างสม่ าเสมอรวมทัง้ การ
วิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกค้ า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีความเสี่ยงในการเก็บหนี ้ไม่ได้ คอ่ นข้ าง
ต่า เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่ทาการค้ ากันมายาวนาน และมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ ลูกค้ าส่วน
ใหญ่เปิ ด L/C และในแต่ละปี จะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกค้ า เพื่อพิจารณาในการขายในปี ถดั ไป
สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีสินค้ าคงเหลือ โดยรวม 1,442.61 ล้ านบาทรวมเพิ่มขึ ้น
ประมาณ 52.32 ล้ านบาท ซึ่งบริษัทได้ ผลิตสินค้ าสาเร็จรูปเพิ่มขึ ้นเพื่อรองรับการสัง่ ซื ้อของลูกค้ าในปี 2562 โดยฝ่ าย
บริหารพิจารณาแล้ วว่าเป็ นปริมาณที่สมเหตุสมผลในการบริหารคลังสินค้ าและการขายที่มีความสัมพันธ์กนั
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บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ ารวมทังการเสื
้
่อ มสภาพ โดยในปี 2561 ได้ ทา
การกลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 11.49 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามสินค้ าของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯยังคงจาหน่ายได้ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสถานที่จดั เก็บที่ได้ มาตรฐานทาให้ สินค้ ายังคง
สภาพเดิม
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ราคาทุนเท่ากับ 1,114.76
ล้ านบาท โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 249.38 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2560 จานวน 31.68 ล้ านบาท บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยฯมีผลตอบแทนจากการใช้ สินทรัพย์ถาวรติดลบจานวนร้ อยละ 9.59 ลดลงจากปี 2560 เนื่องจากปี
2560 บริ ษัทฯและบริษัทย่อยฯมี ผลขาดทุนสุทธิ เป็ นผลมาจากเหตุการณ์การยกเลิกการผลิตของบริ ษัทย่อยที่จงั หวัด
ปัตตานี ในไตรมาสที่ 4/2561รวมทังต้
้ องบันทึกขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ จานวน 30 ล้ านบาท
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ(โรงงานจังหวัดสงขลา)ของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
ถาวรยังคงให้ ผลตอบแทนที่ดีคืออยู่ที่ร้อยละ 16.55 และโรงงานที่จังหวัดสงขลานัน้ ยังไม่ได้ เดินกาลังการผลิตเต็ม
กาลังของเครื่ องจักร ดังนันการยกเลิ
้
กการผลิตที่จงั หวัดปัตตานีของบริษัทย่อย และมาผลิตที่จงั หวัดสงขลาในส่วนของ
กาลังการผลิตที่เหลืออยู่จะช่วยให้ ผลตอบแทนต่อการใช้ สินทรัพย์ถาวรดีขึ ้นในอนาคต ส่วนสินทรัพย์ถาวรของโรงงาน
ในจังหวัดปั ตตานีจะทาการจาหน่ายออกไปซึ่งคาดว่าจะมีมลู ค่าไม่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน
จึงเป็ นข้ อพิสจู น์ได้ ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ที่เหลืออยูน่ นจะไม่
ั้
เกิดการด้ อยค่าเพิ่มเติมจากที่ได้ บนั ทึก
ไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตามได้ มีการพิจารณาการด้ อยค่าของสินทรัพย์เป็ นประจาทุกปี
หนีส้ ิน
ในภาพรวมรวมของหนี ส้ ิ น นัน้ ในด้ านเจ้ าหนี ก้ ารค้ าบริ ษั ทฯและบริ ษั ทย่อยฯมี การจ่ายช าระที่ ค่อนข้ างเร็ ว
เนื่องจากการซื ้อวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อจากเกษตรกรหรื อชาวประมงเป็ นหลัก โดยมีระยะเวลาในการชาระหนี ้
ที่ 12 วัน ส่วนโบนัสค้ างจ่ายนันเป็
้ นไปตามผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
ในด้ านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนันบริ
้ ษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงมีการกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อหมุนเวียนในกิจการ
และมี การชาระหนีต้ ามปกติ ซึ่งมีการกู้เงินเพิ่ม มากขึน้ ในปี 2561 เพื่ อรองรับกับความต้ องการซือ้ วัตถุดิบเพื่อผลิต
สินค้ าสาเร็จรูป ให้ สมั พันธ์กบั ปริมาณการสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่เพิ่มขึ ้น 39.94 ล้ าน
บาท ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากการยกเลิกการผลิตของบริ ษัทย่อยที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมประมาณ 25 ล้ านบาท โดยในปี
2561 มีการชาระผลประโยชน์พนักงานรวมจานวน 87.60 ล้ านบาท

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
- 104
-

KST

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

4. สภาพคล่ องและความเพียงพอของทุน
กระแสเงินสด
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดเพิ่มขึ ้นกว่า 9.21 ล้ านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่ได้ มาจากการ
ดาเนินงานบริ ษัทมี กระแสเงินสดเป็ นบวกถึง 112.70 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจากกระแสเงินสดที่ได้ รับจากลูกหนี ้
การค้ า ที่ มี ร ะยะเวลาการเก็ บ หนี เ้ ฉลี่ ย ลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลื อ 16 วัน ในปี 2561 อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้
นากระแสเงินสดดังกล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้ างของบริ ษัทย่อย และการเกษี ยนอายุการทางานตามปกติ
กว่า 87.60 ล้ านบาท ทาให้ เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไป)กิจกรรมดาเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้ านบาท
ในขณะที่การลงทุนในการซื ้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 เพิ่มขึ ้น 49.46 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในเรื่ องของ
อาคารและเครื่ องจักร อีกทัง้
ยังมีการจ่ายปั นผลออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น เป็ นเงินสดจานวน 8.87 ล้ านบาท และชาระดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นเงินสด
จ านวน 11.03 ล้ านบาท และในระหว่างปี ยังมี เงิ นกู้ยืม ที่ ได้ จ ากกิ จ กรรมจัดหาเงิน เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่องเพิ่ ม ขึน้
5,758.64 ล้ านบาท และชาระคืนหนี ้ 5,718.22 ล้ านบาท ซึง่ หนี ้ทังหมดเป็
้
นหนี ้ที่เป็ นไปตามปกติธุรกิจ
ในส่วนของ วงจรเงินสด หรื อ Cash Cycle ของกิจ การนัน้ ยังเป็ นไปตามปกติ ทาให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมี
กระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดาเนินงาน อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่ อง
อัตราสภาพคล่องของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯอยู่ที่ 1.99 เท่าในปี 2561 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่ 2.22 เท่า
ส่วนอัตราสภาพคล่องหมุนเร็ วนันลดลงเป็
้
น 0.23 เท่า ดังนันจะเห็
้
นได้ ว่าสภาพคล่องในด้ านกระแสเงินสดนันลดลง
้
เล็กน้ อย ซึง่ เกิดจากการเพิ่มขึ ้นของสินค้ าคงเหลือที่บริษัทต้ องการผลิตไว้ ให้ เพียงพอต่อปริมาณการสัง่ ซื ้อ
ความสามารถในการชาระหนี ้ แหล่ งที่มาของเงินทุนและโครงสร้ างเงินทุน
ด้ าน D/E Ratio บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีอตั รา 0.70 เท่าต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งยังต่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือ
หุ้น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยฯได้ รับ การสนับ สนุน เป็ น อย่ า งดี จ ากสถาบัน การเงิ น อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ยัง มี
ความสามารถชาระดอกเบี ้ยได้ ดีถึงแม้ ว่ามีผลขาดทุนอย่างมาก แต่เป็ นขาดทุนที่ไม่กระทบกระแสเงินสดถึง 55 ล้ าน
บาท จากการยกเลิกการผลิตของโรงงานที่ปัตตานี
ด้ านรายจ่ ายลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2561 จานวน 49.46 ล้ านบาท และไม่มีการลงทุนระยาว
อื่น รวมถึงการขยายกิจการเนื่องจากยังมีกาลังการผลิตเหลืออีกมาก บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีนโยบายการบริ หาร
จัด การส่วนทุน ซึ่ง มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ด ารงฐานเงิ น ทุน ให้ แ ข็ ง แกร่ ง โดยการวางแผนการก าหนดกลยุท ธ์ ในการ
ดาเนินงานเพื่อให้ ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยฯยังคานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษา
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ระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทัง้ สร้ างความแข็งแกร่ ง ความมั่นคงของการดารงเงินสด และมีโ ครงสร้ าง
เงินทุนที่ เหมาะสม ทัง้ นีเ้ พื่ อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษาความ
เชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้ าหนี ้ และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ
5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็ นจานวนเงิน 8.64 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิ บัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาซื ้อและติดตังเครื
้ ่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 2.2
ล้ านบาท
6. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต
สาหรับทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยฯในอนาคต มีความพยายามที่จะขยายตัวทางด้ าน
การตลาดให้ เพิ่มขึ ้น แต่ทงั ้ นีต้ ้ องขึ ้นอยู่กับปั จจัยในด้ านการผลิตไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของต้ นทุนวัตถุดิบ การจ้ างงาน
ค่าจ้ างแรงงานตลอดจนถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นล้ วนเป็ นปั จจัยสาคัญในการทาการแข่งข้ นด้ านการตลาดทังสิ
้ ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยฯจึงให้ ความสาคัญต่อกระบวนการผลิตและนวัตกรรมในเรื่ องเครื่ องจักรเพื่อพยายามควบคุม
ต้ นทุนผลิตสินค้ าให้ สามารถทาการแข่งขันได้ ในทางการตลาด ส่วนในเรื่ องของปั จจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็ นปั ญหา
ด้ านการทาประมงผิดกฎหมาย( IUU Fishing) การจัดระดับการค้ ามนุษย์ของสหรัฐอเมริ กา นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริ กา สถานการณ์ เหล่านี ้ทาให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิด รวมถึง
การให้ ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมวางแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวได้ อย่าง
ทันการณ์
อย่างไรก็ดีบริ ษัทฯและบริษัทย่อยฯคงพยายามผลิตสินค้ ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สงู ขึ ้นในอนาคต บริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อยฯได้ ดาเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ มีคณ
ุ ภาพดีสม่าเสมอตรงตามความต้ องการของลูกค้ า
มุง่ เน้ นวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ มีความหลากหลายและมีความโดดเด่น เพื่อรองรับความต้ องการลูกค้ าและ
ก่อให้ เกิดคาสัง่ ซื ้อจากลูกค้ าที่เพิ่มขึ ้น ในส่วนของการขยายตลาดใหม่นนั ้ บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามหาตลาด
ต่างประเทศใหม่ที่มี ศกั ยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯได้ มี การเข้ าร่ วมงานแสดงสินค้ า หรื อ
กิจกรรมจับคูธ่ ุรกิจ เพื่อนาเสนอสินค้ าของบริษัทฯ เป็ นการเพิ่มโอกาสให้ บริษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น
โดยมุ่ง เน้ น น าเสนอสิ น ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี คุณ ภาพได้ ม าตรฐานเพื่ อ ให้ ลูก ค้ า เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ในสิ น ค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ พร้ อมกันนี ้บริษัทฯเริ่มมีการขยายแผนงานด้ านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศ เนื่องจาก
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมี รายได้ จากการขายสินค้ าที่เป็ น สกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการทาสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า และติดตามความเปลี่ ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ ชิ ดอยู่
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ตลอดเวลา นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อ ยฯได้ บริ หารจัดการสภาพคล่องด้ วยความระมัดระวัง โดยการรักษา
ระดับเงินสดให้ เพียงพอต่อการดาเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั แหล่งเงินทุนในปัจจุบนั
นอกจากนี ้ในปี 2561 บริษัทฯยังมีเริ่มมีการทาวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
พัฒนาทังกระบวนการผลิ
้
ตที่มีอยูใ่ ห้ ดีขึ ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้ มีความหลากหลาย
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ตารางแสดงข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
รายชื่อบริษัท

บริษัท

บริษัทย่อย

X

-

/

/

/

-

//

-

Mr.H'ng Chaiu Chin

/

-

Mrs.H'ng Cheow Nai

/

-

//

//

/

//

/

-

/

-

/

-

/

-

-

//

รายชื่อ
นางเจริญศรี
นายเจริญ
นายสมนึก
นายชัยวัชร์

เจริญกุล
เหล่าเทพพิทกั ษ์
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์

นางสาวเจริญพร
นายเฉลิม
ดร.สุรพล
นายปรีชา
นายสุวฒ
ั น์
รศ.ดร.พิษณุ
นางสุดารัตน์

โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
อารีย์กลุ
สันติธรรมารักษ์
โรจนกิจ
บุญนวล
เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
หมายเหตุ

ประธาน
= กรรมการบริ หาร
= กรรมการ
=

X
//
/
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หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้ วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี ้
1. ติ ด ตามและให้ ค าแนะน าเบื อ้ งต้ นแก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ และผู้บริ ห ารเกี่ ย วกับ ข้ อ ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์( ก.ล.ต.) , ตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย
(ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง . ข้ อบังคับบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ บันทึกและจัดเก็บ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือ หุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 85/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่ บริษัทได้ รับรายงานนัน้
5. ติดตามให้ มีการดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2561 (แบบ 56-1)
- 117
-

KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อยฯ
ประวัติของกรรมการบริษัทย่อยฯ จะแสดงข้ อมูลอยู่ในเอกสารแนบ 1 ชุด 2/3
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KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ การอบรม และประวัตกิ ารทางาน

นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน

คุณวุฒิ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด
การฝึ กอบรม
- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายใน แห่งประเทศไทย
- กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่ อง การนาเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/58 สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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KST
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สนิ
ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการใดๆที่จะต้ องมีการประเมินราคาสินทรัพย์
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