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1. คําชี้แจงของคณะกรรมการ
เรียน ทานผูถือหุน
ป 2555 มีความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก ไดเปลี่ยนแปลงปรับตัวดีขึ้นจากปกอน
แตเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังอยูในภาวะคงตัว ซึ่งมีผลตอภาวะเศรษฐกิจของคูคา และในปนี้มีการเปลี่ยนแปลง
ทางดานของคาเงินบาทอยูตลอดเวลา ซึ่งสงผลใหบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ตองมีการ
ปรับตัวทั้งในการจัดการดานการตลาด และการจัดการดานการเงินอยูตลอดเวลา เพื่อใหมีความพรอมตอการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภาวการณเหลานี้มีผลกระทบตอบริษัทฯ ในดานผลการดําเนินงาน
ในป 2555 ผลการดําเนินงาน บริษัทฯ มีรายไดจากการขาย 2,386 ลานบาท เมื่อเทียบกับรายไดจาก
การขายในป 2554 เทากับ 2,536 ลานบาท ลดลงจํานวน 149.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.90 และมีกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 224.05 ลานบาท ในป 2554 เปน 265.72 ลานบาท ในป 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นจํานวน 41.66
ลานบาท หรือรอยละ 18.59 ผลการดําเนินงานในป 2555 นี้ เปนผลจากบริษัทฯ มีการลดลงของตนทุนขาย
นอกจากนั้น แลว จากผลกระทบของคาเงิน บาทที่มีค วามเปลี่ยนแปลง ทําให มีกําไรจากอัต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เปนเงิน 42.25 ลานบาท ในป 2555 เมื่อเทียบกับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ เปนเงิน 9.56 ลานบาท ในป 2554
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดเห็น ถึงสภาวะการปรับตัว ของเศรษฐกิจโลก ความเปลี่ยนแปลงดาน
การตลาดในตางประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และภาวะเศรษฐกิจของคูคา ซึ่งทําใหบริษัทตอง
ดําเนินการดานธุรกิจอยางระมัดระวัง และเพิ่มความมีประสิทธิภาพในดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานให
มากขึ้นตลอดจนถือปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี จากการคาดการณแนวโนมของผลการดําเนินงานในป
หนา บริษัทฯ คาดวานาจะมีผลการดําเนินงานดีกวาปที่ผานมา
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบคุณทานที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตั้งแตผูถือหุน ลูกคา
ผูจัดสงวัตถุดิบ และสถาบันการเงินตางๆ ที่ใหการสนับสนุนดวยดีมาโดยตลอด รวมทั้งพนักงานทุกคนที่ได
ปฏิบัติงานอยางดีและอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาโดยตลอด
และตลอดไป
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2. ขอมูลทั่วไป
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงาน
:
เลขที่ 4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตําบลนาหมอม
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 90310
โทรศัพท : (074) 222333
โทรสาร : (074) 222300-1
ที่ตั้งสาขา
:
เลขที่ 93/17-18 หมูที่ 5 ถนนสะพานปลา ตําบลบางริ้น
อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท : (077) 822280, 811255
โทรสาร : (077) 821726
ธุรกิจหลัก
:
ผลิตและสงออกอาหารทะเลแชเยือกแข็งไปยังญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ทุนชําระแลว
:
75 ลานบาท
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107537002231 (บมจ.470)
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุน มากกวา 10%
บริษัท
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด

(ผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็ง)
96/22 หมูที่ 8 ถนนนาเกลือ ตําบลบานา
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี
โทรศัพท : (073) 335132-135
โทรสาร : (073) 311262 , 331649

ทุนจดทะเบียน(ลานบาท)
70

บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟูด จํากัด

(ผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็ง)
4/2 หมูที่ 3 ถนนสายเอเซีย43 ตําบลนาหมอม
อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท : (074) 222333
โทรสาร : (074) 222300-1

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,

2-6-29 Harbour Trade Centre,
No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang

5

99.88

RM 8.55 ลาน

40.00
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%การถือหุน
99.96

บุคคลอางอิงอื่น ๆ
(ก) นายทะเบียนหุน

:

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพยประเทศไทย
ชั้น 4 , 7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110.

(ข) ผูสอบบัญชี

:

นายอธิพงศ
อธิพงศสกุล
นายวิชัย
รุจิตานนท
นายเสถียร
วงศสนันท
นางสาวกุลธิดา
ภาสุรกุล
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เลขที่ 100/72 ชั้น 22 หอง 100/2 อาคารวองวานิช บี
ถนนพระราม 9 หวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 โทร.02-6450107-9

(ค) สถานบันการเงิน
ที่ติดตอประจํา

:

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
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3. ขอมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
ผลการดําเนินงาน (ลานบาท)
รายไดจากการขาย
รายไดรวม
รายจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิกอนดอกเบีย้ จายและภาษีเงินได
ดอกเบี้ยจาย
ภาษเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
สถานะการเงิน (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
อัตราสวนทางการเงิน
Gross profit margin(%)
Net profit(loss) margin(%)
ROE
ROA
EPS
DPS
DEBT TO EQUITY (TIMES)
PAYOUT RATIO(%)
BV

2555
2,386.71
2,499.81
2,185.41
314.40
0.06
48.62
265.72

2554
2,536.42
2,613.67
2,341.74
271.93
0.00
47.88
224.05

2553
2,533.63
2,663.33
2,415.03
248.3
0.00
29.43
218.87

2555
1,325.37
146.76
1178.61

2554
1,317.37
160.63
1,156.74

2553
1,252.46
73.56
1178.90

2555
12.65
10.63
15.70
20.05
28.44
20.00
0.12
70
181.17

2554
11.86
8.57
20.38
17.01
37.66
33.90
0.14
90
184.83

2553
8.96
8.22
14.18
17.48
26.31
23.70
0.06
90
185.57
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4. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯเปนผูผลิตและสงออกอาหารทะเลแชแข็งไปยังตลาดตาง ๆ ทั่วโลกเชน ญี่ปุน, ยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง เชน SEA CHAMPION, SEA KING, SEA QUEEN,
SEA FLOWER, และ SEA STAR เปนตน
บริษัทฯผลิตกุงและกั้งแชแข็ง บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด จะผลิตกุงเพียงอยางเดียว สวนบริษัท
ยอยอีกแหงคือ บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด จะผลิตปลาหมึกและปลา สวนในดานการดําเนินงานนั้น บริษัท
เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด จะแยกการจัดการออกไปโดยไมเกี่ยวของกับบริษัทฯมากนัก เนื่องจากสินคาที่ผลิต
ตางกัน สวนบริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟูด จํากัด ผลิตกุงเหมือนกับบริษัทฯ ดังนันจึ
้ งมีการซื้อขายระหวางกัน
เกิดขึ้น เพื่อรวมสินคาใหครบตามคําสั่งซื้อของลูกคาไดเร็วขึ้น และเปนการลดจํานวนสินคาคงเหลือของทั้ง 2
บริษัท สวนราคาในการซื้อขายระหวางกันนั้น จะใชราคาตลาดเปนเกณฑ
มูลคาการจําหนายของบริษัทฯและบริษัทยอยมีดังนี้
มูลคาการจําหนายตางประเทศ
ป 2555
ป 2554
ป 2553
จําแนกตามผลิตภัณฑ
ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
กุง
2,333.09 64.11 2,483.02 64.4 2,482.7 66.6
กั้ง
7.01 0.19
20.94
0.5
27.5 0.7
ปลา
269.88 7.41 222.32
5.8
128.0 3.4
ปลาหมึก
1,029.46 28.29 1,129.32 29.3 1,089.5 29.3
รวมมูลคาการจําหนายตางประเทศ
3,639.44 100 3,855.60 100 3,727.7 100
อัตราเพิ่ม(ลด) ของมูลคาการจําหนาย
(5.6)
3.4
5.9
หมายเหตุ ผลิตภัณฑของบริษัทฯและบริษัทยอยจะสงออกหมด รายการจําหนายในประเทศของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย เปนการซื้อขายกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย จึงไมไดแสดงไวในตารางขางตน
การตลาด

ลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯยังคงเปนลูกคาญี่ปุน เนื่องจากบริษัทฯมีความถนัดในการผลิตสินคา
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาญี่ปุน สวนในดานราคาบริษัทฯไมสามารถกําหนดราคาอยางตายตัวได
เพราะอาหารทะเลเปนสินคาเกษตรราคาจึงขึ้นลงตามภาวะราคาของสินคาในตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยูกับอุปสงคและ
อุปทาน
บริษัทฯมีนโยบายผลิตสินคาคุณภาพสูง ซึ่งมีผลใหบริษัทฯมีตนทุนในการผลิตและราคาสินคาที่
คอนขางสูง อันเปนขอจํากัดของบริษัทฯในการเพิ่มสวนแบงตลาด
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การจําหนายและชองทางการจําหนาย
ดานการจัดจําหนาย กวารอยละ 90 ของยอดสงออกนั้น บริษัทฯจะจําหนายโดยตรงใหกับผูนําเขา
หรือโรงงานผลิตอาหารสําเร็จรูปของตลาดในญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และยุโรป สวนที่เหลือบริษัทฯจะขายผาน
นายหนาโดยจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 0.5-1.0
ภาวะการณดา นการขายของผลิตภัณฑอาหารทะเลแชแข็งขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน ปริมาณวัตถุดิบ
ปริมาณการบริโภคของประชาชน รสนิยมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป คุณภาพของผลิตภัณฑและราคา
สภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งมีการแขงขันคอนขางสูงทั้งในและตางประเทศ ประเทศคูแขงที่สําคัญคือ
อินโดนีเซีย อินเดีย เอควาดอร เวียดนาม และจีน ซึ่งลวนมีคาแรงต่ํากวาประเทศไทย สวนภายในประเทศ
ขณะนี้ประเทศไทยมีกําลังการผลิตเกินกวาปริมาณวัตถุดิบที่ใชปอนโรงงาน การแขงขันในการจัดซื้อวัตถุดิบจึง
คอนขางรุนแรง
ในป 2555 สภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา และคาเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งมีผลตอความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมกุงแชแข็งไทยในตลาดโลก เนื่องจาก
อุตสาหกรรมกุงแชแข็งไทยใชวัตถุดิบภายในประเทศซึ่งมีตน ทุนเปนเงินบาท แตมีรายไดเปนเงินสกุลดอลลาร
จึงไดรับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงคาเงินบาทคอนขางมาก
แตเนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุงในประเทศไทยไดเปลี่ยนจากการเลี้ยงกุงกุลาดํา เปนการเลี้ยงกุงขาวซึ่ง
ใหผลผลิตตอไรมากกวาและมีตนทุนในการเลี้ยงต่ํากวา อุตสาหกรรมกุงแชแข็งไทยจึงยังพอแขงขันใน
ตลาดโลกไดภายใตแรงกดดันของความเปลี่ยนแปลงของคาเงินบาท
5. ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจสงผลกระทบตอบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) มีดังนี้
1. ความเสี่ยงตอความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯเปนผลผลิตทางเกษตร ราคาของวัตถุดิบจึงมีความผันผวนตาม
ฤดูกาลและสภาพดินฟาอากาศและอาจขาดแคลนในบางชวงอันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด บริษัทฯจึง
ตองวางแผนการจัดซือ้ และเก็บวัตถุดิบรวมทั้งสินคาสําเร็จรูปอยางรอบคอบ เพื่อลดผลกระทบของความผันผวน
ดังกลาว
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของบริษัทฯเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก
บริษัทฯใชวัตถุดบิ ในประเทศแตรับรายไดเปนดอลลารสหรัฐ ดังนั้นในขณะที่เงินดอลลารแข็งคา บริษัทฯอาจ
ประสบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได บริษัทฯจึงลดความเสี่ยงนี้โดยการขายดอลลารลวงหนา
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3. ความเสี่ยงจากการแขงขัน
บริษัทฯตองเผชิญกับการแขงขันที่รนุ แรงขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย
เวียดนามและจีน มีอัตราคาจางแรงงานต่ํากวาประเทศไทย ตนทุนในการเลี้ยงกุงและผลิตสินคากุงแชแข็งจึงต่ํา
กวาประเทศไทย ประเทศตางๆดังกลาวไดประสบความสําเร็จในการสงออกกุงแชแข็งพอสมควร บริษัทฯจึงตอง
หาทางผลิตสินคามูลคาเพิ่มในสัดสวนที่สูงขึ้น
4. ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูคา
สินคาของบริษัทฯสวนใหญสงไปยังประเทศญี่ปุน สหรัฐและสหภาพยุโรป หากเศรษฐกิจของ
ประเทศคูคาเหลานี้ถดถอยยอมมีผลกระทบในดานลบตอการสงออกของบริษัทฯ
5. ความเสี่ยงดานการเงิน
บริษัทฯมีเงินกูยืมนอย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงมีผลกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯนอย
6. โครงสรางการถือหุน และการจัดการ
6.1 ผูถือหุน
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 มีรายนามดังนี้
รอยละของหุน
ลําดับ
ชื่อผูถือหุน
สัญชาติ จํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด
ไทย
1,950,000
26.000
(ถือหุนโดยกลุมโชติวัฒนะพันธุ)
997,920
13.306
2. H’NG KIM CHANG & SONS SDN.BHD. มาเลเซีย
3. นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ
ไทย
642,840
8.571
4. นายเจริญ
เหลาเทพพิทักษ
ไทย
584,400
7.792
5. นายวรศักดิ์ เหลาเทพพิทักษ
ไทย
525,960
7.013
6. MR.H’NG CHEOW TEIK
มาเลเซีย
456,580
6.088
7. นางเจริญสุข แซฮึ้ง
ไทย
298,700
3.983
8. นางสาวสุธีรา เหลาเทพพิทักษ
ไทย
233,760
3.117
9. นายพิทักษ รัชกิจประการ
ไทย
124,200
1.656
10. นายวชิระ
ทยานาราพร
ไทย
124,000
1.653
หมายเหตุ : ไมมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนที่มีนัยสําคัญในระยะเวลาหาปยอนหลัง และผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปน
ปจจุบันไดจาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทกอนการประชุมสามัญผูถือหุน
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6.2 การจัดการ
โครงสรางการจัดการของบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย
คณะกรรมการบริษัทฯ มีรายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายเกรียงไกร
นายชาญชัย
นางนันทนา
นายเจริญ
นายวรศักดิ์
นายสมนึก
นางเจริญสุข
Mr.H’ng Cheow Teik
Mrs.H’ng Cheow Nai
ดร.สุรพล
ดร.กิตติพัฒน
นายปรีชา
นายสุวัฒน
พล.ต.ต.ประเสริฐ

โชติวัฒนะพันธุ
เหลาเทพพิทักษ
โชติวัฒนะพันธุ
เหลาเทพพิทักษ
เหลาเทพพิทักษ
โชติวัฒนะพันธุ
แซฮึ้ง

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

อารียกุล
ตันตระรุงโรจน
สันติธรรมารักษ
โรจนกิจ
จันทรอินทร

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ขอบเขต อํานาจ และหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินกิจการของบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต และความระมัดระวังรักษา
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยและคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ชื่อและจํานวนกรรมการ ซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ นางเจริญสุข แซฮึ้ง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา
สําคัญของบริษัทฯ หรือ นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ นางเจริญสุข แซฮึ้ง คนใด
คนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
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รายงานการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ
ในป 2555 ที่ผานมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจํานวน 4 ครั้ง และมีการประชุม
ตามวาระพิเศษจํานวน 2 ครั้ง การเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแตละทานสรุปไดดังนี้

ลําดับที่

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

รายชื่อ

นายเกรียงไกร
นายชาญชัย
นางนันทนา
นายเจริญ
นายวรศักดิ์
นางเจริญสุข
นายสมนึก
Mr.H’ng Cheow Teik
Mrs.H’ng Cheow Nai
ดร.สุรพล
ดร.กิตติพัฒน
นายปรีชา
นายสุวัฒน
พล.ต.ต.ประเสริฐ

โชติวัฒนะพันธุ
เหลาเทพพิทักษ
โชติวัฒนะพันธุ
เหลาเทพพิทักษ
เหลาเทพพิทักษ
แซฮึ้ง
โชติวัฒนะพันธุ

อารียกุล
ตันตระรุงโรจน
สันติธรรมารักษ
โรจนกิจ
จันทรอินทร

วาระ
การดํารงตําแหนง

ประธานกรรมการ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีรายนามดังนี้
1.
ดร.สุรพล
อารียกุล
2.
ดร.กิตติพัฒน
ตันตระรุงโรจน
3.
นายปรีชา
สันติธรรมารักษ
4.
นายสุวัฒน
โรจนกิจ
5.
พล.ต.ต.ประเสริฐ
จันทรอินทร
6.
นายพิชัย
ลิ้มรสเจริญ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

การเขารวมประชุม/การประชุม
ทั้งหมด(ครั้ง)
การประชุม การประชุม รวม
วาระปกติ วาระพิเศษ

2
4
1
4
4
3
4
4
2
4
4
4
4
4

4
6
2
6
6
4
6
6
2
5
5
5
5
5

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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2
2
1
2
2
1
2
2
0
1
1
1
1
1

ขอบเขต อํานาจ และหนาที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
(1) สอบทานใหบริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
(2) สอบทานใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
(3) สอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ
(4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
และเสนอคาตอบแทนของบุคคลดังกลาว รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ
เขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(5) พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ ซึ่ง
รายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบดวยขอมูลอยาง
นอยดังตอไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตองครบถวนเปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแขงทางผลประโยชน
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแตละทาน
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ที่มีความรู และความสามารถในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ คือ นายสุวัฒน โรจนกิจ
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รายชื่อกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายชาญชัย
เหลาเทพพิทักษ
Mr.H’ng Cheow Teik
นางเจริญสุข
แซฮึ้ง
ดร.สัณหชัย
กลิ่นพิกุล
นายสุรพล
สมบูรณแสงอรุณ
นายตรัยกัญจนภูมิ พรนิยมสิริ
นายยรรยงค
น้ําผุด
นายสุธีชัย
โชติศิริ

ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง
ตําแหนง

กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการสวนการขาย
ผูจดั การสวนบริหารสํานักงาน
รองกรรมการผูจัดการสวนบริการ
SALES OFFICER
ผูจัดการโรงงาน
ผูจัดการทั่วไป(สาขาระนอง)
หัวหนาฝายบัญชี / เลขานุการบริษัท

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
คาตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคาตอบแทนอยูใ น
ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ และไดขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนแลว
คาตอบแทนผูบริหาร
ค า ตอบแทนผู บ ริ ห ารเป น ไปตามหลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯกํ า หนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน
จํานวนคาตอบแทนในป 2555 และ 2554
บริษัทฯไดจายคาตอบแทนตางๆใหแกกรรมการและผูบริหาร มีรายละเอียดดังนี้
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน
- กรรมการ
ป 2555

เบี้ยประชุม

ป 2554

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม(บาท)

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม(บาท)

5

200,000.00

5

200,000.00

- กรรมการบริหารและผูบริหาร

ป 2555

เงินเดือน
โบนัส
คาตอบแทนอื่น ๆ
- ไมมี

ป 2554

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม(บาท)

จํานวนราย

จํานวนเงินรวม(บาท)

8
8

7,885,000.00
3,064,500.00

8
8

7,729,500.00
3,665,625.00
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การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการเห็นวาการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีความสําคัญตอการดําเนินธุรกิจใหเจริญเติบโต
ยิ่งขึ้น จึงมีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ
และใหความสําคัญตอระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กํากับดูแลฝายบริหารใหดําเนินการตาม
นโยบายอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุน ภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
2. สิทธิของผูถือหุน
ในป 2555 บริษัทฯมีการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง เปนการประชุมสามัญประจําป 2554 โดยการ
ประชุมไดจัดที่บริษัทฯ และบริษัทฯไดจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการประชุมตามวาระ
ตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 10 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการ
ประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกตองครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
3. สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
พนักงาน : บริษัทฯไดปฏิบัติกับพนักงานอยางเทาเทียม เปนธรรม และใหผลตอบแทนที่เหมาะสม
คูคา
: บริษัทฯมีการซื้อสินคาและบริการจากคูคาเปนไปตามเงื่อนไขทางการคา รวมถึงการปฏิบัติ
ตามสัญญาตอคูคา
เจาหนี้ : บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมเงินตามขอตกลง
ลูกคา : บริษัทฯเอาใจใสและรับผิดชอบตอลูกคา ผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความ
ลับของลูกคา และมีหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาทีร่ ับขอรองเรียนของลูกคาเพื่อรีบดําเนิน
การใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด
คูแขง : บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแขงขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของขอพึงปฏิบัติในการ
แขงขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไมสุจริตเพื่อทําลายคูแขง
ชุมชน : บริษัทฯมีความรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของชุมชนและสังคม
ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสิทธิของ
ผูมีสวนไดเสียเหลานี้ไดรับการดูแลอยางดี
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4. การประชุมผูถือหุน
ในการประชุมผูถือหุนป 2554 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 11 ทาน ซึ่งรวมถึงประธาน
อนุกรรมการตรวจสอบ โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทฯ สอบถามและแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ รวมทั้งไดบันทึก
ประเด็นซักถามและขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุมแลว
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการไดมีสวนรวมในการกําหนด (หรือใหความเห็นชอบ) วิสัยทัศน ภารกิจ และกล
ยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไป
ตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
สูงสุดใหแกกิจการ และความมั่นคงสูงสุดใหแกผูถือหุน
คณะกรรมการไดจัดใหบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางสม่ําเสมอในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
6. ความขัดแยงทางผลประโยชน
เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบครอบเมื่อเกิดรายการ
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไวเปน
ลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูเกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัท
ฯไปใชเพื่อประโยชนสวนตนดังนี้
- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบครอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของ
ตลาดหลัก ทรัพย โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length
Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปนไวในงบการเงิน
1. การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน
2. กําหนดใหผูบริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสํานักงานกํากับหลั กทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. หามไมใหผูบริหารหรือหนวยงานที่ไดรับทราบขอมูลภายใน เปดเผยขอมูลภายในแกบุคคลภายนอก
หรือบุคคลที่ไมมีหนาทีเ่ กี่ยวของและไมซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน กอนทีง่ บการเงิน
เผยแพรตอสาธารณชน
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7. จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝายจัดการ และพนักงาน
เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทฯดวยความซื่อสัตย สุจริต และ
เที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทฯและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม และบริษัทฯไดติดตาม
การปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวเปนประจํารวมถึงกําหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ มีจํานวน 14 ทานประกอบดวย
กรรมการที่เปนผูบริหาร
3 ทาน
กรรมการที่เปนตัวแทนผูถือหุนใหญ
6 ทาน
(โดยเปนตัวแทนของผูถือหุนกลุมเดียวกัน)
กรรมการตรวจสอบ
5 ทาน
บริษัทฯ มีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 36 ของกรรมการทั้งคณะ
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนรอยละ 78 ของหุนทั้งหมด
ประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งสองทานเปนตัวแทนจาก
กลุมผูถือหุนใหญกลุมเดียวกัน อยางไรก็ตาม โครงสรางคณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยกรรมการที่เปน
อิสระเปน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะชวยทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
10. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีกําหนดประชุมโดยปกติเปนประจําทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษ
เพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจน ลวงหนา และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงาน
เปนประจํา ฝายเลขานุการบริษัทฯไดจัดหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารกอนการ
ประชุมลวงหนา 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกติการ
ประชุมแตละครั้งจะใชเวลาประมาณ 1- 1.5 ชม.
ทั้งนี้ไดมีการจดบันทึกการประชุมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการ
รับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได
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11. คณะอนุกรรมการ
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2542 มีวาระดํารงตําแหนง คราว
ละ 2 ป คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ โดยในป 2555 มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และ
คณะกรรมการตรวจสอบทุกทานเขารวมประชุมทุกครั้ง
บริษัทฯยังไมมีอนุก รรมการกําหนดคาตอบแทน แตมีก ระบวนการพิจ ารณาคาตอบแทน
เบื้องตน อยางเหมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดีย วกัน และมีข นาดกิจ การ
ใกลเคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯประกอบการพิจ ารณากําหนดคาตอบแทน กอนนําเสนอ
ความเห็นตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดทาย
12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน
บริษัทฯไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณ
อักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทฯ
บริษัทฯมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ต รวจสอบเพื่อใหมั่น ใจวาการปฏิบัติงานหลัก และ
กิจ กรรมทางการเงิน สําคัญ ของบริษั ทฯ ไดดําเนิ น การตามแนวทางที่ กําหนดและมีป ระสิทธิ ภ าพ รวมถึ ง
ตรวจสอบการปฏิบัติต ามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ย วของกับบริษัท ฯ (Compliance Control) และเพื่อให
หน ว ยงานตรวจสอบภายในมี ค วามเป น อิ ส ระ สามารถทํ า หน า ที่ ต รวจสอบและถ ว งดุ ล ได อ ย า งเต็ ม ที่
คณะกรรมการจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนอยางมาก บริษัทฯได
มีการกําหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ มีการกําหนดมาตรการปองกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึง
ความเสี่ยงที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีระบบเตือนภัย (Early Warning System) มีการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
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13. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเปนผูรั บผิดชอบตองบการเงิ นรวมของบริษัทฯและบริษัทย อย และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจ
ไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสิน
และเพื่อใหทราบจุดออน เพื่อปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ
ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่
ไมเปนผู บริหารเปน ผูดูแลรับผิดชอบเกี่ย วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบควบคุมภายใน และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดง
ไวในรายงานประจําปแลว
คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ
และสามารถสร างความเชื่อมั่ นอยางมีเหตุผลตอความเชื่อถื อได ของงบการเงิน ของบริษัทฯและบริษั ทยอย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
14. ความสัมพันธกับผูลงทุน
คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใสและทั่วถึง
ทั้งรายงานขอมูลทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลสําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ
โดยไดเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ ดังกลาวเพื่อใหผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ โดยผานชองทางและสื่อ
การเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย
6.3 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราประมาณรอยละ 60 ของกําไรสุทธิ สําหรับป 2555
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหจายเงินปนผลในอัตรา 20.00 บาทตอหุน คิดเปนรอยละ 70 ของผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ
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7. บุคคลที่มีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกัน
บริษัทฯมีรายการระหวางกันกับบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งไดเปดเผยในรายละเอียดประกอบงบ
การเงินแลว นอกเหนือจากนี้บริษัทฯไมมีผลประโยชนรวมและรายการระหวางกันกับบุคคลอื่น ๆ ที่อาจเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนได
8. คําอธิบายและการวิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ป 2555 บริษัทฯมีผลประกอบการดังนี้ บริษัทฯมีรายไดจากการขาย 2,386 ลานบาท ลดลงจากป
2554 คิดเปน 5.90% และมีกําไรสุทธิ 265.72 ลานบาท ในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิ
224.05ลานบาท ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น นั้นมีผลสืบเนื่ องจากการมี ตนทุน ขายที่ลดลงมากขึ้น นอกจากนั้ น
บริษัทฯยังไดรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
ในดานของฐานะการเงิน สินทรัพยรวมของบริษัทฯ ในป 2555 มีจํานวน 1,325 ลานบาท เมื่อ
เทียบกับป 2554 มีจํานวน 1,317 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.61% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในสวนของสินคาคงเหลือ
สินทรัพยของบริษัทฯสวนใหญเปนสินคาสําเร็จรูป ซึ่งบางสวนมีการขายลวงหนาแลว และสวนที่
เหลือก็มีตลาดรองรับ คุณภาพสินทรัพยของบริษัทฯจึงจัดอยูในเกณฑดี
บริษัทฯมีฐานะการเงินและสภาพคลองทางการเงินอยูในเกณฑที่ดี บริษัทฯมีการใชเงินกูนอยเมื่อ
เทียบกับสินทรัพยรวม และบริษัทฯยังมีความสามารถในการทํากําไรไดดี
กลาวโดยรวมแลว บริษัทฯมีฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่ดี เนื่องจากบริษัทฯมีโครงสราง
เงินทุนอนุรักษนิยมมาก และมีการบริหารจัดการธุรกิจในดานตางๆดวยความระมัดระวังและรอบคอบ
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9. ขอมูลคณะกรรมการบริษัทฯ:
ตําแหนง/ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและประวัติการทํางาน(พ.ศ.2551-2555)

ประธานกรรมการ
นายเกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ
กรรมการผูจัดการ
นายชาญชัย เหลาเทพพิทักษ

กรรมการ
นางนันทนา โชติวัฒนะพันธุ
กรรมการ
นายเจริญ เหลาเทพพิทักษ
กรรมการ
นายวรศักดิ์ เหลาเทพพิทักษ
กรรมการ
นางเจริญสุข แซฮึ้ง

ประธาน
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปริญญาบัตร
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปรอ.)
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด
กรรมการ
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
กรรมการ
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด
กรรมการ
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
ASSUMPTION BUSINESS
ADMINISTRATION COLLEGE
กรรมการ
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
18

% การถือหุน

1.06
8.57

0.99
7.79

7.01
3.98

ตําแหนง/ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและประวัติการทํางาน(พ.ศ.2551-2555)

กรรมการ

M.B.A. BRIDGEPORT UNIVERSITY

นายสมนึก โชติวัฒนะพันธุ

ประกาศนียบัตร

% การถือหุน

0.92

หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองกรรมการผูจัดการ
บริษัท โชติวัฒนอุตสาหกรรมการผลิต จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด
ประธานกรรมการบริหาร
N.K. SEAFREEZE COMPANY LIMITED.

กรรมการ

Higher School Certificate Methodist High

Mr.H'ng Cheow Teik

High School Malaysia

6.09

ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการบริษัท
H'ng Kim Chang & Son, Sdn. Bhd., Malaysia
กรรมการบริษัท
Kiang Huat SeaGull Trading Frozen Food
Sdn. Bhd, Malaysia
กรรมการบริษัท
Perfect Plan Sdn. Bhd., Malaysia

กรรมการ

Commerce Union Hige School, Malaysa

Mrs.H'ng Cheow Nai

Sole Proprietor
The One Stallions Enterprise , Malaysia
กรรมการบริษัท
Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn. Bhd., Malaysia
กรรมการบริษัท
Hexa Harmony Sdn. Bhd., Malaysia
Partnership
Teik Yan Enterprise , Malaysia

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
19

-

ตําแหนง/ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิและประวัติการทํางาน(พ.ศ.2551-2555)

กรรมการอิสระ

วิทยาศาสตรบัณฑิต ธรณีวิทยา

ดร.สุรพล อารียกุล

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

% การถือหุน

-

DIPLOMA MINING EXPLORATION L.T.C.,
THE NETHERLANDS
ปริญญาเอก
APPLIED GEOLOGY, U.N.S.W., AUSTRALIA
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รองศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่ปรึกษา
บริษัท ตรังยูซี่ จํากัด
บริษัท เซาเทิรนพาราวูด จํากัด

กรรมการอิสระ
ดร.กิตติพัฒน ตันตระรุงโรจน

ว.ศ.บ.ไฟฟา (เกียรตินิยม)

-

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
DR.ING UNIVERSITE PAUL
SABATIER FRANCE.
ผูชวยศาสตราจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

กรรมการอิสระ
คุณปรีชา สันติธรรมารักษ

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการคลัง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร Directors Certification Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ผูจัดการสินเชื่อพิเศษ สํานักธุรกิจหาดใหญ
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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0.35

ตําแหนง/ชื่อ-สกุล
กรรมการอิสระ
นายสุวัฒน โรจนกิจ

คุณวุฒิและประวัติการทํางาน(พ.ศ.2551-2555)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลักสุโขทัยธรรมาธิราช
- กรรมการ
บริษัท ที.พี.ซี.คอนกรีต โปรดักส จํากัด
- ผูชํานาญการ 2 ชั้นพิเศษภาคใต 1
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
เกษียณอายุ ตั้งแต 1/1/2553

กรรมการอิสระ
พล.ต.ต.ประเสริฐ จันทรอินทร

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพรานนครปฐม
- รองผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 จังหวัดสงขลา
เกษียณอายุ ตั้งแต 30/9/2547
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% การถือหุน

-

-
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งบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการและผูถือหุนบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยและของเฉพาะบริษัท หองเย็นโชติวฒ
ั นหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบ
กระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจ าปฏิบัติตามขอกํา หนดด านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชือ่ มั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่
ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว
ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุ มภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึ งการประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชี ที่ผู บริหารใช แ ละความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
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เกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 8 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 ของบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท หองเย็นโชติวัฒน
หาดใหญ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในตางประเทศที่ไดรับการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลจากงบ
การเงิ นของบริษัทรวมในตางประเทศนั้น ซึ่งยังมิไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี มูลคา ตามบั ญชีของเงินลงทุนดั งกลา วในงบ
การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 101.2 ลานบาทและ 96.8 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5.7 และ
รอยละ 5.8 ตามลําดับ ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมใน
ตางประเทศนั้นในงบการเงินรวมสําหรับแตละป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 4.3 ลานบาท และ 31.5 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.0 และรอยละ 11.1 ตามลําดับ ของกําไรสุทธิสําหรับแตละป และมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน
ดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 42.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.2 ตามลําดับ
ของสินทรัพยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ความเห็นอยางมีเงื่อนไข
ขาพเจาเห็นวา ยกเวนผลกระทบของเรื่องที่กลาวในวรรคเกณฑในการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปสิ้นสุด
วันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุงเทพฯ 18 กุมภาพันธ 2556
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บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

5
4, 6
7

50,633,813
186,653,733
1,044,826,631
1,282,114,177

235,982,627
234,111,990
731,345,746
1,201,440,363

49,667,951
136,561,339
737,640,672
923,869,962

235,390,836
155,846,670
539,032,234
930,269,740

8
9
10
11
12

101,198,329
369,086,121
20,290,364
2,219,321
118,917
492,913,052
1,775,027,229

96,832,067
346,054,414
20,290,364
2,254,584
244,497
465,675,926
1,667,116,289

42,176,566
74,970,000
264,668,033
17,390,364
2,219,321
78,055
401,502,339
1,325,372,301

42,176,566
74,970,000
250,106,700
17,390,364
2,254,584
205,505
387,103,719
1,317,373,459
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บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
โบนัสคางจาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
ทุนที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ 7.5 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแลว
สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนของบริษัท
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

13
4, 14

159,700,000
92,723,775
26,813,944
21,565,514
300,803,233

5,300,000
93,918,590
38,509,893
31,964,986
169,693,469

36,129,506
26,813,944
16,721,812
79,665,262

37,043,487
38,509,893
19,638,140
95,191,520

15

115,325,234
115,325,234
416,128,467

111,081,125
111,081,125
280,774,594

67,097,671
67,097,671
146,762,933

65,438,358
65,438,358
160,629,878

75,000,000

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

75,000,000
156,000,000

7,500,000
7,500,000
1,165,590,897
940,109,368
(17,855,339)
1,386,235,558 1,178,609,368
106,137
1,386,341,695 1,178,609,368
1,667,116,289 1,325,372,301

7,500,000
928,638,514
(10,394,933)
1,156,743,581
1,156,743,581
1,317,373,459

16

7,500,000
1,124,639,279
(4,329,197)
1,358,810,082
88,680
1,358,898,762
1,775,027,229

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
27

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท

รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
กําไรขั้นตน
รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทยอย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไรสําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลกําไรจากการแปลงคางบการเงินของบริษัทรวมในตางประเทศ
ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุ
3, 19
4, 20
4, 15, 17

21
4

8
18

21

การแบงปนสวนกําไร:
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
การแบงปนกําไรเบ็ดเสร็จรวม:
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัท (บาท)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)

งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

3,686,241,830 3,888,382,291 2,386,708,177 2,536,416,246
(3,328,749,010) (3,435,918,688) (2,084,770,284) (2,235,704,195)
357,492,820
452,463,603
301,937,893
300,712,051
55,980,800
55,980,800
59,981,020
13,051,176
42,259,310
9,563,575
18,784,879
18,680,809
14,861,707
11,713,355
(90,413,111) (95,628,624) (36,085,752) (39,423,870)
(86,830,252) (89,584,569) (64,552,042) (66,610,581)
(1,362,375)
(122,104)
(63,427)
(95)
4,263,767
31,507,427
261,916,748
330,367,718
314,338,489
271,935,235
(48,617,635) (47,882,010) (48,617,635) (47,882,010)
213,299,113
282,485,708
265,720,854
224,053,225
102,495
13,424,660
13,527,155
226,826,268

1,514,311
(10,568,305)
(9,053,994)
273,431,714

10,394,933
10,394,933
276,115,787

(7,963,796)
(7,963,796)
216,089,429

213,298,382
731
213,299,113

282,459,654
26,054
282,485,708

265,720,854
265,720,854

224,053,225
224,053,225

226,824,525
1,743
226,826,268

273,406,572
25,142
273,431,714

276,115,787
276,115,787

216,089,429
216,089,429

28.44
7,500,000

37.66
7,500,000

35.43
7,500,000

29.87
7,500,000

3

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 กอนปรับปรุง
75,000,000
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
2
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง
75,000,000
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
.
เงินปนผล
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
75,000,000
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
เงินปนผล
16
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555
75,000,000

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

282,459,654
(177,750,000)
7,500,000 1,165,590,897
213,298,382
(254,250,000)
7,500,000 1,124,639,279

156,000,000
156,000,000

กําไรสะสม
สวนเกิน จัดสรรเปนสํารอง
มูลคาหุน
ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
156,000,000
7,500,000 1,162,100,662
(101,219,419)
156,000,000
7,500,000 1,060,881,243

102,495
(4,329,197)

1,514,311
(4,431,692)

13,423,647
-

(10,567,393)
(13,423,647)

13,526,142
(4,329,197)

(9,053,082)
(17,855,339)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค
การแปลงคา การปองกันความเสี่ยง ประกอบอื่นของ
งบการเงิน
กระแสเงินสด
สวนของผูถือหุน
(5,946,003)
(2,856,254)
(8,802,257)
(5,946,003)
(2,856,254)
(8,802,257)

หนวย : บาท
งบการเงินรวม
สวนของผูถือหุนของบริษัท

273,431,714
(177,769,200)
1,386,341,695

25,142
(19,200)
106,137
1,743
(19,200)
88,680

273,406,572
(177,750,000)
1,386,235,558
226,824,524
(254,250,000)
1,358,810,082

226,826,267
(254,269,200)
1,358,898,762

1,290,679,181

รวมสวน
ของผูถือหุน
1,391,898,600
(101,219,419)

สวนไดเสีย
รวมสวนของ ที่ไมมีอํานาจ
ผูถือหุนบริษัท
ควบคุม
1,391,798,405
100,195
(101,219,419)
1,290,578,986
100,195

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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เงินปนผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 กอนปรับปรุง
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 หลังปรับปรุง
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป
เงินปนผล
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนสําหรับป :
กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับป

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

16

16

2

หมายเหตุ

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

156,000,000
156,000,000

75,000,000
75,000,000

ทุนที่ออกและ
ชําระแลว
75,000,000
75,000,000

7,500,000

7,500,000
265,720,854
(254,250,000)
940,109,368

224,053,225
(177,750,000)
928,638,514

กําไรสะสม
สวนเกิน
จัดสรรเปนสํารอง
มูลคาหุน
ตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
156,000,000
7,500,000
942,829,495
(60,494,206)
156,000,000
7,500,000
882,335,289

(7,963,796)
(10,394,933)
10,394,933
-

-

10,394,933
-

(7,963,796)
(10,394,933)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมองค
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น
การแปลงคา การปองกันความเสี่ยง ประกอบอื่นของ
งบการเงิน
กระแสเงินสด
สวนของผูถือหุน
(2,431,137)
(2,431,137)
(2,431,137)
(2,431,137)
-

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

276,115,787
(254,250,000)
1,178,609,368

216,089,429
(177,750,000)
1,156,743,581

1,118,404,152

รวมสวน
ของผูถือหุน
1,178,898,358
(60,494,206)

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได
รายการปรับปรุงกระทบกําไรเปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน :
คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
ตนทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจาย
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กําไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย
(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
คาเผื่อ(กลับรายการ)การปรับลดมูลคาลดลงของสินคาคงเหลือ
กําไรจากการจําหนายเครื่องจักรและอุปกรณ
กําไรจากการเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย
เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและ
หนี้สินดําเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยดําเนินงาน - (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินดําเนินงาน - เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
โบนัสคางจาย
เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

261,916,748

330,367,718

314,338,489

271,935,235

54,212,919
1,362,375
13,528,658
(6,080,016)

51,209,955
122,104
14,465,825
-

35,102,419
63,427
7,401,335
(3,248,488)

33,589,482
95
7,869,958
-

(9,380,847)
16,086,640
(1,958,938)
(372,376)
(4,263,767)

3,655,345
(5,311,843)
(1,054,203)
(1,566,596)
(31,507,427)

(7,008,392)
13,350,819
(1,671,109)
(345,239)
(55,980,800)
-

2,244,598
(5,974,604)
(807,036)
(344,722)
(55,980,800)
-

325,051,396

360,380,878

302,002,461

252,532,206

57,247,736
(329,567,526)
125,581

(913,889)
(135,886,911)
(4,450)

26,877,377
(211,959,257)
127,448

1,408,868
(66,394,676)
(2,450)

12,327,179
(10,399,472)
54,784,894

10,271,133
8,148,635
241,995,396

9,549,639
(2,916,328)
123,681,340

(4,835,135)
3,691,767
186,400,580

(60,313,584)
(3,204,534)
(8,733,224)

(33,088,923)
(4,604,120)
204,302,353

(60,313,584)
(2,493,534)
60,874,222

(33,088,923)
(2,925,806)
150,385,851

เงินสดจายคาภาษีเงินได
ชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
31

บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
หนวย : บาท
งบการเงินรวม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทยอย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินสดจายคาดอกเบี้ย
เงินสดจายเงินปนผล
เงินสดจายเงินปนผลสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลง - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป

(78,927,488)

(91,769,286)

(51,198,628)

(67,033,972)

3,457,371
(75,470,117)

1,889,340
(89,879,946)

3,034,708
55,980,800
7,816,880

1,569,479
55,980,800
(9,483,693)

445,400,000
(291,000,000)
(1,175,713)
(254,350,560)
(19,200)
(101,145,473)

15,600,000
(39,600,000)
(141,530)
(177,749,001)
(19,200)
(201,909,731)

(63,427)
(254,350,560)
(254,413,987)

(95)
(177,749,001)
(177,749,096)

(185,348,814)
235,982,627
50,633,813

(87,487,324)
323,469,951
235,982,627

(185,722,885)
235,390,836
49,667,951

(36,846,938)
272,237,774
235,390,836
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บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เปนนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศไทยและที่อยูจด
ทะเบียนของบริษัทมีดังนี้
สํานักงานใหญ : 4/2 หมู 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
สํานักงานสาขา : 93/17-18 หมู 5 ถนนสะพานปลา ตําบลบางริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง ประเทศไทย
บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2535
ผูถือหุนรายใหญในระหวางปไดแก บริษัท โชติวัฒนโฮลดิ้งส จํากัด (ถือหุนรอยละ 26) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย และ H’NG KIM CHANG & SONS SDN. BHD (ถือหุนรอยละ 13) ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศมาเลเซีย
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
2. เกณฑการนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความ
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปของประเทศไทย
การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษัทไดจัดทําเปนภาษาไทย และมีหนวยเงินตราเปนบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย
บริษัทไดจัดทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐาน
หลายประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และ
คาใชจาย การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลภายใตสภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่นและนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
กําหนดจํานวนสินทรัพยและหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย
และหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทํางบการเงินจะไดรับการทบทวนอยางสม่ําเสมอ การปรับประมาณการทาง
บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
33

งบการเงินรวมประกอบดวยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุมบริษัท”) และสวนไดเสียของ
บริษัทในบริษัทรวม
รายละเอียดบริษัทยอยของบริษัทฯ มีดังตอไปนี้

บริษัทยอยทางตรง

สัดสวนความเปนเจาของ(รอยละ)
ประเทศที่นิติ
บุคคลจัดตั้งขึ้น 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

ลักษณะธุรกิจ

บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟูด จํากัด

ผลิตอาหารทะเลแชแข็ง
ผลิตอาหารทะเลแชแข็ง

ประเทศไทย
ประเทศไทย

99.96
99.88

99.96
99.88

รายการและยอดคงเหลือทางบัญชีระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยที่มีนัยสําคัญไดถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงินรวมนี้
แลว
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บริษัทฯ ไดปรับปรุงหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 โดย
ใชวิธีปรับกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช
บริษัทฯ ยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้
ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชี ซึ่ง
มีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555

เรื่อง
ภาษีเงินได
การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราตางประเทศ
สวนงานดําเนินงาน
ความชวยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไมมีความ
เกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
ภาษีเงินได – การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่
ไมไดคิดคาเสื่อมราคาที่ตีราคาใหม
ภาษีเงินได – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถือหุน
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับ
โอนสินทรัพยทางการเงิน
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ฝายบริหารของกลุมบริษัทไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบ
การเงินสําหรับปที่เริ่มใช ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุใหกลุมบริษัทตองบันทึกสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ในงบการเงิน สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัด
บัญชีคือ จํานวนภาษีเงินไดที่กลุมบริษัทตองไดรับ หรือจายในอนาคต ตามลําดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราว
ระหวางมูลคาทางบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของสินทรัพยและ
หนี้สินนั้น และขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช ปจจุบันกลุมบริษัทไมไดบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในงบ
การเงิน
กลุมบริษัท จะถือปฏิบัติมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2556 เปนตนไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ผูบริหารประมาณผลกระทบตองบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2555
1 มกราคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
21,489
20,883
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
1,022
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น
20,467
20,883
สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น
20,466
20,882
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น
1
1
สวนของผูถือหุนรวมเพิ่มขึ้น
20,467
20,883
หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
กําไรสะสมเพิ่มขึ้น
สวนของผูถือหุนของบริษัทเพิ่มขึ้น

19,441
975
18,466
18,466
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1 มกราคม 2555
18,904
18,904
18,904

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
กําไรสําหรับป
ยอดกอนปรับปรุง
ปรับปรุงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ยอดหลังปรับปรุง
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานลดลง (บาทตอหุน)

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

213,299
(416)
212,883

265,721
(438)
265,283

0.06

0.06

บริษัทยอยมีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนจํานวนเงิน 135 ลานบาท ซึ่ง
ฝายบริหารเห็นวามีความไมแนนอนจากการใชประโยชนทางภาษีจึงพิจารณาไมรับรูภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่
เกี่ยวของกัน
ข) การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบ
การเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความ
มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29

เรื่อง
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชา
หรือไม
ขอตกลงสัมปทานบริการ
โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ

ฝายบริหารของบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใชการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
3.1 เงินตราตางประเทศ
รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินและเปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงคาเปนเงิน
บาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจการในตางประเทศ
สินทรัพยและหนี้สินของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในรายงาน
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รายไดและคาใชจายของกิจการในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ใกลเคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงคา บันทึกไวเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น จนกวามีการจําหนายเงินลงทุนนั้นออกไป
3.2 เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ
เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไดถูกนํามาใชเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ที่เกิดจากกิจกรรมดําเนินงาน เครื่องมือทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธไมไดมี
ไวเพื่อคา
บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดบันทึกรายการที่เกิดขึ้นจากการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
โดยใชมูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา
กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการวัดคาของสัญญาแสดงอยูในกําไรขาดทุน
3.3 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดประกอบดวยยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง
3.4 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจงหนี้หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชําระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชําระหนี้ใน
อนาคตของลูกคา ลูกหนี้จะถูกตัดจําหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
3.5 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา
ตนทุนของสินคาคํานวณโดยใชวิธีเขากอนออกกอน ตนทุนสินคาประกอบดวยตนทุนที่ซื้อ ตนทุนในการดัดแปลง
หรือตนทุนอื่นเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพปจจุบัน ในกรณีของสินคาสําเร็จรูปที่ผลิตเอง ตนทุนสินคา
รวมการปนสวนของคาโสหุยการผลิตอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่จะขายไดจากการดําเนินธุรกิจปกติหักดวยคาใชจายที่จําเปนใน
การขาย
3.6 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกโดยวิธีราคาทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงโดยใชวิธีสวนไดเสีย
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3.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยที่เปนกรรมสิทธิ์ของกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณแสดงดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี)
คาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑอายุการใชงาน
โดยประมาณของสินทรัพยแตละรายการ ประมาณการอายุการใชงานของสินทรัพยแสดงไดดังนี้
สวนปรับปรุงที่ดินที่เชา
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตง ติดตั้งและเครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

27.9 , 29.4
20
5 , 10
5 ,10
5

ป
ป
ป
ป
ป

กลุมบริษัทไมคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดิน สินทรัพยที่อยูระหวางการกอสรางและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
3.8 ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตแสดงในราคาทุนบวกตนทุนที่เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ดิน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
3.9 สินทรัพยไมมีตัวตน
ตนทุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอยคาสะสม (ถามี)
คาตัดจําหนาย
คาตัดจําหนายบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ คํานวณโดยวิธีเสนตรงตามเกณฑระยะเวลาที่คาด
วาจะไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจของระบบงานเปนเวลา 10 ป
3.10 การดอยคา
ยอดสินทรัพยตามบัญชีของกลุมบริษัทไดรับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินวา มีขอบงชี้เรื่อง
การดอยคาหรือไม ในกรณีที่มีขอบงชี้ จะทําการประมาณมูลคาสินทรัพยที่คาดวาจะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคารับรูเมื่อมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือมูลคาตามบัญชีของหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสดสูงกวามูลคาที่จะไดรับคืน ผลขาดทุนจากการดอยคาบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การคํานวณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย หรือมูลคาจากการใชของสินทรัพย
แลวแตมูลคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชของสินทรัพย ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดรับ
ในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนคํานึงภาษีเงินไดเพื่อใหสะทอนมูลคาที่อาจประเมิน
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ไดในตลาดปจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอสินทรัพย สําหรับสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดกระแส
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอื่น จะพิจารณามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนรวมกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิด
เงินสดที่สินทรัพยนั้นเกี่ยวของดวย
การกลับรายการดอยคา
ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชในการคํานวณมูลคาที่คาดวา
จะไดรับคืน
ผลขาดทุนจากการดอยคาจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อใหมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมเกินกวามูลคาตามบัญชี
ภายหลังหักคาเสื่อมราคาหรือคาตัดจําหนาย เสมือนหนึ่งไมเคยมีการบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคามากอน
3.11 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นแสดงในราคาทุน
3.12 รายได
รายไดที่รับรูไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและแสดงสุทธิจากสวนลดการคา
การขายสินคา
รายไดรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสินคาที่มี
นัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว และจะไมรับรูรายไดถาฝายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคาที่ขายไปแลวนั้น
หรือมีความไมแนนอนที่มีนัยสําคัญในการไดรับประโยชนเชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา ไมอาจวัดมูลคาของ
จํานวนรายไดและตนทุนที่เกิดขึ้นไดอยางนาเชื่อถือ หรือมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนที่จะตองรับคืนสินคา
ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามเกณฑคงคาง
3.13 คาใชจาย
สัญญาเชาดําเนินงาน
รายจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญา คาเชาที่
อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในรอบบัญชีที่มีรายการดังกลาว
รายจายทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายและคาใชจายในทํานองเดียวกันบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่คาใชจายดังกลาวเกิดขึ้น
3.14 ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดจากกําไรสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบัน ซึ่งไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระโดยคํานวณจาก
กําไรสําหรับปที่ตองเสียภาษี โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใช ณ วันที่ในงบการเงิน ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คํานวณ
ภาษีเงินได ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปกอนๆ
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3.15 ผลประโยชนของพนักงาน
ผลประโยชนระยะสั้น
กลุมบริษัทรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
ผลประโยชนหลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชนที่กําหนดไว
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสวนที่เปนเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนที่บริษัทกําหนดเพิ่มเติม
บันทึกเปนคาใชจายตลอดอายุการทํางานของพนักงาน โดยการประมาณจํานวนเงินผลประโยชนในอนาคตที่
พนักงานจะไดรับจากการทํางานใหกับกลุมบริษัทตลอดระยะเวลาทํางานถึงปที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย โดยผลประโยชนดังกลาวไดถูกคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน อัตราคิดลดใชอัตราผลตอบแทน
ของพันธบัตรรัฐบาลเปนอัตราอางอิงเริ่มตน การประมาณการภาระผูกพันดังกลาวคํานวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว (Projected Unit Credit Method)
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุมบริษัทรับรูผลกําไร
(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุนทั้งจํานวน
3.16 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่ออก ณ วันสิ้นป
4. รายการบัญชีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดแกบุคคลหรือกิจการตางๆ ที่มีความเกี่ยวของกับกลุมบริษัทและบริษัทฯโดยการเปน
ผูถือหุนหรือมีผูถือหุนรวมกันหรือมีกรรมการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันไดกําหนดขึ้น
โดยใชราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไมมีราคาตลาดรองรับ
รายละเอียดความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งมีการควบคุม หรือเปนกิจการที่บริษัทฯ
ควบคุม หรือเปนบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุมบริษัท มีดังนี้

ชื่อบริษัท
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด

ประเทศที่จัดตั้ง/
สัญชาติ
ไทย

บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด

ไทย

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.Bhd.

มาเลเซีย

ลักษณะความสัมพันธ
เปนบริษัทยอย บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.96
และมีกรรมการรวมกับบริษัทฯ
เปนบริษัทยอย บริษัทฯถือหุนรอยละ 99.88
และมีกรรมการรวมกับบริษัทฯ
เปนบริษัทรวม บริษัทฯถือหุนรอยละ 40

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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นโยบายการกําหนดราคาสําหรับแตละรายการอธิบายไดดังตอไปนี้

นโยบายการกําหนดราคา
รายได จากการขายวั ตถุดิ บ
ตามราคาตลาด
เงินปนผลรับ
ตามที่ประกาศจาย
รายได อื่น
ตามราคาตลาด
ซื้อวั ตถุดิ บและวั สดุ สิ้นเปลือง
ตามราคาตลาด
รายการบัญชีที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554

รายการกับบริษัทยอย
- รายไดจากการขายวัตถุดิบ

-

-
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- รายไดเงินปนผล

-

-

55,981

55,981

- รายไดอื่น

-

-

1,541

894

- ซื้อวัตถุดิบ

-

-

71,807

77,534

-

-

3

-

11,150

11,595

11,150

11,595

- ซื้อวัสดุสิ้นปลือง
รายการกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาตอบแทนผูบริหาร - ในสวนที่จายใหผูบริหาร
- ผลประโยชนระยะสั้น

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญระหวางบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
ลูกหนี้การคา
บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
เจาหนี้การคา
บริษัท ที.เอส.เอฟ.ซีฟูด จํากัด
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เคลื่อนไหวในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

5

1,679
100

(1,679)
(103)

2

-

76,833
1

(76,833)
(1)

-

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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สัญญาภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่สําคัญที่มีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
1. บริษัทฯ มีสัญญาใหเชาสํานักงานหนึ่งฉบับกับบริษัทยอยแหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลา 3 ป สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2558โดยมี คาเชารายปเปนจํานวนเงิน 120,000 บาท
2. กลุมบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ใชรวมกันกับธนาคารสองแหงในประเทศเปนจํานวนเงินรวม 380 ลานบาท และ 10
ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน
- ออมทรัพย
พันธบัตรรัฐบาล (ครบกําหนดใน 23 - 35 วัน)

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
133
153
66
73
539
(155)
400
(476)
49,962
87,985
49,201
87,794
148,000
148,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

50,634

235,983

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
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ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
42

49,667

235,391

6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2554

ลูกหนี้การคา:ลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น
รวมลูกหนี้การคา

-

-

2

5

168,086

220,595

123,824

145,753

168,086

220,595

123,826

145,758

6,448

-

4,875

-

ลูกหนี้อื่น:ลูกหนี้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
ภาษีมูลคาเพิ่มรอขอคืน
รายไดคางรับ

2,183

6,939

1,442

6,332

3,723

1,888

2,659

1,418

คาใชจายจายลวงหนา

4,893

4,135

2,502

2,287

เงินทดรองจายแทนพนักงาน - สุทธิ

1,232

21

1,225

-

89
18,568
186,654

534
13,517
234,112

32
12,735
136,561

51
10,088
155,846

อื่นๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มียอดลูกหนี้การคาคงเหลือ โดยแยกตามอายุที่คางชําระไดดังนี้

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกัน
ยังไมครบกําหนดชําระ

-

-

ลูกหนี้การคาอื่น
ยังไมครบกําหนดชําระ
รวมลูกหนี้การคาอื่น
รวมลูกหนี้การคา

168,086
168,086
168,086

220,595
220,595
220,595

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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2

5

123,824
123,824
123,826

145,753
145,753
145,758

ยอดลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราไดดังนี้

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
สกุลเงินบาท

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
167,231
219,833
123,328
144,992
855
762
498
766

รวมลูกหนี้การคา

168,086

220,595

123,826

145,758

7. สินคาคงเหลือ – สุทธิ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
877,462
568,535
690,375
471,585
185,740
159,281
67,865
75,375
14,607
15,164
9,506
8,826
1,315
6,577
1,079,124
749,557
767,746
555,786
(34,298)
(18,211)
(30,105)
(16,754)

สินคาสําเร็จรูป
วัตถุดิบ
หีบหอและวัสดุ
วัตถุดิบระหวางทาง
รวมสินคาคงเหลือ
หัก สํารองสินคามูลคาลดลง
รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ

1,044,826

731,346

737,641

539,032

คาเผื่อการลดลงของสินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
งบการเงินรวม
คาเผื่อการลดลงของสินคาคงเหลือ
รวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
คาเผื่อการลดลงของสินคาคงเหลือ
รวม

หนวย : พันบาท
เคลื่อนไหวในระหวางป
เพิ่มขึ้น
ลดลง

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555

18,211
18,211

34,298
34,298

(18,211)
(18,211)

34,298
34,298

16,754
16,754

30,105
30,105

(16,754)
(16,754)

30,105
30,105

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
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8. เงินลงทุนในบริษัทรวม
รายการเคลื่อนไหวระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สําหรับเงินลงทุน มีดังนี้

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2555
2554
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

96,832

63,810

42,177

42,177

4,264

31,508

-

-

102
101,198

1,514
96,832

42,177

42,177

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย
กําไรจากการแปลงคางบการเงิน
ของบริษัทรวมในตางประเทศ
มูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
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40.00

8.55 ลานริงกิต-มาเลเซีย
(ประมาณ 95.4 ลานบาท)

ทุนชําระแลว

101,198

96,832

42,177

42,177

-

เงินปนผลรับ
2555
2554

-

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ของบริษัท หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท
หองเย็นโชติวัฒนหาดใหญ จํากัด (มหาชน) รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในตางประเทศที่ไดรับการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมในตางประเทศนั้น ซึ่งยังมิได
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 101.2 ลานบาทและ 96.8 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอย
ละ 5.7 และรอยละ 5.8 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมในตางประเทศนั้น ในงบการเงินรวมสําหรับสําหรับแตละป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 4.3 ลานบาท และ 31.5 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 2.0 และ 11.1 ตามลําดับ ของกําไรรวม ตามลําดับ มูลคาตามบัญชีของเงิน
ลงทุนดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีจํานวน 42.2 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.2 ตามลําดับของสินทรัพยรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.

สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ)

งบการเงินรวม
วิธีสวนไดเสีย
2555
2554

หนวย : พันบาท
งบเฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2555
2554

เงินลงทุนที่แสดงตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 และเงินปนผลรับจากเงินลงทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

หนวย : พันบาท
สัดสวนการถือ
หุน (รอยละ) ทุนชําระแลว
งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท เทพพิทักษซีฟูดส จํากัด
บริษัท ที.เอส.เอฟ. ซีฟูด จํากัด
รวม

99.96
99.88

70 ลานบาท
5 ลานบาท

วิธีราคาทุน
2555
2554

เงินปนผลรับ
2555
2554

69,976
4,994
74,970

55,981
55,981

69,976
4,994
74,970

รายงานประจ�ำปี 2555
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55,981
55,981
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ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม/โอนเขาระหวางป
จําหนาย/โอนออกระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ตัดจําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
825
825
(275)
(28)
(303)
550
522

33,866
2,070
35,936
33,866
35,936

ที่ดิน

132,401
154,337

(205,744)
(17,254)
1,531
(221,467)

338,145
39,806
(2,147)
375,804

สวนปรับปรุง อาคารและ
ที่ดินเชา
สวนปรับปรุง

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

109,646
108,242

(441,487)
(29,255)
4,216
(466,526)

551,133
29,578
(5,943)
574,768

8,429
8,127

(25,494)
(2,300)
460
(27,334)

33,923
2,213
(675)
35,461

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องจักร
เครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน

16,695
30,792

(55,940)
(4,987)
15,669
(45,258)

72,635
20,261
(16,846)
76,050

44,467
31,130

-

44,467
49,673
(63,010)
31,130

สินทรัพยที่อยู
ระหวางการกอสราง
และเครื่องจักร
ยานพาหนะ
ระหวางติดตั้ง

346,054
369,086

(728,940)
(53,824)
21,876
(760,888)

1,074,994
143,601
(88,621)
1,129,974

รวม
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ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม/โอนเขาระหวางป
จําหนาย/โอนออกระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาเสื่อมราคาสําหรับป
ตัดจําหนายระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
247,908
35,538
(847)
282,599
(153,073)
(13,563)
319
(166,317)
94,835
116,282

31,363
2,070
33,433
31,363
33,433

ที่ดิน

อาคารและ
สวนปรับปรุง

74,003
69,342

(273,675)
(15,915)
3,604
(285,986)

347,678
11,609
(3,959)
355,328

5,050
5,257

(18,531)
(1,386)
423
(19,494)

23,581
1,800
(630)
24,751

12,758
25,036

(50,515)
(3,850)
13,656
(40,709)

63,273
16,609
(14,137)
65,745

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องจักร
เครื่องใช
และอุปกรณ
สํานักงาน
ยานพาหนะ

32,098
15,318

-

32,098
27,050
(43,830)
15,318

สินทรัพยที่อยู
ระหวางการกอสราง
และเครื่องจักร
ระหวางติดตั้ง

250,107
264,668

(495,794)
(34,714)
18,002
(512,506)

745,901
94,676
(63,403)
777,174

รวม

คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่แสดงอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีดังนี้

หนวย : พันบาท
2555

2554

งบการเงินรวม
53,824
50,840
งบการเงินเฉพาะกิจการ
34,714
33,219
มูลคาตนทุนของสินทรัพยที่ยังใชงานบางรายการ ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาเต็มจํานวนแลว แตกลุมบริษัทยังสามารถใช
ประโยชนในสินทรัพยเหลานั้นได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ในงบการเงินรวมมีจํานวนเงินรวมประมาณ
464.7 ลานบาท และ 433.1 ลานบาท ตามลําดับ และในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจํานวนเงินรวมประมาณ 284.7 ลานบาท
และ 287.9 ลานบาท ตามลําดับ
11. ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคตแสดงดวยราคาทุน โดยที่ดินดังกลาวบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีไวเพื่อโครงการใน
อนาคต
12. สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

3,704

ซื้อเพิ่มระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
คาตัดจําหนายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
คาตัดจําหนายสําหรับป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

353
4,057
(1,449)
(389)
(1,838)
2,255
2,219
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13. เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2555
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
สวนที่ไมมีหลักประกัน
รวมเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2554

159,700
159,700

5,300
5,300

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุมบริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิไดเบิกใช (ไมรวมวงเงินสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศลวงหนาและสัญญาค้ําประกันตางๆ) เปนจํานวนเงินรวม 1,072 ลานบาทและ 1,227 ลานบาท ตามลําดับ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เปนสกุลเงินบาท
14. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
เจาหนี้การคา
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น
เจาหนี้จากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของสัญญาขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา
คาใชจายคางจาย
เงินรับลวงหนา
เงินทดรองรับจากพนักงาน - สุทธิ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายคางจาย
อื่นๆ
รวมเจาหนี้อื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

71,141
71,141

64,488
64,488

25,062
25,062

19,596
19,596

13,909
6,286
545
842
21,582
92,723

13,425
11,928
844
1,837
676
720
29,430
93,918

3,968
6,286
297
517
11,068
36,130

10,395
3,646
844
1,837
426
299
17,447
37,043
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15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานและคาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
หนวย : พันบาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน ณ วันที่ 1 มกราคม
111,081
101,219
65,438
60,494
คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:
ตนทุนบริการ
9,869
10,644
5,267
5,617
ตนทุนดอกเบี้ย
3,659
3,822
2,135
2,253
ผลประโยชนพนักงานที่จาย
(3,204)
(4,604)
(2,494)
(2,926)
กําไรจากการประมาณการตามหลักการคณิตศาตรประกันภัย
(6,080)
(3,248)
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน
115,325
111,081
67,098
65,438
ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ประกอบดวย

มูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนวย : พันบาท
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานและผลประโยชนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
115,325
111,081
67,098
65,438
115,325

111,081

67,098

65,438

กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานและสวนที่
บริษัทกําหนดเพิ่มเติม ซึ่งใหสิทธิแกพนักงานที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด และรางวัลที่ใหแก
พนักงานตามอายุการทํางานที่บริษัทกําหนด
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ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 (แสดงดวย
คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) มีดังนี้

งบการเงินรวม
อัตราคิดลด

อัตรามรณะ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

2555

2554

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยของพันธบัตร
รัฐบาลป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยของพันธบัตร
รัฐบาลป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยของพันธบัตร
รัฐบาลป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554

อัตราผลตอบแทนถัว
เฉลี่ยของพันธบัตร
รัฐบาลป ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2553

ประมาณการจากตาราง ประมาณการจากตาราง ประมาณการจากตาราง ประมาณการจากตาราง
มรณะไทยประจําป 2551 มรณะไทยประจําป 2540 มรณะไทยประจําป 2551 มรณะไทยประจําป 2540

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
สัดสวนของพนักงานที่เลือกลาออก
กอนเกษียณอายุ

4.15%

4.79%

3.84%

4.31%

33.37%

33.86%

38.05%

37.87%

16. เงินปนผล
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 33/2555 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯจายเงิน
ปนผลจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2554 เปนจํานวนเงิน 254.25 ลานบาท จัดสรรใหจํานวน 7.5 ลานหุน ๆ ละ
33.90 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 32/2554 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ผูถือหุนไดอนุมัติใหบริษัทฯจายเงิน
ปนผลจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานป 2553 เปนจํานวนเงิน 177.75 ลานบาท จัดสรรใหจํานวน 7.5 ลานหุน ๆ ละ
23.70 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลดังกลาวใหแกผูถือหุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
17. คาใชจายตามลักษณะ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทฯมีคาใชจายตามลักษณะที่สําคัญดังนี้

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป
และงานระหวางทําเพิ่มขึ้น
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายและผลประโยชนของพนักงาน
คาใชจายในการสงออก
คานายหนา

2555

2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

(291,492)
2,936,083
54,213
411,312
68,664
19,956

(104,299)
2,927,033
51,210
386,281
72,588
21,782

(205,438)
1,792,301
35,102
271,700
34,956
234
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(82,669)
1,854,643
33,589
245,931
38,579
21

18. คาใชจายภาษีเงินได
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2554 และฉบับที่ 555 พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ใหปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากอัตรา
รอยละ30 ของกําไรสุทธิ เปนอัตรารอยละ23 ของกําไรสุทธิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2555 แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และอัตรารอยละ 20 ของกําไรสุทธิสําหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แตไมเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2557
19. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
กลุมบริษัทไดนําเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานภูมิศาสตร โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและ
โครงสรางการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกําหนดสวนงาน
ผลได (เสีย) ตามสวนงาน รวมรายการที่เกี่ยวของโดยตรงกับสวนงาน หรือที่สามารถปนสวนใหกับสวนงานไดอยาง
สมเหตุสมผล รายการที่ไมสามารถปนสวนไดสวนใหญประกอบดวยคาใชจายของกิจการโดยรวม
ในการนําเสนอการจําแนกสวนงานภูมิศาสตร รายไดตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรไดกําหนดจากสถานที่ตั้งของ
ลูกคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียตามสวนงานแยกตามเขตภูมิศาสตรโดยกําหนดจากสถานที่ตั้งของบริษัท
รวม
คาใชจายตามสวนงานปนสวนตามรายไดจากการขายที่เกี่ยวของ
สวนงานธุรกิจ
กลุมบริษัทดําเนินกิจการในสวนงานธุรกิจเดียวคือ ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแชแข็ง ดังนั้นฝายบริหารจึงพิจารณา
วากลุมบริษัทมีสวนงานธุรกิจเพียงสวนงานเดียว
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รายงานประจ�ำปี 2555
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รายไดจากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดเงินชดเชยจากการสงออกสินคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายไดตามสวนงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คานายหนา
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายตามสวนงาน
ผลไดตามสวนงาน
รายไดที่ไมไดปนสวน
คาใชจายที่ไมไดปนสวน
กําไรสําหรับป

เอเชีย
2,457,962
43,432
3,270
4,264
2,508,928
(2,166,263)
(34,501)
(499)
(63,829)
(2,265,092)
243,836

ยุโรป
981,665
13,639
1,188
996,492
(943,225)
(26,580)
(18,930)
(15,146)
(1,003,881)
(7,389)

อเมริกา
84,657
1,396
109
86,162
(79,140)
(5,465)
(251)
(1,915)
(86,771)
(609)

ออสเตรเลีย
42,669
618
52
43,339
(40,577)
(1,683)
(89)
(723)
(43,072)
267

แอฟริกา
49,492
896
67
50,455
(45,010)
(2,186)
(186)
(1,336)
(48,718)
1,737

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

หนวย : พันบาท

รายไดและผลการดําเนินงานจากสวนงานทางภูมิศาสตร ในงบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ประเทศไทย
69,797
69,797
(54,534)
(43)
(3,881)
(58,458)
11,339

รวม
3,686,242
59,981
4,686
4,264
3,755,173
(3,328,749)
(70,458)
(19,955)
(86,830)
(3,505,992)
249,181
14,098
(49,980)
213,299
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รายไดจากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
รายไดเงินชดเชยจากการสงออกสินคา
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
รวมรายไดตามสวนงาน
ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คานายหนา
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายตามสวนงาน
ผลไดตามสวนงาน
รายไดที่ไมไดปนสวน
คาใชจายที่ไมไดปนสวน
กําไรสําหรับป

เอเชีย
2,509,324
9,459
3,543
31,507
2,553,833
(2,217,233)
(37,831)
(64,573)
(2,319,637)
234,196

ยุโรป
1,159,634
3,036
1,423
1,164,093
(1,028,687)
(28,599)
(21,591)
(17,781)
(1,096,658)
67,435

อเมริกา
112,143
395
154
112,692
(101,268)
(5,567)
(67)
(2,635)
(109,537)
3,155

ออสเตรเลีย
41,603
123
53
41,779
(36,783)
(1,396)
(102)
(763)
(39,044)
2,735

แอฟริกา
9,673
38
14
9,725
(8,758)
(444)
(13)
(253)
(9,468)
257

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

หนวย : พันบาท

ประเทศไทย
56,005
56,005
(43,190)
(10)
(8)
(3,578)
(46,786)
9,219

รวม
3,888,382
13,051
5,187
31,507
3,938,127
(3,435,919)
(73,847)
(21,781)
(89,583)
(3,621,130)
316,997
13,493
(48,004)
282,486

20. สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนอนุมัติใหบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งไดรับสิทธิประโยชนหลายประการในฐานะผู
ไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับการผลิตอาหารทะเลแชแข็งใน
จังหวัดสงขลาและปตตานี ซึ่งพอสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
(ก)

ใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลาแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบธุรกิจที่ไดรับการ
สงเสริม ดังนี้
- เริ่มวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2544 สําหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา(สิทธิ
ประโยชนสิ้นสุดเดือนพฤษภาคม 2552)
- เริ่มวันที่ 25 พฤศจิกายน 2545 สําหรับโรงงานที่จังหวัดปตตานี (สิทธิประโยชนสิ้นสุดวันที่ 24
พฤศจิกายน 2553)

(ข)

ใหไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมมีกําหนดเวลาหาป นับแตวันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชนตามขอ (ก)

(ค)

ใหไดรับยกเวนอากรขาออกสําหรับผลิตภัณฑสงออกเปนเวลาหาปนับแตวันที่สงออกครั้งแรก (วันที่ 17
พฤษภาคม 2544 สําหรับโรงงานที่จังหวัดสงขลา) และ

(ง)

ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

(จ)

ใหไดหักคาขนสง คาไฟฟา คาน้ําประปาเปน 2 เทา เปนระยะเวลา 10 ป (เริ่มวันที่ตามขอ (ก))

เนื่องจากเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทยอยจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่
ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
รายไดแยกตามกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน สรุปไดดังนี้
หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม
2555

ขายในประเทศ
ขายตางประเทศ
รวมรายได

กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม
56,904
2,404,733
2,461,637

2554

กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม
12,892
1,211,713
1,224,605

รวม
69,796
3,616,446
3,686,242

กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม
46,729
3,237,515
3,284,244
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กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม
9,276
594,862
604,138

รวม
56,005
3,832,377
3,888,382

หนวย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม

กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม

ขายในประเทศ

36,898

9,724

ขายตางประเทศ
รวมรายได

1,395,322
1,432,220

944,765
954,489

2554
กิจการที่ไดรับ
การสงเสริม

กิจการที่ไมได
รับการสงเสริม

46,622

32,817

5,545

38,362

2,340,087
2,386,709

2,122,124
2,154,941

375,930
381,475

2,498,054
2,536,416

รวม

รวม

21. เครือ่ งมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางดานการเงิน
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ และจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดตามสัญญาของคูสัญญา กลุมบริษัทไมมีการถือหรือออกเครื่องมือ
ทางการเงินที่เปนตราสารอนุพันธ เพื่อการเก็งกําไรหรือการคา
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานและกระแสเงินสดของกลุมบริษัท ผูบริหารเชื่อวากลุมบริษัทมีความเสี่ยงในอัตรา
ดอกเบี้ยนอยเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมที่ไดรับเปนอัตราตลาดและเงินกูยืมทั้งหมดจะครบ
กําหนดในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น กลุมบริษัทจึงไมไดปองกันความเสี่ยงดังกลาว
ความเสี่ยงจากเงินตราตางประเทศ
กลุมบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ซึ่งเกิดจากการขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศ กลุม
บริษัทไดทําสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งรายการดังกลาวจะมีอายุไมเกินหนึ่งป เพื่อปองกันความเสี่ยงของ
การรับชําระเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ
บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีสัญญาขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับธนาคาร 5 แหงจํานวนเงินรวม 48.1 ลาน
เหรียญสหรัฐอเมริกาตอจํานวนเงิน 1,492.2 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 27.8 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกาตอ
จํานวนเงิน 870 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 นอกเหนือจากรายการที่ไดทําการปองกันความเสี่ยงไวแลว บริษัทยอย
แหงหนึ่งยังมีหนี้สินที่ไมไดทําการปองกันความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 1.2 ลานดอลลารสหรัฐ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกคาหรือคูสัญญาไมสามารถชําระหนี้แกกลุมบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไวเมื่อ
ครบกําหนด โดยปกติกลุมบริษัทจะขอใหลูกคาเปดเลตเตอรออฟเครดิต เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้ กลุมบริษัทคาดวาจะไมมี
คูสัญญารายใดที่จะไมสามารถจายชําระภาระหนี้สิน
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ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง
กลุมบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดให
เพียงพอตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท และเพื่อทําใหผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยหรือชําระหนี้สินกัน ในขณะที่ ทั้งสองฝาย
มีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความ
เกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทใชวิธีการและสมมติฐานดังตอไปนี้ในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน เนื่องจากเครื่องมือ
ทางการเงินเหลานี้จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นมีมูลคายุติธรรมโดยคิดจากราคาตามบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
22. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
22.1 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554
หนวย : พันบาท
มูลคาสัญญาคงเหลือ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ภาระผูกพันดานรายจายฝายทุน
สัญญาที่ยังไมรับรู
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
รวม

1,189
18,375
19,564

8,998
10,638
19,636

2,262
2,262

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาที่ดิน
ภายในระยะเวลาหนึ่งป
ระยะเวลามากกวาหนึ่งปถึงหาป
ระยะเวลามากกวาหาป
รวม

232
969
622
1,823

813
927
770
2,510

-

5,385
10,141
15,526
581
581

22.2 กลุมบริษัทมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนังสือค้ําประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในวงเงิน 18 ลานบาท
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ใชวงเงินแลวเปนจํานวนเงิน 9.9 ลานบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุมบริษัท
23. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯไดอนุมัติใหออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2556

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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12. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีไดแก ผูสอบบัญชีของบริษัทในรอบปที่ผานมามี
จํานวนเงินรวม 1,010,000.00 บาท
คาบริการอื่น(non-audit fee)
ไมมี

รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
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รายงานประจ�ำปี 2555
บริษท
ั ห ้องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน) o
61

