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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
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1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ
บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี ตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก่อตังในปี
้
2521 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการผลิตอาหาร
ทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งและหมึกแช่แข็ง ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน 75 ล้ านบาท ชาระเต็มมูลค่า
75 ล้ านบาท แบ่งเป็ น 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยมีสานักงานใหญ่โรงงานแห่งที่ 1 ตังอยู
้ ่ เลขที่ 4/2
หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
และสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตังอยู
้ ่เลขที่ 55/83 ชัน้ 2 หมูท่ ี่ 6 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทกุ้งและหมึก
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ จากัด ตังอยู
้ ่เลขที่ 371 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา
อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ประกอบธุรกิจจาหน่ายอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกประเภทหมึก และย้ าย
มาดาเนินการด้ านการจาหน่าย ณ โรงงานแห่งที่ 1
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food
Sdn. Bhd., ตังอยู
้ ่ในรัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก

1.1 วิสัยทัศน์ , กลยุทธ์ , ค่ านิยม และเป้ าหมายองค์ กร
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริ ษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหาร
ทะเล แช่แข็งเพื่อการส่งออกไปยังตลาดต่างๆ ทัว่ โลก เช่น ญี่ปนุ่ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ภายใต้ เครื่องหมาย
การค้ าของบริษัทฯ เช่น SEA KING, SEA CHAMPION, SEA FLOWER, MERMAID เป็ นต้ น
เพื่อมุ่งสู่การเป็ นองค์กรที่มีการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีความยัง่ ยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง ในเดือนธันวาคม ปี 2563 บริ ษัทฯ จึงได้ ทบทวนและกาหนดวิสยั ทัศน์ กลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร
นโยบายการดาเนินงาน และเป้าหมายองค์กร ดังนี ้

วิสัยทัศน์
KST คัดสรรอาหารคุ้มค่ า น่ าเชื่อถือ
(KST provides reliable and valued food)
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กลยุทธ์
1. หาพั น ธมิ ต รทางการค้ าที่ มี ศ ัก ยภาพทั ง้ ด้ านการผลิ ต และการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. ส่งเสริมนวัตกรรมและงานวิจยั เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
3. พร้ อมปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง

ค่ านิยมองค์ กร
“พัฒนาความรู้ค่ ทู กั ษะ ซื่อสัตย์ สุจริต ทางานเป็ นระบบ ประสบผลสาเร็จด้ วยทีมงาน”
(Knowledge, Skill, Integrity, Systematic Approach and Teamwork)
นโยบายการดาเนินงาน (Operation Policy)
1. มุง่ เน้ นความสาคัญที่ลกู ค้ า ด้ วยการสร้ าง “ความสัมพันธ์และความประทับใจ” ด้ วยระบบการจัดการ
และระบบสารสนเทศที่เป็ นมาตรฐานสากลให้ กบั ลูกค้ าทังในปั
้ จจุบันและอนาคต ทัง้ ลูกค้ าภายนอกและลูกค้ า
ภายใน โดยที่ลกู ค้ าภายนอกคือผู้ที่ซื ้อสินค้ าจากเรา ผู้มีสว่ นได้ เสีย และลูกค้ าภายในคือผู้ที่อยู่ในองค์กรและรับ
งานต่อจากเรา
( We will focus on all customers by creating a " relationship and impression" using international
management and information systems standard with current and future customers, both internal and
external. External customers are people who buy products from us and stakeholders, and internal
customers who are in the organization and the work next to us.)
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มพันธมิตรด้ านการผลิตและการตลาด โดยนาระบบ
มาตรฐานการจัดการ การบริหารจัดการความเสี่ยง นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ อย่างเหมาะสม ประกอบด้ วย
ลดต้ นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการจาหน่าย และพัฒนาสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่ม
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(We aim to increase competiveness, production and marketing alliances by implementing
appropriate management systems, risk management, innovation, and technology with the goal of
reducing costs, increasing productivity and increasing efficiency. We also aim to increase
distribution channels and develop value-added products.)
3. ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้ นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการบริ ษัทฯ โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติที่กาหนดไว้ พร้ อมทัง้ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้ อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนดไว้ และที่สากลยึดถือ
(Integrity and transparency in business operations by operating in accordance with corporate
governance policies by following the guidelines and established practices and complying with the
laws, regulations, procedures, and standards as specified by the applicable regulatory authorities as
well as relevant international standards. )
4. น าระบบการผลิต สิน ค้ าที่ เ ป็ น มิต รกับ สิ่งแวดล้ อมและสอดคล้ องกับ กฎหมาย กฎระเบี ย บ และ
ข้ อกาหนดอื่นๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ บริหารจัดการปัญหาที่มีนยั สาคัญในเชิงรุก และส่งเสริมให้ พนักงาน
และผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการอบรม การเรี ยนรู้ และการนาวิธีปฎิบตั ิที่
เป็ นเลิศมาใช้
(Implement environmentally friendly production systems that comply with laws, regulations and other
requirements in accordance with international standards. This includes significant proactive
management and encouraging staff and other stakeholders to be aware of their environmental impact
through training, learning and applying best practices.)
5.พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานที่ดีให้
สอดคล้ องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้ อกาหนดอืน่ ๆ เพื่อสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน
ให้ กบั พนักงาน คูธ่ รุ กิจ ผู้รับเหมา ผู้ติดต่อหรือมาปฏิบตั ิงานภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ เกิดการตระหนักถึง
ความสาคัญของการป้องกัน และประเมินความเสีย่ งของอันตรายต่างๆ ผ่านการอบรมให้ ความรู้ สร้ างจิตสานึก
ให้ พนักงานทุกระดับ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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( Develop occupational health and safety standards, and working environment
systems in accordance with international standards, laws and other requirements. The goal
is to maintain a safe environment for employees, business partners, contractors, and
visitors to our company by encouraging awareness of the importance of prevention. We
also aim to access the risk of hazards through training of employees at all levels, and by
continuously and consistently evaluating our efforts.)
6. พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ พนักงานเติบโตใน
หน้ าที่ การงานตามความรู้ ความสามารถด้ วยการจัด การความรู้ อย่างเป็ นระบบ รวมถึ งบริ ห ารจัดการระบบ
ค่าตอบแทน รวมทัง้ สวัสดิ ก ารต่างๆอย่ างเหมาะสมและเป็ นธรรม เพื่ อร่ วมกัน สร้ างสรรค์ ผลงานและความ
เจริญก้ าวหน้ าอย่างยัง่ ยืนให้ กบั บริษัท
(Continuously develop skills of employees at all levels and encourage them to grow in their
knowledge and ability in accordance with a systematic knowledge management including managing
compensation and welfare appropriately and fairly. Together to create jobs and sustainable growth for
the company.

เป้ าหมายองค์ กร

เป้าหมายองค์กร ในระยะเวลา 3 ปี คือปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯกาหนดเป้าหมายองค์กร คือ
“เพิ่มอัตราการเติบโตของยอดขายขึ ้นร้ อยละ 10 ถึง 15 (10-15%) ของแต่ละปี

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2563 บริ ษัทฯได้ เปิ ดสาขาแห่งใหม่ที่ ตาบลท่าทราย
อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากบริษัทฯจะได้ เปรียบในเรื่องของต้ นทุนหลักต่อหน่วยลดลง
เพิ่ มความหลากหลายของสินค้ า รวมถึ ง สิน ค้ ามูลค่าเพิ่ ม (Value added) การได้ เ ปรี ยบในเรื่ องการขนส่ง
(Logistic) จากเดิมที่สง่ ออกจากท่าเรือสงขลา เปลี่ยนเป็ นส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบัง
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- วัตถุดบิ หลัก
ในปี 2563 ปริมาณการเพาะเลี ้ยงกุ้งน้ อยกว่าปี 2562 เล็กน้ อย เนื่องจากเกษตรกรขาดความเชื่อมัน่
ในตลาดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ดี
จากสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวส่งผลให้ ความต้ องการในตลาดลดลงด้ วย ดังนันบริ
้ ษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์การ
ซื ้อวัตถุดิบช่วงที่ราคาลดลง เพื่อรองรับในช่วงที่วตั ถุดิบขาดแคลนและเพื่อให้ ได้ ต้นทุนวัตถุดิบที่สามารถแข่งขัน
ได้ บริษัทฯจึงได้ซื ้อวัตถุดิบเก็บเข้ ามาเป็ นสต๊ อก (Stock)

- การขายและตลาด

ในปี 2563 ไตรมาส 2 เป็ นต้ นมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส่งผลกระทบต่อธุรกิจผู้ให้ บริการอาหารทาให้ ยอดขายของกลุม่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก้ งุ และหมึกแช่แข็ง
ปรับลดลง โดยเฉพาะกลุม่ ตลาดหลักคือ ญี่ ปนุ่ และยุโรป ดังนัน้ ทางบริษัทจึงได้ กระจายความเสี่ยงและปรับตัว
ให้ เข้ ากับ สถานการณ์รูปแบบใหม่ (New Normal) โดยการมุ่งเน้ นการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รองได้ แก่ กุ้งเป็ นต้ ม
และกุ้งเป็ น ดิบ และขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลี จี น ไต้ ห วัน และออสเตรเลีย รวมถึ งพัฒนากลุ่มสินค้ า
กุ้งเป็ นต้ มส่งออกไปยังตลาดญี่ ปนุ่ เพื่อฟื ้นยอดขายของตลาดหลักโดยเปลี่ยนกลุ่ม (End customer) จากการ
จัดจาหน่ายไปยังร้ านค้ า ร้ านอาหารต่างๆ เป็ นการส่งสินค้ าที่ซุปเปอร์ มาเก็ตให้ ผ้ บู ริ โภคโดยตรงในส่วนของ
กรรมวิธีการผลิตบริษัทมีการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้ นทุนด้ านแรงงานโดยนาเครื่ องจักรเข้ ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของการทางานมากขึ ้น

- การลงทุน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตและการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทได้ ลงทุนด้ านเครื่ องจักร
และด้ านเทคโนโลยีตา่ งๆ ดังต่อไปนี ้
1. เครื่ องพับ กล่องอัต โนมัติ เพื่ อลดจ านวนพนัก งานและลดค่าใช้ จ่ายของการท างานล่วงเวลา
สามารถนาพนักงานไปปฏิบตั ิหน้ าที่ในส่วนอื่นๆ ต่อไป
2. ปั๊มส่งจ่ายน ้าแบบ Automatic Booster Inverter Pump ใช้ ในไลน์ผลิตสามารถควบคุมแรงดันนา้
ได้ คงที่
3. ระบบบาร์ โคดแผนกคลังสินค้ า ทาให้ การตรวจนับสินค้ าและทราบจานวนสินค้ าคงเหลือแม่นยา
มากยิ่งขึ ้น
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4. ระบบโทรศัพท์ดิจิตอลแบบ Voice Over Internet Protocol (VOIP) เป็ นระบบการส่งสัญญาณการ
โทรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแทนการใช้ ระบบโทรศัพท์แบบเดิม ช่วยประหยัดค่าโทรศัพท์ได้ มากขึ ้น
5. เปลี่ยนสายแลน(UTP) เปลี่ยนเป็ นสายรับสัญญาณไฟเบอร์ ออฟติค ทาให้ การส่งข้ อมูลภายใน
องค์กรมีความเสถียรและรวดเร็วมากยิ่งขึ ้น
6. ปรับปรุงแสงสว่างพืน้ ที่สาหรับซ่อมคอยค์เย็น และระบบแจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายในห้ องเก็บ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทางาน, เพิ่มความปลอดภัยในการซ่อมบารุงคอยล์เย็น และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ
แจ้ งเหตุฉกุ เฉินภายในห้ องเก็บ
7. ปรับปรุงระบบทาความเย็นในการควบคุมอุณหภูมิห้องเก็บ ทาให้ ระบบความเย็นมีความคงที่มาก
ยิ่งขึ ้น

- การดาเนินการด้ านบริหาร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯได้ เพิ่มมาตรการ
และมาตรฐานที่การันตีถึงความปลอดภัย ดังต่อไปนี ้
- การคัดกรองพนักงานและผู้เยี่ยมชมก่อนเข้ าพื ้นที่ผลิต
1. ตรวจสอบประวัติ โดยต้ องไม่เคยเดินทางไปในพื ้นที่เสีย่ งอย่างน้ อย 14 วันก่อนเข้ าโรงงาน
เก็บบันทึกเป็นลายลักษณ์อกั ษร
2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ต้ องไม่เกิน 37.5 C
3. ล้ างมือด้ วยสบู่และฆ่าเชื ้อด้ วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ าพื ้นที่ผลิตและตามรอบเวลาที่เหมาะสม
ระหว่างผลิต
4. มีกฎบังคับให้ ทกุ คนสวมหน้ ากากอนามัย
5. สวมอุปกรณ์และชุดป้องกันที่สะอาด เช่น เสื ้อคลุม หมวกหรือเน็ตคลุมผม รองเท้ าบู๊ทหรือ
ถุงครอบรองเท้ า ถุงมือ เป็ นต้น
6. มีพนักงานใช้ ลกู กลิ ้งรูดตามร่างกาย ป้องกันการหลุดลอดของสิ่งแปลกปลอม เช่น เส้ นผม
ที่อาจติดอยู่บนเสื ้อคลุมและหมวก
7. เดินลุยบ่อน ้าผสมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื ้อบนรองเท้ าบู๊ท
- การควบคุมกระบวนการผลิต
1. พนักงานทุกคนได้ รับการอบรมเรื่อง GMP จึงมีสขุ ลักษณะในการผลิตที่ดี
2. พนักงานทุกคนต้ องล้ างมือและฆ่าเชื ้อด้ วยแอลกอฮอล์ในระหว่างการผลิตตามรอบเวลาที่กาหนด
3. ล้ างวัสดุ อุปกรณ์ และพื ้นที่ผลิตด้ วยน ้ายาทาความสะอาด ตามด้ วยสารฆ่าเชื ้อตามรอบเวลา
ที่กาหนด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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4.
5.
6.
7.
8.

ปรับอุณหภูมิในพื ้นที่ผลิตให้ เหมาะสม
น ้าที่ใช้ ในกระบวนการผลิตต้ องได้ มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
จากัดการเข้ าแผนกที่มีความเสีย่ งต่อการปนเปื อ้ น เฉพาะบุคคลที่ได้ รับอนุญาต
ไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ยี่ยมชมที่เข้ าไปในพื ้นที่การผลิต สัมผัสอาหารหรื อวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ต้ องมีเจ้ าหน้ าที่โรงงานติดตามผู้เยี่ยมชมตลอดเวลาที่อยู่ในพื ้นที่ผลิต

- เตรียมแผนการรับมือและการฟื น้ ฟูกรณีพบพนักงานติดเชื ้อ
1. การจัดการพนักงาน
- ให้ พนักงานที่ติดเชื ้อปฏิบตั ิตามคาแนะนาของแพทย์ (กักตัวเองในที่พกั หรือรักษาใน
โรงพยาบาล) ตามขันตอนที
้
่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
- รักษาข้ อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน
- บุคลากรที่ใกล้ชิดกับพนักงานผู้นนให้
ั ้ หยุดพักกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังอาการและติดตามผล
2. การจัดการพื ้นที่และอุปกรณ์การผลิต
- สารวจเส้ นทางและพื ้นที่ที่พนักงานผู้นนเข้
ั ้ าไป
- กันพื
้ ้นที่ ห้ ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้ องเข้ าไปโดยเด็ดขาด
- ทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อพื ้นที่และอุปกรณ์ทกุ ชิ ้นที่พนักงานผู้นนสั
ั ้ มผัส
- จัดให้ มีชดุ และอุปกรณ์ป้องกันขณะปฏิบตั ิงานสาหรับพนักงานทาความสะอาด
- มาตรการป้องกันในโรงงาน รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
1. เพิ่มมาตรการคัดกรองพนักงานและผู้เยี่ยมชมก่อนเข้ าพื ้นที่ โรงงานและฝ่ ายผลิตอย่างเข้ มข้น
2. เข้ มงวดเรื่องทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อพื ้นที่ผลิตและวัสดุ อุปกรณ์ รวมถึงจากัดพื ้นที่สญ
ั จร
ภายในโรงงาน
3. อบรมพนักงานทุกระดับถึงวิธีการป้องกันตนเองและสังคมไม่ให้ ติดเชื ้อ และดูแลตัวเองเมื่อมี
อาการป่ วย
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- บริษัทฯขอรับรองเพื่อรับการทบทวนสถานภาพผู้สง่ ออกระดับมาตรฐาน AEO
(Authorized Economic Operator) กับกรมศุลกากร และได้ รับอนุมตั ิสถานภาพเป็ นผู้ประกอบการผู้นาเข้ า
ผู้ส่งออกระดับมาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร (AEO Reference) ในระดับที่ 150 ตังแต่
้ วนั ที่ 15 ตุลาคม
2563 และมีอายุ 3 ปี นบั จากวันที่ได้ รับรองเป็ นต้ นไป
ในรายละเอียดการดาเนินการ ทบทวนและกาหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน
AEO บริ ษัทได้ ระบุแนวทางในการปฏิบตั ิงานและธารงไว้ ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับ
มาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ที่ ก าหนดขึ น้ โดยองค์ ก ารศุล กากรโลก WCO(World
Customs Organization) เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้ าย ในการจัดส่งสินค้ า และเพื่อป้องกันมิให้ มี
การปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื ้อโรค ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป
ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
- บริ ษั ท ฯ เข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ วมปฏิบัติ ฯเพื่ อขอเข้ ารับ รองใน “โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต ” ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 บริ ษัทฯ ได้ ทบทวนและ
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ รวมถึงห้ ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท อีกทังได้
้ จดั ทากระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง นอกจากนี ้ได้ กาหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชัน่ พร้ อมจัดให้ มีการฝึ กอบรมแก่พนักงานเพื่อให้
ความรู้ เกี่ย วกับนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่น ของบริ ษั ท ทัง้ นี บ้ ริ ษัทได้ ส่งแบบ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์รัปชัน่ 71 ข้ อซึ่งกาหนดโดย สมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD)
ไปยังสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อขอรับการตรวจรับรอง และบริษัทฯได้ รับ
ประกาศรับรอง ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี
- บริษัทฯ ได้ มีการทบทวนและจัดผังองค์กรใหม่เพื่อให้ สอดรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิท ธิผล
หลักการทางาน และเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายแผนธุรกิจ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาทบทวน อัตราค่าตอบแทนของกรรมการ
บริ ษัทฯ และกรรมการอิสระประจาปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนีย้ ังได้ เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ตลอดจนได้ เสนอวิธีการและแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเพื่ อสร้ างความ
เข้ มแข็งให้ กบั บริษัทฯด้ วย
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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 างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยฯ
และบริษัทร่วมฯ 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) บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ มีความเป็ นอิสระใน
ด้ านการบริ หารงาน โดยคณะกรรมการของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมฯจะเป็ นผู้กาหนดนโยบายการ
ดาเนินงาน และให้ ฝ่ายบริหารและฝ่ ายจัดการเป็ นผู้ปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ ที่กาหนดขึ ้น ที่ผา่ นมาการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมฯไม่ได้ มีความสัมพันธ์หรือส่วนเกี่ยวข้ องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ในปั จจุบันบริ ษัทฯมีการกาหนดนโยบายการทารายงานที่เกี่ยวโยงกันเพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการ
ดาเนินธุรกิจ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้ างรายได้ ของธุรกิจเปรียบเทียบย้ อนหลัง 3 ปี
สายผลิตภัณฑ์ ดาเนินการ %การถือหุ้น

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
โดย
ของบริ ษัทฯ ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
กุ้งและแช่แข็ง
CHOTI
1,659
66.15
2,308 92.07
1,882 59.34
กุ้งและหมึกแช่แข็ง
TPT
99.96%
849
33.85
199
7.93
1,290 40.66
2,508 100.00
2,507 100.00
3,172 100.00
รวมมูลค่าทัง้ สิน้

หมายเหตุ

CHOTI
TPT

หมายถึง
หมายถึง

บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด (บริษัทย่อย)

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนันจะมี
้
ก้ งุ เป็ นวัตถุดิบหลักและหมึกเป็ นวัตถุดิบรอง โดยเริ่มจากการ
นากุ้งและหมึกที่ผา่ นการคัดสรรด้ านคุณภาพ สารตกค้ าง สารปฏิชีวนะแล้ ว นาเข้ าสูก่ ระบวนการแปรรูปเบื ้องต้น
มีทงั ้ แบบคงสภาพไว้ ทงหั
ั ้ ว เอาหัวออก หรื อปอกหัวและเปลือกออกให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบลักษณะต่างๆ
ตามที่ลกู ค้ าต้ องการ หลังจากนันจะน
้
าไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตามเทคนิค เพื่อจะได้ ถนอมรักษาคุณค่า
และรสชาติของผลิตภัณฑ์ให้ อยู่ในสภาพที่สดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัทหลักผลิตวัตถุดิบกุ้งและหมึก มีดงั นี ้
1. Head-on,Shell-on Shrimp คือ กุ้งสดที่ผา่ นการทาความสะอาด มีหวั เปลือกและหางครบถ้ วน
ฆ่าเชื ้อ แช่เยือกแข็ง
2. Headless shrimp คือ กุ้งสดที่ผา่ นการทาความสะอาด หักหัว ดึงไส้ ฆ่าเชื ้อ และแช่เยือกแข็ง
3. Peeled Deveined or undeveined shrimp คือ กุ้งสดที่ผา่ นการทาความสะอาด ปอกเปลือก
ดึงไส้ หรือไม่ดงึ ไส้ ปรับสภาพ ฆ่าเชื ้อและแช่เยือกแข็ง
้ ว ผ่านการทาความสะอาด คัดขนาด ฆ่าเชื ้อ
4. Frozen live Shrimp คือ กุ้งสดในสภาพที่มีชีวิตทังตั
และแช่เยือกแข็ง

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

้ ว ผ่านการทาความสะอาด คัดขนาด
5. Frozen Cooked live Shrimp คือ กุ้งสดในสภาพที่มีชีวิตทังตั
ต้ มสุกและแช่เยือกแข็ง
6. Whole clean Squid คือ หมึกกล้ วยสด ผ่านการทาความสะอาด ลอกหนัง ดึงตา มูลและไส้ ออก
ผ่านการฆ่าเชื ้อ แช่เยือกแข็ง
7. Whole clean cuttlefish คือ หมึกเจาะสด ผ่านการทาความสะอาด ลอกหนัง ดึงตา มูลและไส้ ออก
ผ่านการฆ่าเชื ้อ แช่เยือกแข็ง
8. Whole clean octopus คือ หมึกสายสด ผ่านการทาความสะอาด ดึงตา มูลและไส้ ออก
ผ่านการฆ่าเชื ้อ แช่เยือกแข็ง
9. Baby octopus cut คือ หมึกสายสด ผ่านการทาความสะอาด ดึงตา มูลและไส้ ออก หัน่ เป็ นชิ ้น
ผ่านการฆ่าเชื ้อ แช่เยือกแข็ง
10. Squid ring and tentacle คือ หมึกกล้ วยผ่านการทาความสะอาด ลอกหนัง ดึงตา มูลและไส้ ออก
หัน่ เป็ นวงผสมหัว แช่เยือกแข็ง
สิทธิประโยชน์ ในการส่ งเสริมการลงทุน
ในปั จจุบันสิทธิประโยชน์ในด้ านการส่งเสริ มการลงทุน ของบริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด
(มหาชน) สิ ้นสุดลงเมื่อ พฤษภาคม 2557 สาหรับบริษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ จากัด สิทธิประโยชน์ฯ สิ ้นสุดลงเมื่อ
พฤศจิกายน 2558
(ก) การผลิต
กาลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง
บริ ษัทฯมีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งรวมทังสิ
้ ้น 2 แห่ง โดยมีสานักงานใหญ่โรงงานแห่งที่ 1
และโรงงานสาขาแห่งที่ 2 โรงงานทัง้ 2 แห่งมีกาลังผลิตรวมทังสิ
้ ้น 14,329 ตัน มีรายละเอียดดังนี ้
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กำลังกำรผลิต (ตัน)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขามหาชัย)
ปริมำณกำรผลิต (ตัน)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขามหาชัย)
กำรใช้ กำลังกำรผลิต (%)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขามหาชัย)
อัตรำเพิ่ม/ลดของปริมำณกำรผลิต (%)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (ระนอง)
บจก.เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ (นาหม่อม)
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ (สาขามหาชัย)

2563

2562

2561

11,004
3,325

11,004
3,617
-

9,495
4,145
13,300
-

5,094
1,549

8,971
2,081
-

5,419
2,976
4,494
-

50.94
46.57

81.52
57.53
-

57.00
71.80
33.79
-

43.21
100

65.54
30.07
(100.00)
-

3.99
19.71
(44.95)
-

ที่ตัง้ โรงงาน (นาหม่ อม)
: เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย 43 ตาบลนาหม่อม อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 90310
ดาเนินการผลิตในนาม บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
ที่ตัง้ โรงงาน (สมุทรสาคร)
: เลขที่ 55/83 ชันที
้ ่ 2 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ดาเนินการผลิตในนาม บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ (สาขามหาชัย)

(ข) ขัน้ ตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต
วัตถุดิบที่รับซือ้ เข้ ามาหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แล้ วจะนาไปทาความสะอาด
ผ่านการชั่งนา้ หนักด้ วยเครื่ องชั่งอัตโนมัติ คัดขนาด และลาเลียงวัตถุดิบลงบนสายพานเข้ าสู่การแปรรูปตาม
ชนิดของผลิตภัณฑ์นนๆ
ั ้ หลังจากแปรรูปขันแรกแล้
้
วจะนาไปปรุงแต่ง, ชัง่ น ้าหนัก, เรียงบรรจุและแช่แข็งที่ความ
เย็น -40◦C, นาเข้ าห้ องเก็บสินค้ า และจัดจาหน่ายไปยังต่างประเทศ (ขันตอนการผลิ
้
ตได้ แสดงไว้ ในแผนภูมิที่1)
ระบบแช่ เยือกแข็งที่บริษัทใช้ ในปั จจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ
1. ระบบ Contact plate freezing : เป็ นการแช่เยือกแข็งที่ใช้ เครื่องแช่เยือกแข็งแบบแผ่นที่ต้อง
สัมผัสกับบล๊ อกบรรจุสินค้ าโดยตรง ใช้ กบั การแช่เยือกแข็งสินค้ าประเภทบล็อกที่ต้องมีการ
จัดเรียงสินค้ าในถาดหรือกล่องแสตนเลส เติมน ้า และปิ ดฝาก่อนนาไปแช่แข็ง
2. ระบบ Tunnel Freezing : เป็ นการแช่เยือกแข็งโดยการผ่านสินค้ าเข้ าอุโมงค์ทาความเย็นที่
ออกแบบเพื่อการแช่เยือกแข็งแบบรวดเร็วด้ วยการจ่ายสารทาความเย็นลงที่ชิ ้นผลิตภัณฑ์
ปัจจุบนั มี 3 แบบ คือ แบบ Spiral Freezer, Tunnel freezer และ Tunnel Freezerที่ใช้ แก๊ สแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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ไนโตรเจน ใช้ ในการแช่เยือกแข็งสินค้ าประเภท IQF (Individual Quick Freeze – แช่เยือกแข็ง
สินค้ าเดีย่ วอย่างรวดเร็ว) สินค้ าประเภท Semi – IQF (สินค้ าที่บรรจุลงในบรรจุภณ
ั ฑ์และเติมน ้า
ลงในสินค้ าก่อนนาไปแช่แข็ง)
เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ ว จึงนาออกไปบรรจุถุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็ง
แล้ วน าเก็ บ เข้ าห้ องเก็ บ แช่แ ข็ง (Cold Storage Room) ในอุณ หภูมิ -20◦C เพื่ อรอการจ าหน่ายและจัด ส่ง
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ไป โดยทัว่ ไปผลิตภัณฑ์ที่ทาการแช่แข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ ได้ นานถึงยี่สิบสองเดือน
ธุร กิ จ ประเภทอุต สาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็ง เป็ น อุต สาหกรรมที่ ใ ช้ แ รงงานเข้ ม ข้ น ( Labor
intensive) เพื่ อเพิ่ มประสิทธิ ภาพและลดต้ นทุนในการผลิตที่ สามารถท าให้ แข่งขันได้ บริ ษั ท จึง ได้ ป รับปรุง
กระบวนการผลิตโดยใช้ เครื่องจักรเพิ่มมากขึ ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่ขาดแคลน เช่น ระบบสายพานที่ลาเลียง
วัตถุดิบผ่านระบบการล้ างทาความสะอาดและสะเด็ดน ้าและส่งต่อเข้ าเครื่องชัง่ อัตโนมัติ เพื่อบันทึกน ้าหนักและ
ส่งตรงไปยังระบบคานวณต้ นทุน และวัตถุดิบก็จะถูกลาเลียงสู่เครื่ องคัดขนาดที่มีความแม่นยาในการคัดแยก
ทาให้ ลดการใช้ พนักงาน รวมทัง้ มีความแม่นยาเพิ่มมากขึ ้น ด้ วยระบบการลาเลียงที่เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ทาให้
การควบคุมเวลาและอุณหภูมิของวัตถุดิบมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพของสินค้ าดีขึ ้น
บริษัทได้ มีการเพิ่มไลน์การผลิตสินค้ ากุ้งเป็ นต้ มและมีกระบวนการต้ มที่ใช้ หม้ อต้ มนา้ แบบสายพาน
ลาเลียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทาให้ มีการผลิตกุ้งที่มีคณ
ุ ภาพดี คงความสดมากยิ่งขึ ้น และยังช่วยเพิ่มกาลังการ
ผลิตในปี 2563 ทาให้ สินค้ ากุ้งเป็ นต้ มเป็ นอีกสินค้ าที่มีมลู ค่าการตลาดสูงขึ ้น
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แผนภูมิท่ ี 1 ขัน้ ตอนการผลิตกุ้งแช่ เยือกแข็ง
รับวัตถุดบิ ที่มีคุณภำพ
ทำควำมสะอำด,คัดขนำด,แบ่ งเกรด
เตรี ยมวัตถุดิบเบือ้ งต้ น
(หักหัวกุ้ง หรือ ปอกเปลือก หรือ ผ่าหลัง)
ทำควำมสะอำด

ผลิตวัตถุดบิ แช่ แข็ง

ผลิตกุ้งต้ ม (กุ้งขาว)

ผลิตสินค้ าแช่ แข็ง

ชั่งนำ้ หนัก

ต้ มกุ้งในนำ้ เกลือ

ปรุ งแต่ ง / เติมรส

ลงบล็อก / ฟรี ซเป็ นตัว
ฟรี ซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภัณฑ์
(ใส่ถงุ (ไม่ปิดผนึก))
เข้ ำห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจำหน่ ำยในประเทศ

Cooling

ชั่งนำ้ หนัก
ลงบล็อก / เรี ยงลงถำด / ฟรี ซเป็ นตัว

บรรจุ

นำเข้ำฟรีซ (-40◦C)

ฟรี ซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภัณฑ์

บรรจุลงกล่ อง
จัดจำหน่ ำยต่ ำงประเทศ

เข้ ำห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจำหน่ ำย
ต่ ำง/ในประเทศ
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แผนภูมิท่ ี 2 ขัน้ ตอนการผลิตหมึกแช่ เยือกแข็ง
รับวัตถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพ
ทาความสะอาด,คัดขนาด,แบ่งเกรด
เตรียมวัตถุดิบเบื ้องต้ น
(ผ่าตา ดึงไส้ ,มูล , สิง่ ปลอมปนออก ลอกหนัง
)
ทาความสะอาด

ผลิตหมึก Block
ชั่งนำ้ หนัก ปรั บสภำพ
ลงบล็อก / ฟรี ซเป็ นตัว
ฟรี ซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภัณฑ์
(ใส่ถงุ (ไม่ปิดผนึก))
เข้ ำห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจำหน่ ำยต่ ำงประเทศ

ผลิตหมึก IQF , Semi IQF
)

ผลิตสินกุ้งแช่ แข็ง

ตัดขนำดตำมกำหนด

ปรุ งแต่ ง / เติมรส

ชั่งนำ้ หนักตำมกำหนด

ชั่งนำ้ หนัก ตำมกำหนด

ฟรี ซแช่ แข็ง (-40◦C)

บรรจุลงถุง Inner

เรี ยงลงถุง เติมนำ้
ฟรี ซแช่ แข็ง (-40◦C)
บรรจุภัณฑ์ ลง Inner

บรรจุลงกล่ อง
เข้ ำห้ องเก็บ (-20◦C)
จัดจำหน่ ำยต่ ำงประเทศ

จัดจำหน่ ำย
ต่ ำง/ในประเทศ
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2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
(ก) การทาการตลาด
บริษัทฯและบริษัทย่อย ยังคงรักษาระดับมาตรฐานและเน้ นคุณภาพสม่าเสมอโดยเฉพาะผลิตภัณ ฑ์ก้ งุ
และหมึก โดยกลุ่มลูกค้ าหลักของผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งคือตลาดญี่ ปนุ่ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทหมึกนัน้ มีการ
ผลิตและจัดจาหน่ายให้ กบั กลุ่มลูกค้ าหลักคือตลาดยุโรป ขณะเดีย วกันบริ ษัทฯได้ มีการขยายตลาดไปยังแถบ
เอเซียมากขึ ้นโดยเฉพาะจีน ไต้ หวันและเกาหลีใต้ รวมถึงตลาดภายในประเทศ และเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ หลากหลาย
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่กว้ างขึ ้น
สาหรับปี 2563 ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่ แข็งประเภทกุ้งและหมึกยังคงแข่งขันรุน แรงอย่า งต่อเนื่ อง
ในด้ านราคา ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและแม้ ว่าค่าเงินบาทของไทยในปี 2563 จะลดลงถึง 2.9%
จากปี 2562 และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบ
ต่อกลุ่มลูก ค้ าหลัก อย่างประเทศญี่ ปุ่น อิต าลี และสหรัฐ อเมริ กา ถึ งแม้ ว่าบริ ษัทฯ จะได้ รับ ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีอตั ราการแพร่ระบาดสูงในพื ้นที่
ของกลุม่ ลูกค้ าหลัก บริษัทฯจึงได้ ดาเนินการขยายตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ในหลายประเทศ เช่น จีน ไต้ หวัน
และออสเตรเลีย เป็ นต้ น อีกทัง้ บริ ษัทฯ มีความสัมพันธ์อนั ดีที่มีต่อคู่ค้ามาอย่างยาวนาน บริ ษัทฯจึงยังคงมี
สัดส่วนปริ มาณการส่งออกให้ แก่ประเทศญี่ ปนที
ุ่ ่จัดจาหน่ายภายใต้ แบรนด์ SEA KING เป็ นอันดับ 1 เมื่อ
เทียบกับสัดส่วนปริมาณการส่งออกของปี 2563
สัดส่วนปริ มาณการส่งออกสินค้ าปี 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ สง่ ออกอาหารทะเลแช่แข็ง ไปยัง
ตลาดญี่ปนร้
ุ่ อยละ 39 ตลาดอิตาลีร้อยละ 35 ตลาดเกาหลีร้อยละ 14 และตลาดอื่นๆ ร้ อยละ 12
สัดส่ วนการจาหน่ ายแยกตามประเทศ (%)
ประเทศ

2561

2562

2563

ญี่ปนุ่

58

50

39

อิตาลี

35

42

35

เกาหลี

-

-

14

อื่นๆ

7

8

12

หมายเหตุ ประเทศอื่นๆ ได้ แก่ ประเทศจีน ไต้ หวัน ออสเตรเลีย และอเมริกา
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กลยุทธ์ ทางการตลาด
1. บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสาคัญ เรื่ องคุณ ภาพสิน ค้ าเป็ น อัน ดับ หนึ่ง ดังนัน้ จึงให้ ก ลยุท ธด้ านการ
คัดเลือกวัตถุดิบเริ่มต้ นที่มีคณ
ุ ภาพสูง และเข้ มงวดในการควบคุมต้ นทุนในกระบวนการผลิตทุกขันตอน
้
2. มีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ ้น เช่นการพัฒนา WEBSITE
และ เริ่มมีการใช้ social media marketing
3. มีกลยุทธ์ในการสร้ างความสัมพันธ์กับลูกค้ า เพื่อให้ ทราบถึงความต้ องการของลูกค้ าอย่าง
แท้ จริง
4. มีการทาการตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้ าในตลาดเป้าหมาย เพื่อให้ บริ ษัทเป็ นที่ร้ ูจัก
มากขึ ้น เพื่อขยายฐานลูกค้ า และเพิ่มโอกาสได้ ลกู ค้ าใหม่
5. มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ า เพื่อความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ซึ่งลูกค้ าหลักของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อยฯส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกค้ าที่มีการติดต่อซือ้ ขาย
กันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้ า โดยวิเคราะห์ทงั ้ ในด้ านคุณ ภาพสิน ค้ าและการ
ให้ บริการหลังการขาย เพื่อให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุด
(ข)

สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน

อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในปี ที่ผ่านมาประสบปัญหาการหดตัวของตลาดหลัก ซึ่งเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคลดลง
ทาให้ กระทบกับการส่งออกภาครวมของตลาดคูค่ ้ ามากกว่า 50% รวมทังปริ
้ มาณวัตถุดิบที่มีจากัด และจากการ
ประกาศ “ภาวะฉุกเฉิน” ของรัฐบาล ซึ่งส่งผลต่อระบบขนส่ง (Logistic) จากสถานการณ์ดงั กล่าวยังส่งผลต่อ
ภาคแรงงาน เนื่องจาก ไม่สามารถนาเข้ าแรงงานต่างด้ าวได้ ทัง้ นีส้ ินค้ าหมึกกล้ วยยังเป็ นสินค้ าหมึกหลักที่
ต้ องอาศัยวัตถุดิบภายในประเทศ ทาให้ การแข่งขันด้ านราคาวัตถุดิบสูง ทางบริ ษัทจึงปรับแผนการหาแหล่ง
วัตถุดิบเพิ่มเติมและปรับการขายหมึกกล้ วย Frozen on board เพื่อเพิ่มยอดขาย และที่สาคัญค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ เงินยูโร และเงินเยน มีคา่ แข็งขึ ้นมากกว่าคู่แข่ง ทาให้ การทากาไรเป็ นไปด้ วยความ
ยากลาบาก จึงทาให้ บริ ษัทต้ องปรับกลยุทธ์ในการลดต้ นทุนและเพิ่ม Yield การผลิตให้ ได้ มากกว่ามาตรฐานที่
กาหนด
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2.3

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
(ก) การจัดหาวัตถุดบิ และผู้จาหน่ ายวัตถุดบิ

สาหรับบริษัทฯวัตถุดิบหลัก ที่ใช้ ในการผลิตคือ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดา และหมึกซึ่งวัตถุดิบกุ้ง
ได้ จากการเพาะเลี ้ยงร้ อยละ 100 ส่วนวัตถุดิบหมึกเป็ นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
แหล่งที่มาของวัตถุดิบกุ้งบริ ษัทฯ ไม่ได้ พึ่งพาการซือ้ วัตถุดิบ จากผู้จาหน่ายรายใดเกินร้ อยละ 30
ของมูลค่าการจัดซื ้อวัตถุดิบกุ้ง โดยบริษัทฯจัดซื ้อจากแหล่ง 3 ลักษณะหลัก ดังนี ้
1. จากนายหน้ าแพปลาและเรื อประมงจากสะพานปลา ที่ ส่งวัต ถุดิ บกุ้งและหมึกเข้ ามาขายที่
โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัด เลือกเป็ น ผู้ส่งมอบวัต ถุดิ บ ที่ ดี (Approved Vendor List)
ประมาณ 60-70 ราย โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวัน ออกที่
เป็ นที่ตงของแพต่
ั้
าง ๆ
2. จากฟาร์มเพาะเลี ้ยงกุ้ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ที่เป็ นที่ตงของผู
ั้
้ สง่ มอบ
3. จากท่าเทียบเรือหรือเรือประมงจากสะพานปลาและผู้รวบรวมโดยส่งวัตถุดิบเข้ ามาขายที่บริษัท
4. ในส่วนของวัตถุดิบที่ไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แป้ง ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสัง่ ซื ้อจากผู้ผลิต
โดยตรง
- การจัดหาวัตถุดิบกุ้งและหมึกเพื่อจาหน่าย
ในปี 2563 บริ ษัทฯจัดซือ้ วัตถุดิบกุ้ง และหมึก จากผู้ส่งมอบวัตถุดิบที่ดี เป็ นการประเมินผล
ของผู้ขายวัตถุดิบในด้ านคุณภาพที่ดี ปราศจากสารตกค้ างและเชื ้อจุลินทรีย์ปนเปื อ้ นเช่นเดียวกับการซื ้อวัตถุดิบ
หมึกบริษัทฯจัดซื ้อจากภายในประเทศทังหมดคิ
้
ดเป็ นร้ อยละ 100 (ตามมาตรฐานกรมประมงในการเลี ้ยงกุ้งของ
ประเทศไทย มีการควบคุมคุณภาพค่อนข้ างสูงมาก)
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- สภาพการแข่งขันในการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง
จากข้ อมูลการจาหน่ายลูกพันธุ์ก้ งุ เพาะเลี ้ยง(Fry Movement Document:FMD)การลงลูกกุ้ง
ในเดือนมกราคมถึงธันวาคม ของปี 2563 ปริมาณลูกกุ้งรวม 31,673 ล้ านตัว เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ปี 2562
ปริมาณลูกกุ้งรวม 35,501 ล้ านตัว ลดลงร้ อยละ 10.8 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ท าให้ มีผลกระทบกับ การบริ โภคทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้ เกษตรกร
ผู้เลี ้ยงกุ้งบางส่วนไม่มนั่ ใจในราคาที่จะเลี ้ยงในรอบต่อไป แต่ก็เป็ น เพียงช่วงระยะเวลาสันๆ
้ ที่ทาให้ การลงลูกพันธุ์
กุ้งลดลงร้ อยละ 10.8 แต่ปริ มาณผลผลิตลดลงเพียงร้ อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับปี 2562 แสดงให้ เห็นว่าผลผลิตกุ้ง
เพาะเลี ้ยงปี 2563 ผลิตได้ เพิ่มขึ ้นโดยใช้ ปริ มาณลูกพันธุ์ก้ งุ ลดลง แต่กลับได้ ผลผลิตกุ้งเพิ่มขึ ้น ทาให้ ต้นทุนการ
เพาะเลี ้ยงของเกษตรกรต่ากว่าปี 2562 และมีก้ งุ บางส่วนที่สญ
ู เสียจากการตายก่อนกาหนดขายน้ อยกว่าปี 2562
แต่ในปริมาณผลผลิตปี 2563 ลดลง ราคาวัตถุดิบกุ้งก็ไม่สงู มากนัก จะมีบางช่วงที่ราคาสูงสลับกับราคาต่าบ้ าง
ตามปริมาณผลผลิต ของกุ้งที่ออกมาในแต่ละเดือน
นอกจากนีผ้ ลผลิตของบริ ษัทฯบางส่วนถูกขายออกไปยังตลาดบริ โภคภายในประเทศในเดือน
มกราคมถึงธันวาคม 2563 ปริมาณรวม 197,829 ตัน เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ของปี
2562
จากข้ อมูลข้ างต้ น ภาวะการแข่งขันการจัดหาวัตถุดิบกุ้ง พอจะสรุปได้ ดงั นี ้
1. เกษตรกรต้ องการราคาเพิ่มขึ ้น ทาให้ ต้องเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่ายอื่นๆ นอกเหนือจากปี 2562 การ
ป้ อนวัต ถุดิ บ ให้ ห้ องเย็น ร้ อยละ 90 และขายไปยังตลาดบริ โภคภายในประเทศร้ อยละ 10 เป็ น ป้ อน
วัตถุดิบให้ ห้องเย็น ร้ อยละ 70 และขายไปยังตลาดผู้บริ โภคภายในประเทศที่ราคาดีกว่าถึง ร้ อยละ 30
เพื่อมาเฉลี่ยราคาให้ สามารถรองรับต้ นทุนการเพาะเลี ้ยงกุ้งและมีแรงจูงใจในการเลี ้ยงต่อไปได้
2. ในปริมาณกุ้งที่ขายให้ ห้องเย็น ก็จะมีการซื ้อกุ้งเป็ น 2 แบบ กล่าวคือซื ้อเป็ นกุ้งสดแช่น ้าแข็ง กับ กุ้งมีชีวิต
(กุ้งเป็ น)ที่ราคาสูงกว่ากุ้งสดแช่น ้าแข็งร้ อยละ 10 ในปี 2563 มีความต้ องการกุ้งเป็ นเพิ่มขึ ้นมาก
3. คู่แ ข่ง ในการจัด หาวัต ถุดิ บ แม้ ว่า จะมี จ านวนห้ อ งเย็ น น้ อ ยลงจากการที่ ห้ อ งเย็ น บางส่ว นหยุด ก าร
ด าเนิ น งานไป ห้ องเย็ น ที่เ หลือที่เป็ นห้ องเย็นใหญ่ 2 แห่งที่ จัด หาวัต ถุดิ บรวมกันเกิน ร้ อยละ 50 ของ
ผลผลิตกุ้ง
ทาให้ การจัดหาวัตถุดิบถูกชีน้ าราคาโดยห้ องเย็นใหญ่ จากภาวะที่ต้นทุนการเพาะเลี ้ยงของเกษตรกร
สูงกว่าต้ นทุนเพาะเลี ้ยงของประเทศอื่นๆ ที่เพาะเลี ้ยงกุ้งด้ วยกัน เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เป็ น
ต้ น ทาให้ ต้นทุนวัตถุดิบของประเทศไทยที่เป็ นต้ นทุนหลักของสินค้ าแข่งขันกับสินค้ ากุ้งของประเทศอื่นๆ
ได้ ลาบาก ในขณะที่ป ริ มาณผลผลิต กุ้งของประเทศอื่นๆ มีแนวโน้ มที่เติบโตมาก แต่ผลผลิตกุ้งของ
ประเทศไทยลดลงจากปี 2562
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แหล่งที่มาของวัตถุดิบ ได้ แก่

1. จากผู้สง่ สินค้ า นายหน้ า แพปลาต่าง ๆ ซึ่งนาสินค้ ามาส่งที่โรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบ

ทุกจังหวัดที่ติดชายทะเลทังฝั
้ ่งอ่าวไทยและอันดามัน
2. ซื ้อผ่านทางผู้ขายที่มีเรือประมงทาการจับ ในจังหวัดแถบภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ผู้จาหน่ายวัตถุดิบหมึกให้ แก่บริษัทฯมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทฯ ไม่มีการพึ่งพาผู้
จาหน่ายวัตถุดิบหมึก รายใดเกินกว่าร้ อยละ 30 ของยอดซื ้อวัตถุดิบหมึก

ข. ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
-การดาเนินการเพื่อกาจัดวัตถุดบิ เหลือใช้ และสิ่งที่ก่อให้ เกิดมลพิษจากกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม ดังต่ อไปนี ้

(1) ปี 2563 บริษัทฯ ได้ ติดตังระบบผลิ
้
ตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar roof) ซึ่งมีประโยชน์
ต่อสิ่งแวดล้ อมและสังคม ดังนี ้
- ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นพลังงานหมุนเวียนมีไม่สิ ้นสุด ทดแทนการเผาเชื ้อเพลิงฟอสซิล
- เป็ นพลังงานสะอาด ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม เพื่อลดปัญหา
ภาวะโลกร้ อนทาให้ ชมุ ชนน่าอยู่
(2) เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งวันละประมาณ 4 ตัน ขายได้ สว่ นหนึ่งให้ กบั ผู้รับเหมาโดยบรรทุกรถไม่ให้ น ้า
หัวกุ้งหกเรี่ยราดระหว่างขนส่งรวมทังให้
้ มีผ้าใบคลุมด้ านบนของรถเพื่อป้องกันเปลือกกุ้งหัวกุ้งปลิวออกมาด้ วย
- เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งอีกส่วนหนึ่งนามาผ่านกระบวนการผลิตเป็ นเปลือกกุ้งอบแห้ งผงสามารถ
นาไปใช้ เป็ นผงปรุงรสกุ้ง, สารให้ กลิ่นกุ้งตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่มีการประยุกต์ใช้ งาน
เปลือกกุ้งอบแห้ งในท้ องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง, แป้งคลุกสาเร็จรูปเพื่อทอด เป็ นต้ น
(3) นำ้ เสียวันละประมาณ 441 ลบ.เมตร ผ่านกระบวนการบาบัดน ้าเสียก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งคูระบายน ้า
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รายงานค่ าเฉลี่ยคุณลักษณะของนา้ ทิง้ ออกนอกโรงงานระหว่ างปี พ.ศ. 2561-2563
ค่ ามาตรฐานกรมโรงงาน
ค่ านา้ ทิง้ ออกนอกโรงงาน
ปี 2563 ปี 2562
ปี 2561
ค่าpH
ไม่เกิน 5.5-9.0
7.03
7.03
7.63
ค่าSS
ไม่เกิน 50
11.00
9.88
10.29
ค่า BOD5 (ppm)
ไม่เกิน 20
6.72
8.55
3.58
ค่า COD (ppm)
ไม่เกิน 120
36.00 3.30
23.96
บริษัทไม่มีข้อร้ องเรียนหรือข้ อพิพาทเกี่ยวกับสิง่ แวดล้ อมแต่อย่างใด นอกจากนันบริ
้ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกแห่งเข้ ามาศึกษาเยี่ยมชมและดาเนินการเก็บตัวอย่างและทาวิจยั
ต่างๆ ด้ านสิ่งแวดล้ อมโดยเฉลีย่ ปี ละ 1-2 สถาบัน

2.4

งานที่ยงั ไม่ ได้ ส่งมอบ
บริษัทฯ ไม่ได้ ประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะเป็ นโครงการระยะยาวจึงไม่มีงานที่ยงั ไม่สง่ มอบ

3. ปั จจัยความเสี่ยง
ปั จจัย ความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลกระทบอย่ างมีนัย ส าคัญ ต่ อบริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด
(มหาชน) และบริษัทย่ อยฯ มีดังนี ้

3.1 ความเสี่ยงจากการจัดซือ้ จัดหาวัตถุดบิ

ธุรกิจการผลิตสินค้ ากุ้งและหมึกแช่แข็ง มีปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ เรื่ องแรกคือวัตถุดิบ ซึ่งเป็ นต้ นทุน
มากกว่าร้ อยละ 80 ของการผลิตสินค้ า บริ ษัทฯซื ้อวัตถุดิบกุ้งจากการเพาะเลี ้ยงร้ อยละ 100 โดยซือ้ ผ่านแพกุ้ง
หรือผู้รวบรวมทังหมด
้
60-70 ราย ทาให้ ความเสี่ยงในการขาดวัตถุดิบกุ้งลดลง เนื่องจากมีแพกุ้งหรือนายหน้ า
เพียงพอต่อความต้ องการวัตถุดิบ และวัตถุดิบ หมึกเป็ นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ ไม่ใช่วตั ถุ ดิบที่เพาะเลี ้ยงได้
ซึ่งจะมี ค วามเสี่ย งเรื่ องของปริ มาณวัต ถุดิ บสูง ธรรมชาติ บ างช่วงไม่อุด มสมบูรณ์ หรื อมีก ารท าประมงมาก
เกิ ด การจับ สัต ว์น า้ ในขณะที่ยังโตไม่เ ต็มที่ ส่งผลให้ ต้น ทุน วัต ถุดิ บเปลี่ยนแปลงได้ ง่าย รวมทัง้ กระบวนการ
ทาประมงมีหลายรูปแบบ ทาให้ เกิดต้ นทุนการบริ หารจัดการวัตถุดิบที่ต่างกัน ทางบริ ษัท ฯได้ วิเคราะห์ความ
เสี่ยงของธุรกิจและวางแผนรองรับปัจจัยความเสี่ยงนี ้ โดยการวางแผนเก็บวัตถุดิบในแต่ละช่วงฤดูกาล
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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ปั จจัยอันดับสองที่เป็ นความเสี่ยงของธุรกิจประมงคือแรงงงาน เนื่องจากในการผลิตสินค้ าประมงยังต้ องอาศัย
แรงงานในกระบวนการแปรรูป ซึ่งแรงงานปัจจุบนั หายากต้ องมีการนาเข้ าแรงงานต่างด้ าว ปั จจัยดังกล่าวทาง
บริษัทฯจึงดาเนินการหาพันธมิตรในส่วนที่เป็ นแรงงาน โดยการขยายฐานการผลิตมายังแหล่งที่มีแรงงานจานวน
มากคือ จังหวัดสมุทรสาคร รวมทัง้ การพัฒนาแรงงานที่มีให้ เป็ นแรงงานฝี มือ ดี โดยการวางแผนบริ หารด้ าน
สวัสดิการ เช่นการให้ เบี ้ยขยัน เพื่อให้ เกิดแรงจูงใจในการทางาน

การบริหารความเสี่ยง

บริ ษัทฯได้ ทาการวางแผนการซื ้อวัตถุดิบในช่วงราคาต่ามาเก็บสต๊ อกไว้ ในห้ องเย็น เพื่อนามาผลิตเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในช่วงที่วตั ถุดิบมีราคาสูงของปี 2564 มีการขยายพื ้นที่การรับซื ้อวัตถุดิบจากแหล่งรับซื ้อวัตถุดิบใหญ่
เช่น ภาคกลางและภาคตะวันออก อีกด้ วย

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่ งขันในตลาด
ในปี 2563 บริ ษัทฯ เผชิญปั ญหาการแข่งขันที่รุนแรงทังในประเทศและต่
้
างประเทศ เนื่องจากประเทศ
คู่แข่ง เช่น อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย มีค่าจ้ างแรงงานที่ต่ากว่าและจากภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยใน
ประเทศญี่ปนุ่ ซึ่งเป็ นตลาดใหญ่ของบริษัทฯนัน้ จากการสารวจพบว่าลูกค้ าในประเทศญี่ปนุ่ และอิตาลีมีความ
ต้ องการซื ้อสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพสูงแต่มีราคาต่าลงด้ วย ในขณะที่สินค้ าของบริษัทฯมีคณ
ุ ภาพสูงและราคาสูง
การบริหารความเสี่ยง
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ เริ่มขยายการขายและการส่งออกสินค้ า ไปยังตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน ไต้ หวัน
เซี่ ย งไฮ้ เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย เพื่ อขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ย งหากตลาดใดตลาดหนึ่ง
เกิดภาวะภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการแข่งขันด้ านราคาสูงเกินไป

3.3 ความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า
สินค้ าของบริ ษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ ปนุ่ และสหภาพยุโรป หากเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า
เหล่านี ้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้ านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ
การบริหารความเสี่ยง
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า เป็ นปัจจัยภายนอกที่ควบคุมได้ ยาก ทางบริษัทฯ จึงได้ มีการ
ติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ าอย่างใกล้ ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้ นทุนการผลิตสินค้ า
และค่าใช้ จ่ายต่างๆ ให้ เหมาะสมและสามารถทาการแข่งขันได้
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3.4

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ความผัน ผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นสิ่งที่ยากต่อการคาดการณ์ เนื่ องจากมีปัจจัย ต่างๆ ที่ ส่งผล
กระทบต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ ปั จจัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและ
การคลัง ภาวะเศรษฐกิจโลก การคาดการณ์และการเก็งกาไร เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ
ตลอดจนข่าวลือต่างๆ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ ้นนัน้ ไม่สามารถควบคุมได้ และก่อให้ เกิด
ความเสี่ยง แก่ภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีการนาเข้ า-ส่งออก
ซึ่งในปี 2563 เกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายไป
ทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้ เศรษฐกิจทัว่ โลกต้ องหยุดชะงัก บางธุรกิจต้ องปิ ดกิจการถาวร บางธุรกิจปิ ดตัวชัว่ คราวหรือ
ลดกาลังการผลิตลง เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็ นอย่างมาก บริ ษัทฯซึ่ง
ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้ าอาหารทะเลแช่แข็งจาหน่ายไปยังต่างประเทศก็ได้ รับผลกระทบดังกล่าวเช่นเดียวกัน
การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง บริษัทให้ ความสาคัญกับการเฝ้าระวังความไม่แน่นอนของตลาดการเงินและการ
บริ หารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้น บริ ษัทกาหนดให้ มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยใช้ เครื่ องมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น การทาสัญญาซือ้ ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า เพื่อให้ บริษัทสามารถบริหารจัดการรายได้ และต้ นทุนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

3.5

ความเสี่ยงทางด้ านการเงิน

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ หลายประเทศ
ทัว่ โลกต้ องประกาศปิ ดประเทศเป็นการชัว่ คราวเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื ้อโรคที่ทวีความรุนแรงขึ ้น ส่งผลให้
บริษัทฯมีรายได้ จากการ ขายสินค้ าลดลงอันเนื่องมาจากการขอยกเลิกคาสัง่ ซือ้ หรื อขอเลื่อนการส่งมอบสินค้ า
จากลูกค้ า
การบริหารความเสี่ยง
บริ ษั ท ฯบริ หารความเสี่ยงด้ านการเงิน โดยการลดกาลังการผลิต ลงเพื่ อให้ สอดคล้ องกับ สถานการณ์
ที่เกิดขึ ้น และปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้ าส่งออกไปยังกลุ่มลูกค้ าเดิมและลูกค้ าใหม่ที่ยงั คงเปิ ดประเทศมากขึ ้น
ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐเองก็ได้ เข้ ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยมี นโยบายประกาศลดอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
ระยะสันลงชั
้ ว่ คราวทาให้ บริ ษัทฯสามารถกู้ยืมเงินได้ ในอัตราดอกเบี ้ยที่ต่าลง ซึ่งทาให้ ต้นทุนของบริ ษัท ฯลดลง
เช่นเดียวกัน
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4. ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก
ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง
มูลค่ าตามบัญชี(ล้ านบาท) กรรมสิทธิ์/
ภาระผูกพัน
- ที่ดิน 53 ไร่ ที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
33.98
บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 61 ไร่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้ งาน)
5.30
บริษัท / ไม่มี
- ที่ดิน 15 ไร่ ที่อาเภอเมือง จังหวัดระนอง (ยังไม่ใช้ งาน)
12.09
บริษัท / ไม่มี
2. อาคารและส่วนปรับปรุง
- โรงงานที่อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
290.39
บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่ระนอง
31.82
บริษัท / ไม่มี
- โรงงานที่สมุทรสาคร
5.33
ผู้ให้ เช่า / ไม่มี
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์
378.66
บริษัท / ไม่มี
4. อื่น ๆ ได้ แก่เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ เครื่องใช้ สานักงานและยานพาหนะ 138.66
บริษัท / ไม่มี
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
(601.76)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
294.46
โรงงานที่ระนองตังอยู
้ ่บนเนื ้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็ 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 ้
อยู่ในขันตอนการพิ
้
จารณาอนุมตั ิขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
อัตราค่าเช่า : ปี ละ 16,492 บาท
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เงื่อนไขที่สาคัญ : ถ้ าผู้เช่าประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาการเช่าต่อไปให้ ผ้ เู ช่ายื่นความจานงเป็ นหนังสือ
ต่อผู้ให้ เช่าก่อนวันสิ ้นอายุสญ
ั ญา ทังนี
้ ้ ผู้ให้ เช่าสงวนสิทธิ์ที่จะให้ ผ้ เู ช่า เช่าที่ดินต่อไป
หรือไม่ก็ได้ ถ้ าผู้ให้ เช่ายินยอมให้ เช่าต่อ ผู้เช่ายินยอมชาระค่าเช่าตามที่ผ้ ูให้ เช่ากาหนด
เพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าเดิม
บริษัท เทพพิทักษ์ ซีฟูดส์ จากัด
ในปี 2563 บริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง เลขที่ 96/22 หมู่ที่ 8 ถนนนาเกลือ
ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปั ตตานี และจาหน่ายสิ่งปลูกสร้ าง เครื่ องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ตงอยู
ั้ ่
เลขที่ 371 หมูท่ ี่ 5 ถนนนาเกลือ ตาบลบานา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้ อมทังได้
้ ยกเลิกการเช่าที่ ดินกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีด้วยแล้ ว
นอกจากนี ้ บริษัทฯยังมีสาขาโรงงานแห่งที่ 2 ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 55/83 ชัน้ 2 หมูท่ ี่ 6 ตาบลท่าทราย
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 บริษัทฯเช่าบริษัท ซีบอร์น ฟู้ดซัพพลาย จากัด โดยมีสาระสาคัญ
ของสัญญาปรากฎดังนี ้
คูส่ ญ
ั ญา
บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด กับบริษัท ซีบอร์ น ฟู้ดซัพพลาย จากัด
วันที่ทาสัญญา วันที่ 16 เมษายน 2563
อายุสญ
ั ญา
3 ปี (16 เมษายน 2563 - 16 เมษายน 2566)
เนื ้อที่เช่า
3,285.50 ตารางเมตร
อัตราค่าเช่า
670,000 บาท ต่อเดือน
สินทรัพย์ บริษัทฯ
บริษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หำดใหญ่ จำกัด (มหำชน)
วันที่ 31 ธันวำคม 2563
(ล้ ำนบำท)
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ
หนี ้สินจากภาระผูกพัน
มูลค่าที่ดินอาคารและอุปกรณ์หลังหักหนี ้สิน

294.46

มูลค่าต่อหุ้น (บาท)

39.46

294.46
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รายละเอียดเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทฯประกอบด้ วย

1.
2.
3.

4.

5.

เครื่องจักร
ขนาด (ตัน)
BLAST FREEZER
1.4
CONTACT FREEZER
1
SPIRAL FREEZER
0.25-0.5
GRAZE FREEZER
0.5-1
TUNNAL FREEZER
1
เครื่องทาน ้าแข็งหลอด
50
เครื่องทาน ้าแข็งหลอด
30
เครื่องทาน ้าแข็งหลอด
20
เครื่องทาน ้าแข็งหลอด
5
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลีย่ ห้ องละ 400 ตัน
ห้ องเย็นปริมาณความจุเฉลีย่ ห้ องละ 300 ตัน

จานวน (เครื่อง)
2
8
2
2
2
1
2
1
1
6 ห้ อง
2 ห้ อง

สถานที่ตัง้
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัทฯมีนโยบายและมุง่ เน้ นการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจ
อื่นที่ต่อเนื่องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เนื่องจากบริ ษัทฯมีศกั ยภาพทังด้
้ านประสบการณ์
และมี ค วามช านาญในการประกอบธุรกิ จ ประเภทนี ้ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯเล็ง เห็น ว่าบริ ษั ท ฯสามารถน าองค์ ค วามรู้
ทรัพยากร และประสบการณ์มาพัฒนาธุรกิจประเภทนี ้ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดสาหรับกลุม่ บริษัท
แช่แข็ง

ส าหรั บ ในช่ ว งเวลานี ้ บริ ษั ท ฯยัง ไม่มี น โยบายลงทุน เพิ่ ม ในธุร กิ จ อุต สาหกรรมอาหารทะเล
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4.3 ราคาประเมินทรัพย์ สิน หากมีการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคา
ทรัพย์ สินใหม่
บริษัทฯ ไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่ มี 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 55/83 ชันที
้ ่ 2 ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
:
(074) 222333
โทรสาร
:
ธุรกิจหลัก
:
ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่เยือกแข็งไปยังญี่ปนุ่ สหรัฐอเมริกา และยุโรป
ทุนชาระแล้ ว
:
75 ล้ านบาท
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107537002231 (บมจ.470)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

นิตบิ ุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่ า 10%

บริษัท
บริษัท เทพพิทกั ษ์ซีฟดู ส์ จากัด
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถนนสายเอเชีย 43 ตาบลนาหม่อม
อาเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์ : (074) 222333
โทรสาร : (074) 222333 ต่อ 301

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

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
นางสาวพัชรี
ศิริวงษ์ ศิลป์
นางสาวคนางค์นาถ กลิ่นขจร
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
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

(ค) สถานบันการเงิน
ที่ติดต่อประจา

:

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

6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
- ไม่ มี
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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บริ ษทั ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
ทุนที่เรี ยกชาระแล้ วจานวน 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ณ วันที่ 15
มีนาคม 2564 (วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี ้
รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์
-

จานวนหุ้น(หุ้น)
2,244,640.00

บจก.โชติวฒ
ั น์โฮลดิ ้งส์
นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
นางเจริ ญศรี
เจริ ญกุล
นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
นางสาวเจริญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์

2.กลุ่มตระกูลเหล่ าเทพพิทักษ์
-

1,950,000.00

26.00%

108,000.00

1.44%

91,540.00

1.22%

69,300.00

0.92%

25,800.00

0.34%

1,986,960.00

นางยุวดี
เหล่าเทพพิทกั ษ์
นายเจริ ญ เหล่าเทพพิทกั ษ์
นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์
นางสาวสุธีรา เหล่าเทพพิทกั ษ์

3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง้ (H’NG)

26.49%

642,840.00

8.57%

584,400.00

7.79%

525,960.00

7.01%

233,760.00

3.12%

1,753,200.00

- H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD.
- MR.H’NG CHEOW TEIK
- นางพิริยาพร แซ่ฮึ ้ง

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
29.92%

23.38%

997,920.00
456,580.00
298,700.00

4.นายพิทกั ษ์
รัชกิจประการ
5.นายวชิระ
ทยานาราพร
6.นายวรานนท์ บุญชนานันทกูด
7.นายสมเกียรติ พีตกานนท์
8.นายสมเกียรติ ลิมทรง
9.นายอภิวัน
กุลนิรันดร
10.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์
11.อื่นๆ
รวมทัง้ สิน้

227,700.00
201,600.00
116,000.00
60,000.00
41,000.00
23,100.00
19,937.00
825,863.00
7,500,000.00

13.31%
6.09%
3.98%

3.04%
2.69%
1.55%
0.80%
0.31%
0.27%
0.27%
11.28%
100.00%
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บริ ษทั ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :
1. รายชื่อของผู้ห้ นุ ใน บริ ษัท โชติวฒ
ั น์โฮลดิ ง้ ส์ จากัด ประกอบด้ วย นางเจริ ญศรี เจริ ญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ ,
นางสาวจุฑามาศ โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นางสาวเจริ ญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ,นางสาวเจริ ญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ,
นายสมนึก โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นางสาวอัจฉรา โชติวฒ
ั นะพันธุ์ , นายสมชาย 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. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนยั สาคัญในระยะเวลาห้ าปี ย้อนหลัง และผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ เป็ น
ปั จจุบนั ได้ จาก Website (www.kst-hatyai.com) ของบริ ษัทฯก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

7.3 การออกหลักทรั พย์ อ่ ืน
บริ ษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังชาระภาษีและ
ตังส
้ ารองตามกฎหมายแล้ ว ทังนี
้ ้ต้ องขึ ้นอยู่กบั ผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในแต่ละปี และขึ ้นอยู่
กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้ วย
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ปี
2562
2561
2560
2559
กาไรขาดทุนสุทธิตอ่ หุ้น (บาท)
-24.09
-8.38
1.71
16.69
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
1.00
16.00
อัตราการจ่ายเงินปันต่อกาไรสุทธิ (%)
58.56
95.86

2558
4.19
4.00
95.44

หมายเหตุ ในปี 2562 และปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี มีมติให้ งดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของปี
2561 และปี 2562

สาหรับการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 42/2564 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
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8. โครงสร้ างการจัดการ
ผังการบริหารงาน (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

8.1

คณะกรรมการบริษัท

ในปี 2564 มี การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริ ษัท จากการลาออกและเกษี ยณอายุ ตามมติที่ประชุม
กรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
เหตุผล
1
นางเจริญศรี
เจริญกุล
ประธานกรรมการ
ภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ ้น
2
นายเจริญ
เหล่าเทพพิทกั ษ์
รองประธานกรรมการ เกษียณอายุ
3
นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
กรรมการบริษัท
ภารกิจงานที่เพิ่มมากขึ ้น
ทังนี
้ ้ ในการประชุมกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว มีมติเป็ นเอกฉันฑ์แต่งตังคณะกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ลาออกและเกษียณอายุ ดังต่อไปนี ้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
เหตุผล
1
ดร.สุรพล
อารี ย์กลุ
ประธานกรรมการ
2
นายสุวฒ
ั น์
โรจนกิจ
รองประธานกรรมการ
3

นางสุดารัตน์

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

กรรมการบริษัท

-
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ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

บริ ษัทฯจะมีคณะกรรมการบริ ษัท 1 ชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริ หาร,
คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัท จะกาหนดนโยบายในการดาเนินงานของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารสนับสนุนคณะ
กรรมการบริ ษัทในการติดตามดูแลให้ การบริ หารงานเป็ นไปตามนโยบายและบรรลุเป้าหมายที่คณะกรรมการได้
วางไว้ และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงานทางการ
เงินของบริ ษัทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบื ้องต้ นของคณะกรรมการและ
ผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ทาหน้ าที่กากับดูแลและควบคุมความเสี่ยงทุกด้ านที่
จะมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี ้
1.
ดร.สุรพล
อารี ย์กลุ
ตาแหน่ง
2.

นายสุวฒ
ั น์

โรจนกิจ

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นายชัยวัชร์
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Chiau Chin
นางสาวเจริญพร
นายเฉลิม
นางสุดารัตน์
ดร.พิษณุ
นายพิชยั

เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
ตาแหน่ง
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ตาแหน่ง
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตาแหน่ง
เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ ตาแหน่ง
บุญนวล
ตาแหน่ง
ลิ ้มรสเจริญ
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ (1) นายปรี ชา สันติธรรมารักษ์ มีความประสงค์ไม่ขอรับตาแหน่งในวาระถัดไปตามมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41/2563 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563
(2) นายพิชยั ลิ ้มรสเจริ ญ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
41/2563 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2563 แทนนายปรี ชา สันติธรรมารักษ
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คณะกรรมการบริ ษัททัง้ 10 คน ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ าม ดังนี ้
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมา
รายงานการเข้ าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริ ษัทมีการประชุมตามวาระปกติ รวมทังสิ
้ ้น 6 ครัง้ การเข้ าร่วม
ประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ ดงั นี ้
ตารางการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)
ลาดับ

รายชื่อ

1
2
3

นางเจริญศรี
นายเจริญ
นายชัยวัชร์

เจริญกุล
เหล่าเทพพิทกั ษ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Chiau Chin
นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
นายเฉลิม
เหล่าเทพพิทกั ษ์
ดร.สุรพล
อารีย์กลุ
นายปรีชา
สันติธรรมารักษ์
นายสุวฒ
ั น์
โรจนกิจ
ดร.พิษณุ
บุญนวล
นายพิชยั
ลิ ้มรสเจริญ

*

การดารง
ตาแหน่ ง

จานวนครัง้
ประชุม

จานวนครัง้ ที่
เข้ าประชุม

(%)

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รักษาการ
กรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผู้บริหาร
กรรมการ/ผู้บริหาร
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รวม

6
6
6

6
6
6

100
100
100

6
6
6
6
6
6
1
6
6
2
69

6
0
0
6
5
6
1
4
4
1
51

100
0
0
100
83
100
100
67
67
50
73.91

สรุป 1.คณะกรรมการทังคณะเข้
้
าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการทังคณะเข้
้
า
ร่วมการประชุมกรรมการ ร้ อยละ 73.91 ของการประชุมทังหมดในรอบปี
้
ที่ผา่ นมา
2.กรรมการส่วนใหญ่ เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ร้ อยละ 80-100
ยกเว้ นกรรมการ 2 ท่านที่เข้ าประชุมร้ อยละ 0 เนื่องจากมีถิ่นพานักอยูต่ า่ งประเทศและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
- 36 -

บริ ษทั ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

3.คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร 3 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 23
และกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 10 ท่าน คิดเป็ นร้ อยละ 77
4.ในจานวนกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 10 ท่านนี ้ มี 5 ท่านที่มีประสบการณ์ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
คือการจัดซื ้อวัตถุดบิ การตลาด และการบริ หารโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล คือ
1. นางเจริญศรี
เจริญกุล
ประธานกรรมการ
2. นายเจริญ
เหล่าเทพพิทกั ษ์
รองประธาน
3. นายสมนึก
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
กรรมการ
4. Mrs.H’ng Cheow Nai
กรรมการ
5. Mr.H’ng Chiau Chin
กรรมการ
5. คณะกรรมการประกอบด้ วยกรรมการที่เป็ นอิสระ 5 ท่านคิดเป็ นร้ อยละ 38.46
6. กรรมการอิสระ 1 ท่านที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ร่วมพิจารณากาหนดระเบียบวาระการประชุมของ
คณะกรรมการบริ ษัท

*

ตารางการเข้ าประชุมของคณะกรรมการชุดย่ อย
1.คณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
ลาดับ

1

รายชื่อ

ดร.สุรพล

การดารงตาแหน่ ง

อารี ย์กลุ

2

นายปรี ชา

สันติธรรมารักษ์

3

นายสุวฒ
ั น์

โรจนกิจ

4

ดร.พิษณุ

บุญนวล

5

นายพิชยั

ลิ ้มรสเจริญ

*

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ/กรรมการ
อิสระ
กรรมการ/กรรมการ
อิสระ

จานวนครัง้
ประชุม

จานวนครัง้
ที่เข้ าประชุม

(%)

4

4

100

2

1

50

4

3

75

4

4

100

1

1

25
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สรุป 1. คณะกรรมการตรวจสอบทังคณะเข้
้
าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ โดยเฉลี่ย
กรรมการทังคณะเข้
้
าร่วมการประชุมกรรมการร้ อยละ 100 ของการประชุมทังหมดในรอบปี
้
ที่ผา่ นมา

*

2.สมาชิกของกรรมการตรวจสอบ เป็ น กรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เป็ นผู้
มีความรู้ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ตอ่ เนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มี
ต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน
2.คณะกรรมการบริหารปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
ลาดับ

รายชื่อ

การดารงตาแหน่ ง

1

นางสาวเจริ ญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์

2
3
4
5
6

นายชัยวัชร์
นายเฉลิม
นางสาวเจริ ญพร
นายณฐชาติ

เหล่าเทพพิทกั ษ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์

นางสุดารัตน์

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ประธานคณะ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร

จานวนครัง้ จานวนครัง้
ประชุม
ที่เข้ าประชุม

(%)

6

5

83.33

6
6
6
6
6

6
2
6
5
6

100
33.33
100
83.33
100

3.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทนปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)
ลาดับ

รายชื่อ

1.

นายปรี ชา

2.
3.

นายสุวฒ
ั น์
นางสุดารัตน์

การดารงตาแหน่ ง
สันติธรรมารักษ์

ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการอิสระ
โรจนกิจ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
กรรมการ/ผู้บริ หาร

จานวนครัง้
ประชุม
1

จานวนครัง้
ที่เข้ าประชุม
1

1
1

1
1

(%)
100
100
100
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สรุป 1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและ/หรื อผู้บริ หารอย่างน้ อย
สาม (3) คน มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็ นกรรมการอิสระจานวน 2 ท่านจากจานวนรวม 3
ท่าน เท่ากับประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ ของจานวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทังหมด
้
(มากกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการ)
2.ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นกรรมการอิสระ
8.2

ผู้บริหารของบริษัทฯ (ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
บริ ษัทฯ มีรายชื่อผู้บริ หาร และเลขานุการบริษัทฯ จานวน 6 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จดั การ

2. นางสาวเจริ ญพร

โชติวฒ
ั นะพันธุ์

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การส่วนการบัญชีและการเงิน

3. นายเฉลิม

เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การส่วนการตลาด

4. นางสุดารัตน์

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การส่วนสานักงาน

5. นายณฐชาติ

เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ง รองกรรมการผู้จดั การสายงานวางแผนและ
พัฒนาธุรกิจ

6. นางสาวจิรภา

ลีลาสาราญ

ตาแหน่ง ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การฝ่ ายบัญชี/เลขานุการบริษัท

ทังนี
้ ้รายชื่อผู้บริ หารระดับสูงของบริษัทข้ างต้ นเป็ นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ
กับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551
ผู้บริหารระดับสูงทัง้ 6 คน ไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ้ องห้ าม ดังนี ้
1. ไม่มีประวัติการกระทาผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึง่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมา
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8.3 เลขานุการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษั ท ห้ อ งเย็ น โชติวัฒ น์ ห าดใหญ่ จ ากัด ได้ มี ม ติแ ต่ง ตัง้ ให้ นางสาวจิ ร ภา
้ วนั ที่ 14 พฤษภาคม 2563 เพื่อทาหน้ าที่จดั การประชุม
ลีลาสาราญ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษัทฯตังแต่
คณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย และการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น รวมทัง้ จัด ท ารายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
โดยเลขานุการบริ ษัทที่คณะกรรมการแต่งตังขึ
้ ้น จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านบัญชี เป็ นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามี
ความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริ หารงานเลขานุการบริ ษัท โดยคุณสมบัตขิ องผู้ดารงตาแหน่งเป็ น
เลขานุการบริษัทฯเปิ ดเผยไว้ ในรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในรายงานประจาปี
8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ
แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริ หารระดับสูง ตลอดจน
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มในเรื่ องผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงอย่างต่อเนื่องเพื่อ
นาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
นโยบายการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่ อย
การกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็ นการพิจารณา
โดยเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท ในระดับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของบริ ษัท ในและ
นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนผลการดาเนินงานของบริ ษัท และเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้ อบังคับ
บริษัท
ค่ าตอบแทนกรรมการ
บริ ษัทฯได้ กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้ อย่างชัดเจนและโปร่ ง ใส และอยู่ในระดับเดีย วกับ
อุตสาหกรรมตลอดจนผลการดาเนินงานของบริ ษัท โดยค่าตอบแทนที่ใช้ ในปี 2563 ได้ ผ่านการพิจารณาของ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2563 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ ที่ 41/2563 วันที่ 24 กรกฏาคม 2563 แล้ ว
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อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย กาหนดเป็ นค่าตอบแทนประจ า
(Fixed Fee) และค่าตอบแทนต่อครัง้ ที่เข้ าประชุม(Attendance Fee) ดังนี ้
รายละเอียด

ปี 2563

ค่ าตอบแทนกรรมการ

เงินประจาตาแหน่ ง

เบีย้ ประชุมต่ อครัง้

40,000/เดือน

15,000

รองประธานฯ

ไม่มี

10,000

กรรมการอื่น

ไม่มี

10,000

ไม่มี
ไม่มี

15,000
10,000

-ประธานคณะกรรมการฯ

ไม่มี

10,000

-กรรมการ

ไม่มี

5,000

4.ค่ าตอบแทนอื่น ๆ

ไม่มี

ไม่มี

1.ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ

2.ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 1 ท่าน (ต่อปี )
กรรมการตรวจสอบจานวน 3 ท่าน

3.ค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนผู้ บริ หารเป็ นไปตามหลั ก การและนโยบายที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯก า หนด ซึ่ ง
เชื่อมโยงกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯและผลการดาเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
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ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563
ค่ าตอบแทน (บาท)
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

การดารง
ตาแหน่ ง

รายชื่อ
นางเจริ ญศรี
นายเจริ ญ
นายชัยวัชร์
นายสมนึก
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Cheow Chin
นางสาวเจริ ญพร
นายเฉลิม
ดร.สุรพล
นายปรี ชา
นายสุวฒ
ั น์
ดร.พิษณุ
นายพิชยั

เจริ ญกุล
เหล่าเทพพิทกั ษ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
โชติวฒ
ั นะพันธุ์

โชติวฒ
ั นะพันธุ์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
อารี ย์กลุ
สันติธรรมารักษ์
โรจนกิจ
บุญนวล
ลิ ้มรสเจริ ญ

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รักษาการกรรมการผู้จดั การ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

รวมยอดทังสิ
้ ้น

กรรมการ
เงินประจา
ตาแหน่ ง
320,000.-

เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
60,000.40,000.40,000.40,000.40,000.40,000.85,000.30,000.55,000.60,000.20,000.-

รวม
380,000.40,000.40,000.40,000.40,000.40,000.85,000.30,000.55,000.60,000.20,000.-

320,000.-

510,000.-

830,000.-

ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2563 บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้ วย เงินเดือนและโบนัสให้ กบั ผู้บริหาร รวมทังสิ
้ ้น
เป็ นเงิน 6,236,810.- บาท
ค่ าตอบแทนอื่นๆ
ไม่ มี
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8.5 บุคลากร
บริ ษัทฯและสาขามีจานวนพนักงานทังหมด
้
880 คน โดยในปี 2563 บริ ษัทฯได้ จ่ายผลตอบแทน
ให้ แก่พนักงานเป็ นจานวนเงิน รวมทังสิ
้ ้น 166 ล้ านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส
เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทน และสวัสดิการต่างๆ เป็ นต้ น
ตารางสรุปจานวนพนักงานและผลตอบแทน
ปี 2563
บริษัทฯ
พนักงานปฏิบตั กิ าร/บริ การ (คน)
712
พนักงานบริหาร (คน)
14
พนักงานสานักงาน (คน)
69
รวม (คน)
795
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้ านบาท)
157
หมายเหตุ

บริ ษัทฯ หมายถึง
สาขา หมายถึง

สาขา
73
7
5
85
9

บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่
บมจ.ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ สาขามหาชัย
เริ่ มดาเนินกิจการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

สาหรับในเรื่ องของการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทฯมีนโยบายในการพัฒนาให้ พนักงานเพิ่ มพูนความรู้
ความสามารถ เพื่อให้ สอดคล้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยกาหนดให้ พนักงานทุกระดับได้ รับการฝึ กอบรมและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยกาหนดเป็ นแผนการอบรมประจาปี ดงั ตัวอย่าง ต่อไปนี ้
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จุดประสงค์ การ
พัฒนา

หลักสูตร(บางส่ วน)

พั ฒ นาตามกลยุ ท ธ การสร้ างมาตรฐานงานด้ วย SOP.
องค์ กร

การจัดทา Job Description และแบบประเมินผลให้
สอดคล้ องกับ SOP.
ข้ อกาหนดตาม
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้ อม การใช้ อปุ กรณ์ค้ มุ ครองอันตรายส่วนบุคคล
กฎหมาย / นโยบาย เจ้ าหน้ าที่ความปลอดภัยระดับบริ หารและ ดับเพลิงขันต้
้ น การอพยพหนีภยั และแอมโมเนียรั่วไหล
ความปลอดภัย /
หัวหน้ างาน
การขับรถโฟลค์ลฟิ ท์อย่างปลอดภัย
สิ่งแวดล้ อม
ระเบียบข้ อบังคับของบริษัท
จิตสานึกในการรักษาสิง่ แวดล้ อม
หลักสูตรผู้ควบคุมมลพิษทางน ้า
ข้ อกาหนดระบบ
หลักGMPและHalalในการแปรรูปสัตว์น ้า
การทดสอบทางประสาทสัมผัส
คุณภาพ
HACCP
การเตรี ยมน ้าคลอรี นBL&MSDSและการใช้ สารเคมี
หลัก GMP. เบื ้องต้ นสาหรับพนักงานใหม่
โครงการ / งาน
การต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
การดาเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยAEO
พิเศษ
จรรยาบรรณธุรกิจ
การดาเนินการตามนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
ความรู้เฉพาะใน
การจัดทาแผนการอบรมยุคใหม่
กระบวนการพิจารณาทางวินยั
หน้ าที่
หลักและวิธีการประเมินความเสีย่ งสาหรับ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ แพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ มี
ข้ อ จ ากัด ในการเดิน ทางเข้ า รั บ การฝึ ก อบรมรวมทัง้ หน่ว ยงานต่า งๆของภาครั ฐ และเอกชนงดการจัด อบรม
ด้ วยสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น จึงมีการอบรมน้ อยกว่าทุกปี ที่ผา่ นมา
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แผนสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารระดับสูง
เริ่ มจากการคัดเลือกผู้ที่ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและจริ ยธรรมเข้ ามาร่ วมงาน รวมทัง้
มุ่ง เน้ นรั บคนรุ่ นใหม่ (YoungTalent) และพัฒ นาสร้ างความพร้ อมให้ ทุก คนมี โ อกาสเติบโตก้ า วหน้ าขึ น้ สู่ ร ะดับ
ผู้บริ หารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขัน้ ตอนการประเมินพนัก งานที่มีศกั ยภาพสูง (High Potential) ซึ่ง
พนักงานที่ มี ศัก ยภาพและได้ รั บ การคัดเลื อก จะได้ รับการพัฒ นาตามแผนที่ ว างไว้ เ ป็ น รายบุค คล (Individual
Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทังหมุ
้ นเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็ นผู้นาและความ
รอบรู้ ในงานทุกด้ าน ซึ่งการเตรี ยมบุคลากรดังกล่าว ได้ ดาเนินการกับพนักงานทุกระดับให้ มีความพร้ อมในการ
ทดแทนกรณีที่มีตาแหน่งงานว่างลง
นอกจากนีบ้ ริ ษัทฯ มีการจัดการสภาพการจ้ างที่ถูกต้ องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบตั ิตอ่ กลุม่ คนที่ต้องได้ รับการดูแลเป็ นพิเศษรวมทังจั
้ ดให้ มีสวัสดิการต่อพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม
และกาหนดนโยบายด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน ดังต่อไปนี ้
1. ในปี 2563 บริ ษัทฯได้ ทาประกันภัย คุ้มครองการติดเชื ้อไวรัสโคโรนาให้ กับพนักงานคนไทยและ
พนักงานต่างด้ าวทุกคนโดยเริ่มคุ้มครองตังแต่
้ วนั ที่พนักงานเริ่มทางานกับบริ ษัทฯ
2. ดาเนินการบริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน
โดยการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
3. ทาการปรับปรุงแก้ ไข และหาเครื่ องมือ อุปกรณ์เพื่อป้องกันและระงับอันตรายทุกชนิดอันเกิดจาก
อัคคีภยั สารทาความเย็น สารเคมี ไฟฟ้า และเครื่ องจักรอื่นๆ เพื่อให้ เกิดการพัฒนาด้ านความปลอดภัย อาชีว อนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้ อบุ ตั เิ หตุเป็ นศูนย์
4. ให้ การฝึ กอบรม และฝึ กซ้ อม ตลอดจนสร้ างจิตสานึกด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้ อมในการทางานให้ กบั พนักงานทุกระดับในองค์กรอย่างพอเพียง
ตลอดจนดูแลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลักความสุข 8 ประการ ของสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมดุลชีวิตของพนักงานเพื่อการปฏิบตั งิ านอย่าง
มีความสุข
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สถิตกิ ารเกิดอุบัตเิ หตุอันเนื่องจากการทางาน ถึงขัน้ หยุดงาน ตัง้ แต่ ปีพ.ศ. 2563
3

4
2

0 0

0

3
2

1
0 0

3

2

2
0 0

0

1

1
0

0 0

0

0

1
0

0

0

0

จานวนอุบัตเิ หตุร้ายแรง หยุดงานเกิน 3 วัน (ออกเอกสาร ก.ท) (ราย)
จานวนอุบัตเิ หตุบาดเจ็บเล็กน้ อย หยุดงานไม่ เกิน 3 วัน (ราย)

กราฟแสดง สถิติการเกิดอุบตั เิ หตุอนั เนื่องจากการทางาน ถึงขันหยุ
้ ดงาน ตังแต่
้ ปี 2563

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
บริ ษัทฯตระหนักถึงความสาคัญของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดี
จะแสดงถึงการมีระบบการบริ หารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ ช่วยสร้ างความ
เชื่อมัน่ ให้ แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีสว่ นได้ เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย อันจะนาไปสูก่ ารสร้ างความสามารถใน
การแข่งขัน การเพิ่มมูลค่า และการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของบริ ษัทฯ ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงมีการกาหนดนโยบายการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็ นภารกิ จที่บริ ษัทฯจะต้ อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริ มให้ บริ ษัทฯมีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี และกาหนดให้ มีการทบทวน
นโยบายดังกล่าวให้ สอดคล้ องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ ยนใน
อนาคตเพื่อให้ มีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้ ดาเนินการในเรื่ องกากับดูแลกิจการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ดาเนินการในเรื่ องการกากับดูแลกิจการ โดยคณะทางานกากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance Working Committee) ได้ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่ออนุมตั ิให้ บริ ษัทมีการ
กาหนดนโยบาย รวมถึงนาหลักเกณฑ์ดงั กล่าวไปปฏิบตั ิ ในหลายๆกรณี โดยบริษัทฯได้ ทาการเปิ ดเผยในรายงาน
แบบ 56-1 ประจาปี 2563 และรายงานประจาปี 2563 มีผลให้ ในปี 2563 ณ.วันที่ 15 ตุลาคม 2563 บริ ษัทได้ รับ
การประกาศผลประเมินในเรื่ องการกากับดูแ ลกิจการ จากสมาคมส่งเสริ มส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดย
ได้ รับการประกาศรายชื่อ ใน Corporate Government Report of Thai Listed Companies 2020 เป็ นบริ ษัทที่มี
คะแนนอยูใ่ นเกณฑ์กลุม่ 80-89 คะแนน ความหมายระดับ “ดีมาก “(Very Good) โดยใช้ จานวน
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ตราสัญ ลัก ษณ์ ข องคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลแห่ง ชาติแ สดง จ านวน 4 สัญ ลัก ษณ์ ก ากับ นับ เป็ น ความ
ภาคภูมิใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
สรุ ปผลการประเมิ นการก ากับดูแลกิ จ การที่ ดี : CGR 2020 ของบริ ษัทฯ (หลักทรั พ ย์ : CHOTI) ว่า
อยู่ในระดับคะแนนสี่ดาว
ตารางแสดงการให้ คะแนนของการประเมินผลการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

เพื่อสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้ กรอบข้ อกาหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ
โดยกาหนดนโยบายสาคัญในการกากับดูแลกิจการไว้ 9 หัวข้ อ
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.สิทธิของผู้ถือหุ้น
2.การปฏิบตั กิ บั ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
3.สิทธิของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย
4.การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส
5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
6.การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน การควบคุมและการ
ตรวจสอบภายใน
7.การบริหารความเสี่ยง
8.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
9.นโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
(ดังเผยแพร่ใว้ ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.kst-hatyai.com)
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2.พิจ ารณา ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3.พิจารณาและอนุมตั ิหลักเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท รายละเอียดปรากฎใน หัวข้ อ 9.3 การสรรหาและแต่งตังกรรมการและผู
้
้ บริหารระดับสูง
4.พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41/2563 พิจารณาอนุมัติ
รายละเอียดปรากฎใน หัวข้ อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
5.พิจารณาและอนุมตั ปิ ระกาศแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยงชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิม
รายชื่อคณะกรรมการความเสี่ยง 13 ท่าน
6.พิจารณาและอนุมตั ิ นโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ คูม่ ือมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ จริยธรรมธุรกิจและแบบ
ประเมินตนเอง 71ข้ อ พร้ อมรับทราบการนาส่ง สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)เพื่อขอรับการตรวจรับรอง
ตามโครงการแนวร่วมการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562และเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ รับ แจ้ ง
จากสมาคมส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ถึงมติการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชันของ
ภาคเอกชนไทย(CAC) ไตรมาส 4-2562 ต่อบริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
7. พิจารณาอนุมตั ทิ บทวนเอกสารเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี

เพื่ อให้ มี การดาเนินการไปตามหลักการกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี (CG) คณะกรรมการบริ ษัท จึง มี การ
ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการอย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ คณะกรรมการจึงได้ พิจารณาทบทวน กฎบัตรดังนี ้
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
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สาหรับในเรื่ องการพิจารณาแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท
- ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัทแล้ วไม่มี
การแก้ ไขโดยยังคงใช้ กฏบัตรเดิมซึง่ สามารถดูได้ จากเว็ปไซต์บริษัทฯ www.kst-hatyai.com
2. กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ วไม่มี การแก้ ไ ขโดยยัง คงใช้ กฏบัตรเดิม ซึ่ง สามารถดูไ ด้ จ ากเว็ปไซต์บริ ษัทฯ www.ksthatyai.com
3. กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร
- ในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารได้ มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารแล้ วไม่มี
การแก้ ไขโดยยังคงใช้ กฏบัตรเดิมซึง่ สามารถดูได้ จากเว็ปไซต์บริษัทฯ www.kst-hatyai.com
4. กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ในปี 2563 คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการความ
เสี่ยงแล้ วไม่มีการแก้ ไขโดยยังคงใช้ กฏบัตรเดิมซึง่ สามารถดูได้ จากเว็ปไซต์บริ ษัทฯ
www.kst-hatyai.com
5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่าตอบแทนได้ มี การพิจ ารณาทบทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการความเสี่ยงแล้ วไม่มีการแก้ ไขโดยยังคงใช้ กฏบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้ จากเว็ปไซต์บริ ษัทฯ
www.kst-hatyai.com
8.พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของการนาหลักปฏิบตั ติ าม CG CODE มาปรับใช้
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาหลักปฏิบตั ิตาม CG Code
มาปรับใช้ ในบริ ษัทฯ และรวมถึงสรุปข้ อมูลหลักปฏิบตั ติ าม CG Code บางประการที่บริษัทฯยังไม่สามารถนาไป
ปรับใช้ ได้ โดยสรุปรายละเอียดหลักการพร้ อมเหตุผลคาชี ้แจง รายละเอียดปรากฎในหัวข้ อ9.7.9การปฏิบตั ติ าม
นโยบายการกากับดูแลกิจการ อื่นๆ
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9. พิจารณาอนุมตั ิ แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี 2563
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอนุมตั ิ แผนงานการดาเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาปี 2563
พร้ อมให้ คาแนะนาในการดาเนินการ
10. การดาเนินการเรื่ องกองทุนเลี ้ยงชีพต่อเนื่องจาก การที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2561
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติให้ จดั ตังกองทุ
้
นสารองเลี ้ยงชีพ โดยมีบริษัท ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จากัด เป็ น
ผู้จดั การกองทุนภายใต้ ชื่อ “กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล สมดุลตามอายุ ซึง่ จดทะเบียนแล้ ว” และ
กาหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ แยกตามระดับพนักงานเพื่อให้ สอดคล้ องกับความสามารถในการออมของ
พนักงาน กาหนดเริ่มหักเงินสะสมจากพนักงาน และบริษัทฯสมทบในงวดค่าจ้ างในวันที่ 30 มกราคม 2562
เป็ นงวดแรก การดาเนินการ มีความก้ าวหน้ าด้ วยดี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนมีเงินสะสมที่เกิดจากเงิน
ของพนักงานและเงินที่บริษัทสมทบ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,193,210.00.- บาท
11. คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะทางานโครงการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ได้ ดาเนินงานดังนี ้
11.1 ทบทวนและประกาศนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ และจัดให้ มีการประเมินความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์ รัปชัน่
11.2 จัดทาแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยง
จากการทุจริตคอร์ รัปชัน่
11.3 จัดทาแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
12. คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายให้ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จัดให้ มีการให้ ความรู้และฝึ กอบรมพนักงาน
หลักสูตรเรื่ องจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้ อม และเข้ าร่ วมกิจกรรมในพื ้นที่จริ ง เพื่อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้ อมเพื่อความยัง่ ยืนต่อไป
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13. คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีชอ่ งทางที่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่
13.1 สามารถติดต่อ/ร้ องเรี ยนในเรื่ องที่อาจเป็ นปัญหา ได้ โดยตรงกับคณะกรรมการ
13.2 สามารถแจ้ งหรื อ ร้ องเรี ยนกรณี ที่ถูกละเมิ ดสิทธิ พ ร้ อมให้ ข้อมูลในการติดต่อ โดยบริ ษั ท ระบุ
ช่องทางส่งถึงผู้รับผิดชอบชัดเจน
13.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกบน website ของ
บริษัทฯ www.kst-hatyai.com ดังต่อไปนี ้

1. รับเรื่ องร้ องเรี ยนหรื อคาถามภายนอกด้ านสิ่งแวดล้ อม และการลงทุน
2. เสนอวาระการประชุมเข้ าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ าพิจารณาเลือกเป็ นกรรมการบริษัท
4. ส่งคาถามในการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ า
5. แจ้ งเบาะแสคอร์ รัปชัน่ (Whistle Blowing) ซึง่ จะถูกส่งเข้ าไปยัง email ของผู้รับผิดชอบ
(ดูรายละเอียดได้ จากหัวข้ อ 9.7.4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่งใส)
14. บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายระยะยาวของบริ ษัท และกาหนดวัตถุประสงค์ รวมทัง้ ตัวชี ว้ ัดผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ทังที
้ ่เป็ นมิ ติทางด้ านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน พร้ อมอนุมตั ิแผนการดาเนินงานและ
แผนงบประมาณ ดังต่อไปนี ้
เป้าหมายบริ ษัทในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564)
บริ ษัทกาหนดเป้าหมาย อัตราการเจริ ญเติมโตของยอดเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10-15 ต่อปี ในแต่ละปี ของปี 2562-2564
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
มุมมอง
ตัวชี ้วัดหลัก
หมายเหตุ
1. ด้ านการเงิน
1.เพิ่มยอดขายสินค้ า
บริ ษัทกาหนดตัวชี ้วัดแยกตามกระบวนการ
2.เพิ่มกาไร
ทางาน และยังกาหนดตัวชี ้วัดของทุกฝ่ ายใน
2.1สต๊ อกถูกที่ถกู เวลา
บริ ษัท เช่น ฝ่ ายขาย,ฝ่ ายจัดซื ้อวัตถุดิบ,ฝ่ าย
2.2ลดต้ นทุน
โรงงาน,ฝ่ ายสานักงาน เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน
้
้ บริ หาร
2. ด้ านกระบวนการภายใน
3.ยกระดับมาตรฐานโดยประยุกต์ใช้ ตัวชี ้วัดหลักของบริ ษัทอีกทังมอบหมายผู
ที่เกี่ยวข้ องทาหน้ าทีเ่ จ้ าภาพประจาแต่ละตัวชี ้วัด
การจัดการทีเ่ ป็ นประโยชน์
หลักเป็ นการบริ หารแบบCross Functionalอีก
3. ด้ านการเรี ยนรู้และการเติบโต
4.ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
ด้ วย
4. ด้ านลูกค้ า
5.เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ า
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นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้ ติดตามผลการดาเนินงานตาม เป้าหมาย ตัวชี ้วัด ในทุกๆ ครัง้ ที่มีการ
ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท ในวาระ : รับทราบผลการดาเนินงานจากคณะกรรมการบริ หาร และในเดือนที่ไม่มี
การประชุม คณะกรรมการจะรับทราบผลการดาเนินงานตามเป้าหมายจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
15. คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ประกาศนโยบายในการดารงตาแหน่งในบริ ษัทอื่นของกรรมการ, กรรมการ
ผู้จดั การ และผู้บริหารระดับสูง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดั การ
และผู้บริ หารระดับสูง สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ
บริษัท จึงกาหนดให้
1. กรรมการบริษัทที่ไม่เป็ นผู้บริหารแต่ละคนดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท
จดทะเบียน ทังนี
้ ้ ต้ องรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
2. กรรมการผู้จดั การ กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นได้ ต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัทก่อน โดยกาหนดประเภท
ของตาแหน่งกรรมการ จานวนบริษัทจดทะเบียนที่สามารถไปดารงตาแหน่งได้ ดังนี ้
2.1 ดารงตาแหน่งทังกรรมการที
้
่เป็ นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 3
บริษัทจดทะเบียน หรื อ
2.2 ดารงตาแหน่งกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารได้ รวมไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

9.2 คณะกรรมการของบริษัทฯ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริหาร
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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โดย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษัท ( เมื่อวันที่15 สิงหาคม
2561 ) การจัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดต่างๆ และมีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยข้ างต้ นที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง
กับองค์ประกอบ นอกจากนีไ้ ด้ มีมติอนุมตั ิ และกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่ และความรับผิดชอบ วาระการ
ดารงตาแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ของประธานกรรมการและคณะกรรมการแต่ละคณะ ไว้ ในกฎบัตร
ซึง่ บริษัทเผยแพร่ไว้ ใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com
9.3 การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและพิ
้
จารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 โดยมี กรรมการส่วนใหญ่เป็ นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็ นประธานกรรมการ พร้ อมกาหนด
กฎบัตรของคณะกรรมการและกาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่ ที่รับผิดชอบ ให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะทาหน้ าที่เป็ นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ ามาเป็ นกรรมการและผู้บริ หารระดับ สูงของบริ ษัท
ซึ่งจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ และนาเสนอต่อ ที่
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ต่อไป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ กาหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริ ษัท
1. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท
1.1 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ
1.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่และ
ประธานเป็ นกรรมการอิสระทาหน้ าที่พิจารณาสรรหา คัดเลือกและกลัน่ กรองบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วน ตามคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดไว้ ซึ่งสอดคล้ องกับกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
1.1.2 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังคานึง ถึงสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยบริ ษัทฯ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณ
ุ สมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับ
การพิจารณาแต่งตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง E-mail
Address :center@kst-hatyai.com หรื อทางโทรสารหมายเลข 074-222300-1 โดยบริ ษัทฯได้
กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเสนอแต่งตังกรรมการ
้
รวมถึงแนวทางการพิจารณาของ
คณะกรรมการไว้ ที่ http://www.kst-hatyai.com/investor และได้ เผยแพร่ จดหมายถึงผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์อย่างน้ อย 3 เดือนก่อนวันสิ ้นรอบปี บัญชี
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1.1.3 การเสนอชื่อต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบหลังจากสรรหาและคัดเลือก
ตามข้ อ1.1.1-1.1.2แล้ ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้เสนอชื่อผู้ที่มี
คุณ สมบัติเ หมาะสม โดยจ านวนที่ เ สนอจะเท่า กับ จ านวนกรรมการที่ ค รบว าระ และเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบ
1.1.4 เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั หิ ลังจากได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนาเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการ ที่ได้ กาหนดไว้ แล้ ว ต่อไป
1.2 หลักเกณฑ์พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้ าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนในเบื ้องต้ นแล้ ว จะ
นาข้ อมูลที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ ก่อนนาเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั บิ ริษัทมีหลักเกณฑ์ในการเสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ดังนี ้
1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท จะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในรูปของเงินเดือนประจาตาแหน่ง
และเบี ย้ ประชุม ตามจ านวนครั ง้ ที่ เ ข้ า ประชุม โดยพิ จ ารณาให้ อ ยู่ใ นระดับ ที่ เ หมาะสมกับ
ภาระหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย โดยเที ยบเคี ยงได้ กับอุต สาหกรรมที่ มี
ลักษณะเดียวกัน
1.2.2 คณะกรรมการบริษัท (รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร) จะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินในรูปของ
เบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่เข้ าร่วมประชุม
1.2.3 คณะกรรมการชุดย่อย เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน ในรู ปของเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่เข้ าร่ วม
ประชุม
2. หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงสุดของบริ ษัท
2.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก - กรรมการผู้จดั การบริษัท
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผู้พิจารณาเบื ้องต้ น ในการสรรหา คัดเลือก และกลัน่ กรองบุค คลที่มี
คุณ สมบัติเ หมาะสม มี ค วามรู้ ความสามารถ ทัก ษะ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดาเนินงานของบริ ษัทและเข้ าใจในธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี ตลอดจนสามารถบริ หารงานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดไว้ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
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2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน - กรรมการผู้จดั การบริษัท
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็ นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื ้องต้ น โดยคานึงถึงผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ และกลั่นกรองอย่างละเอี ยดถึง ความเหมาะสมประการต่างๆ โดยมี การเปรี ยบเที ยบทัง้
อุต สาหกรรมประเภทเดี ย วกัน และค่า ตอบแทนถัว เฉลี่ ย ตามขนาดธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกัน รวมถึ ง
ความสามารถในการจ่ายของบริ ษัท และนาเสนอต่อ ที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษัทพิจ ารณาเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ
สาหรับกรรมการอิสระของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรม และมีความเหมาะสมในด้ านอื่นๆ ประกอบกัน และได้ มีการกาหนดคุณสมบัติและนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯไว้ ดงั นี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท โดยให้ นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริหารหรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
4. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริ ษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักสอบบัญชี ซึง่ มี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม เว้ นแต่จะได้ พ้น
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
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6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใดๆซึง่ รวมถึงการให้ บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ ได้ รับค่าบริการเกินกว่าสองล้ านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อ
หุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่าสองปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรื อบริษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั สาคัญในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วม บริหารงาน ลูกจ้ าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละหนึง่ ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัทอื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใด ที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
ทังนี
้ ้ คุณสมบัติและนิยามของกรรมการอิสระของบริ ษัทได้ กาหนดไว้ มีความเข้ มงวดกว่าข้ อกาหนดขัน้
ต่าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด เช่น การมีสว่ นเกี่ยวข้ องในนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึง่
รวมถึงการมีอานาจความคุมหรื อมีสว่ นได้ เสียอื่นใดไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมอย่างมีนยั สาคัญ ตาม
รายละเอียดในข้ อ 2, 4 , 5 และ 6
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อย และบริษัทร่ วม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการส่งบุคคลเพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษัทฯ ไปเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัท
ย่อยฯและบริ ษัทร่ วม โดยตัวแทนดังกล่าวได้ รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ดแู ล
จัดการรวมถึงรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของ
บริษัทฯ
9.4

ขอบเขต อานาจ และหน้ าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ
- มีสว่ นร่วมในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ
- มีส่วนร่ วมในการกาหนดระบบการควบคุมภายในและกลไกอื่นในการกากับดูแลบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วมที่เหมาะสม และเพียงพอในการดาเนินงาน
- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและภาพลักษณ์ ของบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่วมในทันที
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9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริ หารในการนาข้ อมูลภายในของบริ ษัทฯ ซึง่ ยังไม่เปิ ดเผย
ต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สว่ นตนเองไว้ ดงั นี ้
1. กาหนดให้ กรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้ องของสานั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่กาหนดให้ กรรมการ และผู้บริ หาร มีหน้ าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถื อครองหลักทรัพย์ และแจ้ งให้ เลขานุการบริ ษัทฯรับทราบเพื่อจัดทาบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็ นรายบุคคล เพื่อนาเสนอให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทรับทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนั น้ ยังได้ แจ้ งบทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อกาหนดดังกล่าวด้ วย
2. กาหนดห้ ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานหรื อหน่วยงานที่ได้ รับทราบข้ อมูลของงบการเงิน หรื อ
ข้ อมูลอื่นที่เป็ นสาระสาคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิ ดเผยข้ อมูลภายในแก่
บุคคลภายนอกหรื อบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ อง และห้ ามทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯในช่วง 1
เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรื อข้ อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์จะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
และต้ องไม่ซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯจนกว่าจะพ้ นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้ มี การเปิ ดเผย
ข้ อมูลนันสู
้ ่สาธารณะทังหมดแล้
้
ว การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิดวินยั ของ
ทางบริ ษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริ หารหรื อพนักงาน ที่ได้ ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่สาคัญ คนใดกระทาผิดวินยั
จะได้ รับโทษตังแต่
้ การตักเตือน การตัดค่าจ้ าง การพักงาน โดยไม่ ได้ รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิก
จ้ า งงาน ทัง้ นี แ้ นวทางในด้ า นการดูแ ลการใช้ ข้ อ มูล ภายในของบริ ษั ท ฯ ได้ ผ่ า นเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว
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9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ มีการจ่ายค่าสอบบัญชีให้ กบั บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บมจ.ห้ องเย็นโชติวัฒน์ าดใหญ่
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย 1 แห่ง

ปี 2563
ค่าสอบบัญชี ค่าใช้ จา่ ย
ทางตรง
อื่นๆ
1,455,000 185,000

ปี 2562
ค่าสอบ
ค่าใช้ จา่ ย
บัญชี
ทางตรง
อื่นๆ
1,000,000 151,000

ปี 2561
ค่าสอบ
ค่าใช้ จา่ ย
บัญชี
ทางตรงอื่นๆ
830,000

115,000

- บริ ษัท เทพพิทกั ษ์ ซีฟดู ส์ จากัด

585,000

61,000

500,000

61,000

480,000

57,000

รวมยอดทังสิ
้ ้น

2,040,000

246,000

1,500,000

212,000

1,310,000

172,000

ค่าบริ การอื่น ๆ (Non-audit fee)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯตระหนักและให้ ความสาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทาการใดที่เป็ นการละเมิดหรื อ
ริ ดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิ ของตน โดยสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของผู้ถือหุ้น
ได้ แก่ การซื ้อ การขายหรื อการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกาไรของกิจการ การได้ รับข่าวสารข้ อมูล
ของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุม สาหรับการ
แต่งตัง้ หรื อถอดถอนกรรมการ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้ แก่คา่ ตอบแทน
ประจา เบี ้ยประชุม โบนัส/บาเหน็จ (เป็ นประจาทุกปี ที่มีการเปลี่ยนแปลง ) )และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัทฯ เช่นการจัดสรรเงิ นปั นผล เป็ นต้ น ด้ วยบริ ษัทได้ ตระหนักถึง ความสาคัญในการปกป้อง
ผลประโยชน์และอานวยความสะดวกในการใช้ สิทธิของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจึงได้ กาหนดนโยบายการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ดังต่อไปนี ้
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1.

2.

การสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิ :
บริษัทฯ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายให้ ใช้ สิทธิได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทุกรายเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท และไม่กระทาการใดๆที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้ า
ประชุมของผู้ถือหุ้น โดยจะมีการให้ ข้อมูลวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชี ้แจง
และเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรื อประกอบมติที่ขอ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือ
หุ้นหรื อในเอกสารแนบวาระการประชุม
ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ สิทธิเพิ่มเติม ซึง่ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
ดังต่อไปนี ้
1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุม
คุณสมบติของผู้ถือหุ้นที่สามารถเสนอเพิ่มวาระประชุม
ต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายซึง่ ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
3. ส่งคาถามเข้ าสูท่ ี่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทล่วงหน้ า
หมายเหตุ : รายละเอียดข่าวการให้ สิทธิ, แบบฟอร์ มที่ใช้ , เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องที่
ใช้ แนบ, คุณสมบัตขิ องกรรมการที่เสนอชื่อ, ขันตอน
้
และระยะเวลาที่ต้องส่ง บริษัทฯได้
กาหนดไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท www.kst-hatyai.com และจดหมายแจ้ งข่าวผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การส่งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น :
บริษัทฯจะดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯได้ รับทราบ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้ อมูล
สาคัญหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้ ในการประชุมต่างๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแต่ละวาระการ
ประชุม ล่วงหน้ าก่อนมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทฯจะพยายามจัด ส่งข้ อมูลเกี่ยวกับ
การประชุมผู้ถือหุ้นทังหมดให้
้
แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายล่วงหน้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ อมูล ล่วงหน้ าก่อนเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี บ้ ริ ษัทฯจะนาข้ อมูลดัง กล่าวทัง้ หมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่ อเพิ่ม
ช่องทางในการรับรู้ขา่ วสารข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือแก่ผ้ ถู ือหุ้น
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3. การอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น :
3.1 บริ ษัทฯจะดาเนินการให้ กรรมการทุกท่านเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ซกั ถามข้ อสงสัยในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องได้
3.2 บริ ษัทจะดาเนินการชี ้แจงในที่ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ ในการประชุม
รวมถึงวิธีการใช้ สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตังค
้ าถาม
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชุม
3.3 ในการเข้ าร่วมการประชุมและการออกเสียงในที่ประชุมสามัญ บริษัทฯสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
มีส่วนร่ วมในการตัดสินใจในประเด็นที่สาคัญและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ทัง้ นีใ้ นการออกเสียงเพื่อลงมติทุกครัง้ จะมีการใช้ บตั รลงคะแนนเสียงใน
วาระที่ ส าคัญ เช่น การท ารายการเกี่ ย วโยง การท ารายการได้ ม าหรื อ จ าหน่ า ยไปซึ่ ง
สินทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีข้อโต้ แย้ งใน
ภายหลัง
3.4 บริษัทฯจะจัดให้ มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนันมี
้ หลายรายการ เช่น วาระ
การแต่งตังกรรมการ
้
3.5 บริษัทฯจะจัดให้ มีบคุ คลที่เป็ นอิสระเป็ นผู้ตรวจนับหรื อตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเปิ ดเผยให้ ที่ประชุมทราบพร้ อมบันทึกไว้ ในรายงานการประชุม
4. การให้ โอกาสแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการซักถามและแสดงความคิดเห็น :
ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนได้ ซกั ถาม แสดงความคิดเห็น
หรื อแสดงข้ อเสนอแนะใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างอิสระทุกครัง้ โดยประธานกรรมการจะ
จัดสรรเวลาในการประชุม อย่างเหมาะสมและเพี ยงพอ รวมถึง ให้ กรรมการและผู้บริ ห ารที่
เกี่ยวข้ องเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม
5. การจัดทารายงานการประชุม :
5.1 บริษัทฯจะจัดให้ มีการจัดทารายงานการประชุมให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง โดยจะบันทึกการชี ้แจง
ขัน้ ตอนการลงคะแนน และวิธี การแสดงผลคะแนนให้ ที่ป ระชุม ทราบก่ อนด าเนิ น การ
ประชุม บันทึกประเด็นซักถามและข้ อคิดเห็นที่สาคัญไว้ ในรายงานการประชุมเพื่อให้ ผ้ ู ถื อ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงบันทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผ้ ูถือหุ้นเห็น
ด้ วย คัดค้ าน และงดออก เสียงเป็ นอย่างไร และบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
และกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าประชุมด้ วย
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5.2 บริษัทฯจะนาส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ภายใน
14 วันนับแต่วนั ที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ
6. การมอบฉันทะ
หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ บริ ษัทฯเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทฯจัดส่ง
ไปพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ทังนี
้ ้บริษัทจะสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่
ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้ อย
1 คนเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
9.7.2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริษัทฯยึดมัน่ ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม ทังผู
้ ้ ถือหุ้นที่เป็ นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นที่ไม่เป็ นผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
เพื่ อสร้ างความมั่นใจให้ กับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ว่า คณะกรรมการบริ ษัทฯและฝ่ ายบริ หารบริ ษั ท ฯได้
ดาเนินการให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายได้ รับข้ อมูลต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังต่อไปนี ้
1. การประชุมผู้ถือหุ้น :
1.1 บริษัทฯจะแจ้ งกาหนดการประชุม พร้ อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อ
ผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสม ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
1.2 บริ ษัทฯจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ ในการประชุม ขันตอนการออกเสี
้
ยง
ลงมติ รวมทังสิ
้ ทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น
1.3 บริ ษัทฯจะอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้
ด้ วยการใช้ หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้
มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึง่ หรื อให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทฯท่านหนึง่ เป็ นผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
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2.

การดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย :
2.1 กาหนดให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้ อยสามารถแสดง
ความคิดเห็นเสนอแนะ หรื อแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะ
เป็ นผู้พิจารณาดาเนินการให้ เหมาะสมในแต่ละเรื่ อง หากเป็ นข้ อร้ องเรี ยน กรรมการอิสระจะ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริงและดาเนินการหาวิธีแก้ ไขที่เหมาะสม หากเป็ นข้ อเสนอแนะ กรรมการ
อิสระจะทาการพิจารณาข้ อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึง่ หากกรรมการอิสระ
พิจารณาว่าเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ เสียโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณากาหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2.2 บริ ษัทฯจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถ
ู ือหุ้นได้ ใช้ สิทธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
2.3 บริ ษัทฯจะดาเนินการมิ ให้ ผ้ ูถือหุ้นที่เ ป็ นผู้บริ หาร เพิ่มวาระการประชุม ที่มิไ ด้ แจ้ ง เป็ น การ
ล่วงหน้ าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องใช้ เวลาในการศึกษาข้ อมูล ก่อนการ
ตัดสินใจ
2.4 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ แต่งตังกรรมการอิ
้
สระ 1 ท่าน
ทาหน้ าที่เป็ นผู้ร่วมพิจารณากาหนดระเบียบวาระการประชุม ของคณะกรรมการบริ ษัท
เพื่ อให้ การประชุม ของคณะกรรมการบริ ษัท ดาเนินการบรรลุตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี

3. การป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ :
3.1 กรรมการและผู้บริ หารบริ ษัทฯมี หน้ าที่ เปิ ดเผยการเปลี่ ยนแปลงในการมี ส่วนได้ เสี ยใน
กิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้ เสียของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และนาส่งรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯในทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
3.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯต้ องเปิ ดเผยให้ บริ ษัทฯทราบโดยไม่ชกั ช้ า ใน
กรณี ที่มีส่วนได้ เสียใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดการขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างน้ อยก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และกาหนดให้ ต้องบันทึกไว้ ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ ษั ท
ทัง้ นี เ้ ป็ นไปตามกฎเกณฑ์ ห รื อ แนวทางของคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท
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3.3 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทฯที่มีส่วนได้ เสียในการพิจารณาวาระใดๆ อย่างมีนยั สาคัญใน
ลักษณะที่อาจทาให้ กรรมการรายดังกล่ าว 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
พนักงาน คูค่ ้ า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้ าหนี ้และคูแ่ ข่ง รวมถึงสาธารณชนและสังคมโดยรวม ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิด
ความเป็ นธรรมและความโปร่งใส บริ ษัทฯจึงกาหนดนโยบายให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละ
กลุ่ม โดยค านึง ถึ ง สิ ท ธิ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ดัง กล่า วทัง้ ตามกฎหมายหรื อ ตามข้ อ ตกลงที่ มี กับ บริ ษั ท ฯ
ดังต่อไปนี ้
1.ผู้ถือหุ้น :

2.ลูกค้ า :

3.พนักงาน :

บริษัทฯจะดาเนินธุรกิจโดยมุง่ เน้ นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอย่างต่อเนื่องในระยะ
ยาวเพื่อสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้
มีระบบการควบคุมภายในที่ มีประสิทธิ ภาพและไม่ดาเนินการใดๆ ที่จะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้น รวมทังเปิ
้ ดเผยข้ อมูล
อย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และสม่าเสมอ
บริ ษัทฯพยายามที่จะรักษาและเสริ มสร้ างความสัมพันธ์ อนั ดีในระยะยาวกับลูกค้ า
ของบริ ษัทฯ บริษัทฯมุง่ มัน่ ที่จะทาให้ ลกู ค้ ามีความพึงพอใจสูงสุดโดยการผลิตสินค้ า
และให้ บริการที่มีคณ
ุ ภาพดี เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สุดใน
ราคา ที่ยตุ ธิ รรม รวมทัง้ มีการให้ บริการหลังการขายตามมาตรฐานขันสู
้ ง ตลอดจน
ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการและ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯแก่ลกู ค้ าอีก
ด้ วย บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดต่อกับลูกค้ า โดยเปิ ดรับฟั งความเห็น
ของลูกค้ าและรักษาความลับของลูกค้ าอย่างสม่าเสมอ
พนักงานของบริ ษัทฯทุกคนถือเป็ นทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าขององค์กร และมีความสาคัญ
ต่อการเติบโต และความสามารถในการทากาไรของบริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อย บริ ษัทฯ
จึง พยายามจัด หาสิ่ ง แวดล้ อ มในการท างานที่ มี คุณ ภาพให้ แ ก่ พ นัก งาน โดยให้
ความสาคัญในเรื่ องของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด และบริ ษัทฯปฏิบตั ิต่อ
พนักงานทุกคนด้ วยความเป็ นธรรมให้ ได้ รับผลตอบแทนอย่างยุตธิ รรมและเป็ นธรรม
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เมื่อเทียบกับธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน นอกจากนี ้บริษัทฯยังให้ ความสาคัญต่อการพัฒนา
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของพนักงานบริ ษัท ฯ และพยายาม
สร้ างสภาพแวดล้ อมในการทางานให้ มี ความหลากหลาย และสร้ างแรงจูง ใจให้
พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้ คงอยูเ่ พื่อพัฒนาองค์กรต่อไป
4.คูค่ ้ า,หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ : บริ ษัทฯถือว่าการทาให้ คคู่ ้ า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ้ของบริ ษัทฯ
เข้ าใจถึ ง กิ จ การของบริ ษั ท ฯอย่ า งถ่ อ งแท้ เป็ นเรื่ อ งส าคัญ ทัง้ นี เ้ พื่ อ คงไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ ที่ดี ยั่งยืน และอยู่บนพืน้ ฐานของความไว้ ใจซึ่งกันและกันระหว่าง
บริ ษัทฯกับคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้ าหนี ข้ องบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิต่อคู่ค้า
และหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็ นธรรมและปฏิบตั ิตามเงื่อ นไขข้ อกาหนดของสัญญาและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้ ข้อมูล ทางการเงินที่ครบถ้ วนและถูกต้ อง
เหมาะสมแก่เจ้ าหนี ้ของบริษัทฯ
5.คู่แข่ง :
บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งของบริ ษัท ฯ ตามกรอบของการแข่งขันอย่างยุติธรรม มี
จริ ยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาและความก้ าวหน้ าของ
ตลาด ซึง่ ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมในภาพรวม
6. สาธารณชน : บริ ษั ท ฯใส่ใ จและให้ ความส าคัญ กับ ความปลอดภัย ต่อ สัง คม สิ่ ง แวดล้ อม และ
คุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการ ดาเนินงานทังหมดของบริ
้
ษัทฯรวมทัง้
จัดให้ มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับต่างๆ นอกจากนี ้บริ ษัทเข้ ามี
ส่วนร่ วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นการสร้ างและรักษาไว้ ซึ่งสิ่งแวดล้ อมและสังคมที่ดี
บริ ษัทฯมีมาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริ ษัท ฯให้ มีผลกระทบ
ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้ อม และประชาชนน้ อยที่สดุ
7.หน่วยงานรัฐที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท : บริ ษัทฯจะปฏิบตั ิและควบคุมให้ มีการปฏิบตั ิ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ทัง้ นี บ้ ริ ษัทฯจะจัดให้ มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้มีส่วนได้ เสียผ่าน E-mail ของ
บริ ษัท ฯ โดยมี ผ้ ูที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายเป็ นผู้รับ ผิ ดชอบกลั่นกรองข้ อ
ร้ องเรี ยนส่งให้ ผ้ บู ริหารที่เกี่ยวข้ องรวมทัง้ รายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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9.7.4

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษัทฯให้ ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้ อมูลที่มีความถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใสและทัว่ ถึงทังรายงาน
้
ข้ อมูลทางการเงินและข้ อมูลทัว่ ไป ตลอดจนข้ อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
โดยได้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ ผ้ ลู งทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ รับทราบข้ อมูลอย่างเท่า
เทียมกัน โดยบริษัทฯทาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาด
หลักทรัพย์ และผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ได้ ประกาศนโยบายการสื่อสารและ
เปิ ดเผยข้ อมูล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิ จ การที่ดี และเพื่ อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป มีรายละเอียดดังนี ้
1. หลักการในการเปิ ดเผยข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลที่เปิ ดเผยได้
1.2 ข้ อมูลที่ห้ามเปิ ดเผย
2. แนวปฏิบตั ใิ นการเปิ ดเผยข้ อมูล
2.1 ข้ อมูลที่ได้ เปิ ดเผยสูส่ าธารณชนแล้ ว
2.2 การเปิ ดเผยข้ อมูลที่แตกต่างกัน
2.3 การส่งหรื อการอ้ างถึงบทวิเคราะห์หลักทรัพย์
2.4 การจัดการกับข่าวลือ
2.5 ช่วงเวลาไม่ให้ ขา่ ว
3. รายละเอียดอื่นๆ
เพื่อเป็ นแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ไป
นอกจากนี ้ บริษัทฯมีการกาหนดนโยบายในการเปิ ดเผยข้ อมูลไว้ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯจะเปิ ดเผยข้ อมูลที่สาคัญของบริ ษัทฯอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน และโปร่งใส เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หรื อนักลงทุนได้ มีข้อมูลประกอบการพิจารณา และเพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. บริ ษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานข้ อมูล ข่าวสาร งบการเงินที่มีข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
สมเหตุผล สาหรับงบการเงินของบริ ษัทฯนันจะถู
้
กจัดขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป
โดยมีการเลือกใช้ นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ
3. บริ ษัทฯจะจัดให้ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริ ษัทฯเพื่อทาหน้ าที่ ติดต่อสื่ อสาร และให้ ข้อมูล
ต่างๆกับนักลงทุนหรื อผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายย่อย และสถานบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
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4. นโยบายการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิด (Whistle Blowing) บริษัทฯได้ มีนโยบายการแจ้ งเบาะแส
การกระทาผิดไว้ ในข้ อ 5 ของนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ดังนี ้ “ บริ ษัทฯ จะสนับสนุนให้
มีระบบและช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพ”
5. ช่องทางการติดต่อกับกรรมการผู้จดั การของผู้มีสว่ นได้ เสีย
ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส,ขอ/ให้ ข้อมูล หรื อร้ องเรี ยน
ผู้มีสว่ นได้ เสีย เช่น บุคคลภายนอก,นักลงทุน,ลูกค้ า,ส่วนราชการ,ชุมชน
ส่งถึง
(1.) ด้ านการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่
1.1 รักษาการกรรมการผู้จดั การ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์
E-mail : chaiwat@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : รักษาการกรรมการผู้จดั การ บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ดร.สุรพล อารี ย์กลุ
E-mail : surapon.ar@gmail.com
ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด(มหาชน)
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
1.3 เลขานุการบริษัท
นางสาวจิรภา ลีลาสาราญ
E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com
โทร : 074-222333 ต่อ 8115
ไปรษณีย์ : 4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
1.4 สานักงานตรวจสอบภายใน
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด
โทร. : 02-9322990
ไปรษณีย์ : 304/9 ซอยลาดพร้ าว 87 (จันทราสุข) ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองเจ้ าสุณสิงส์
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
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1.5 ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
นายอดิศร กลิ่นพิกลุ
E-mail : adisorn.kl@kst-hatyai.com
โทร. : 074-222333 ต่อ 8369
ไปรษณีย์ : 4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
(2.) ด้ านสิ่งแวดล้ อม -> คณะทางาน CSR
นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 1104
E-mail : sudarat.la@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : คณะทางาน CSR บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
(3.) ด้ านการลงทุน -> นักลงทุนสัมพันธ์
นางสาวจิรภา ลีลาสาราญ
โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 8115
E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
(4.) ด้ านการตลาด -> ผู้จดั การฝ่ ายขาย
นางสาวธนวรรณ รังสิตเสถียร
โทรศัพท์ : 074-222333 ต่อ 1201
E-mail : thanawan.ra@kst-hatyai.com
ไปรษณีย์ : หัวหน้ าฝ่ ายขาย บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
4/2 หมูท่ ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310
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ช่ องทางการติดต่ อข้ างต้ นซึ่งบริษัทเผยแพร่ ไว้ ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com
(6.) บริษัทฯ ได้ สื่อสารข้ อมูลของบริษัทฯ ผ่านการจัดทาจดหมายข่าวถึงตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตามวาระโอกาส เช่น
6.1 รายงานให้ ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ประจาไตรมาส และประจาปี
ภายในระยะเวลา 45 วันหลังสิ ้นสุดไตรมาส
6.2 ส่งข่าวถึงผู้ถือหุ้นเพื่อทราบถึง สิทธิ, หลักการ, วิธีการ
- ส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
- เสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี
- เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการ
(7.) บริษัทมีเว็บไซด์ที่นาเสนอข้ อมูลที่ทนั สมัย เพื่อให้ ข้อมูลสาหรับนักลงทุนพิจารณา
ประกอบการลงทุนดังต่อไปนี ้
7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี ลา่ สุด
7.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
7.3 โครงสร้ างองค์กร
7.4 ข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
7.5 ข้ อบังคับบริ ษัท
6. การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริ หารระดับสูง
ในระหว่างปี 2563 มีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังนี ้ (โดยสรุปปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัท ในปี 2563
ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ลาดับ
ที่

รายชื่อ

1
2
3
4
5
6
7

คุณเจริญศรี เจริญกุล
คุณเจริญ เหล่าเทพพิทกั ษ์
คุณสมนึก โชติวฒ
ั นะพันธุ์
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Chaie Chin
คุณเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
คุณชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์

8
9
10
11
12

คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์
ดร.สุรพล อารีย์กลุ
คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์
คุณสุวฒ
ั น์ โรจนกิจ
ดร.พิษณุ บุญนวล

ตาแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรักษาการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จานวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
91,540
584,400
95,100
108,000
-

จานวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
91,540
584,400
95,100
108,000
-

จานวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ ้น / ลดลง
ในปี 2563
-

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

525,960
-

525,960
-

-

7.013
-

1.221
7.792
1.268
1.440
-

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
9.7.5.1 โครงสร้ างของคณะกรรมการ
โครงสร้ างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้ วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยคณะกรรมการชุดย่อย มีทงหมด
ั้
4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.คณะกรรมการบริษัท
2.คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริหาร
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการข้ างต้ นนี ้ คณะกรรมการบริษัท ได้ มีมติอนุมตั ิ และกาหนดขอบเขต อานาจหน้ าที่
วาระการดารงตาแหน่ง การทบทวนและการประเมินผล ไว้ ในกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ ซึง่ บริษัทเผยแพร่ไว้ ใน website ของบริษัท www.kst-hatyai.com
1. คณะกรรมการบริษัท ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการบริษัท 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 อยหนึ่ง ในสามของจ านวนกรรมการ
ทังหมดแต่
้
ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการอิสระอย่างน้ อย
สามท่าน และกรรมการตรวจสอบอย่างน้ อยหนึ่งท่าน มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรื อ
การเงิน
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ง
1.ดร.สุรพล
อารี ย์กลุ
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.นายสุวฒ
ั น์
โรจนกิจ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
3.ดร.พิษณุ
บุญนวล
กรรมการ/กรรมการอิสระ
4.นายพิชยั
ลิ ้มรสเจริญ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
หมายเหตุ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท
กาหนดการประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.
สอบทานให้ บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและครบถ้ วน (accuracy and
completeness)
2.
สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3.
สอบทานให้ บริ ษัทปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท
4.
พิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่ง ตัง้ โยกย้ าย เลิ กจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่ นใดที่ รับผิ ด ชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

*

*
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5.

6.

7.
8.

9.
10.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตังและเลิ
้
กจ้ าง บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทังเข้
้ าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วยอย่างน้ อยปี ละครัง้
พิจาณารายการเกี่ยวโยงกัน หรื อ รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการบริษัท
สอบทานความถูกต้ องของเอกสารอ้ างอิง และแบบประเมิ นตนเองเกี่ ยวกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ของกิจการบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
สอบทานการดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องมั่นใจว่าบริ ษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
ป้อ งกัน ความเสี่ ย งด้ า นการคอร์ รั ป ชั่น อย่ า งเพี ย งพอ และให้ มี ก ารรายงานผลการปฏิ บัติ ต่อ
คณะกรรมการบริษัท พร้ อมข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงมาตรการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ นัน้
บริ ษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบกากับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทารายงานทางการเงิน และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้ องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ องประกอบด้ วยข้ อมูลอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัท
. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการสอบทานบริหารความเสี่ยง
. จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้ าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่
ละท่าน
. ความเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ รับจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ตามกฎ
บัตร (charter)
. รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผู้ถื อ หุ้น และผู้ล งทุน ทั่ว ไปควรทราบ ภายใต้ ข อบเขตหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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11.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ซึง่ จะประกอบด้ วยกรรมการบริ ษัทและ
ผู้บริหารที่มีส่วนกี่ยวข้ องกับการบริ หารงานประจาและหรื อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
โดยมีจานวนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรและ ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 3 คนโดย
คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้แต่งตัง้
รายนามคณะกรรมการบริหาร
1.นางสาวเจริญขวัญ โชติวฒ
ั นะพันธุ์
2.นายชัยวัชร์
เหล่าเทพพิทกั ษ์
3.นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
4.นายเฉลิม

เหล่าเทพพักษ์

5.นายณฐชาติ

เหล่าเทพพิทกั ษ์

6.นางสุดารัตน์

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รักษาการกรรมการผู้จดั การ/กรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การส่วนการเงินและบัญชี/กรรมการ/
กรรมการบริษัท
รองกรรมการผู้จดั การส่วนการตลาด/กรรมการ/
กรรมการบริ ษัท
รองกรรมการผู้จดั การสายงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ/
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การส่วนสานักงาน/กรรมการ

กาหนดการประชุม : เป็ นประจาทุกเดือน
บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ก าหนดนโยบายเป้า หมาย กลยุท ธ์ แผนการด าเนิ น งาน งบประมาณประจ าปี และอ านาจ การ
บริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิ
2. กาหนดโครงสร้ างองค์กรและการบริ หารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทังเรื
้ ่ องการคัดเลือก
การฝึ กอบรม การว่าจ้ าง และการเลิกจ้ างหนักงานของบริ ษัทที่เป็ นคณะผู้บริ หาร หรื อผู้บริ หารระดับสูง โดยอาจ
มอบหมายให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารหรื อผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัทเป็ นผู้มี อานาจแทนบริ ษัทที่จะลงนาม
ในสัญญาจ้ างแรงงาน
3. พิจารณาอนุมตั ิในเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริ ษัทหรื อนาเสนอคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมตั ใิ นเรื่ องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสาคัญแก่บริษัท
4. พิจารณาอนุมตั กิ ารใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทาธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการ
เปิ ดบัญชี กู้ยืม จานา ค ้าประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื ้อขายจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อการทาธุรกรรม
ตามปกติของบริษัท ภายใต้ อานาจวงเงินที่ได้ กาหนดไว้
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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5. พิจารณามอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ มีอานาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการเบิกจ่ายรายการ
ทางการเงินในแต่ละรายการ รวมถึงกาหนดวงเงินอนุมตั ใิ นการเบิกจ่าย แต่ละครัง้ ตามอานาจหน้ าที่ที่ กาหนด
6. ศึกษาความเป็ นไปได้ สาหรับโครงการใหม่ๆ และมีอานาจพิจารณาอนุมัติเข้ าร่ วมประมูลงานต่ างๆ
ตลอดจน เข้ าดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามที่เห็นสมควร รวมถึงการทานิติกรมที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวจน
เสร็จการ
7. กากับดูแลและอนุมตั ิเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัทและอาจแต่งตังหรื
้ อมอบหมายให้ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรื อหลายคนกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริ หารตามที่เห็นสมควรได้ และ
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขอานาจนันๆ
้ ได้
8. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่ เสนอคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษัทที่จะเป็ นผู้พิจารณา
กลัน่ กรองเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
9. ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ( Risk Management Committee ) ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการ
บริษัทฯ และผู้บริหารอย่างน้ อยสามคนมีกาหนดการประชุม อย่างน้ อยปี ละ 2 ครัง้
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1.จัดทานโยบายบริ หารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริ หารความเสี่ ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมตั ิ
2. กาหนดแผนการจัดการความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร เพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
3.กาหนดวงเงินหรื อประเภทของกิจการตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมตั เิ ป็ น
เกณฑ์ในการปฏิบตั งิ าน ในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
4.กากับดูแลให้ มนั่ ใจว่ามาตรการดังกล่าวมีการสื่อสารอย่างทัว่ ถึง และพนักงานได้ ปฏิบตั ิตามมาตรการ
เหล่านัน้
5.จัดให้ มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้ มนั่ ใจ
ว่าการสารวจความเสี่ยงได้ ครอบคลุมทุกขันตอนของการด
้
าเนินธุรกิจและสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี
6.สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้ เกิดขึ ้นอย่างต่อเนื่องทัว่ ทังองค์
้ กร
7.ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย ซึ่งครอบคลุมถึงการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สาคัญของบริษัท
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2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
ซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการบริษัทและหรื อผู้บริหารอย่างน้ อยสามคน โดยจะต้ องมีกรรมการสรรหาฯ ที่เป็ น
กรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการสรรหาฯทังหมด
้
และมีกรรมการ
อิสระเป็ นประธานกรรมการ มีรายนามคณะกรรมการ ดังนี ้

1.นายสุวฒ
ั น์

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

โรจนกิจ

2.นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ กรรมการ/ผู้บริหาร
3.นายพิชยั

ลิ ้มรสเจริญ

กรรมการ/กรรมการอิสระ

รวมกรรมการทังสิ
้ ้น 3 ท่าน
กาหนดการประชุม อย่างน้ อย ปี ละ 1 ครัง้
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยมีขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี ้
1. การสรรหา
1.1 กาหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จดั การ
และกรรมการผู้บริ หาร หรื อผู้มี อานาจควบคุ ม ในบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม โดยพิจ ารณาความ
เหมาะสม ทังในเรื
้ ่ องของจานวน โครงสร้ าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด
ประเภท และความซับซ้ อนของธุรกิจ กาหนดคุณสมบัตขิ องกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อเสนอขออนุมตั ติ อ่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
1.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ ดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท กรรมการ
ชุด ย่อ ย กรรมการผู้จัด การและกรรมการผู้บ ริ ห าร หรื อ ผู้มี อ านาจควบคุม ในบริ ษั ท ย่อ ยและ
บริษัทร่วมที่ครบวาระและ/หรื อ มีตาแหน่งว่างลง และ/หรื อแต่งตังเพิ
้ ่ม
1.3 ปฏิบตั กิ ารอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
1.4 ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดตาแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม
สาหรับตาแหน่งกรรมการผู้จดั การ เป็ นประจาทุกปี และรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
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2. การพิจารณาค่ าตอบแทน
2.1 จัดทาหลักเกณฑ์ในการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้จดั การ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ วแต่
กรณี
2.2 พิจารณาค่าตอบแทนที่จาเป็ นและเหมาะสมทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการชุดย่อย เป็ นรายบุคคล โดยการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย
และกรรมการผู้จดั การ ให้ พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในธุรกิจที่คล้ ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับจากกรรมการ เพื่อ
เสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิ
2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษัท และมีหน้ าที่ให้ คาชี ้แจง ตอบคาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2.4 รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุด
ย่อย ตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี (561) และรายงานประจาปี ของบริษัท
2.5 ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายโดย
ฝ่ ายบริ หาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้ องรายงานหรื อนาเสนอข้ อมูลและเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ บรรลุตามหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย
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9.7.5.2 ขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริ ษั ทฯต้ องปฏิ บัติห น้ า ที่ ตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ตามขอบเขต อานาจหน้ า ที่
ภายใต้ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และกากับดูแลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตาม นโยบายการกากับดูแล ติดตามการ
ดาเนินงานตาม วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริ ษัทฯตลอดจนกากับ
ดูแลให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการให้ เ ป็ นไปตามแผนธุ รกิ จและงบประมาณที่กาหนดไว้ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการ และความมัน่ คงสูงสุดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
-คณะกรรมการบริ ษัทได้ จด
ั ให้ บริ ษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริ หารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทังมี
้ การติดตามการดาเนินการในเรื่ องดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
-ในด้ านการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และ
ขัน้ ตอนการอนุมัติร ายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ไว้ เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อัก ษรเพื่ อ ป้อ งกัน ไม่ใ ห้ กรรมการ ผู้บ ริ ห ารและ
ผู้เกี่ยวข้ องนาข้ อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนดังนี ้
รายการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
และได้ พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ การปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
โดยราคาและเงื่ อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้ เปิ ดเผยรายละเอียด
มูลค่ารายการ คู่สญ
ั ญา เหตุผล /ความจาเป็ นไว้ ในแบบแสดงข้ อมูลประจาปี หรื อรายงานประจาปี นอกจากนี ้
รายการที่ มี การเกี่ ยวโยงกันจะต้ องผ่านการพิจ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็ น ให้
คณะกรรมการบริษัททราบต่อไป
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
-คณะกรรมการมี กาหนดประชุม โดยปกติเ ป็ นประจ าทุก 3 เดือน และมี การประชุม พิเศษเพิ่ม
ตามความจาเป็ นโดยมีการกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้ า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานเป็ น
ประจา ฝ่ ายเลขานุการบริ ษัทฯได้ จดั หนังสือเชิญประชุมพร้ อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้ า 7 วัน เพื่อให้ คณะกรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละ
ครัง้ จะใช้ เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม. ทังนี
้ ้ได้ มีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร จัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผา่ นการรับรองจากคณะกรรมการพร้ อมให้ คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบ
ในปี 2563 ได้ มีการจัดการประชุมกรรมการ ดังต่อไปนี ้
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ปี 2563
ครัง้ ที่ การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท

1
2
3
4
5
6

27 กุมภาพันธ์ 2563
1 เมษายน 2563
14 พฤษภาคม 2563
22 มิถนุ ายน 2563
14 สิงหาคม 2563
12 พฤศจิกายน 2563

การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

26 กุมภาพันธ์ 2563
13 พฤษภาคม 2563
13 สิงหาคม 2563
11 พฤศจิกายน 2563

18 กุมภาพันธ์ 2563

ในปี 2563 ได้ มีการกาหนดตารางการประชุมกรรมการประจาปี 2564 เป็ นการล่วงหน้ า (ตารางการ
ประชุมนี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี ้
ปี 2564
ครัง้ ที่ การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
การประชุมคณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
1
2

28 มกราคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564

3
4
5
6

14
13
15
24

พฤษภาคม 2564
สิงหาคม 2564
พฤศจิกายน 2564
ธันวาคม 2564

25 มกราคม 2564 (วาระพิเศษ)
25 กุมภาพันธ์ 2564 (วาระพิเศษ)
25 กุมภาพันธ์ 2564
13 พฤษภาคม 2564
11 สิงหาคม 2564
12 พฤศจิกายน 2564

25 มกราคม 2564
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คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้ าที่ดังต่ อไปนี ้
1. บริ หารกิจการให้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสีย โดยยึดถือแนว
ปฏิบตั สิ าคัญ 4 ประการ คือ
1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.1 การปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty)
1.1.2 การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
1.1.3 การเปิ ดเผยข้ อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
(Duty of Disclosure)
2. กาหนดและทบทวนโครงสร้ างคณะกรรมการ ในเรื่ องจานวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ
รวมทังคุ
้ ณสมบัตทิ ี่หลากหลาย เพื่อให้ เหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
3. กาหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายในการดาเนินธุ รกิจ ของบริ ษัท โดยมีการ
ทบทวนและอนุมตั ปิ ระจาทุกปี
4. พิจ ารณาแผนหลักในการดาเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดาเนินธุรกิจ
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริ ษัทให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล
5. ติดตามดูแลให้ มีการนากลยุทธ์ของบริ ษัทไปปฏิบตั ิ และติดตามการวัดผลการดาเนินงานทังใน
้
ระดับกลุม่ ธุรกิจและระดับบริษัท โดยกาหนดให้ มีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ รวมทังให้
้ นโยบาย
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินงานของธุรกิจ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริ ษัท
6. จัดการบริ ษัทให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับของบริ ษัท มติคณะกรรมการบริ ษัท
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยความรับผิดชอบ ระมั ดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริ ต เพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและเป็ นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้ อง
7. กากับดูแ ลและสนับ สนุน การสร้ างนวัต กรรมที่ ก่ อให้ เ กิ ด มูล ค่า แก่ บ ริ ษั ท ควบคู่กับ การสร้ าง
คุณประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม
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8. กากับดูแลให้ มีการบริ หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ
9. กาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยง และกากับดูแลให้ มีการบริ หารความเสี่ ยงที่ มีประสิทธิ ผล
รวมทัง้ มีการทบทวนและประเมิ นระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ ยงมี ก าร
เปลี่ยนแปลง
10. กาหนดนโยบายการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพื่อใช้ เป็ นแนวทาง
ในการยึดถือและนาไปปฏิบตั ทิ วั่ ทังองค์
้ กร
11. กากับดูแลตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริ ษัทให้ อยู่ในระดับ
สากลเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินธุร กิจ ติดตามให้ มีการปฏิบตั ิ และเป็ นแบบอย่างในการปฏิบตั ิตามหลักการ
กากับดูและกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
12. ส่งเสริ มให้ พนักงานทุกระดับได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ให้ มีจิตสานึกในจริ ยธรรม
และคุณธรรม และปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัท พร้ อมทัง้
กากับดูแลให้ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้ านการทุจริ ต
และการใช้ อานาจอย่างไม่ถกู ต้ อง รวมทังป้
้ องกันการกระทาผิดกฎหมาย
13. ติดตามดูแลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี ้รวมทังแผนหรื
้
อกลไกใน
การ แก้ ไขหากเกิดปัญหา
14. กากับดูแลให้ ระบบการจัดทารายงานทางเงินและการเปิ ดเผยข้ อสาคัญต่างๆ ถูกต้ อง เพียงพอ
ทันเวลา เป็ นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตั ทิ ี่เกี่ยวข้ อง
15. ดูแลให้ มนั่ ใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่ องสาคัญของบริ ษัท เคารพสิทธิและปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทังรายใหญ่
้
รายย่อยและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส กากับดูแลให้ มีกระบวนการ
และช่องทางในการรับและจัดการกับข้ อร้ องเรี ยนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ งเบาะแส หรื อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างมี
ประสิ ท ธิ ผ ล และเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูมี ส่ว นได้ เ สี ย ทุก ฝ่ ายสามารถ ติด ต่อ /ร้ องเรี ย นในเรื่ อ งที่ อ าจเป็ น ปั ญ หากับ
คณะกรรมการได้ โดยตรง
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16. พิจารณาแผนพัฒนากรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูง และแผนสืบทอดกรรมการผู้จดั การ
และกากับดูแลให้ มี การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็ น
ประจาทุกปี และมีระบบการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จดั การและผู้บริ หารระดับสูงที่รอบคอบ
โปร่งใส สอดคล้ องกับความรับผิดชอบ และผลการดาเนินงานเพื่อก่อให้ เกิดแรงจูงใจทังในระยะสั
้
นและระยะยาว
้
17. ประเมินผลการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจาทุกปี โดยให้ มีก ารประเมินผล
การปฏิบตั ิงานเป็ น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็ นรายบุคคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธาน กรรมการ รวมทังติ
้ ดตามผล
18. การประเมิ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท คณะกรรมการชุด ย่อ ย และกรรมการผู้จัด การ เพื่ อ
พิจ ารณาร่ วมกันในคณะกรรมการบริ ษัท และทบทวนแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติหน้ าที่ ของ กรรมการบริ ษัท
กรรมการชุดย่อยเป็ นประจาสม่าเสมอ
19. กากับดูแลให้ มีกระบวนการสรรหาและเลือกตังบุ
้ คคลเป็ นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จดั การ อย่างเหมาะสม
20. อุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเพียงพอ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุม
ผู้ถือหุ้น เว้ นแต่ในกรณี ที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริ ษัทที่ไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมจะต้ องแจ้ งให้ ประธาน
กรรมการหรื อเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้ าก่อนการประชุม
21. ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ ้นระหว่างบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้น กากับดูแลให้ มีการป้องกันการใช้ ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สินของบริ ษัท และ
การทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์ เกี่ยวโยงกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร
22. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง เข้ าอบรมหรื อเข้ าร่ วมในหลักสูตรที่
เกี่ ยวข้ องกับการปฏิ บัติหน้ าที่ กรรมการหรื อกิ จ กรรมสัม มนาที่ เป็ นการเพิ่ม พูนความรู้ ในการปฏิ บัติง านอย่าง
ต่อเนื่อง
23. คณะกรรมการควรจัดสรร จัดการดูแลให้ มีการจัดการทรัพยากรให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และมีประสิทธิผล โดยคานึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย Value chain เพื่อให้ สามารถบรรลุ
วัตถประสงค์และเป้าหมายหลักได้ อย่างยัง่ ยืนในการปฏิบตั ิหน้ าที่คณะกรรมการบริ ษัทอาจขอคาปรึ กษาจากที่
ปรึกษาอิสระภายนอกหรื อผู้เชี่ยวชาญ ในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
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9.7.5.3 บทบาทหน้ าที่ของประธานกรรมการ
1.พิจารณากาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท และดูแลให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับ
ข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ครบถ้ วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้ กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้ อย่าง
เหมาะสม
2.เป็ นผู้นาของคณะกรรมการบริษัท และเป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
2.1ดาเนินการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามระเบียบวาระ ข้ อบังคับของบริ ษัท และ
กฎหมาย
2.2จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริ มให้ กรรมการบริ ษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ เป็ นอิสระ และใช้ ดลุ ยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคานึงถึงผู้
มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ายอย่างครบถ้ วน
2.3สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
3.เป็ นผู้นาในการประชุม ผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามระเบียบวาระ ข้ อบัง คับของบริ ษัท และ
กฎหมายโดยจัดสรรเวลาให้ เหมาะสม รวมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันและดูแล
ให้ มีการตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4.สนับสนุนและเป็ นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
ของบริษัท
5.เสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ ายจัดการ และสนับสนุน
การปฏิบตั หิ น้ าที่ของกรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6.กากับดูแลให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลและการจัดการอย่างโปร่ งใสในกรณีที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
7.กากับดูแลให้ คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้ างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
กากับดูแลให้ การปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆและกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
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9.7.5.4 อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทตามขอบเขตหน้ าที่ที่กาหนดโดย
กฎหมาย ข้ อบังคับของบริ ษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริ ษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกาหนดและ
ทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน นโยบายในการบริ หารความเสี่ยง แผน
งบประมาณและแผนธุรกิจประจาปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกาหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการ
ดาเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามแผนที่กาหนดไว้ และการดูแลงบลงทุน
(Capital Budget) รายการระหว่างกันที่สาคัญ การเข้ าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้ าร่ วมทุน
(ถ้ ามี)
9.7.5.5 การแบ่ งแยกบทบาทหน้ าที่ระหว่ างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ ายจัดการ
บริ ษัท ฯ ได้ แบ่งแยกบทบาทหน้ าที่ ความรับผิ ดชอบระหว่างคณะกรรมการบริ ษัทกับฝ่ าย
จัดการอย่างชัดเจนตามคูม่ ืออานาจดาเนินการของบริ ษัท โดยกรรมการบริษัททาหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและ
กากับดูแลการดาเนินงานของฝ่ ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทาหน้ าที่บริหารงานในด้ านต่าง ๆ ให้
เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การจึงเป็ นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้
สองตาแหน่งต้ องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อให้ ได้ บคุ คลที่มีความเหมาะสมที่สดุ นอกจากนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทยัง เป็ น ผู้กาหนดแผนการสื บทอดตาแหน่ง ของผู้บริ หารระดับสูง และมี การทบทวนแผน
ดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี โดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าประชุม
ในวาระดังกล่าว ประธานกรรมการไม่ได้ เป็ นกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร และไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานของ
บริ ษัทฯ ตลอดจนไม่มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัท เพื่อให้ แบ่งแยกหน้ าที่ระหว่างการกากับดูแลเชิงนโยบายใน
ภาพรวมของบริ ษั ท กั บ การบริ ห ารงานได้ อ ย่า งชัด เจน ส าหรั บ ฝ่ ายจัด การได้ รั บ มอบหมายอ านาจหน้ า ที่ ใ ห้
ดาเนินงานภายใต้ นโยบายต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ รับผิดชอบผลการดาเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้ จา่ ยและงบลงทุน
ตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมตั ใิ นแผนงานประจาปี ดาเนินการตามนโยบายด้ านบริหารทรัพยากรบุคคล แก้ ไข
ปัญหาหรื อความขัดแย้ งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดารงไว้ ซงึ่ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
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บทบาทหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ :
1. รับผิดชอบงานด้ านการนาทีมฝ่ ายจัดการปฎิบตั ิตามนโยบาย วิสยั ทัศน์ และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
ให้ สามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง
2. รับผิดชอบด้ านการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท ฯให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
3. บริหารการตลาดให้ เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า
4. บริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณประจาปี พิจารณาอนุมตั คิ า่ ใช้ จา่ ยต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณ
ที่กาหนด
9.7.5.6 วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษัทข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กาหนดจานวนปี ที่ดารง
ตาแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี กรรมการบริ ษัทต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ทังนี
้ กรรมการบริ
้้
ษัทที่จะต้ องออกจากตาแหน่ง
นัน้ ให้ พิ จ ารณาจากกรรมการบริ ษัทที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง ก่อนซึ่ง ปั จ จุบันบริ ษัทมี
กรรมการทังสิ
้ ้นจานวน 10 คน จึงมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระปี ละ 4 คน อย่างไรก็ตามกรรมการบริ ษัท
ที่ออกไปนัน้ อาจได้ รับเลือกตังให้
้ ดารงตาแหน่งได้ อีก
9.7.5.7 นโยบายการด ารงต าแหน่ ง ในสถาบั น ภายนอกบริ ษั ท ฯของกรรมการบริ ษั ท และ
ผู้บริหารระดับสูงการกาหนดจานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดารงตาแหน่ งกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายการกาหนดจ านวนบริ ษัทจดทะเบียนที่กรรมการ
บริ ษัทจะไปดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับประโยชน์สงู สุดในการที่กรรมการบริ ษัทสามารถอุทิศเวลา
สาหรับการปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดเป็ นนโยบายให้ กรรมการบริ ษัท
ดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริ ษัท ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายนี อ้ ย่าง
เคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดดารงตาแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทมีแนวปฏิบตั ิใน
กรณี กรรมการผู้จัดการจะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่ องการดารงตาแหน่งใน
บริษัทอื่นเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทให้ ความเห็นชอบ
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นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารเป็ นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กาหนดนโยบายให้ กรรมการผู้จดั การและฝ่ ายจัดการของบริษัทสามารถเป็ น
กรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริ ษัทร่วม หรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานในสถาบันภายนอกได้ ใน 2
กรณี ดังนี ้
(1) การเข้ าร่วมเป็ นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ ไม่ได้ ตงขึ
ั ้ น้ เพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง
และเป็ นการให้ ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
(2) การเข้ าร่ ว มเป็ นกรรมการในองค์ ก รของเอกชนที่ ตั ง้ ขึ น้ เพื่ อ ประโยชน์ ส่ ว นรวม เช่ น
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้ าจังหวัด สมาคมการจัดการธุรกิจจังหวัด ฯลฯ
ทังนี
้ ้ให้ กรรมการผู้จดั การเสนอขออนุมตั ิการเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษัทอื่นหรื อสถาบัน
ภายนอกจากคณะกรรมการบริ ษัทและในกรณีของพนักงานจัดการให้ เสนอขออนุมตั ิตามอานาจดาเนินการของ
บริ ษัท โดยให้ พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริ ษั ทที่ม่งุ ให้ พนักงานทุ่มเทและตังใจท
้ างาน ตลอดจนอุทิศเวลาการ
ทางานให้ กบั บริ ษัทอย่างเต็มที่รวมทังปฏิ
้ บตั ิตามแนวจรรยาบรรณเรื่ องความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริ ษัทที่
พนักงานจะไม่ประกอบกิจ การอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็ นหรื ออาจเป็ นการแข่ง ขันกับกิ จการของบริ ษัท อนึ่งการ
พิจารณาอนุมตั ิให้ พนักงานเป็ นกรรมการหรื อใช้ เวลาของบริ ษัททางานให้ กับสถาบัน/บริ ษัทภายนอก เป็ นดุลยพินิจของบริ ษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นกรณีๆ ไป ซึ่งบริ ษัทได้ สื่อสารให้ พนักงานจัดการที่เกี่ยวข้ อง
ทราบโดยทัว่ ถึงกันด้ วยแล้ ว
9.7.5.8 การประเมินผลการปฏิบัตงิ านและการฝึ กอบรมพัฒนาความรู้ ของกรรมการบริษัทฯ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษั ท ก าหนดนโยบายการประเมิ น ผลการปฎิ บั ติ ง านตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เป็ นประจาทุกปี ปี ละ 1 ครัง้
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หัวข้ อที่ใช้ ในการประเมิน
1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
มีหวั ข้ อการประเมินดังต่อไปนี ้
1.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
1.2 การประชุมคณะกรรมการ
1.3 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1.4 การทาหน้ าที่ของกรรมการ
1.5 ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
1.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทังคณะ
้
มีหวั ข้ อการประเมินดังต่อไปนี ้
2.1 โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ

2.2 การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
2.3 บทบาท หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีหวั ข้ อการประเมินดังนี ้
3.1 ความโดดเด่นในการใช้ ความรู้ความสามารถ
3.2 การเอาใจใส่ตอ่ หน้ าที่และความรับผิดชอบ
3.3 ความพร้ อมในการปฏิบตั หิ น้ าที่และการอุทิศเวลาให้ กบั คณะกรรมการ
3.4 การมีวิสยั ทัศน์ในการสร้ างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
3.5 ความเป็ นอิสระ
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการชุดย่อยทังคณะ,
้
คณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มีกระบวนการประเมิน ดังนี ้

1. ภายในเดือนธันวาคมของปี เลขานุการบริษัทฯ จัดส่งแบบประเมินให้ ประธานกรรมการบริษัท,
กรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อยทุกคนประเมินตามแบบฟอร์ มที่กาหนด

2. เลขานุการบริษัทฯ เป็ นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ซึง่ จะนาเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกับที่ประชุมกรรมการบริษัทต่อไป

3. เปิ ดเผยผลการประเมินไว้ ในรายงานประจาปี แบบ 56-1 ภายในเดือนมีนาคมของปี ถดั ไป
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ผลการประเมินประจาปี 2563
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่ อย

ผลประเมินการ
ปฏิบัตงิ านของ
คณะกรรมการทัง้ คณะ
(As a Whole)
1. คณะกรรมการบริษัท
เกณฑ์”ดี”
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
เกณฑ์”ดีมาก”
3.คณะกรรมการบริหาร
เกณฑ์”ดี”
4. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ พิ จ า ร ณ า เกณฑ์”ดีมาก”
ผลตอบแทน

ผลประเมินการ
ปฏิบัตงิ านของ
ตนเอง
(Self-Assessment)
เกณฑ์”ดี”
ไม่มีการประเมิน
ไม่มีการประเมิน
ไม่มีการประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
1. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของกรรมการผู้จดั การ คณะกรรมการบริ ษัทจัดให้ มีแบบ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจาปี ของกรรมการผู้จดั การ ซึง่ ประกอบด้ วยหัวข้ อประเมินดังนี ้

1.1 ความเป็ นผู้นา
1.2 การกาหนดกลยุทธ์
1.3 การปฏิบตั ิตามกลยุทธ์
1.4 การวางแผนและผลปฏิบตั ิทางการเงิน
1.5 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการ
1.6 ความสัมพันธ์กบั ภายนอก
1.7 การบริหารงานและความสัมพันธ์กบั บุคลากร
1.8 การสืบทอดตาแหน่ง
1.9 ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
1.10 คุณลักษณะส่วนตัว
ผลการประเมินรั กษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งกาหนดให้ เริ่ มการประเมินจากผลงานในปี 2562
เป็ นปี แรกสาหรับผลการประเมินในปี 2563 อยูใ่ น เกณฑ์” ดี “
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การฝึ กอบรมพัฒนากรรมการของบริษัทฯ
- ในปี 2563 ไม่มีการฝึ กอบรมของกรรมการบริ ษัทฯ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯจึงงดการเดินทางไปอบรมของกรรมการตามประกาศของรัฐบาล
9.7.8 การทบทวนการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีหรื อ Corporate Governance Code
ของสานักงานก.ล.ต. ไปปรับใช้
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะทางานกากับดูแลกิจการที่ดีได้ พิจารณาการนา
หลักปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ ดีสาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate Governance
Code (CG Code) ที่ ออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ โดยได้
พิ จ ารณาและตระหนัก ถึ ง บทบาทหน้ า ที่ ใ นฐานะผู้น าขององค์ ก ร (Governing Board) โดยกรรมการทัง้ หมด
ได้ พิจารณาหลักปฏิบตั ิดงั กล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้ าใจถึงประโยชน์และความสาคัญของการนาหลัก
ปฏิบตั ติ าม CG Code ซึง่ เน้ นการบูรณาการประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้ อม และการกากับดูแลกิจการ เพื่อนาไปใช้
สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนเป็ นอย่างดีประกอบด้ วย 8 หมวดหลักดังนี ้
หลักปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่
สร้ างคุณค่าให้ แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบตั ิ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
(Define Objectives thatpromote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบตั ิ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบตั ิ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective
CEO and PeopleManagement)
หลักปฏิบตั ิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture
Innovation andResponsible Business)
หลักปฏิบตั ิ 6 ดูแลให้ มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบตั ิ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล (Ensure Disclosure
and Financial Integrity)
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หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and
Communication with Shareholders)
อย่างไรก็ตามสาหรับหลักปฏิบตั ทิ ี่ยงั ไม่เหมาะสมสาหรับการดาเนินธุรกิจนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทได้ มีการพิจารณากาหนดมาตรการทดแทนที่เหมาะสมและได้ บนั ทึกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของมติคณะกรรมการ
เพื่อให้ มีการพิจารณาทบทวนเป็ นประจาทุกปี
9.7.9 การปฏิบัตติ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการอื่นๆ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2562 วันที่ 20 ธันวาคม 2562 วาระที่ 3 ได้ ทบทวนการ
นาหลักการกากับกิจการที่ดี สาหรับบริ ษัทจดทะเบียนปี 2560 หรื อ Corporate Governance Code (CG Code)
ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)มาปรับใช้ กับบริ บททางธุรกิจของบริ ษัทอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ เกิดประโยชน์และสร้ างคุณค่าให้ แก่บริษัทอย่างยัง่ ยืน
พบว่าในปี 2563 ได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายและขันตอนการปฏิ
้
บตั งิ านที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้ วน
เว้ นแต่ในบางเรื่ องที่ยงั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามได้ เนื่องจากมีวิธีปฏิบตั อิ ื่นที่ทาให้ บรรลุเจตนารมณ์ตามหลักปฏิบตั ิ
ได้ โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผลคาชี ้แจง ดังต่อไปนี ้
หลักการ/แนวปฏิบตั ิที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1)ประธานกรรมการของบริษัทฯควรเป็ นกรรมการ
อิสระ

คาชี ้แจงของบริษัท
ประธานกรรมการของบริษัทฯคือ นางเจริญศรี
เจริญกุล ซึง่ เป็ นผู้ร่วมงานกับผู้ก่อตังธุ
้ รกิจของ
บริษัทฯและเริ่มทางานกับบริ ษัทฯในช่วงแรก รวมถึง
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเป็ นผลทาให้ ขาดคุณสมบัตขิ อง
การเป็ นกรรมการอิสระ ท่านเป็ นผู้มีประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถ เป็ นบุคคลที่กรรมการ, ผู้ถือ
หุ้นและบริษัทฯ ให้ ความนับถือและเชื่อมัน่ ว่า
สามารถควบคุมดูแลกรรมการทุกคนให้ มีสว่ นร่วมใน
การส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
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2) กรรมการอิสระไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการ
ของบริ ษัทฯเกิน 9 ปี

โดยที่กรรมการอิสระทัง้ 4 ท่าน เป็ นผู้มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีความ
ตังใจและทุ
้
ม่ เทให้ กบั การทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ
ในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 41/2563 พิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
้
สระ
ท่านใหม่ 1 ท่าน เข้ าดารงตาแหน่งทดแทนกรรมการ
อิสระซึง่ ดารงตาแหน่งเกิน 9 ปี และครบวาระ
3) กรรมการของบริ ษัทฯแต่ละคนควรเข้ าร่วมประชุม ปี 2563 กรรมการของบริ ษัทฯมี 2 ท่าน ในจานวน 12
อย่างสม่าเสมอ
ท่าน ที่เข้ าประชุมต่ากว่า 75% ของการประชุม
(มากกว่าร้ อยละ 75 จากการประชุมทังหมด)
้
ทังหมด
้
เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 ท่าน มีถิ่นพานัก
ในต่างประเทศ ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วม
ประชุม และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4) คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่เป็ นผู้หญิง
บริษัทฯมีจานวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม
อย่างน้ อย 1 คน
อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทฯมีการสรรหา
กรรมการอิสระ บริษัทฯพร้ อมและยินดี
5) คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการ
้
บริษัทฯได้ แต่งตังคณะท
้
างานกากับดูแลกิจการCG
กากับดูแลกิจการ CG
ทาหน้ าที่ ทบทวนหลักการและแนวทางปฏิบตั ติ าม
หลักกากับดูแลกิจการที่ดีและเสนอให้ กรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนุมตั แิ ละมอบหมายให้
ผู้เกี่ยวข้ องนาไปปฏิบตั ิ
6) บริษัทควรจัดให้ มีโครงการให้ สิทธิแก่ผ้ บู ริหาร
บริษัทฯอยูร่ ะหว่างการศึกษาและพิจารณาตาม
ในการซื ้อหลักทรัพย์ของบริ ษัทโดยมีระยะเวลาใน
ความเหมาะสม
การใช้ สิทธิมากกว่า 3 ปี กาหนดราคาใช้ สิทธิที่สงู
กว่าราคาตลาด ณ ช่วงเวลาที่มีการจัดสรรสิทธิ
รวมถึงไม่มีการกระจุกตัวเกิน 5%
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10. ความรั บผิดชอบต่ อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่ อสังคม (CSR)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และนโยบายการดาเนินงานเมื่อ
วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 โดยนโยบายการดาเนินงานข้ อที่ 4 ได้ กาหนดว่า “บริ ษัทฯบริ หารจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ได้
มาตรฐานสากล และมี ความรั บผิดชอบต่อสังคมโดยเข้ าร่ วมกิ จ กรรมพัฒ นาชุมชนในท้ องถิ่ นอย่างต่อเนื่อง”
รวมทัง้ บริ หารจัดการปั ญหาที่มีนยั สาคัญในเชิงรุ ก และส่งเสริ มให้ พนักงานและผู้มีส่วนร่ วม มีความตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยการอบรม การเรี ยนรู้ และการนาวิธีปฎิบตั ทิ ี่เป็ นเลิศมาใช้
10.1.1 การดาเนินงาน และการจัดทารายงาน
บริษัทฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการส่งเสริมให้ เป็ นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สงั คมยอมรับอย่างยัง่ ยืน
ของกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปี พศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุ งแก้ ไขใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 และได้ ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั โดยคณะทางานพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้ มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมี
ส่วนร่ วม(CSR) ซึ่งบริ ษัทฯได้ มีคาสัง่ แต่งตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2555 และต่อมาได้ ถือเป็ นงานประจาใน
หน้ าที่ของ งานCSR ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ งาน CSR จัดการประชาสัมพันธ์และอบรมพนักงานเกี่ยวกับหลักการทัง้ 8
ด้ านของ CSR ทบทวนสถานะเริ่ มต้ นและดาเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย
โดยเน้ นที่พนักงานและชุมชนโดยรอบ จากนันได้
้ จดั ทาโครงการปรับปรุ งโรงอาหารเพื่อสนองความต้ องการของ
พนักงานเป็ นโครงการแรกและทาการอบรมพนักงานในหัวข้ อต่างๆ เช่น ด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน, การจัดการ
สิ่งแวดล้ อม, กฏหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล, โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว, การอนุรักษ์ พลังงานในภาค
ขนส่ง, การจัดการสารเคมีอนั ตราย, การอบรมเชิงปฏิบตั ิการกรณีสารเคมีรั่วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื ้องต้ น
แก่พนักงาน อย่างทัว่ ถึง ในส่วนของการพัฒนาชุมชนนันได้
้ ทาการสานเสวนากับชุมชนเพื่อสอบถามปั ญหาและ
ความต้ องการของชุมชนและต่อมาได้ ส่งพนักงานเข้ าไปสอนการใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ กับชุมชนบ้ านควนจงและไป
ช่วยสร้ างสนามฟุตบอลให้ หมู่บ้านพรุ เ มาตามลาดับ จากนัน้ ได้ จัดทารายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวง
อุตสาหกรรมและได้ รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ปี 2555

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
- 93 -

บริ ษทั ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ต่อมาในปี 2556 บริ ษัทฯได้ ดาเนินการโครงการความรั บผิ ดชอบต่อสัง คมอย่างต่อเนื่ องและ
เข้ าร่วมโครงการองค์กรสร้ างสุข ( Happy Work Place ) กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับอีก 22 บริ ษัท
ในปี 2557 และได้ เป็ นตัวอย่างที่ดีในการตังกลุ
้ ่มออมทรัพย์ จดทะเบียนชื่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ เค.เอส.ที จากัด
ณ.วันที่ 31ธันวาคม 2563 มีสมาชิก 182 คน โดยมีทุนเรื อนหุ้นประมาณ 24 ล้ านบาทและได้ รับการประเมิน
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์และผู้สอบบัญชี ประจาปี 2563 ดังนี ้
- ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจาปี พ.ศ.2563 ได้ คะแนนสูงสุด คือ ดีเลิศ
- ผลการจัดระดับชันสหกรณ์
้
ประจาปี พ.ศ.2563 ได้ คะแนนสูงสุด คือ ชัน้ 1
- ผลการประเมินชันคุ
้ ณภาพการควบคุมภายในปี พ.ศ. 2563 ได้ คะแนนสูงสุด คือ ดีมาก
10.1.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่ อ CSR
ตลอดระยะเวลาการดาเนินการที่ผา่ นมา บริษัทฯไม่มีการดาเนินงานที่ถกู ตรวจสอบโดย
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ องในเรื่ องการฝ่ าฝื นกฎหมายในเรื่ องเกี่ยวกับหลักการทัง้ 8 ข้ อของ CSR แต่อย่างใด
10.1.4 CSR after process
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ.2563 นัน้
บริษัทจึงมีกิจกรรมน้ อยลงกว่าทุกปี ที่ผา่ นมา
แต่ทางบริษัทฯ ก็ได้ ดาเนินการกิจกรรมตามสถานการณ์ดงั นี ้
1. มอบผลิตภัณฑ์ก้ งุ แช่แข็งให้ แก่โรงพยาบาล จานวน 4 แห่ง ได้ แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาล
นาหม่อม โรงพยาบาลสงขลานคริ นทร์ โรงพยาบาลนาทวี และคลินิกหมอกาพล 1 แห่ง เพื่อเป็ น
ขวัญกาลังใจให้ เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลในการปฏิบตั หิ น้ าที่
2. ร่วมกับทางราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานในการดาเนินกิจกรรมกาหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติด เชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID) และการให้ ความรู้
ที่ถกู ต้ องแก่บคุ ลากรของบริษัทฯเพื่อให้ บคุ ลากรของบริษัทฯนาความรู้ที่ถกู ต้ องไปเผยแพร่ตอ่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะทาการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและจัดประชุมคณะทางานเพื่ อจัดทา
แผนงาน กิ จ กรรมและงบประมาณ ในวงเงิ นประมาณ 200,000 บาท โดยทุกปี จ ะมุ่ง เน้ นพัฒ นาเยาวชนและ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่ม วิส าหกิ จ ชุม ชนในอาเภอนาหม่อม รวมทัง้ ดาเนินกิ จ กรรมร่ วมกับภาครั ฐ
ที่ เ กี่ ยวข้ องกับสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติด เชือ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะขยายพืน้ ที่
ดาเนินการในจังหวัดสงขลาโดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และส่วนราชการอย่างต่อเนื่องต่อไป
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10.2 การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
- นโยบายการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทฯได้ ประกาศนโยบายต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และ
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้ มีมติทบทวนนโยบายต่อต้ านการ
ทุจริตคอร์ รัปชัน่ ตามที่คณะทางานโครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เสนอและอนุมตั ิประกาศใช้ มีผล
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็ นต้ นไป
- การดาเนินงาน ในปี 2563 มีดังต่ อไปนี ้
1. บริ ษัทฯ ได้ ยื่นเรื่ องขอเข้ าร่ วมการประกาศเจตนารมณ์ แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริตและได้ รับการอนุมตั แิ ล้ วเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561
2. ได้ มีประกาศแต่งตังคณะท
้
างานโครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ซึ่งประกอบด้ วยผู้บริ หาร
ระดับสูงเป็ นหัวหน้ าคณะทางาน
คณะทางานฯ ได้ ทาการประเมินความเสี่ยงการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่มีนยั สาคัญ โดยเน้ นกิจกรรม
และการจัดทารายการกับส่วนราชการ(หน่วยงานของรัฐ)ที่เกี่ยวข้ องรวม 3 หน่วยงานของรัฐ ต่อจากนันได้
้ จดั ทา
ขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงานในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงคอร์ รัปชั่น เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดการคอร์ รัปชัน่ ทัง้ 3
รายการ ดังนี ้
1. ความเสี่ยงจากการกระทาผิดพระราชบัญญัติการจราจรและการขนส่งทางบกเนื่องจาก
กิจกรรมการขนส่งสินค้ า
2. ความเสี่ยงจากการกระทาผิดกฎหมายกรมศุลกากร เนื่องจากกิจกรรมการเดินพิธีการศุลกากร
3. ความผิดตามพระราชบัญญัตกิ ารบริหารแรงงานต่างด้ าว เนื่องจากกิจกรรมการว่าจ้ างแรงงาน
3. บริษัทฯ ทาการฝึ กอบรมและประชาสัมพันธ์โครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ แก่พนักงาน
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ อง รวมทังเปิ
้ ดช่องทางการแจ้ งเบาะแสและข้ อร้ องเรี ยนการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
4. บริ ษัทฯได้ กาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ ยวกับการกากับดูแลและควบคุมดู แลเพื่อป้องกันและติดตาม
ความเสี่ยงจากการทุจริ ตคอร์ รัปชัน แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชั่นไว้ ใน คู่มือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชั่น และ ประธานกรรมการ ได้ ลงนามอนุมัติ เพื่อมีผล
ประกาศใช้ เริ่ มวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการทางานในทุกขัน้ ตอน เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกส่วนทุกระดับ ของบริษัทฯได้ ยดึ ถือปฎิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
- 95 -

บริ ษทั ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

(คูม่ ือมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซด์ของบริษัท www.kst-hatyai.com)
5. คณะทางานฯ ทาการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ 71 ข้ อ ที่กาหนด
โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการไทย(IOD)
6. บริษัทฯ เริ่มปฏิบตั งิ านต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ เต็มรูปแบบตังแต่
้ เดือนเมษายน 2562 เป็ นต้ นมา
และกาหนดให้ บริ ษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด สานักตรวจสอบภายในเข้ าตรวจสอบหลักฐานต่างๆ
7. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจ ารณาผลการตรวจสอบภายใน ด้ านการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ของบริ ษัทผู้ตรวจสอบภายใน และตรวจทวนสอบการดาเนินการตามที่ระบุในแบบประเมินตนเองแล้ ว
จึงลงนามรับรองแบบประเมินตนเองและนาเสนอประธานกรรมการลงนามอนุมตั ิ
8. บริษัทฯ ส่งแบบประเมินตนเองเพื่อขอรับการรับรองโครงการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562
และได้ รับประกาศ จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ ของภาคเอกชนไทย ได้ ลงมติรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

9. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯได้ รับแจ้ งมติการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต(CAC)ผ่านสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย(IOD) และกาหนด
วันรับมอบใบประกาศในงานพิธีมอบมอบประกาศนียบัตรแก่ผ้ ผู า่ นกระบวนการรับรอง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563
นับเป็ นเกียรติและความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
10.3 แนวทางการส่ งเสริมให้ เกิดการปฏิบัตติ ามจริยธรรมธุรกิจ
คณะทางานกากับ ดูแลกิ จ การที่ ดี ได้ ทบทวนจริ ยธรรมธุ รกิ จ พร้ อมปรั บปรุ ง ให้ เหมาะสมและเสนอ
ประธานกรรมการ ลงนามอนุมัติ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อมีผลประกาศใช้ เริ่ มวันที่ 25
กันยายน 2562 เป็ นต้ นไป ซึ่ง มี รายละเอี ยดแนวทางในการปฏิ บัติงานให้ กรรมการ ผู้บริ หาร พนักงานและ
บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ นามาใช้ เป็ นหลักในการปฏิบตั งิ าน เสมือนเป็ นวินยั อย่างหนึง่ ในเรื่ องดังต่อไปนี ้
1.จรรยาบรรณทางธุรกิจ ได้ แก่ การปฎิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสีย สิทธิมนุษยชน การปฏิบตั ิด้านแรงงาน
สิ่งแวดล้ อม การดาเนินงานอย่างเป็ นธรรม ผู้บริโภค การมีสว่ นร่วมและพัฒนาชุมชน
2.จรรยาบรรณของผู้บริหาร
3.จรรยาบรรณของพนักงาน
4.จรรยาบรรณต่อผู้ขายผู้ซื ้อและผู้รับจ้ างจัดการวัตถุดบิ
5.จรรยาบรรณต่อผู้รับเหมา/ผู้รับจ้ าง
6.จรรยาบรรณต่อผู้ขายวัสดุอปุ กรณ์และเคมีภณ
ั ฑ์
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พร้ อมทังบริ
้ ษัทฯส่งเสริ มให้ มีการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เป็ นการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียทุก
กลุม่ ตลอดจนนาไปสูก่ ารเติบโตอย่างยัง่ ยืนขององค์กร
บริ ษัทจัดให้ มีการปฐมนิเทศและอบรมให้ ความรู้ ตลอดจนติดตามการปฎิบตั ิ โดยกาหนดช่องทางการ
แจ้ งเบาะแส (Whistle blowing) ร้ องเรี ยน และรับฟั งความคิดเห็น สาหรับบุคคลภายนอกและพนักงาน สามารถ
แจ้ งเบาะแสและการข้ อร้ องเรี ยนการกระทาการผิดจรรยาบรรณ เป็ นช่องทางที่เข้ าถึงง่ายและเก็บความลับของ
ผู้ร้องเรี ยนอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯจะให้ ความคุ้มครองและความเป็ นธรรมกับผู้ร้องเรี ยนทุกกรณี
(จรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ (Code of Conduct) และช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแส (Whistle blowing) หรื อ
ข้ อร้ องเรี ยน (เผยแพร่ไว้ ในเว็บไซด์ของบริ ษัท www.kst-hatyai.com)
10.4 การดาเนินการตามนโยบายรั กษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO

ด้ ว ยบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ได้ รั บ อนุมัติส ถานภาพเป็ น ผู้ป ระกอบการผู้น าเข้ า ผู้ส่ง ออกระดับ
มาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร (AEO Reference) ลาดับที่ IF150 ตังแต่
้ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 และครบ
กาหนด 3 ปี ในวันที่ 15 ตุลาคม 2566
ในรายละเอียดการดาเนินการ บริษัทกาหนดนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO
ซึ่งระบุแนวทางในการปฏิบตั ิงานและธารงไว้ ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภัยของผู้ส่งออกระดับมาตรฐาน AEO
(Authorized Economic Operator) ที่กาหนดขึ ้นโดยองค์การศุลกากรโลก WCO(World Customs Organization)
เพื่อป้องกันการคุกคามและการก่อการร้ าย ในการจัดส่งสินค้ า และเพื่อป้องกันมิให้ มีการปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย
ยาเสพติด วัตถุระเบิด วัตถุชีวภาพ และเชื ้อโรค ปะปนไปกับผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป ที่มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ
มีรายละเอียดแนวทางปฎิบัติ ดังนี ้
1.ให้ ความสาคัญ กับ การตรวจสอบ การทวนสอบสิ นค้ า ตู้คอนเทนเนอร์ และรถลาก ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ มีวตั ถุแปลกปลอมจากการก่อการร้ าย ผ่านเข้ ามาตลอดการส่งมอบ
จนถึงมือลูกค้ าและต้ องใช้ ซีลล็อกตู้ที่มีความปลอดภัยสูงเป็ นไปตามมาตรฐาน ISOPAS 17712 ในการส่งออก
สินค้ า
2.จัดระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้ มงวด ด้ วยการตรวจตรา ตรวจสอบ พนักงาน ลูกค้ า ผู้รับเหมา
ผู้ขาย ผู้มาติดต่อ ตลอดจนยานพาหนะทุกชนิด ที่จะได้ รับอนุญาตเข้ า-ออกบริษัท และให้ รวมถึงพื ้นที่ควบคุม คือ
พื ้นที่จดั เก็บสินค้ าสาเร็ จรู ป พื ้นที่ขึ ้นตู้สินค้ า ผู้ที่จะเข้ าออกจะต้ องเป็ นผู้ที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้ โดยให้ ทุกคนถื อ
ปฏิบตั ติ ามกฎการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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3.กาหนดให้ มีนโยบายความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อควบคุมสิทธิการเข้ าถึงข้ อมูล การป้องกัน
การปลอมแปลง ข้ อมูลทางธุรกิจ การปกป้องการบุกรุกระบบสารสนเทศ และมีระบบอัตโนมัตใิ นการกาหนดให้ มี
การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านตามความถี่ที่เหมาะสม ตลอดจนกาหนดมาตรการลงโทษกรณีมีการฝ่ าฝื น หรื อละเมิด
สิทธิ์ ให้ เป็ นไปตามนโยบายสารสนเทศที่ กาหนดไว้
4.คานึงถึงความปลอดภัยในด้ านออกแบบ การก่อสร้ างอาคาร รอบรัว้ โรงงาน การติดตังแสงสว่
้
าง กล้ อง
วงจรปิ ด ที่ต้องสามารถป้องกันการบุกรุก การลักลอบกระทาความผิด การโจรกรรม และการก่อการร้ าย ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
5.ให้ ความรู้ ความตระหนักในการป้องกันการก่อการร้ ายกับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ พนักงาน ได้ เข้ าใจ
และร่วมเฝ้าระวังการคุกคาม และการก่อการร้ ายต่อสินค้ า
6.บริ หารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจในระบบการขนส่งและส่งออกสินค้ า ให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบการรักษา
ความปลอดภัยตามความปลอดภัยที่กาหนดขึ ้นโดยองค์การศุลกากรโลก(WCO)

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 การควบคุมภายใน
-

-

-

บริ ษัทได้ มีการกาหนดนโยบายและทิศทางดาเนินธุรกิจที่ชดั เจน สามารถวัดผลได้ เป็ นรู ปธรรม เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านและดูแลกิจการให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
บริ ษัทได้ มีการกาหนดโครงสร้ างผู้บริ หารที่เอื ้อต่อการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้
กาหนดให้ มีตาแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 33 ของกรรมการทังหมด
้
โดยกรรมการอิสระ
แต่ละท่านเป็ นผู้มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพแตกต่างกัน เพื่อถ่วงดุลอานาจและช่วย
พิจารณากลัน่ กรองให้ บริษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ อย่างราบรื่ น
บริ ษัทได้ มีการสอบทานงบการเงิน การควบคุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิ ดเผยข้ อมูลของ
รายการที่อาจมีข้อขัดแย้ งทางผลประโยชน์เพื่อความโปร่งใสในการดาเนินธุรกิจ
โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริ ษัทได้ ประเมิ นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมิ นของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ คณะกรรมการบริ ษั ท มี
ความเห็นว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มี ระบบการควบคุม ภายในที่ เหมาะสมและสามารถป้องกันความ
เสียหายของทรัพย์สินบริษัทที่อาจเกิดขึ ้นจากการที่ผ้ บู ริหารนาไปใช้ โดยมิชอบหรื อไม่มีอานาจเพียงพอ
และบริ ษัทได้ แนบสานาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเกี่ ยวกับความเพียงพอและการ
ปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุมภายในมาด้ วย (โปรดดูรายงานหน้ าถัดไป)
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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11.2 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการกาหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ โดยมีการกาหนดมาตรการ
ป้องกัน ควบคุม และจัดการความเสี่ยง ที่มีผลต่อการดาเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจที่สาคัญของบริ ษัทฯและ
บริ ษั ท ย่อ ย นอกจากนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ยัง สนับ สนุน และส่ง เสริ ม ให้ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานตระหนั กถึ ง
ความสาคัญของการบริ หารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยกากับดูแลให้ มีการ
ปฏิบตั ติ ามกฏหมายและข้ อกาหนดอย่างเคร่งครัด

11.3 ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน
บริ ษั ท ฯได้ ให้ ความส าคัญ ต่ อ ระบบควบคุ ม ภายในทัง้ ในระดับ บริ ห าร และระดับ ปฏิ บัติ ง านที่ มี
ประสิทธิ ภาพ จึงได้ กาหนดภาระหน้ าที่ อานาจการดาเนินการของผู้ปฏิ บตั ิง าน ผู้บริ หาร ไว้ เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯมี ฝ่ายตรวจสอบภายในทาหน้ าที่ ตรวจสอบเพื่ อ ให้ มั่นใจว่า การปฏิ บัติง านหลักและกิ จ กรรม
ทางการเงินสาคัญของบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้ อ ก าหนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ บริ ษั ท ฯ (Compliance Control) และเพื่ อ ให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมี ความเป็ นอิสระ สามารถทาหน้ าที่ ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที่
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 ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ ูตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่ง
บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด ได้ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน ตาแหน่งกรรมการผู้จดั การเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ ตู รวจสอบภายในของบริ ษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติของ บริ ษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด และนายทนงศักดิ์
ประดิษฐาน แล้ วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั กล่าว เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้ านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอุตสาหกรรมมาเป็ นเวลานาน
และได้ ผา่ นการอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ทังนี
้ ้การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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12. บุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมและรายการระหว่ างกัน
12.1 รายการระหว่ างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน
บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม กรรมการและผู้บริ หาร ที่มีนยั สาคัญน้ อยมาก
ส่วนที่มิได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังที่กล่าวต่อไปแล้ ว นอกเหนือจากนี ้บริ ษัทฯ ไม่
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกันได้ แก่บคุ คลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับกลุม่ บริษัทและบริ ษัทฯ
โดยการเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกันหรื อมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ กาหนดขึ ้นโดยใช้ ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก
รายละเอียดความสัมพันธ์ ที่กลุ่มบริ ษัทมีกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้ องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรื อเป็ น
กิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุม่ บริษัท มีดงั นี ้

ชื่อบริษัท

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food
Sdn.Bhd.

ประเทศ
ที่ตง/ั ้
สัญชาติ

ลักษณะความสัมพันธ์

มาเลเซีย

เป็ นบริ ษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้ อยละ 40
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12.2 นโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
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 ซึง่ อาจก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความโปร่งใส ความเป็ นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทีย มกัน
และเพื่อประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ จึงได้ กาหนดนโยบายการทารายการที่เกี่ยวโยงกันขึ ้น

นิยามที่เกี่ยวข้ อง
“รายการที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง การทารายการระหว่างบริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันของบริษัทจดทะเบียน
“บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน” หมายถึง บุคคลที่อาจทาให้ กรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบียน มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ในการตัดสินใจดาเนินงานว่าจะคานึงถึงประโยชน์ของบุคคลนัน้ หรื อประโยชน์สงู สุงของบริ ษัท
เป็ นสาคัญ บุคคลดังกล่าวได้ แก่
1. กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทจดทะเบียน ผู้ที่จะได้ รับการเสนอ
ให้ เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุม รวมทัง้ ผู้เกี่ ยวข้ องและญาติสนิทของบุค คล
ดังกล่าว
2. นิตบิ คุ คลใดๆ ที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมเป็ นบุคคลตาม(1)
3. บุคคลใดๆ ที่พฤติการณ์บง่ ชี ้ได้ วา่ เป็ นผู้กระทาการแทนหรื ออยูภ่ ายใต้ อิทธิพลของ(1) และ(2)
4. กรรมการของนิตบิ คุ คลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
5. คูส่ มรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของกรรมการตาม(4)
6. นิตบิ คุ คลที่บคุ คลตาม (4) หรื อ (5) มีอานาจควบคุมกิจการ
7. บุคคลใดที่กระทาการด้ วยความเข้ าใจหรื อความตกลงว่าหากบริ ษัททาธุรกรรมที่ให้ ประโยชน์ทาง
การเงินแก่บคุ คลดังกล่าว บุคคลดังต่อไปนี ้จะได้ รับประโยชน์ทางการเงินด้ วย
7.1 กรรมการของบริษัท
7.2 ผู้บริหารของบริษัท
7.3 บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริ ษัท
7.4 กรรมการของบุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการบริษัท
7.5 คูส่ มรส บุตร หรื อ บุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลตาม 7.1 ถึง 7.4
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ผู้บริ หาร หมายถึง ผู้จดั การ หรื อผู้ดารงตาแหน่งระดับบริ หาร 4 รายแรกต่อจากผู้จดั การลงมา
และผู้มีตาแหน่งเทียบเท่ารายการที่ 4 ทุกราย รวมถึงตาแหน่งในสายงานบัญชีหรื อการเงินที่
เป็ นระดับผู้จดั การฝ่ ายขึ ้นไปหรื อเทียบเท่า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หมายถึง ผู้ถือหุ้นทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้ อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของนิตบิ คุ คลนัน้ โดยนับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องด้ วย
ผู้ท่ีเกี่ยวข้ อง หมายถึง ผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลเกี่ยวโยง คืนบุคคลหรื อห้ างหุ้นส่วนตามมาตรา
258(1)-(7) ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบับเดิม ได้ แก่
(1) คูส่ มรส
(2) บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
(3) ห้ างหุ้นส่วนสามัญที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วน
(4) ห้ างหุ้นส่วนจากัดที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) เป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับ
ผิด หรื อจากัดความรับผิดรวมกันเกินกว่า 30%
(5) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนที่บคุ คลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ
(4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
(6) บริ ษัทจากัด หรื อบริ ษัทมหาชนที่บุคคลดังกล่าว รวมถึง (1) หรื อ (2) หรื อ (3) หรื อ
(4) หรื อ (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่า 30%
(7) นิตบิ คุ คลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
ที่มีอานาจจัดการในฐานะเป็ นผู้แทนของนิติบคุ คล
ผู้มีอานาจควบคุม หมายถึง บุคคลที่มีอานาจควบคุมกิจการ กล่าวคือ
• ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนสิทธิออก
เสียงทังหมดของนิ
้
ตบิ คุ คลนัน้
• ควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรื ออ้ อม หรื อไม่วา่ เพราะเหตุอื่นใด
• ควบคุมการแต่งตังหรื
้ อถอดถอนกรรมการตังแต่
้ กึ่งหนึ่งของกรรมการทังหมดไม่
้
ว่ า
โดยตรงหรื ออ้ อม
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ญาตสนิ ท หมายถึง บุคคลที่ มี ความสัม พันธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบีย 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 าที่บริษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทย่อยทาเป็ นปกติ เพื่อการประกอบ
ธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น การขายสินค้ า ซื ้อวัตถุดบิ ให้ บริการ เป็ นต้ น
2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็ นรายการที่ทาเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น
การว่าจ้ างขนส่งสินค้ า การว่าจ้ างทาโฆษณา สัญญาว่าจ้ างบริหาร เป็ นต้ น
3. รายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี เป็ นรายการเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุสญ
ั ญา
ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป เช่น การเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงาน เช่า
อาคารหรื อที่ดนิ เพื่อเป็ นคลังสินค้ า
4. รายการเกี่ ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ เป็ นรายการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ การให้ หรื อรับ
บริการ เช่น การซื ้อเครื่ องจักร ซื ้อเงินลงทุน ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ที่ดนิ การให้ สมั ปทาน
5. รายการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิ น การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืมเงิน
ค ้าประกัน การจ่ายค่าธรรมเนียมจากการใช้ วงเงินสินเชื่อของบุคคลที่เกี่ยวโยง การจ่ายค่าธรรมเนียมให้ กบั
บุคคลที่เกี่ยวโยงที่ค ้าประกันการกู้ยืม
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การป้ องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทฯตระหนักถึงความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่ งใสและเป็ นธรรม โดยคานึง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษัทฯเป็ นสาคัญ ดังนันจึ
้ งให้ ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็ นความขัดแย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ สาหรั บรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ก ารป้องกัน ความขัดแย้ ง ทางผลประโยชน์ ไว้
ดังต่อไปนี ้
1. กรรมการบริ ษัทฯ 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 คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ (แล้ วแต่กรณี)ตามหลักเกณฑ์
การทารายการเกี่ ยวโยงกัน ของประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนด และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริ ษัทฯ ต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของ
บริ ษัทฯซึ่งถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ต้องยึดถื อปฏิบัติอย่างเคร่ ง ครัด เพื่อให้ บริ ษัทฯเป็ นที่เชื่อถื อ และ
ไว้ วางใจของผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่ าย และจัดให้ มีการเผยแพร่ ข้อมูลความเข้ าใจในการถือปฏิบตั ิของ
พนักงานทัว่ ทังบริ
้ ษัทฯ

หลักการในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดหลักการในการเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อมุ่งให้ เกิดความโปร่งใสและเป็ นธรรม
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยมีหลักการดังนี ้
1. เป็ นรายการที่ ผ่า นกระบวนการอนุมัติที่ โ ปร่ ง ใสโดยกรรมการและผู้บ ริ หารด้ ว ยความรั บผิ ด ชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตโดยผู้มีสว่ นได้ เสียไม่มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ
2. เป็ นรายการที่กระทาโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้ มนั่ ใจได้ วา่ การทารายการเป็ นไปตามขันตอนที
้
่ถกู ต้ อง
4. มีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างครบถ้ วน ถูกต้ อง โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม
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การพิจารณาอนุมัตกิ ารทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. บริ ษั ท ฯก าหนดหลัก เกณฑ์ การพิจ ารณาขนาดของรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน ดัง นี ้ (ตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ)

1.1

ประเภทรายการธุ ร กิ จ ปกติ / รายการสนั บ สนุ น การค้ า ปกติ / การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ ระยะสัน้ และรายการเกี่ยวกับทรัพย์ สินหรือบริการ

▪

ระดับที่ 1 รายการขนาดเล็ก คือ รายการที่มีมลู ค่าน้ อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ล้ านบาท หรื อ
น้ อยกว่าหรื อเท่ากับร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

▪

ระดับที่ 2 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท แต่น้อยกว่า 20
ล้ านบาท หรื อ มากกว่าร้ อยละ 0.03 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ แต่น้อยกว่าร้ อยละ 3 ของ
สินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ

▪

ระดับที่ 3 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 20 ล้ านบาท หรื อ
มากกว่าร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะสูงกว่า

1.2

ประเภทรายการให้ หรือรับความช่ วยเหลือทางการเงิน

▪

ระดับที่ 1 รายการขนาดกลาง คือ รายการที่มีมูลค่าน้ อยกว่าหรื อเท่า 100 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

▪

ระดับที่ 2 รายการขนาดใหญ่ คือ รายการที่มีมลู ค่ามากกว่าหรื อเท่ากับ 100 ล้ านบาท หรื อ
ร้ อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิแล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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2. บริ ษัทฯกาหนดการอนุมตั ิตามขนาดรายการเกี่ยวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้ องดาเนินการ
ดังนี ้
อานาจการดาเนินการ
ประเภทรายการ
ขนาดเล็ก
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
1.รายการธุรกิจปกติ/
2.รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
-เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
-ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป

3.รายการเช่าหรื อให้ เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
4.รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรื อบริ การ
5.รายการให้ หรื อรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน
-ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่บคุ คลที่เกี่ยวโยง หรื อบริ ษัทที่
บุคคลที่เกี่ยวโยงถือหุ้น
มากกว่าบจ.ถือ
-ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริ ษัทที่บริ ษัทจดทะเบียนถือหุ้น
มากกว่าบุคคลที่เกี่ยวโยง
-รับความช่วยเหลือทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษัทอนุมตั ิหลักการโดยกาหนดกรอบให้ ฝ่ายจัดการดาเนินการ
ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
ฝ่ ายจัดการ และ
เปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
คณะกรรมการบริ ษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.

ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายจัดการ

คณะกรรมการบริ ษัท
(น้ อยกว่า 100 ล้ าน หรื อ
3%NTA แล้ วแต่จานวน
ใดจะต่ากว่า)
ฝ่ ายจัดการ

ฝ่ ายจัดการ

-

คณะกรรมการบริ ษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
คณะกรรมการบริ ษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัท
และเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ตลท.
ผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้น
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3. บริษัทฯกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทัว่ ไป ดังนี ้
▪ รายการธุรกิจปกติ หมายความว่า รายการทางการค้ าที่บริ ษัทจดทะเบียนหรื อบริ ษัทย่อย
กระทาเป็ นปกติเพื่ อประกอบกิจ การ ได้ แก่ การขายสินค้ า การซือ้ วัตถุดิบ การให้ บริ การ
รวมถึงรายการทางการค้ าของสถาบันการเงินส่วนที่ได้ รับอนุญาตจากหน่วยงานกากับดูแ ล
เป็ นการทั่วไป รายการประเภทนี เ้ ป็ น รายการที่ บริ ษัท ต้ องด าเนิน การเพื่ อประกอบธุ ร กิ จ
ถ้ าบริ ษัทฯทารายการดัง กล่ าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน บริ ษัทฯก็ ต้องกระทารายการแบบ
เดียวกันกับบุคคลอื่นอยูแ่ ล้ ว
▪

เงื่อนไขการค้ าทัว่ ไป หมายความว่า เงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึง่ รวมถึงเงื่อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขดังนี ้
- ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทจดทะเบียนหรื อบริษัทย่อยได้ รับหรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- ราคาและเงื่ อนไขที่ บริ ษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ ว่าผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ ในลัก ษณะ
ทานองเดียวกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป

ขัน้ ตอนการนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัตขิ องฝ่ ายจัดการ
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายจัดการจะเป็ นผู้พิจารณาตัดสินใจ
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯได้ กาหนดไว้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อให้
คณะกรรมตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบรายการ
ข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัท นอกจากนี ้ ต้ องดาเนินการให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ า
ทารายการไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม
2. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายที่เป็ นต้ นเรื่ องต้ องนาเสนอ
รายละเอียดความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบทาความเห็น
เกี่ยวกับรายการดังกล่าว ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท โดยต้ องดาเนินการให้ ผ้ มู ีส่วนได้ เสียในการ
ตกลงเข้ าทารายการไม่เข้ าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม และให้ มีการพิจารณาก่อนเข้ าทา
รายการ
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3. รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัตขิ องผู้ถือหุ้น
กรณีที่เป็ นการทารายการที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ให้ ฝ่ายที่เป็ นต้ นเรื่ องนาเสนอรายละเอียด
ความจาเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อน
นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท เพื่อขอความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
เข้ าทารายการ โดยจะต้ องมี ข้อมูล เพี ยงพอต่อการตัดสิ นใจ ตามที่ กาหนดในหลักเกณฑ์ ของประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนฯ กาหนด และต้ องแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุคคลที่เกี่ยวโยงซึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงด้ วย

12.3

ความจาเป็ น และเหตุผลของรายการระหว่ างกัน

บริษัทฯได้ ดแู ลให้ การทารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล คานึงถึงผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของบริ ษัท
ฯเป็ นสาคัญ และจะเป็ นไปตามข้ อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล นอกจากนี ้ รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น จะได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะสอบทานการทารายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้ รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดที่เกี่ ยวข้ อง และหากรายการใดกระทากับผู้มีส่วนได้ เสียกับ
ผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนันจะไม่
้
ใช้ สิทธิออกเสียงในที่ประชุม
บริษัทฯเข้ าทารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริ ษัทย่อยหรื อบริ ษัทร่วม กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องเป็ นไปเพื่อการประกอบกิจการที่เป็ นธุรกิจปกติ และสนับสนุนธุรกิจปกติของบริ ษัท ฯ ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป
บริ ษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม ซึ่งได้ เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ ว นอกเหนือจากนี ้บริษัทฯ ไม่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกันกับบุคคลอื่นๆ ที่อาจ
เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
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12.4

รายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ ในระหว่ างปี 2563

การส่ งพนักงานต่ างด้ าวไปปฏิบัตงิ านที่ บริษัท โชติวัฒน์ อุตสาหกรรมการผลิต จากัด
ในระหว่ างปี 2563
รายการ
รายละเอียด
วันที่ทานิตกิ รรม
ครัง้ ที่ 1 วันที่ 9-20 เมษายน 2563
ครัง้ ที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ครัง้ ที่ 3 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 20 มิถนุ ายน 2563
ครัง้ ที่ 4 วันที่ 21 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2563
ชื่อคูส่ ญ
ั ญาของบริษัท
บริษัท โชติวฒ
ั น์อตุ สาหกรรมการผลิต จากัด
คาอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของ ผู้วา่ จ้ างตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ างให้ นาพนักงานต่างด้ าวเข้ ามาทางานในไลน์ผลิต
สินทรัพย์/บริ การ
ครัง้ ที่ 1 จานวน 100 คน รวมเพศชายและเพศหญิง
ครัง้ ที่ 2 จานวน 99 คน รวมเพศชายและเพศหญิง
ครัง้ ที่ 3 จานวน 92 คน รวมเพศชายและเพศหญิง
ครัง้ ที่ 4 จานวน 92 คน รวมเพศชายและเพศหญิง
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกันการทา คุณอัจฉรา โชติวฒ
ั นะพันธุ์ ผู้ลงนามผูกพัน (ในฐานะของผู้วา่ จ้ าง) ในสัญญากับบริษัทฯ เป็ น
กิจกรรม
น้ องสาวของคุณเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์ และเป็ นน้ องสาวคุณสมนึก โชติวฒ
ั นะพันธุ์
กรรมการผู้มีอานาจของบริ ษัทฯ (ในฐานะของผู้รับจ้ าง)
วัตถุประสงค์
เพื่อทางานในไลน์ผลิต เช่น ปอกปลา และแพ็คกิง้
ขนาดรายการ

ค่าบริ การรับจ้ าง
ครัง้ ที่ 1 จานวน 100 คน จานวนเงินรวมภาษี มลู ค่าเพิม่ 7% เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 406,781.90 บาท
ครัง้ ที่ 2 จานวน 99 คน จานวนเงินรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,084,410.76 บาท
ครัง้ ที่ 3 จานวน 92 คน จานวนเงินรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,077,728.61 บาท
ครัง้ ที่ 4 จานวน 92 คน จานวนเงินรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 712,916.39 บาท

ความคิดเห็นของฝ่ ายจัดการ
บริษัทเกี่ยวกับการตกลงรับจ้ าง
ทารายการโดยระบุถึงความ
สมเหตุสมผล

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้
ลูกค้ ากลุม่ ต่างประเทศชะลอการซื ้อสินค้ า และบริ ษัทชะลอการผลิตสินค้ า ดังนันเพื
้ ่อให้
พนักงานต่างด้ าวรายวันมีรายได้ และยังคงอยูภ่ ายในประเทศไทย จึงให้ ไปปฏิบตั งิ านที่
บริษัท โชติวฒ
ั น์อตุ สาหกรรมการผลิต จากัด
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12.5

แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

รายการระหว่างกัน ของบริ ษัทฯกับบริ ษัท ย่อย หรื อบริ ษัทร่ วม ที่ จ ะเกิ ดขึน้ ในอนาคต จะไม่มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากในปัจจุบนั
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
13.1

งบแสดงฐานะทางการเงินย้ อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

สินทรั พย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่ น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

5,620,770
69,815,556
509,948,920
585,385,246

1,509,953
41,915,208
711,049,780
754,474,941

12,443,215
86,032,366
798,481,244
896,956,825

42,176,566
69,976,000
50,000
263,569,314
17,390,364
55,768,220
5,171,478
24,948,663
1,497,700
480,548,305
1,065,933,551

42,176,566
69,976,000
50,000
259,651,738
17,390,364
4,559,489
26,903,115
142,172
420,849,444
1,175,324,385

42,176,566
69,976,000
50,000
223,804,129
17,390,364
1,918,412
38,643,554
137,002
394,096,027
1,291,052,852

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
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งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี - สุทธิ
โบนัสค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
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
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

216,720,000
60,639,194

329,560,000
34,453,675

212,860,000
74,068,388

6,154,398
1,369,781
284,883,373

364,013,675

11,626,745
298,555,133

50,069,674

-

-

37,576,201
87,645,875
372,529,248

43,663,117
43,663,117
407,676,792

81,999,845
81,999,845
380,554,978

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
454,904,303
693,404,303
1,065,933,551

7,500,000
529,147,593
767,647,593
1,175,324,385

7,500,000
671,997,874
910,497,874
1,291,052,852
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งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท

2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
บาท
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขั ้นต้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท
ร่ วมในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถกู จัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไร
หรือขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิ จากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)

บาท

1,653,581,539

บาท

(63,430,851)
3,531,413
83,971,200
7,509,373
(17,082,227)
(79,141,950)
(4,547,773)
(69,190,815)
(2,574,057)
(71,764,872)

2,276,067,433
32,038,536
(2,305,953,789)
(26,638,726)
(24,486,546)
8,642,838
5,817,844
(23,427,237)
(89,001,092)
(13,500,000)
(7,897,146)
(143,851,339)
(9,192,140)
(153,043,479)

1,857,488,062
24,653,298
(1,760,052,630)
(20,495,967)
101,592,763
14,269,451
3,591,203
(22,341,393)
(72,600,339)
(3,876,632)
20,635,053
(3,254,141)
17,380,912

-

-

-

(3,098,022)

12,741,497

(910,637)

619,604
(2,478,418)
(74,243,290)

(2,548,299)
10,193,198
(142,850,281)

182,127
(728,510)
16,652,402

(9.57)
7,500,000

(20.41)

2.32

7,500,000

7,500,000

5,216,891

(1,717,745,150)
(4,484,131)
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคาร เครื่ องจักร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่ น
โบนัสค้ างจ่าย
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษี เงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์ สนิ
เงินสดรับเงินปั นผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(71,764,872)

(153,043,479)

17,380,912

2,574,057
38,819,462
4,547,773
7,095,603
(49,835)
(4,141,977)
(1,791,570)
(83,971,200)

9,192,140
31,114,971
13,500,000
7,897,146
22,172,275
(507,892)
(316,718)
8,603,318
(535,864)
-

3,254,141
27,175,143
3,876,632
8,543,405
46,457
(425,874)
(481,265)
-

(108,682,559)

(61,924,103)

59,369,551

(27,791,963)
205,242,837
(1,355,528)

44,642,663
78,828,146
(5,170)

23,588,388
(143,302,158)
(26,480)

26,706,311
1,369,781
95,488,879
(107,220)
(16,280,540)
79,101,119

(42,520,220)
(11,626,745)
7,394,571
(17,613)
(47,767,507)
(40,390,549)

45,966,831
9,007,631
(5,396,237)
(2,284)
(8,164,684)
(13,563,205)

(39,407,311)
(4,035,671)
(1,494,537)
3,581,039
83,971,200
42,614,200

(80,717,515)
(1,673,426)
2,482,726
390,039
(79,518,179)

(42,032,281)
(1,171,399)
862,050
(42,341,630)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคื นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

3,575,479,232
(3,688,319,232)
(4,765,022)
(117,605,022)

4,768,910,000
(4,652,210,000)
(7,724,534)
108,975,466

2,571,510,000
(2,494,480,000)
(3,864,970)
(8,876,460)
64,288,570

เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

4,110,817
1,509,953
5,620,770

(10,933,262)
12,443,215
1,509,953

8,383,735
4,059,480
12,443,215
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

สินทรั พย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่ น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน

58,496,787
86,552,860
540,662,455
685,712,102

2,859,494
106,923,923
828,828,232
938,611,649

15,886,259
85,846,049
1,447,753,660
1,549,485,968

130,417,045
50,000
263,569,314
17,390,364
55,768,220
5,171,478
24,948,663
1,497,700
498,812,784
1,184,524,886

128,924,500
50,000
263,498,013
17,390,364
4,599,802
28,110,335
142,172
442,715,186
1,381,326,835

129,152,935
50,000
249,382,607
17,390,364
1,977,370
43,488,174
137,002
441,578,452
1,991,064,420

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2561
(ปรั บปรุ งใหม่ )
บาท

2562

บาท

บาท

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ ปี - สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
โบนัสค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทที่ถึง
กาหนดชาระในหนึง่ ปี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
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
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น

216,720,000
61,754,761

347,330,000
34,472,792

691,230,000
71,705,780

6,154,398

-

-

405,690
1,414,117
286,448,966

381,802,792

11,861,461
774,797,241

50,069,674

-

-

37,576,201
87,645,875
374,094,841

44,043,884
44,043,884
425,846,676

82,516,873
82,516,873
857,314,114

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
608,724,122
(36,837,273)
810,386,849
43,196
810,430,045
1,184,524,886

7,500,000
758,894,757
(41,982,581)
955,412,176
67,983
955,480,159
1,381,326,835

7,500,000
929,211,409
(34,040,847)
1,133,670,562
79,744
1,133,750,306
1,991,064,420
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2561

2562

(ปรับปรุงใหม่ )
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วม
ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทร่ วม
ในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
การแบ่งปันขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)

บาท

บาท

บาท

1,671,294,288
5,216,891
(1,711,818,686)
(4,484,131)
(39,791,638)
5,499,476
16,446,629
(35,358,174)
(82,436,498)
(3,652,763)
(4,613,959)
(143,906,927)
(3,781,277)
(147,688,204)

2,474,789,316
32,038,536
(2,509,984,388)
(26,638,726)
(29,795,262)
17,399,197
7,453,369
(52,097,764)
(92,406,688)
(13,500,000)
7,713,298
(12,622,910)
(167,856,760)
(12,824,598)
(180,681,358)

3,147,396,454
24,653,298
(3,011,910,631)
(20,495,967)
139,643,154
26,932,857
8,951,958
(74,805,712)
(132,550,212)
(30,000,000)
10,975,602
(11,398,409)
(62,250,762)
(654,437)
(62,905,199)

5,145,308

(7,941,734)

(4,356,015)

(3,098,022)

12,906,185

930,826

619,604
2,666,890
(145,021,314)

(2,553,240)
2,411,211
(178,270,147)

126,883
(3,298,306)
(66,203,505)

(147,692,217)
4,013
(147,688,204)

(180,668,985)
(12,373)
(180,381,358)

(62,862,275)
(42,924)
(62,905,199)

(145,025,327)
4,013
(145,021,314)

(178,258,386)
(11,761)
(178,270,147)

(66,161,796)
(41,709)
(66,203,505)

(19.69)

(24.09)

(8.38)

7,500,000

7,500,000

7,500,000
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับปรุ งกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิม่ ขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิม่ ขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่ น
โบนัสค้ างจ่าย
เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษี เงินได้ ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์ สนิ
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(147,688,204)

(180,681,358)

(62,905,199)

3,781,277
40,659,072
(30,000,000)
4,613,959
7,120,526
(236,498)
(12,058,511)
19,799,786
3,652,763

12,824,598
34,966,810
13,500,000
12,622,910
22,200,703
(913,993)
(316,718)
1,008,818
(1,150,678)
(7,713,298)

654,437
41,185,668
30,000,000
11,398,410
39,939,693
46,457
(6,595,461)
(3,240,212)
(10,975,602)

(110,355,830)

(93,652,206)

39,508,191

26,163,285
300,224,288
(1,355,528)

(20,145,876)
617,916,609
(5,170)

103,571,231
(50,868,920)
(16,880)

22,315,003
1,414,117
238,405,335
(107,551)
(16,280,540)
222,017,244

(39,578,804)
(11,861,460)
452,673,093
(18,005)
(47,767,507)
404,887,581

12,747,218
7,754,276
112,695,116
(2,284)
(87,601,203)
25,091,629

(39,407,311)
(4,035,671)
(1,494,537)
14,036,660
(30,900,859)

(80,717,515)
(1,673,426)
20,996,547
390,039
(61,044,355)

(49,461,906)
(1,232,902)
14,291,764
(36,403,044)
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งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
หน่ วย : บาท
2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายคื นเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี ้ย
เงินสดจ่ายเงินปั นผลส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ ้นปี

3,735,109,232
(3,865,719,232)
(4,840,292)
(28,800)
(135,479,092)

6,539,800,000
(6,883,700,000)
(13,009,991)
(356,909,991)

5,758,640,000
(5,718,220,000)
(11,026,296)
(8,876,460)
20,517,244

55,637,293
2,859,494
58,496,787

(13,026,765)
15,886,259
2,859,494

9,205,829
6,680,430
15,886,259
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อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
2563

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่ )

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขั ้นต้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนิ นงาน(EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้ นงวดกับปลายงวด
กาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ (EBIT)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.05
0.26
0.24
29.69
12
1.56
231
20.05
18
225

2.07
0.12
(0.12)
29.42
12
2.54
142
35.27
10
144

3.00
0.33
(0.06)
19.24
19
2.17
166
30.74
12
172

%
%
%
%
%
%

(3.82)
(3.90)
(4.45)
(122.37)
(4.30)
(9.82)

(1.06)
(5.89)
(6.15)
29.71
(6.59)
(18.24)

5.40
1.30
0.88
(55.33)
0.91
1.92

%
%
เท่า

(6.40)
(12.59)
1.49

(12.41)
(50.44)
1.88

1.42
20.63
1.56

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.51
(12.65)
(0.02)
0

0.49
(17.22)
(0.03)
0

0.42
6.32
0.01
51.07
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อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินรวม
2563

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่ )

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขั ้นต้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาคในการดาเนิ นงาน(EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลีย่ ระหว่างต้ นงวดกับปลายงวด
กาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ (EBIT)

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.39
0.51
0.66
17.33
21
1.27
285
18.01
20
286

2.46
0.29
0.70
26.01
14
1.22
296
26.06
14
297

2.00
0.13
0.03
23.04
16
1.64
220
35.57
10
226

%
%
%
%
%
%

(2.37)
(8.31)
(8.54)
(159.39)
(8.70)
(16.73)

(1.19)
(6.19)
(7.04)
(260.82)
(7.14)
(17.30)

4.40
(1.60)
(2.06)
(49.34)
(1.96)
(5.37)

%
%
เท่า

(11.51)
(40.61)
1.32

(10.72)
(56.82)
1.50

(3.11)
(8.19)
1.59

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.42
(28.37)
(0.04)
0

0.41
(12.30)
(0.03)
0

0.73
(4.46)
(0.01)
(14.11)
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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
สาหรับ ในปี 2563 ความสามารถในการจัด จ าหน่ายของบริ ษั ท ฯและบริ ษัท ย่อยฯลดลง อัน เนื่ องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ บริษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ
เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้ อุปสรรคในการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะ
สหภาพยุโรป ที่มีการ Lockdown ประเทศทาให้ ไม่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ ในช่วงเวลาหนึ่ง
สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ
มีรายได้ จากการขายรวม 1,671 ล้ านบาทและรายได้ จากการให้ บริการ 5 ล้ านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้
จากการขายรวม 2,475 ล้ านบาท และรายได้ จ ากการให้ บริ การ 32 ล้ านบาท ซึ่งลดลงกว่า 830 ล้ านบาท หรื อ
ประมาณ 33% ด้ านต้ นทุนขายในปี 2562 มีต้นทุนการขายรวม 1,712 ล้ านบาทและต้ นทุนบริการ 4 ล้ านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,510 ล้ านบาทและต้ นทุนบริการ 27 ล้ านบาท หรือลดลงประมาณ
32% จะเห็นได้ วา่ รายได้ ของบริษัทลดลงมากกว่าต้ นทุนเนื่องจากบริษัทยังคงมีต้นทุนคงที่จานวนหนึ่ง ทาให้ บริษัทมี
ขาดทุนขันต้
้ นจานวน 40 ล้ านบาทในปี 2563 จากเดิมที่มีขาดทุน ขันต้
้ น 30 ล้ านบาทในปี 2562 ทาให้ ในปี 2563
บริษัทมีขาดทุนสุทธิจานวน 148 ล้ านบาท จากเดิมในปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิจานวน 180 ล้ านบาทซึ่ง
อย่างไรก็ตามการที่บริษัทฯพยายามอย่างเต็มที่ให้ ยงั คงรักษาระดับยอดขายไว้ จากทัง้ กลยุทธ์ทางการตลาด
และความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงพยายามระบายสินค้ าคงเหลือให้ ได้ ในปริมาณที่เพิ่มขึ ้นเพื่อลดต้ นทุนการเก็บ
รักษา การปรับโครงสร้ างองค์กรภายใน รวมทังบริ
้ ษัทยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ ดี ส่งผลให้ รายได้ ตามส่วน
ดาเนินงานของกลุม่ บริษัทมีข้อมูลดังนี ้
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

เอเชีย
2563
2562
1,015,924 1,399,569
1,040,185 1,407,503
(24,261)
(7,934)

ยุโรป
2563
2562
543,371 1,025,616
556,654 1,063,873
(13,283)
(38,257)

อเมริ กา
2563
2562
21,521
21,272
21,863
21,470
(342)
(198)

แอฟริ กา
2563
-

2562
1,858
1,894
(36)

ประเทศไทย
2563
2562
95,695
58,512
97,601
41,882
(1,906)
16,630
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บริษัทฯมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการกระจายสินค้ า โดยหันมาสนใจการตลาดภายในประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการ
จ าหน่ายสิน ค้ าอีก ทางหนึ่ง ซึ่งได้ ผลเป็ น ที่น่าพอใจสาหรับกลยุทธ์ ในการขายครัง้ นี ้ ถึ งแม้ ว่าในปี 2563 มีผลการ
ดาเนินงานขาดทุนขันต้
้ นในประเทศ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ทาให้ บริษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท
ทาการตลาดในประเทศมากขึ ้นนันเพื
้ ่อป้องกันความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความ
ผันผวนทังในด้
้ านราคาและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงสถานการณ์เหตุการณ์จากโรคระบาด บริษัท
ฯยังเชื่อมัน่ ว่ากลยุทธ์ดงั กล่าวสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศให้ กบั บริษัทฯได้ อย่างต่อเนื่อง
ส่วนการตลาดในต่างประเทศนัน้ ทังด้
้ านตลาดเอเชียและยุโรป ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกัน จึงทาให้ ยอดขายลดลงเปรียบเทียบกับปี 2562
ในด้ านของงบการเงิน เหตุการณ์ที่สาคัญที่ปรากฏในหน้ ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2563
ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เนื่องจากการใช้ ข้อมูลจาก
งบการเงินของบริ ษั ทร่วมในต่างประเทศที่ยังมิได้ ต รวจสอบโดยผู้สอบ โดยกล่าวไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญ ชี รับ
อนุญาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขคือ
“งบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมในต่างประเทศที่ได้ รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากงบการเงินของ
บริษัทร่วมในต่างประเทศนัน้ ซึ่งยังมิได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงิน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจานวนเงิน 130.42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 11.01 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
รวม และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนัน้ ในงบการเงินรวมสาหรับปี
สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 มีจ านวนเงิ น 3.65 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.47 ของขาดทุน รวม ข้ าพเจ้ าจึงไม่
สามารถตรวจสอบเพื่อให้ เป็ นที่พอใจในยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวได้ ”
จากเหตุการณ์ข้างต้ นบริษัทฯตระหนักในเรื่องดังกล่าว ได้ มีการเสนอไปยังบริษัทร่วมฯถึงความเป็ นไปได้ ที่จะใช้
ผู้สอบบัญ ชี รายเดี ย วกัน ทางบริ ษั ท ร่ วมฯก าลัง อยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณาซึ่งจะต้ องน าเสนอในที่ ป ระชุม ข อง
คณะกรรมการบริ ษัทร่วมฯ สาหรับที่ผ่านมาทางบริ ษัทร่วมชีแ้ จงว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทร่วมเป็ นผู้สอบบัญชีที่มี
ความรู้ ความสามารถเป็ นที่น่าเชื่อถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมาตรฐานในการสอบบัญชีตามที่กฎหมายประเทศ
มาเลเซียกาหนด และบริษัทฯเองก็ไม่มีอานาจควบคุมเพียงพอที่จะเป็ นผู้คดั เลือกผู้สอบบัญชีชองบริษัทร่วมได้
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นอกจากนัน้ ผู้สอบบัญชียังมีการรายงานเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ โดยเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคือ
เรื่องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีได้ นาเรื่ องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี ้ ยกเว้ นเรื่ องที่ได้ อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขของผู้สอบบัญชี โดยเรื่องสาคัญที่ผ้ สู อบรายงานมีดงั นี ้
มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
“บริ ษั ท มีสินค้ าคงเหลือแสดงในราคาทุน หรื อมูลค่าสุท ธิที่ จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 540.66 ล้ านบาท และ 509.95 ล้ านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จ การ ตามลาดับ ข้ าพเจ้ าให้ ความสาคัญกับ สินค้ าคงเหลือเนื่ องจากวิธีก ารคานวณต้ นทุนของสิน ค้ าสาเร็จรูป
คงเหลือมีความซับซ้ อนและการพิจารณาการคานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือใช้ การประมาณการ
มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับ ซึ่งผู้บริหารต้ องใช้ ดลุ ยพินิจอย่างมากในการประมาณการ”
สิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
“บริ ษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวนเงิน 9.18 ล้ านบาท ในงบการเงิน การใช้ ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีดงั กล่าวขึ ้นอยู่กบั
ผลการดาเนินงานและการวางแผนกาไรทางภาษี ในอนาคตของบริษัท ซึ่งฝ่ ายบริหารต้ องกาหนดข้ อสมมติฐานและใช้
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการในเรื่องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริษัทจะมีกาไรทางภาษี ที่เพียงพอที่จะ
ใช้ ประโยชน์จากขาดทุนทางภาษี ”

2. ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
ภาพรวมสาหรับผลการดาเนินงานรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ดังนี ้
หน่ วย : ล้านบาท

2563
1,671
5
(1,712)
(4)
(40)
-2.39%
(148)
-8.83%

รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น(%)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ตอ่ ยอดขาย(%)

2562
2,475
32
(2,510)
(27)
(30)
-1.20%
(181)
-7.22%
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2.1 รายได้ จากการขาย

สาหรับในปี 2563 ความสามารถในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ยังคงรักษาลูกค้ าได้ ดีและ
สร้ างยอดขายได้ ตอ่ เนื่องถึงแม้ วา่ จะมียอดขายลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ทาให้ บริ ษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทาง
การเงิน สาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ
มีรายได้ จากการขายรวม 1,671 ล้ านบาทและรายได้ จากการให้ บริการ 5 ล้ านบาท เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีรายได้
จากการขายรวม 2,475 ล้ านบาท และรายได้ จากการให้ บริการ 32 ล้ านบาท ซึ่งลดลงกว่า 830 ล้ านบาท

2.2 รายได้ อ่ ืน

รายได้ อื่ น ในปี 2563 เพิ่ ม ขึน้ เมื่อ เปรี ย บเที ย บกับ ปี 2562 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อยการขายทรัพ ย์ สิน ให้ กับ
บุคคลภายนอกจานวนเงินรวม 10.45 ล้ านบาท รายการดังกล่าวได้ รับชาระเงินและโอนกรรมสิทธิ์แล้ วในปี 2563
บริ ษัทย่อยได้ บันทึกกาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน จานวนเงิน 8.37 ล้ านบาท (สุทธิจากการกลั บค่าเผื่อด้ อยค่า
ทรัพย์สิน 30 ล้ านบาท)

2.3 ต้ นทุนขาย ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ต้ นทุนขายในปี 2563 มีต้นทุนการขายรวม 1,712 ล้ านบาทและต้ นทุนบริการ 4 ล้ านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2562 มีต้นทุนจากการขายรวม 2,510 ล้ านบาทและต้ นทุนบริการ 27 ล้ านบาท หรือลดลงประมาณ 32% สอดคล้ อง
กับรายได้ จากการขาย
ต้ นทุนในการจัดจาหน่ายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 สอดคล้ องกับรายได้ จากการขายเช่นเดียวกัน
ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร ในปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯมีมติให้ หยุด
การผลิตสินค้ าที่โรงงานของบริ ษัทในจังหวัดระนอง และย้ ายการผลิตสินค้ ามาที่โรงงานของบริ ษัทใหญ่ในจังหวัด
สงขลาแทน โดยการหยุดดาเนินการของโรงงานจังหวัดระนอง (ปี 2562) นัน้ ฝ่ ายบริหารพิจารณาความสมเหตุสมผล
ทังในด้
้ านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้ นทุน ซึ่งทาให้ มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2562 ประมาณ
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31.57 ล้ านบาท จากการตังค่
้ าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์ จานวน 13.50 ล้ านบาท และการบันทึกผลประโยชน์พนักงาน
ที่บนั ทึกไว้ ไม่เพียงพอในอดีตจานวน 18.07 ล้ านบาท
ส่วนค่าใช้ จ่ายในด้ านอื่น นัน้ มีย อดใกล้ เ คี ยงกับ ปี ที่ ผ่านมาเช่น เดี ย วกัน เนื่ องจากบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อย
สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายให้ มีความเหมาะสมตามสถานการณ์
2.4 ต้ นทุนทางการเงิน
ต้ นทุนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯนันเกิ
้ ดจากการกู้ยืมมาเพื่อการดาเนินงาน ซึ่งในปี 2563 ต้ นทุน
ทางการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการชะลอการผลิตในปี 2563 สอดคล้ องกับที่บริษัทมีเงินกู้ยืม
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินลดลงตามไปด้ วย
2.5 กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในปี 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ 5 ล้ านบาท กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ ้นนัน้ เนื่องจากสินค้ าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯจาหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ และบริษัทฯและบริษัท
ย่อยยังเน้ นการป้องกันผลกระทบจากการผันแปรของค่าเงินโดยการทาสัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศ
2.6 กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT)
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯนันมี
้ ขาดทุนจากการดาเนินงานรวม 139 ล้ านบาทในปี 2563 และ 155 ล้ านบาทในปี
2562 สาเหตุหลักมาจากในปี 2563 มียอดขายลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
โคโรนา 2019 ( COVID-19) ทาให้ บริ ษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทาง
การเงิน ซึ่งมีผลทาให้ ขาดทุนขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท แต่ในปี 2562 บริ ษัทฯมีมติให้ หยุดการผลิตสินค้ าที่โรงงาน
ของบริ ษัทในจังหวัดระนอง และย้ ายการผลิตสินค้ ามาที่โรงงานของบริ ษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน โดยการหยุด
ดาเนินการของโรงงานจังหวัดระนอง (ปี 2562) นัน้ ฝ่ ายบริหารพิจารณาความสมเหตุสมผลทังในด้
้ านการบริหารงาน
รวมถึงการบริหารต้ นทุน ซึ่งทาให้ มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในปี 2562 ประมาณ 31.57 ล้ านบาท จากการตัง้
ค่าเผื่อการด้ อยค่าสินทรัพย์ และการบันทึกผลประโยชน์พนักงานที่บนั ทึกไว้ ไม่เพียงพอในอดีต
จากผลประกอบการที่ ผ่านมาบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อยฯ ทราบดี ปั ญ หาการขาดแคลนวัต ถุดิ บ และสภาพ
ตลาดโลกที่ถดถอย จึงทาให้ ต้องระมัดระวังในด้ านควบคุมต้ นทุนการผลิต การสร้ างกลยุทธ์ในการบริหารวัตถุดิบ และ
ควบคุมค่าใช้ จ่ายต่างๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้ านบริหารการตลาดทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ มากขึ ้น ดังนัน้
การพิจารณาการปิ ดโรงงานที่จงั หวัดระนองจึงเป็ นแผนและกลยุทธ์อย่างหนึง่ ในการบริหารการผลิตรวมถึงการบริหาร
ต้ นทุนด้ วย
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2.7 ผลตอบแทนต่ อผู้ถือหุ้นและการจ่ ายเงินปั นผล
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอตั ราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นติดลบร้ อยละ16.73 ในปี 2563 และ 17.30 ในปี 2562
อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ บริษัทต้ องลดราคา
ขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ทาให้ ในปี 2563-2562 คณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้ มีมติให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีสินทรัพย์รวมจานวน 1,184.52 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2562 จานวน 196.80 ล้ าน
บาท และมีอตั ราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้ อยละ 11.51 โดยสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

การบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ ้น 55.64 ล้ านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่
ได้ มาจากการดาเนินงานบริ ษัทมีกระแสเงินสดเป็ นบวกถึง 238.41 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่
ได้ รับจากการระบายสินค้ าคงเหลือที่คงค้ างออกขายอย่างเป็ นสาระสาคัญซึ่งจะเห็นได้ จากบริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือ
ลดลง 288.17 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการบริหารสินค้ าคงคลังเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ
อย่างไรก็ตามในปี 2563 กระแสเงินสดส่วนใหญ่นาไปเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และ
ซื ้อวัตถุดิบเพื่อบริหารวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อการผลิตทังยอดสั
้
ง่ ซื ้อในปัจจุบนั และในอนาคต เพื่อป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวบริษัทได้ คานึงการระบายสินค้ าออกไปขายและสถานที่จดั เก็บที่ทาให้ มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเป็ นสาคัญ
ลูกหนีก้ ารค้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีลกู หนีก้ ารค้ าคงเหลือจานวน 86.55 ล้ านบาท ลดลง
ประมาณ 20.37 ล้ านบาทจากปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนี ้เฉลี่ยของบริษัทอยู่ที่ 20 วัน ซึ่งมากกว่าปี 2562
ที่ 14 วัน อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯยังคงให้ ความสาคัญต่อการติดตามหนีอ้ ย่างสม่าเสมอรวมทัง้ การ
วิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกค้ า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีความเสี่ยงในการเก็บหนี ้ไม่ได้ คอ่ นข้ าง
ต่า เนื่องจากลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นลูกค้ าที่ทาการค้ ากันมายาวนาน และมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการให้ ลกู ค้ าส่วน
ใหญ่เปิ ด L/C และในแต่ละปี จะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลูกค้ า เพื่อพิจารณาในการขายในปี ถดั ไป
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สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีสินค้ าคงเหลือ โดยรวม 540.66 ล้ านบาท ลดลงกว่า
288.17 ล้ านบาท จากการระบายสินค้ าคงเหลือที่คงค้ างออกขายอย่างเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
บริหารสินค้ าคงคลังเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ โดยฝ่ ายบริหารพิจารณาแล้ วว่าเป็ นปริมาณที่สมเหตุสมผลในการ
บริหารคลังสินค้ าและการขายที่มีความสัมพันธ์กนั
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ มีการพิจารณามูลค่าที่ลดลงของสินค้ ารวมทังการเสื
้
่อมสภาพ โดยในปี 2563 ได้ ทา
การบันทึกกลับรายการค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าของสินค้ าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 12.06 ล้ านบาท อย่างไรก็ตามสินค้ า
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงจาหน่ายได้ อย่างต่อเนื่องรวมถึงการมีสถานที่จดั เก็บที่ได้ มาตรฐานทาให้ สินค้ ายังคง
สภาพเดิม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษัทฯและบริษัทย่อยฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนเท่ากับ 878.83 ล้ าน
บาท โดยมีมลู ค่าสุทธิตามบัญชีเท่ากับ 263.57 ล้ านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ไม่เป็ นสาระสาคัญ บริ ษัทฯและ
บริษัทย่อยฯมีผลตอบแทนจากการใช้ สินทรัพย์ถาวรติดลบจานวนร้ อยละ 40.61 เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 เนื่องจากปี 2562
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีการขายโรงงานในจังหวัดปัตตานีให้ กับบุคคลภายนอก รายการดังกล่าวได้ รับชาระเงินและ
โอนกรรมสิทธิ์แล้ วในปี 2563
อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากโรงงานที่จงั หวัดสงขลานันยั
้ งไม่ได้ เดินกาลังการผลิตเต็มกาลังของเครื่ องจักร
ดังนัน้ การยกเลิกการผลิตที่จงั หวัดระนอง และมาผลิตที่จงั หวัดสงขลาในส่วนของกาลังการผลิตที่เหลืออยู่จะช่วยให้
ผลตอบแทนต่อการใช้ สินทรัพย์ถ าวรดี ขึ ้นในอนาคต ส่วนสิน ทรัพย์ ถ าวรของโรงงานในจังหวัด ระนองจะท าการ
จาหน่ายออกไปซึ่งคาดว่าจะมีมลู ค่าไม่ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีที่ปรากฎอยู่ในงบการเงิน จึงเป็ นข้ อพิสจู น์ได้ วา่
ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ที่เหลืออยู่นนจะไม่
ั้
เกิดการด้ อยค่าเพิ่มเติมจากที่ได้ บนั ทึกไว้ แล้ ว อย่างไรก็ตาม
ได้ มีการพิจารณาการด้ อยค่าของสินทรัพย์เป็ นประจาทุกปี
หนีส้ ิน
ในภาพรวมของหนีส้ ินนันในด้
้ านเจ้ าหนี ้การค้ าบริ ษั ทฯและบริ ษัทย่อยฯมีการจ่ายชาระที่คอ่ นข้ างเร็วเนื่องจาก
การซื ้อวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็ นการซื ้อจากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็ นหลัก โดยมีระยะเวลาในการชาระหนี ้ที่ 20 วัน
ในด้ านเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินนันบริ
้ ษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงมีการกู้ยืมระยะสันเพื
้ ่อหมุนเวียนในกิ จการ
และมีการชาระหนีต้ ามปกติ เพื่อรองรับกับความต้ องการซือ้ วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ าสาเร็จรูป ให้ สมั พันธ์กับปริ มาณ
การสัง่ ซื ้อจากลูกค้ า
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ในด้ านหนี ้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ ้นทัง้ จานวน เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯได้ นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาใช้ เป็ นครัง้ แรก โดยใช้ วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ น ดัง กล่า วเป็ น รายการปรั บ ปรุ งกับ ก าไรสะสมต้ น งวด (Modified retrospective) และไม่ป รั บ ปรุ ง ข้ อ มูล
เปรียบเทียบ

4. สภาพคล่ องและความเพียงพอของทุน
กระแสเงินสด
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ ้น 55.64 ล้ านบาท หากพิจารณาจากเงินสดที่
ได้ มาจากการดาเนินงานบริ ษัทมีกระแสเงินสดเป็ นบวกถึง 238.41 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดที่
ได้ รับจากการระบายสินค้ าคงเหลือที่คงค้ างออกขายอย่างเป็ นสาระสาคัญซึ่งจะเห็นได้ จากบริ ษัทมี สินค้ าคงเหลือ
ลดลง 288.17 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการบริหารสินค้ าคงคลังเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการจัดเก็บ
อย่างไรก็ตามในปี 2563 กระแสเงินสดส่วนใหญ่นาไปเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน และ
ซือ้ วัตถุดิบเพื่อบริ หารวัตถุดิบให้ เพียงพอต่อการผลิตทัง้ ยอดสัง่ ซื ้อในปั จจุบันและในอนาคต เพื่อป้องกันปั ญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ โดยการซื ้อวัตถุดิบดังกล่าวบริษัทได้ คานึงการระบายสินค้ าออกไปขายและสถานที่จดั เก็บที่ทาให้ มี
ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเป็ นสาคัญ
ในขณะที่การลงทุนในการจ่ายซื ้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2563 เพิ่มขึ ้น 39.41 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในเรื่อง
ของอาคารและเครื่องจักร และชาระดอกเบี ้ยจ่ายเป็ นเงินสดจานวน 4.84 ล้ านบาท และในระหว่างปี ยงั มีเงินกู้ยืมที่ได้
จากกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึ ้น 3,735.11 ล้ านบาท และชาระคืนหนี ้ 3,865.72 ล้ านบาท ซึ่งหนี ้
ทังหมดเป็
้
นหนี ้ที่เป็ นไปตามปกติธรุ กิจ
ในส่วนของ วงจรเงินสด หรื อ Cash Cycle ของกิจการนันยั
้ งเป็ นไปตามปกติ ทาให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมี
กระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการดาเนินงาน อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง
สภาพคล่ อง
อัตราสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอยู่ที่ 2.39 ลดลงจากปี 2562 ที่ 2.46 เท่า ส่วนอัตราสภาพคล่อง
หมุนเร็วอยู่ที่ 0.51 เท่า เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 ที่ 0.29 เท่า ซึ่งเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือที่เพิ่มขึ ้น
จากปี 2562
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ความสามารถในการชาระหนี ้ แหล่ งที่มาของเงินทุนและโครงสร้ างเงินทุน
ด้ านอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีอตั รา 0.42 เท่า เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
ไม่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งยังต่าเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ รับการสนับสนุนเป็ นอย่างดีจาก
สถาบันการเงิน บริษัทยังมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่มีความสามารถในการชาระหนีแ้ ละดอกเบี ้ยได้ ดี แม้ ว่า
มีผลขาดทุนอย่างมาก ซึ่งเป็ นขาดทุนที่ไม่ได้ กระทบกับกระแสเงินสด
ด้ านรายจ่ ายลงทุน
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการซื ้อสินทรัพย์ถาวรในปี 2563 จานวน 39.41 ล้ านบาท จากการปรับปรุงการผลิต
และไม่มีการลงทุนระยาวอื่นรวมถึงการขยายกิจการ เนื่องจากยังมีกาลังการผลิตเหลืออีกมาก บริษัทฯและบริษัทย่อย
ฯมีนโยบายการบริหารจัดการส่วนทุนซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อดารงฐานเงินทุนให้ แข็งแกร่ง โดยการวางแผนการกาหนด
กลยุทธ์ในการดาเนินงานเพื่อให้ ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริ หารกระแสเงินสดที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคานึงถึงการมีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอตั ราผลตอบแทนอยู่ใน
เกณฑ์ดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทังสร้
้ างความแข็งแกร่ง ความมัน่ คงของการดารงเงินสด และมี
โครงสร้ างเงินทุนที่เหมาะสม ทังนี
้ ้เพื่อดารงไว้ ซึ่งความสามารถในการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอนาคต และรักษา
ความเชื่อมัน่ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน เจ้ าหนี ้ และผู้มีสว่ นได้ เสียอื่นๆ

5. ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ินและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีหนี ้สินที่อาจจะเกิดขึ ้นจากหนังสือค ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นจานวนเงิน 5.7 ล้ านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของกลุม่ บริษัทรวมถึงภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้ างอาคารและส่วนปรับปรุงจานวน 1.33 ล้ านบาท

6. ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อการดาเนินงานในอนาคต

สาหรับทิศทางการดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยฯในอนาคต มีความพยายามที่จะขยายตัวทางด้ าน
การตลาดให้ เพิ่มขึ ้น แต่ทงั ้ นีต้ ้ องขึ ้นอยู่กับปั จจัยในด้ านการผลิตไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของต้ นทุนวัตถุดิ บ การจ้ างง าน
ค่าจ้ างแรงงานตลอดจนถึงค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นล้ วนเป็ นปัจจัยสาคัญในการทาการแข่งข้ นด้ านการตลาดทังสิ
้ ้น
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยฯจึงให้ ความสาคัญต่อกระบวนการผลิตและนวัตกรรมในเรื่ องเครื่ องจักรเพื่อพยายามควบคุม
ต้ นทุนผลิตสินค้ าให้ สามารถทาการแข่งขันได้ ในทางการตลาด ส่วนในเรื่องของปัจจัยภายนอกไม่วา่ จะเป็นปัญหาด้าน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ บริษัทและ
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บริ ษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ ชิด รวมถึงการให้ ความร่วมมือกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อร่วมวางแนวทางในการแก้ ไขปัญหาดังกล่าวได้ อย่างทันการณ์
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
ต่างประเทศใหม่ที่มีศกั ยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยฯได้ มีการเข้ าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรม
จับคู่ธุรกิจ เพื่อนาเสนอสินค้ าของบริ ษัทฯ เป็ นการเพิ่มโอกาสให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯมีฐานลูกค้ าเพิ่มขึ ้น โดย
มุ่งเน้ นนาเสนอสินค้ าและผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐานเพื่อให้ ลกู ค้ าเกิดความเชื่อมัน่ ในสินค้ าและผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ พร้ อมกันนี ้บริษัทฯเริ่มมีการขยายแผนงานด้ านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัท
ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยฯมี รายได้ จ ากการขายสิน ค้ า ที่ เ ป็ น สกุล เงิ น ตราต่า งประเทศ โดยการท าสัญ ญาขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า และติ ด ตามความเปลี่ยนแปลงของอัต ราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศอย่ างใกล้ ชิดอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทฯและบริษัทย่อยฯได้ บริหารจัดการสภาพคล่องด้ วยความระมัดระวัง โดยการรักษา
ระดับเงินสดให้ เพียงพอต่อการดาเนินงาน ตลอดจนการมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั แหล่งเงินทุนในปัจจุบนั
นอกจากนี บ้ ริ ษั ท ฯมีก ารท าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี และนวัต กรรม โดยมีจุด มุ่งหมายเพื่ อพัฒ นาทัง้
กระบวนการผลิตที่มีอยู่ให้ ดีขึ ้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้ มีความหลากหลาย
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รายชื่อบริษัท
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/
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/

-

Mrs.H'ng Cheow Nai

/

-
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/

/

-

/

-

/

-

รายชื่อ
ดร.สุรพล
นายชัยวัชร์
นางสาวเจริญพร
นายเฉลิม

อารีย์กลุ
เหล่าเทพพิทกั ษ์
โชติวฒ
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บุญนวล
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=

X
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/
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ
เลขานุการบริษัท จะปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้ วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริ ต
รวมทังต้
้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หน้ าที่ของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี ้
1. ติ ด ตามและให้ ค าแนะน าเบื อ้ งต้ น แก่ ก รรมการบริ ษั ท ฯ และผู้บ ริ ห ารเกี่ ย วกับ ข้ อก าหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ต.ล.ท.) . กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง . ข้ อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้ อกาหนดกฎหมายที่มีนยั สาคัญแก่บริษัทฯ
2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ บันทึกและจัดเก็บ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จัดทาและเก็บรักษาเอกสาร ได้ แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถื อหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี
รายงานการมีสว่ นได้ เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับกรรมการและผู้บริหาร
4. จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้ เสียตามมาตรา 85/14 ให้ ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วนั ที่บริษัทได้ รับรายงานนัน้
5. ติดตามให้ มีการดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
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เอกสารแนบ 2

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อยฯ
ประวัติของกรรมการบริ ษัทย่อยฯ จะแสดงข้ อมูลอยูใ่ นเอกสารแนบ 1 ชุด 1/3
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เอกสารแนบ 3

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ ง

คุณวุฒิ การอบรม และประวัตกิ ารทางาน

นายทนงศักดิ์ ประดิษฐาน

คุณวุฒิ
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
- กรรมการผู้จดั การ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จากัด
การฝึ กอบรม
- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง
ประเทศไทย
- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายใน แห่งประเทศไทย
- กรอบแนวคิดสาหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนาเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นที่ 4/58 สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไม่มีรายการใดๆที่จะต้ องมีการประเมินราคาสินทรัพย์
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