


	 	 	หน้า		

1.	 ค�าชี้แจงของคณะกรรมการ	 1

2.	 ข้อมูลทั่วไป		 2

3.	 ข้อมูลทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	 4

4.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 5

5.	 ปัจจัยความเสี่ยง	 7

6.	 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	 8

7.	 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน	 18

8.	 ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 18

9.	 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ	 19

10.	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 23

11.	งบการเงิน	 27

12.	ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 64

สำรบัญ





1บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ�ากัด (มหาชน)
Annual Report 2011

1.    ค�ำชี้แจงของคณะกรรมกำร

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 

	 ปี	 	 2554	 	มีความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจโลก	 	 ได้เปลี่ยนแปลงปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนแต่

เศรษฐกจิโลกโดยรวมยงัอยูใ่นภาวะคงตวั		ซึง่มผีลต่อภาวะเศรษฐกจิของคูค้่า		และในปีนีม้กีารเปลีย่นแปลง		

ทางด้านของค่าเงนิบาทอยูต่ลอดเวลา		ซึง่ส่งผลให้บรษิทั		ห้องเยน็โชตวิฒัน์หาดใหญ่		จ�ากดั		(มหาชน)		ต้อง

มกีารปรบัตวัทัง้ในการจดัการด้านการตลาด		และการจดัการด้านการเงนิอยูต่ลอดเวลา		เพือ่ให้มคีวามพร้อม

ต่อการเปลีย่นแปลงซึง่เกดิขึน้ตลอดเวลา		ซึง่ภาวการณ์เหล่านีม้ผีลกระทบต่อบรษิทัฯ		ในด้านผลการด�าเนนิ

งาน

	 ในปี		2554		ผลการด�าเนินงาน		บริษัทฯ	มีรายได้จากการขาย		2,536		ล้านบาท		เมื่อเทียบกับรายได้

จากการขายในปี		2553		2,533		ล้านบาท		เพิ่มขึ้นจ�านวน		2		ล้านบาท		คิดเป็นร้อยละ		0.10		และมีก�าไรสุทธิ

ของบริษัทฯ	เพิ่มขึ้นจาก		218.87		ล้านบาท		ในปี	2553		เป็น		224.05		ล้านบาท		ในปี	2554		ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�านวน		

5.18		ล้านบาท		หรือร้อยละ		2.36		ผลการด�าเนินงานในปี	2554	นี้		เป็นผลจากบริษัทฯ	มีการขายในจ�านวน

ที่เพิ่มขึ้นและการลดลงของต้นทุนขาย

	 นอกจากนั้นแล้ว		จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่มีความเปลี่ยนแปลง		ท�าให้มีก�าไรจากอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ		เป็นเงิน		9.56		ล้านบาท		ในปี	2554	เมื่อเทียบกับก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศ		เป็นเงิน		73.75		ล้านบาท		ในปี	2553	และบริษัทฯ	มีรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย	เป็น

จ�านวนเงิน	55.98		ล้านบาท		ในปี	2554	เมื่อเทียบกับรายได้เงินปันผลจากบริษัทย่อย		เป็นจ�านวน	เงิน		48.98		

ล้านบาท		ในปี		2553		ซึ่งมีผลต่อก�าไรที่เพิ่มขึ้น

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้เห็นถึงสภาวะการปรับตัวของเศรษฐกิจโลก		ความเปลี่ยนแปลงด้านการ

ตลาดในต่างประเทศ	อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ	และภาวะเศรษฐกจิของคูค้่า	ซึง่ท�าให้บรษิทัต้อง

ด�าเนินการด้านธุรกิจอย่างระมัดระวัง		และเพิ่มความมีประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานและการปฏิบัติ

งานให้มากขึน้ตลอดจนถอืปฏบิตัติามการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีจากการคาดการณ์แนวโน้มของผลการด�าเนนิ

งานในปีหน้า		บริษัทฯ	คาดว่าน่าจะมีผลการด�าเนินงานดีกว่าปีที่ผ่านมา

	 ในโอกาสนี	้คณะกรรมการของบรษิทัฯ	ขอขอบคณุท่านทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ตัง้แต่ผูถ้อืหุน้		ลกูค้า		

ผู้จัดส่งวัตถุดิบ		และสถาบันการเงินต่าง	ๆ 	ที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด		รวมทั้งพนักงานทุกคนที่

ได้ปฏิบัติงานอย่างดีและอย่างมีประสิทธิภาพ		ซึ่งท�าให้บริษัทฯ		ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมา

โดยตลอดและตลอดไป
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2.    ข้อมูลทั่วไป

บริษัท  ห้องเย็นโชติวัฒน์หำดใหญ่  จ�ำกัด  (มหำชน)
ที่ตั้งส�ำนักงำน :	 เลขที่		4/2		หมู่ที่		3		ถนนสายเอเซีย		43		ต�าบลนาหม่อม		

		 	 อ�าเภอนาหม่อม				จังหวัดสงขลา			90310

	 	 โทรศัพท์	:		(074)		222333

	 	 โทรสาร	 :		(074)		222300-1

ที่ตั้งสำขำ	 :	 เลขที่		93/17-18				หมู่ที่		5		ถนนสะพานปลา			ต�าบลบางริ้น

		 	 อ�าเภอเมือง		จังหวัดระนอง		85000

	 	 โทรศัพท์	:		(077)		822280,		811255

	 	 โทรสาร	 :		(077)		821726

ธุรกิจหลัก	 :	 ผลติและส่งออกอาหารทะเลแช่เยอืกแขง็ไปยงัญีปุ่น่		สหรฐัอเมรกิา		และยโุรป

ทุนช�ำระแล้ว	 :	 75		ล้านบาท

เลขทะเบียนบริษัท 	 :	 0107537002231	(บมจ.470)

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น   มำกกว่ำ  10%

บริษัท ทุนจดทะเบียน (ล้ำนบำท) %กำรถือหุ้น

บริษัท  เทพพิทักษ์ซีฟูดส์   จ�ำกัด

(ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง)

96/22		หมู่ที่		8		ถนนนาเกลือ		ต�าบลบานา

อ�าเภอเมือง		จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์			:		(073)	335132-135

โทรสาร					:		(073)	311262	,	331649

70 99.96

บริษัท  ที.เอส.เอฟ.  ซีฟู้ด  จ�ำกัด

(ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง)

4/2		หมูท่ี	่3		ถนนสายเอเซยี4	3	ต�าบลนาหม่อม

อ�าเภอนาหม่อม	จังหวัดสงขลา

โทรศัพท์			:		(074)	222333

โทรสาร					:		(074)	222300-1

	5 99.88

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food 

Sdn. Bhd.,

2-6-29	Harbour		Trade	Centre,		

No.	2	Gat	Lebuh	Macallum,	10300	Penang	

RM	8.55	ล้าน 			40.00
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บุคคลอ้ำงอิงอื่น  ๆ  

  

(ก)    นำยทะเบียนหุ้น	 :	 บริษัท		ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)		จ�ากัด	 	

	 	 62		อาคารตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

	 	 ชั้น		4	,	7		ถนนรัชดาภิเษก		แขวงคลองเตย

	 	 เขตคลองเตย		กรุงเทพมหานคร		10110.

(ข)    ผู้สอบบัญชี	 :	 นายอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล

	 	 นายวิชัย	 รุจิตานนท์

	 	 นายเสถียร	 วงศ์สนันท์

	 	 บริษัท		เอเอ็นเอส		ออดิท		จ�ากัด

	 	 เลขที่	100/72		ชั้น		22		ห้อง		100/2		อาคารว่องวานิช		บี

	 	 ถนนพระราม		9		ห้วยขวาง

	 	 กรุงเทพมหานคร		10310		โทร.02-6450107-9

(ค)    สถำนบันกำรเงิน	 :	 ธนาคารกรุงเทพ		จ�ากัด		(มหาชน)

         ที่ติดต่อประจ�ำ	 	 ธนาคารกรุงไทย		จ�ากัด		(มหาชน)

	 	 ธนาคารยูโอบี		จ�ากัด		(มหาชน)

	 	 ธนาคารกสิกรไทย		จ�ากัด		(มหาชน)

	 	 ธนาคารไทยพาณิชย์		จ�ากัด		(มหาชน)
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3.    ข้อมูลทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ

ผลกำรด�ำเนินงำน  (ล้ำนบำท)

2554 2553 2552

รายได้จากการขาย 2,536.42 2,533.63 2,197.21

รายได้รวม 2,613.67 2,663.33 2,278.58

รายจ่ายรวม 2,341.74 2,415.03 2,101.69

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ 271.93 248.30 176.89

ดอกเบี้ยจ่าย 0.00 0.00 2.43

ภาษเงินได้ 47.88 29.43 24.65

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ 224.05 218.87 149.81

สถำนะกำรเงิน  (ล้ำนบำท) 

2554 2553 2552

สินทรัพย์รวม 1,317.37 1,252.46 1,123.01

หนี้สินรวม 160.63 73.56 53.48

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,156.74 1,178.90 1,069.53

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน  
2554 2553 2552

Gross	profit	margin(%) 11.87 8.96 8.95

Net	profit(loss)	margin(%) 8.57 8.22 6.57

ROE 20.38 14.18 12.64

ROA 17.01 17.48 13.34

EPS 37.66 26.31 21.98

DPS 33.90 23.70 	14.00

DEBT	TO	EQUITY	(TIMES) 0.14 0.06 0.05

PAYOUT	RATIO(%) 90 90 60

BV 184.83 185.57 173.87
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4.    ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

	 บริษัทฯเป็นผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งไปยังตลาดต่าง	ๆ		ทั่วโลกเช่น		ญี่ปุ่น,	ยุโรป	และ

สหรฐัอเมรกิา		ภายใต้เครือ่งหมายการค้าของบรษิทัเอง	เช่น		SEA		CHAMPION,	SEA		KING,	SEA		QUEEN,		

SEA		FLOWER,		และ		SEA	STAR	เป็นต้น

																			บริษัทฯผลิตกุ้งและกั้งแช่แข็ง	บริษัท	ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด	จ�ากัด	จะผลิตกุ้งเพียงอย่างเดียว		ส่วน

บริษัทย่อยอีกแห่งคือ	บริษัท	เทพพิทักษ์ซีฟูดส์	จ�ากัด	จะผลิตปลาหมึกและปลา	ส่วนในด้านการด�าเนินงาน

นั้น	บริษัท	เทพพิทักษ์ซีฟูดส์	จ�ากัด	จะแยกการจัดการออกไปโดยไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯมากนัก	เนื่องจาก

สินค้าที่ผลิตต่างกัน		ส่วนบริษัท		ที.เอส.เอฟ.		ซีฟู้ด		จ�ากัด		ผลิตกุ้งเหมือนกับบริษัทฯ		ดังนั้นจึงมีการซื้อ

ขายระหว่างกนัเกดิขึน้		เพือ่รวมสนิค้าให้ครบตามค�าสัง่ซือ้ของลกูค้าได้เรว็ขึน้		และเป็นการลดจ�านวนสนิค้า

คงเหลือของทั้ง	2		บริษัท		ส่วนราคาในการซื้อขายระหว่างกันนั้น		จะใช้ราคาตลาดเป็นเกณฑ์

มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

มูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

จ�าแนกตามผลิตภัณฑ์ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

กุ้ง 2,483.02 64.4 2,482.7 66.6 2,122.0 60.3

กั้ง 20.94 0.5 27.5 0.7 38.6 1.1

ปลา 222.32 5.8 128.0 3.4 151.3 4.3

ปลาหมึก 1,129.32 29.3 1,089.5 29.3 1,208.6 34.3

รวมมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ 3,855.60 100 3,727.7 100 3,520.5 100

อัตรำเพิ่ม(ลด) ของมูลค่ำกำรจ�ำหน่ำย 3.4 5.9 1.3

หมำยเหตุ ผลติภณัฑ์ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะส่งออกหมด  รำยกำรจ�ำหน่ำยในประเทศของบรษิทัฯหรอื

บริษัทย่อย  เป็นกำรซื้อขำยกันระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย  จึงไม่ได้แสดงไว้ในตำรำงข้ำงต้น
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กำรตลำด

	 ลกูค้ากลุม่เป้าหมายของบรษิทัฯยงัคงเป็นลกูค้าญีปุ่น่		เนือ่งจากบรษิทัฯมคีวามถนดัในการผลติสนิค้า

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าญี่ปุ่น	ส่วนในด้านราคาบริษัทฯไม่สามารถก�าหนดราคาอย่างตายตัว

ได้				เพราะอาหารทะเลเป็นสินค้าเกษตรราคาจึงขึ้นลงตามภาวะราคาของสินค้าในตลาดโลก				ซึ่งขึ้นอยู่กับ

อุปสงค์และอุปทาน

																				บริษัทฯมีนโยบายผลิตสินค้าคุณภาพสูง	ซึ่งมีผลให้บริษัทฯมีต้นทุนในการผลิตและราคาสินค้า

ที่ค่อนข้างสูง		อันเป็นข้อจ�ากัดของบริษัทฯในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด

กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

		 ด้านการจัดจ�าหน่าย	กว่าร้อยละ	90	ของยอดส่งออกนั้น	บริษัทฯจะจ�าหน่ายโดยตรงให้กับผู้น�าเข้า

หรือโรงงานผลิตอาหารส�าเร็จรูปของตลาดในญี่ปุ่น	สหรัฐอเมริกา	และยุโรป	ส่วนที่เหลือบริษัทฯจะขาย

ผ่านนายหน้าโดยจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ	0.5-1.0

																			ภาวะการณ์ด้านการขายของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ	เช่น	ปริมาณ

วัตถุดิบ	ปริมาณการบริโภคของประชาชน	รสนิยมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป		คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ

ราคา

สภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขัน

	 							อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งในและต่างประเทศ			ประเทศคู่แข่งที่ส�าคัญ

คือ		อินโดนีเซีย		อินเดีย	เอควาดอร์		เวียดนาม	และจีน			ซึ่งล้วนมีค่าแรงต�่ากว่าประเทศไทย		ส่วนภายใน

ประเทศ		ขณะนีป้ระเทศไทยมกี�าลงัการผลติเกนิกว่าปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ช้ป้อนโรงงาน		การแข่งขนัในการจดั

ซื้อวัตถุดิบจึงค่อนข้างรุนแรง	

																				ในปี		2554		สภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนตลอดเวลา		และค่าเงินบาทมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา		ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งไทยในตลาดโลก			เนื่องจาก

อุตสาหกรรมกุ้งแช่แข็งไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศซึ่งมีต้นทุนเป็นเงินบาท	 	 	 	 แต่มีรายได้เป็นเงินสกุล

ดอลลาร์		จึงได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาทค่อนข้างมาก

																			แต่เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยได้เปลี่ยนจากการเลี้ยงกุ้งกุลาด�า		เป็นการเลี้ยงกุ้ง

ขาวซึง่ให้ผลผลติต่อไร่มากกว่าและมต้ีนทนุในการเลีย้งต�่ากว่า			อตุสาหกรรมกุง้แช่แขง็ไทยจงึยงัพอแข่งขนั

ในตลาดโลกได้ภายใต้แรงกดดันของความเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาท
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5.    ปัจจัยควำมเสี่ยง

	 ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท	ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่	จ�ากัด		(มหาชน)		มีดังนี้้

 1. ควำมเสี่ยงต่อควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ

	 	 เนื่องจากวัตถุดิบของบริษัทฯเป็นผลผลิตทางเกษตร	 ราคาของวัตถุดิบจึงมีความผันผวนตาม

ฤดูกาลและสภาพดินฟ้าอากาศและอาจขาดแคลนในบางช่วงอันเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือโรคระบาด	

บริษัทฯจึงต้องวางแผนการจัดซื้อและเก็บวัตถุดิบรวมทั้งสินค้าส�าเร็จรูปอย่างรอบคอบ		เพื่อลดผลกระทบ

ของความผันผวนดังกล่าว

 2. ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

	 	 ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งของบริษัทฯเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน		เนื่องจา

กบรษิทัฯใช้วตัถดุบิในประเทศแต่รบัรายได้เป็นดอลลาร์สหรฐั		ดงันัน้ในขณะทีเ่งนิดอลลาร์แขง็ค่า	บรษิทัฯ

อาจประสบกับขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้		บริษัทฯจึงลดความเสี่ยงนี้โดยการขายดอลลาร์ล่วงหน้า

 3. ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขัน

	 	 บรษิทัฯต้องเผชญิกบัการแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้ในตลาดโลก		เนือ่งจากประเทศอนิเดยี		อนิโดนเีซยี		

เวียดนามและจีน	มีอัตราค่าจ้างแรงงานต�่ากว่าประเทศไทย		ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งและผลิตสินค้ากุ้งแช่แข็ง

จึงต�่ากว่าประเทศไทย	 	ประเทศต่างๆดังกล่าวได้ประสบความส�าเร็จในการส่งออกกุ้งแช่แข็งพอสมควร		

บริษัทฯจึงต้องหาทางผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มในสัดส่วนที่สูงขึ้น

 4. ควำมเสี่ยงจำกสภำวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้ำ

	 	 สินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญี่ปุ่น	สหรัฐและสหภาพยุโรป		หากเศรษฐกิจของ

ประเทศคู่ค้าเหล่านี้ถดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ																																																		

 5. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

	 	 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมน้อย	การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจึงมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯน้อย
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6.     โครงสร้ำงกำรถือหุ้น และกำรจัดกำร
 

 6.1 ผู้ถือหุ้น

 รายชือ่ผูถ้อืหุน้รายใหญ่	10	รายแรก	ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมด	ณ	วนัที	่	13		พฤษภาคม		

2554			มีรายนามดังนี้

ล�ำดับ ชื่อผู้ถือหุ้น สัญชำติ จ�ำนวนหุ้น
ร้อยละของหุ้น

ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. บริษัท		โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์	จ�ากัด

(ถือหุ้นโดยกลุ่มโชติวัฒนะพันธุ์) ไทย 1,950,000 26.00

2.
H’NG	KIM	CHANG	&	SONS	SDN.

BHD.
มาเลเซีย 997,920 13.31

3. นายชาญชัย								เหล่าเทพพิทักษ์				 ไทย 642,840 8.57

4. นายเจริญ											เหล่าเทพพิทักษ์ ไทย 584,400 7.79

5. นายวรศักดิ์								เหล่าเทพพิทักษ์ ไทย 525,960 7.01

6. MR.H’NG		CHEOW		TEIK มาเลเซีย 456,580 6.09

7. นางเจริญสุข						แซ่ฮึ้ง ไทย 298,700 3.98

8. นายวชิระ										ทยานาราพร ไทย 240,000 3.20

9. นางสาวสุธีรา				เหล่าเทพพิทักษ์ ไทย 233,760 3.12

10. นายพิทักษ์								รัชกิจประการ ไทย 219,900 2.93

หมำยเหตุ : ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหุน้ทีม่นียัส�ำคญัในระยะเวลำห้ำปีย้อนหลงั  และผูล้งทนุสำมำรถดู

ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จำก  Website (www.kst-hatyai.com)  ของบริษัทก่อนกำร

ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
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 6.2 กำรจัดกำร

	 โครงสร้างการจัดการของบริษัท	ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่		จ�ากัด	(มหาชน)		ประกอบด้วย

คณะกรรมกำรบริษัทฯ   มีรำยนำมดังนี้  

1. นายเกรียงไกร	 โชติวัฒนะพันธุ์ ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

2. นายชาญชัย	 เหล่าเทพพิทักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

3. นางนันทนา	 โชติวัฒนะพันธุ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

4. นายเจริญ	 	เหล่าเทพพิทักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

5. นายวรศักดิ์	 	เหล่าเทพพิทักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

6. นายสมนึก	 โชติวัฒนะพันธุ์ ต�าแหน่ง กรรมการ

7. นางเจริญสุข	 แซ่ฮึ้ง ต�าแหน่ง กรรมการ

8. Mr.H’ng	Cheow		Teik ต�าแหน่ง กรรมการ

9. Mr.H’ng	Cheow		Oo ต�าแหน่ง กรรมการ

10. ดร.สุรพล	 อารีย์กุล ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

11. ดร.กิตติพัฒน์	 ตันตระรุ่งโรจน์ ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

12. นายปรีชา	 สันติธรรมารักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

13. นายสุวัฒน์	 โรจนกิจ ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

14. พล.ต.ต.ประเสริฐ	 จันทรอินทร์ ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

ขอบเขต  อ�ำนำจ  และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯมีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย

วตัถปุระสงค์		ข้อบงัคบั		และมตขิองทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้		ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ		และความระมดัระวงั

รักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น		รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ชื่อและจ�านวนกรรมการ		ซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ		คือ		นายชาญชัย		เหล่าเทพพิทักษ์		

นายเจริญ	 	 เหล่าเทพพิทักษ์	 	นางเจริญสุข	 	แซ่ฮึ้ง	 	กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน	 	และ

ประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ		หรอื		นายชาญชยั		เหล่าเทพพทิกัษ์		นายเจรญิ		เหล่าเทพพทิกัษ์		นางเจรญิสขุ		

แซ่ฮึ้ง		คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคน		และประทับตราส�าคัญ

ของบริษัทฯ
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รำยงำนกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ

	 ในปี		2554		ที่ผ่านมาคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจ�านวน		4		ครั้ง		และมีการประชุม

ตามวาระพิเศษจ�านวน		1		ครั้ง			การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

ล�ำดับที่ รำยชื่อ
วำระ

กำรด�ำรงต�ำแหน่ง

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุม

ทั้งหมด(ครั้ง)

กำรประชุม

วำระปกติ

กำรประชุม

วำระพิเศษ
รวม

1 นายเกรียงไกร	 โชติวัฒนะพันธุ์ ประธานกรรมการ 3 1 4

2 นายชาญชัย	 เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ 4 1 5

3 นางนันทนา	 โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ 1 - 1

4 นายเจริญ	 เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ 4 1 5

5 นายวรศักดิ์	 เหล่าเทพพิทักษ์ กรรมการ 4 1 5

6 นางเจริญสุข	 แซ่ฮึ้ง กรรมการ 3 1 4

7 นายสมนึก	 โชติวัฒนะพันธุ์ กรรมการ 2 1 3

8 Mr.H’ng	Cheow		Teik กรรมการ 4 1 5

9	 Mr.H’ng	Cheow		Oo กรรมการ 4 1 5

10 ดร.สุรพล	 อารีย์กุล กรรมการอิสระ 4 1 5

11 ดร.กิตติพัฒน์	 ตันตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ 4 1 5

12 นายปรีชา	 สนัตธิรรมารกัษ์ กรรมการอิสระ 4 1 5

13 นายสุวัฒน์	 โรจนกิจ กรรมการอิสระ 3 1 4

14 พล.ต.ต.ประเสริฐ	จันทรอินทร์ กรรมการอิสระ 4 1 5

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีรำยนำมดังนี้  

1. ดร.สุรพล	 อารีย์กุล ต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.กิตติพัฒน์	 ตันตระรุ่งโรจน์ ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

3. นายปรีชา	 สันติธรรมารักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

4. นายสุวัฒน์	 โรจนกิจ ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

5. พล.ต.ต.ประเสริฐ	 จันทรอินทร์ ต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

6. นายพิชัย	 ลิ้มรสเจริญ ต�าแหน่ง เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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ขอบเขต อ�ำนำจ และหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีดังนี้  
	 (1)	 สอบทานให้บริษัทฯมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

	 (2)	 สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน	(Internal		control)		และระบบการตรวจสอบ

ภายใน		(Internal		audit)		ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล		

	 (3)	 สอบทานให้บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

	 (4)	 พิจารณา		คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ 

บริษัทฯ		และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ		1		ครั้ง

	 (5)	 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน	 	หรือ	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ 	 ให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 	ทั้งนี้	 	 เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสม

เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

	 (6)	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 

ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

ของบริษัทฯ

	 (ข)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

	 (ค)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์		 

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์		หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแข้งทางผลประโยชน์

	 (ฉ)	 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจ

สอบแต่ละท่าน

	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามกฎบัตร	(charter)

	 (ซ)	 รายการอืน่ทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ		ภายใต้ขอบเขตหน้าที	่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

	 (7)	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการ	ตรวจสอบ

	 กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ		ที่มีความรู้	และความสามารถในการสอบทานงบการ

เงินของบริษัทฯ		คือ		นายสุวัฒน์				โรจนกิจ
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รำยชื่อกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร  ผู้บริหำร  และเลขำนุกำรบริษัทฯ  

1. นายชาญชัย	 เหล่าเทพพิทักษ์ ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ

2. Mr.H’ng		Cheow		Teik ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนการขาย

3. นางเจริญสุข	 แซ่ฮึ้ง ต�าแหน่ง ผู้จัดการส่วนบริหารส�านักงาน

4. ดร.สัณห์ชัย	 กลิ่นพิกุล ต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการส่วนบริการ

5. นายสุรพล	 สมบูรณ์แสงอรุณ ต�าแหน่ง SALES		OFFICER

6. นายตรัยกัญจนภูมิ	 พรนิยมสิริ ต�าแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน

7. นายยรรยงค์	 น�้าผุด ต�าแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป(สาขาระนอง)

8. นายสุธีชัย	 โชติศิริ ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบัญชี	/	เลขานุการบริษัทฯ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

 ค่ำตอบแทนกรรมกำร

	 บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	โดยค่าตอบแทนอยู่ใน

ระดบัเดยีวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพยีงพอทีจ่ะดแูลและรกัษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิีต้่องการ	และได้ขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 ค่ำตอบแทนผู้บริหำร

	 ค ่าตอบแทนผู ้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯก�าหนด	 

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯและผลการด�าเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

 จ�ำนวนค่ำตอบแทนในปี  2554 และ 2553 

	 บริษัทฯ	ได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆให้แก่กรรมการและผู้บริหาร		มีรายละเอียดดังนี้			

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	 	 -	กรรมการ

ปี 2554 ปี 2553

จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม(บาท) จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม(บาท)

เบี้ยประชุม 5 200,000.00 5 180,000.00
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	 -	กรรมการบริหารและผู้บริหาร																														

ปี 2554 ปี 2553

จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม(บาท) จ�านวนราย จ�านวนเงินรวม(บาท)

เงินเดือน 8 7,729,500.00 8 7,579,500.00

โบนัส 8 3,665,625.00 8 2,965,655.00

	 ค่าตอบแทนอื่น	ๆ

	 	 -	ไม่มี

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 1. นโยบำยเกี่ยวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

	 	 คณะกรรมการเหน็ว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่มีคีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิให้เจรญิเตบิโต

ยิง่ขึน้		จงึมกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการ			เพือ่ก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ		

และให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน		ก�ากบัดแูลฝ่ายบรหิารให้ด�าเนนิการตาม

นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ		เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น		ภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมาย

และจริยธรรมทางธุรกิจ

 2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

  ในปี		2554		บริษัทฯมีการประชุมผู้ถือหุ้น		1		ครั้ง		เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี		2553		โดย

การประชมุได้จดัทีบ่รษิทัฯ		และบรษิทัฯได้จดัส่งหนงัสอืนดัประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตาม

วาระต่างๆ		ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม	10	วันท�าการ		โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะ

กรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
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 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

	 	 บริษัทฯ	ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม			โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน	 :	 บริษัทฯได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม	เป็นธรรม		และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

คู่ค้า	 :	 บรษิทัฯมกีารซือ้สนิค้าและบรกิารจากคูค้่าเป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้า		รวมถงึการปฏบิตัิ

ตามสัญญาต่อคู่ค้า

เจ้าหนี้	 :	 บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

ลูกค้า	 :	 บรษิทัฯเอาใจใส่และรบัผดิชอบต่อลกูค้า	ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน		รกัษาความ

ลบัของลกูค้า	และมหีน่วยงานหรอืบคุคลทีท่�าหน้าทีร่บัข้อร้องเรยีนของลกูค้าเพือ่รบีด�าเนนิ

การให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด	

คู่แข่ง	 :	 บริษัทฯประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี	 	 	 รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติใน

การแข่งขัน		หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อท�าลายคู่แข่ง

ชุมชน	 :	 บริษัทฯมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม

	 ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 	 เพื่อให้สิทธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี	

 4. กำรประชุมผู้ถือหุ้น

	 	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้ปี		2553		มกีรรมการเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้			11		ท่าน			ซึง่รวมถงึประธาน

อนุกรรมการตรวจสอบ	 	 โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ			สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ		รวมทั้งได้

บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

 5. ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

	 	 คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการก�าหนด		(หรือให้ความเห็นชอบ)		 	 	 	วิสัยทัศน์	 	 	 	ภารกิจ				

และกลยุทธ์	 	 เป้าหมาย		แผนธุรกิจ		และงบประมาณของบริษัทฯตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนิน

การให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 	 เพื่อเพิ่ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ		และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

																										คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน		การตรวจสอบภายใน		และ

มาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล	 	 	 รวมทั้งมีการติดตามการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่าง

สม�่าเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
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 6. ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

	 	 เพือ่ป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์		คณะกรรมการได้ดแูลอย่างรอบครอบเมือ่เกดิรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 	 โดยก�าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร		รวมทัง้ก�าหนดนโยบายและวธิกีารดแูลไม่ให้ผูบ้รหิารและผูเ้กีย่วข้องน�าข้อมลูภายใน

ของบริษัทฯไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

	 	 -	รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	 	 คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน		

และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบครอบทุกครั้ง	 	 รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์		โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนท�ารายการกับบุคคลภายนอก		(Arm’s	Length	Basis)		และได้

เปิดเผยรายละเอียด	มูลค่ารายการ	คู่สัญญา		เหตุผล/ความจ�าเป็นไว้ในงบการเงิน	

	 	 -	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

	 	 	 1	 ก�าหนดให้ผูบ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อส�านกังานก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์	ตามมาตรา			59			แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์			

พ.ศ.		2535

	 	 	 2	 ห้ามไม่ให้ผูบ้รหิารหรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัทราบข้อมลูภายใน	เปิดเผยข้อมลูภายในแก่บคุคล

ภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง	และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง		1		

เดือน		ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 7. จริยธรรมธุรกิจ

	 	 บรษิทัฯได้ออกข้อพงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ		ฝ่ายจดัการ		และพนกังาน

เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์		สุจริต		

และเที่ยงธรรม		ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม		สาธารณชนและสังคม		และบริษัทฯ

ได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ารวมถึงก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

 8. กำรถ่วงดุลของกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีจ�านวน		14		ท่านประกอบด้วย

	 	 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 3	 ท่าน

	 	 กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่	 6	 ท่าน

	 	 (โดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน)

	 	 กรรมการตรวจสอบ	 5	 ท่าน

	 	 บริษัทฯ	มีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด	 5	 ท่าน	คิดเป็นร้อยละ		36		ของกรรมการทั้งคณะ	
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 9. กำรรวมหรือแยกต�ำแหน่ง                  

	 	 ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ		78		ของหุ้นทั้งหมด	

							 	 ประธานกรรมการไม่เป็นบคุคลเดยีวกนักบักรรมการผูจ้ดัการ		แต่ทัง้สองท่านเป็นตวัแทนจาก

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน	 	อย่างไรก็ตาม	 	 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการที่

เป็นอิสระเป็น		1	ใน	3	ของกรรมการทั้งคณะ	ซึ่งจะช่วยท�าให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหาร

งาน

 10. กำรประชุมคณะกรรมกำร

	 	 	คณะกรรมการมีก�าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ�าทุก	 	 	3	 	 	 เดือน	และมีการประชุมพิเศษ

เพิ่มตามความจ�าเป็น		โดยมีการก�าหนดวาระชัดเจน		ล่วงหน้า		และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด�าเนิน

งานเป็นประจ�า		ฝ่ายเลขานกุารบรษิทัฯได้จดัหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุและเอกสาร

ก่อนการประชมุล่วงหน้า		7		วนั		เพือ่ให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพยีงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ		

ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ		1-	1.5		ชม.		

	 ทัง้นีไ้ด้มกีารจดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร	จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรอง

จากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

 11. คณะอนุกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ		ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่ช่วยในการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั

ดังนี้

	 	 คณะกรรมการตรวจสอบ			จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่		17		ธันวาคม		2542		มีวาระด�ารงต�าแหน่ง	คราว

ละ	2	 	ปี	 	 	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างสม�่าเสมอ	 	 	 โดยในปี	 	 2554	 	มีการประชุมทั้งสิ้น		 

4		ครั้ง		และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	

	 	 บรษิทัฯยงัไม่มอีนกุรรมการก�าหนดค่าตอบแทน		แต่มกีระบวนการพจิารณาค่าตอบแทนเบือ้ง

ต้นอย่างเหมาะสม	 	 โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 	และมีขนาดกิจการใกล้

เคยีงกนั		รวมทัง้ผลประกอบการของบรษิทัฯประกอบการพจิารณาก�าหนดค่าตอบแทน		ก่อนน�าเสนอความ

เห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย																		
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                 12. ระบบกำรควบคุมและกำรตรวจสอบภำยใน

   ระบบกำรควบคุมกำรตรวจสอบภำยใน

	 	 	 บรษิทัฯได้ให้ความส�าคญัต่อระบบควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิาร		และระดบัปฏบิตังิาน	

ที่มีประสิทธิภาพ		จึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่		อ�านาจการด�าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน		ผู้บริหาร		ไว้เป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน		มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ

	 	 	 	บรษิทัฯมฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานหลกัและ

กิจกรรมทางการเงินส�าคัญของบริษัทฯ	 	 ได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพ	 	รวมถึง

ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	(Compliance	Control)	และเพือ่ให้

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ		สามารถท�าหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่		คณะ

กรรมการจึงก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		

และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

  กำรบริหำรควำมเสี่ยง

	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯได้ให้ความส�าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอย่างมาก		บรษิทัฯ

ได้มีการก�าหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ	 	มีการก�าหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง			

ซึง่รวมถงึความเสีย่งทีม่ผีลต่อการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ			บรษิทัฯมรีะบบเตอืนภยั	(Early	Warning	System)		

มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง

 13. รำยงำนของคณะกรรมกำร

	 	 คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย	 	 	และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี		งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	 	และใช้

ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัและประมาณการทีด่ทีีส่ดุในการจดัท�า		รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพยีง

พอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	 คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล	 	 เพื่อให้

มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้

ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อน	 	 เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี

สาระส�าคัญ
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	 	 ในการนี	้	คณะกรรมการบรษิทัฯได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ		ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน		

และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรือ่งนี้		ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีแล้ว

	 	 คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ		

และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย		

ณ		วันที่		31		ธันวาคม		2554

 14. ควำมสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

	 	 คณะกรรมการให้ความส�าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใสและทั่ว

ถงึทัง้รายงานข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูทัว่ไป		ตลอดจนข้อมลูส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ขอ

งบริษัทฯ		โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ		โดยผ่าน

ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	ของตลาดหลักทรัพย์																																																			

 6.3 นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

	 	 บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ	 	 	 60	 	 	 	ของก�าไรสุทธิ	 	 	ส�าหรับปี		

2554		คณะกรรมการบริษัทฯ	เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา		33.90		บาทต่อหุ้น			คิดเป็นร้อยละ		90		ของ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ

7. บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรำยกำรระหว่ำงกัน

 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 	ซึ่งได้เปิดเผยในรายละเอียดประกอบ

งบการเงนิแล้ว		นอกเหนอืจากนีบ้รษิทัฯไม่มผีลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนักบับคุคลอืน่	ๆ 	ทีอ่าจ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้						

8. ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

 ปี		2554		บริษัทฯมีผลประกอบการดังนี้		บริษัทฯมีรายได้จากการขาย		2,536		ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจาก

ปี		2553		คิดเป็น	0.10%		และมีก�าไรสุทธิ		224.05		ล้านบาท		ในปี		2554		เมื่อเทียบกับปี		2553		ซึ่งมีผลก�าไร

สุทธิ		218.87		ล้านบาท		ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นนั้น		มีผลสืบเนื่องจากการมียอดขายที่เพิ่มขึ้น		ในขณะที่

ราคาขายอยู่ในระดับที่ดี	 	 ประกอบกับการมีต้นทุนขายที่ลดลงมากขึ้น	 	นอกจากนั้นบริษัทฯยังได้รับผล

ตอบแทนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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  	ในด้านของฐานะการเงิน		สินทรัพย์รวมของบริษัทฯในปี		2554		มีจ�านวน		1,317		ล้านบาท		เมื่อ

เทียบกับปี		2553		มีจ�านวน		1,252		ล้านบาทเพิ่มขึ้น		5.18%			เนื่องจากการเพิ่มขึ้นในส่วนของสินค้าคงเหลือ

	 	 	สินทรัพย์ของบริษัทฯส่วนใหญ่เป็นสินค้าส�าเร็จรูป		ซึ่งบางส่วนมีการขายล่วงหน้าแล้ว		และ

ส่วนที่เหลือก็มีตลอดรองรับ		คุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ		จึงจัดอยู่ในเกณฑ์ดี

	 	 	บริษัทฯมีฐานะการเงินและสภาพคล่องทางเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี		บริษัทฯมีการใช้เงินกู้น้อยเมื่อ

เทียบกับสินทรัพย์รวม		และบริษัทฯยังมีความสามารถในการท�าก�าไรได้ดี

	 	 กล่าวโดยรวมแล้ว		บรษิทัฯมฐีานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานทีด่	ี	เนือ่งจากบรษิทัฯมโีครงสร้าง

เงินทุนอนุรักษ์นิยมมาก		และมีการบริหารจัดการธุรกิจในด้านต่าง	ๆ	ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ

9. ข้อมูลคณะกรรมกำรบริษัทฯ :

ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติกำรท�ำงำน (พ.ศ. 2550-2554) % กำรถือหุ้น

ประธานกรรมการ

นายเกรียงไกร				โชติวัฒนะพันธุ์

ประธาน

บริษัท	โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต		จ�ากัด

1.06

กรรมการผู้จัดการ

นายชาญชัย				เหล่าเทพพิทักษ์

 

 

 

 

ปริญญาตรี		วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ปริญญาบัตร

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	(วปรอ.)

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ

บริษัท		เทพพิทักษ์ซีฟูดส์		จ�ากัด

บริษัท		ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด		จ�ากัด

8.57

กรรมการ

นางนันทนา				โชติวัฒนะพันธุ์

 

กรรมการ

บริษัท	โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต		จ�ากัด

0.99

กรรมการ

นายเจริญ				เหล่าเทพพิทักษ์

 

กรรมการ

บริษัท		เทพพิทักษ์ซีฟูดส์		จ�ากัด

บริษัท		ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด		จ�ากัด

7.79
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติกำรท�ำงำน (พ.ศ. 2550-2554) % กำรถือหุ้น

กรรมการ

นายวรศักดิ์				เหล่าเทพพิทักษ์

 

กรรมการ

บริษัท		เทพพิทักษ์ซีฟูดส์		จ�ากัด

7.01

กรรมการ

นางเจริญสุข				แซ่ฮึ้ง

 

 

ASSUMPTION		BUSINESS

ADMINISTRATION		COLLEGE

กรรมการ

บริษัท		เทพพิทักษ์ซีฟูดส์		จ�ากัด

บริษัท		ที.เอส.เอฟ.ซีฟู้ด		จ�ากัด

3.98

กรรมการ

นายสมนึก				โชติวัฒนะพันธุ์

 

 

 

 

M.B.A.	BRIDGEPORT	UNIVERSITY

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท	โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต		จ�ากัด

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท	โชติวัฒน์โฮลดิ้งส์		จ�ากัด

ประธานกรรมการบริหาร

N.K.	SEAFREEZE		COMPANY		LIMITED.

0.92

กรรมการ

Mr.H’ng		Cheow		Teik

 

Higher		School		Certificate		Methodist		High	

High	School		Malaysia

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการบริษัท

H’ng		Kim		Chang	&	Son,	Sdn.	Bhd.,	Malaysia

กรรมการบริษัท

Kiang	Huat	SeaGull		Trading		Frozen		Food	

Sdn.	Bhd,	Malaysia

กรรมการบริษัท

Perfect		Plan		Sdn.	Bhd.,	Malaysia

6.09
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติกำรท�ำงำน (พ.ศ. 2550-2554) % กำรถือหุ้น

กรรมการ

Mr.H’ng		Cheow		Oo

 

 

 

 

 

 

 

Han	Chiang	High		School,	Malaysia

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการบริษัท

Sea	Gull	Frozen	Foodstuffs	Sdn.	Bhd,.	Malaysia

กรรมการบริษัท

H’ng		Kim		Chang	&	Son,	Sdn.	Bhd.,	Malaysia

กรรมการบริษัท

Perfect		Plan		Sdn.	Bhd.,	Malaysia

-

กรรมการอิสระ

ดร.สุรพล				อารีย์กุล

 

วิทยาศาสตร์บัณฑิต		ธรณีวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

DIPLOMA		MINING		EXPLORATION	L.T.C.,

THE		NETHERLANDS

ปริญญาเอก

APPLIED		GEOLOGY,	U.N.S.W.,	AUSTRALIA

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

รองศาสตราจารย์		คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่ปรึกษา

บริษัท		ตรังยูซี่		จ�ากัด

บริษัท		เซาเทิร์นพาราวูด		จ�ากัด

-

กรรมการอิสระ

ดร.กิตติพัฒน์				ตันตระรุ่งโรจน์

 

ว.ศ.บ.ไฟฟ้า	(เกียรตินิยม)

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

DR.ING			UNIVERSITE			PAUL	

SABATIER		FRANCE.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์

-
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ต�ำแหน่ง/ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและประวัติกำรท�ำงำน (พ.ศ. 2550-2554) % กำรถือหุ้น

กรรมการอิสระ

คุณปรีชา		สันติธรรมารักษ์	

ปริญญาตรี		เศรษฐศาสตร์บัณฑิต		สาขาการคลัง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประกาศนียบัตร	

หลักสูตร	Directors	Certification	Program	(DAP)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้จัดการสินเชื่อพิเศษ		ส�านักธุรกิจหาดใหญ่

ธนาคารกรุงเทพ		จ�ากัด		(มหาชน)

0.35

กรรมการอิสระ

นายสุวัฒน์				โรจนกิจ

ปริญญาตรี		บริหารธุรกิจบัณฑิต-

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

กรรมการ

บริษัท	ที.พี.ซี.คอนกรีต	โปรดักส์	จ�ากัด

ผู้ช�านาญการ	2	ชั้นพิเศษภาคใต้	1

ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)

เกษียณอายุ	ตั้งแต่	1/1/2553

-

กรรมการอิสระ

พล.ต.ต.ประเสริฐ		จันทรอินทร์

ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

โรงเรียนนายร้อยต�ารวจสามพรานนครปฐม	

รองผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค	9	จังหวัดสงขลา

เกษียณอายุ	ตั้งแต่	30/9/2547
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10. รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ





งบกำรเงินและรำยงำนของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญำต

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หำดใหญ่ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
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12. ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี






