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1  นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
 

                    บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ก่อตัง้ในปี 2521  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือประกอบ
กิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพ่ือการส่งออกประเภทกุ้ งและกัง้แช่แข็ง  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน  75 ล้านบาท   
ช าระเตม็มลูคา่ 75 ล้านบาท แบง่เป็น 7.5 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  โดยมีส านกังานใหญ่   และโรงงานแหง่

ท่ี 1  ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 4/2 หมู่ท่ี 3  ถนนสายเอเชีย 43  ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม  จงัหวดัสงขลา 90310  
และสาขาโรงงานแห่งท่ี 2 ตัง้อยู่เลขท่ี 93/17-18 หมู่ท่ี 5  ถนนสะพานปลา  ต าบลบางริน้  อ าเภอเมือง  จงัหวดั

ระนอง 85000 
  

                  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ  บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จ ากัด  ตัง้อยู่ท่ี 371  ถนนนาเกลือ  ต าบลบานา  
อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี   ประกอบธุรกิจผลิตหมึกและปลาเพ่ือการส่งออก   ในเดือนพฤศจิกายน 2561  
บริษัทฯได้ย้ายฐานผลิตของ บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จ ากัด  มาอยู่โรงงานแห่งท่ี 1  เน่ืองจากปัญหาพืน้ท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ียังไม่ยุติ  ท าให้ลูกค้าไม่สะดวกในการเดินทางไปเย่ียมชมหรือตรวจสอบกระบวน       
การผลิต  จึงท าให้มีการสัง่ซือ้ในปริมาณท่ีลดลง  อีกทัง้บริษัทฯไม่สามารถจดัหาบุคลากรในระดบัผู้บริหารไป
ท างาน ณ โรงงานท่ีปัตตานีได้   และการย้ายฐานผลิตมาท่ีโรงงานแหง่ท่ี 1  สามารถควบคมุและบริหารจดัการซึ่ง
จะท าให้ต้นทนุการผลิตโดยรวมลดลง   
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังถือหุ้ นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง  คือ  Kiang Huat Seagull Trading  Frozen  

Food Sdn. Bhd.,  ตัง้อยูใ่นรัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลแชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออก 

 

 

1.1 วิสัยทศัน์,  กลยุทธ์,  ค่านิยม  และเป้าหมายองค์กร 
 

                    บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  และบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเล 

แชแ่ข็งเพ่ือการสง่ออกไปยงัตลาดตา่งๆ ทัว่โลก เชน่  ญ่ีปุ่ น  ยโุรป  และสหรัฐอเมริกา  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า
ของบริษัทฯ   เชน่  SEA KING,  SEA CHAMPION,  SEA FLOWER  เป็นต้น  

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  และมีความยัง่ยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร

ทะเลแชแ่ข็ง  ในปี 2561  บริษัทฯ  จงึได้ก าหนดวตัถปุระสงค์(วิสยัทศัน์),  กลยทุธ์,  คา่นิยมองค์กร,  นโยบายการ
ด าเนินงาน  และเปา้หมายองค์กร  ดงันี ้ 
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 วัตถุประสงค์ (วิสัยทศัน์)   
 

  KST  คดัสรรอาหารคุ้มคา่ นา่เช่ือถือ 

 

 กลยุทธ์ 

 

1. หาพันธมิตรทางการค้าท่ีมีศักยภาพทัง้ ด้านการผลิตและการตลาด  เ พ่ือเพิ่ม ขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

2. สง่เสริมนวตักรรมและงานวิจยั  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มมลูคา่ผลิตภณัฑ์ 
3. พร้อมปรับตวัเพ่ือรับการเปล่ียนแปลง 

 

 ค่านิยมองค์กร   
 

  พฒันาความรู้คูท่กัษะ  ซ่ือสตัย์สจุริต  ท างานเป็นระบบ  ประสบผลส าเร็จด้วยทีมงาน  
 

  

 นโยบายการด าเนินงาน  
  

1. มุง่เน้นความส าคญัท่ีลกูค้า  ด้วยการสร้าง  “ความสมัพนัธ์และความพงึพอใจ”  ให้กบัลกูค้า
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต  ทัง้ลกูค้าภายนอกและลกูค้าภายใน  โดยท่ีลกูค้าภายนอกคือผู้ ท่ี
ซือ้สินค้าจากเรา ผู้ มีสว่นได้เสีย  และลกูค้าภายในคือผู้ ท่ีอยูใ่นองค์กรและรับงานตอ่จากเรา 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนั  โดยน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม  
ประกอบด้วย  ลดต้นทนุ  เพิ่มผลผลิต  เพิ่มสินค้าหลากหลาย  เพิ่มชอ่งทางจ าหน่าย   และ
เพิ่มพนัธมิตรด้านการผลิตและการตลาด 

3. มุง่เน้นจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ  โดยประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม   
                                              เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  และผู้ มีสว่นได้เสีย 

4. บริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานสากล  และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมโดย 
เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชนในท้องถ่ินอยา่งตอ่เน่ือง 
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 เป้าหมายองค์กร 
 เป้าหมายองค์กร  ในระยะเวลา  3  ปี  (ปี 2562-2564) บริษัทฯก าหนดเป้าหมายองค์กร  ดังนี ้       
“เพิ่มอตัราการเตบิโตของยอดขาย  เพิ่มขึน้ปีละ  10-15%  ในแตล่ะปีของปี  2562-2564  

  

      1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 

ในปี  2560-2561  วตัถุดิบหลกัของโรงงาน  คือกุ้ งเพาะเลีย้งมีปริมาณเพิ่มขึน้ส่งผลดีต่อการด าเนิน
ธุรกิจ  แต่ราคาผนัผวนมากเพราะความต้องการของคู่แข่งและลูกค้า  บริษัทฯจึงได้ปรับกลยุทธ์การจดัซือ้โดย 
ต้องมีการวางแผนการจดัการซือ้วตัถุดิบในช่วงราคาต ่าเพ่ือเก็บสต๊อคแล้วน ามาผลิตในช่วงท่ีวตัถุดิบมีราคาสูง  
ท าให้ผลด าเนินการในชว่งคร่ึงปีหลงับริษัทฯสามารถเพิ่มรายได้ท าให้มีก าไรเพิ่มขึน้ 

ในปี 2561  จากการส ารวจตลาดญ่ีปุ่ นซึ่งเป็นตลาดหลกัของบริษัทฯ  พบว่ามีการแข่งขนัสูงมากและ
ลกูค้าต้องการซือ้สินค้าท่ีมีราคาถกูลง  แตเ่น่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ ท่ีมีคณุภาพสงูและต้นทนุการผลิตก็สงู  ท า
ให้ราคาไมส่ามารถแขง่ขนัในตลาดได้   บริษัทฯ จงึมีแผนกลยทุธ์ท่ีจะออกสินค้าหลากหลายภายใต้แบรนด์ใหม่ๆ  
ท่ีจะต่อสู้ ในด้านราคาในตลาดท่ีมีการแข่งขันสูง  และในขณะเดียวกันได้ว่าจ้างผู้ เ ช่ียวชาญมาปรับปรุง
กระบวนการผลิต  กรรมวิธีการผลิตท่ีสามารถจะเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านแรงงานและมีการน าเคร่ืองจักร
เข้ามาชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน   

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณปี 2561 ในการปรับปรุงส านกังานและภูมิทศัน์เพ่ือให้พนกังานมี
พืน้ท่ีท างานท่ีสะดวกสบายและส่งเสริมบรรยากาศในการท างานท่ีผาสุข  ด้วยงบประมาณ  12  ล้านบาท  และ
ได้ท านวตักรรมด้านเทคโนโลยี  โดยผลิตสินค้าใหม่และเปิดตลาดใหม่  คือสินค้ากุ้ งต้มท่ีส่งออกไปท่ีประเทศจีน  
การผลิตสินค้าใหม่นี ้ บริษัทฯได้มีการน าเข้าคร่ืองจกัร  เช่น  ชดุสายพานล าเลียงกุ้งและปอกกุ้ ง,  เคร่ืองบรรจถุงุ
อตัโนมตัิ,  เคร่ืองชัง่อตัโนมตัิ ฯลฯ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและทดแทนแรงงานท่ีจะขาดแคลนใน
อนาคต  ตลอดจนพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทันสมัย เช่น  เคร่ืองสแกนนิว้,  เพิ่มเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอตอ่พนกังานผู้ใช้งาน  และพฒันาระบบโปรแกรม  ERP  และโปรแกรมตา่งๆ รวมทัง้ระบบ

ฐานข้อมลู  เป็นเงินรวมทัง้สิน้  44 ล้านบาท   
เพ่ือให้แผนการด าเนินการต่อเน่ือง  ในปี 2562  บริษัทฯ ตัง้งบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

เคร่ืองจกัรระบบท าความเย็น  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมาณ 30 ล้านบาท ในเบือ้งต้น   บริษัทฯ ยงัได้
ท าสญัญาสร้างแผงโซลาร์รูฟขนาด 1 MW กบั บริษัท อีโตช ูจ ากดั เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานไฟฟ้าและเพิ่ม

การใช้พลงังานสะอาด  โดยวางแผนท่ีจะตดิตัง้ในปี 2562 
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ในด้านการรบริหารทรัพยากรบคุคล  บริษัทฯ ได้จดัผงัองค์กรใหม่  โดยจดัสายงานในการบงัคบับญัชาให้

ส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  ส าหรับแผนพฒันาบุคคลากรบริษัทฯ ได้ส่งกรรมการ
บริษัทฯ เข้าอบรมตามหลักสูตร IOD  และจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดบั  เช่น  อบรม 
TQM,  ความเข้าใจภาพรวมของกระบวนการท างาน (SIPOC),  QUALITY TOOLS,  AUTOGENIC  เป็นต้น 

 

ในปี 2560 บริษัทฯได้จดัส่งแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  เพ่ือขอเข้า
รับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการแนวร่วม

ปฏิบตัิฯมีมติปรับสถานะของบริษัทฯไปสู่การเว้นวรรคเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 6 เดือน (Black Out) นบัจาก

วนัท่ีได้มต ิ(วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2561) ตอ่มาในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  บริษัทฯ  ได้ย่ืนหนงัสือขอเข้าร่วมการ 
ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิฯใหม่  และได้รับอนุมตัิในวนัท่ี 26 กันยายน 2561  มีระยะเวลาการ
ด าเนินงาน 18 เดือน  คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จในเดือนกมุภาพนัธ์  2563   

 

ในปี  2561  บริษัทฯได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนตามแนวปฏิบัติตาม  “หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560”  โดย

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้เสนอให้บริษัทฯ ประกาศนโยบายบริหารความเส่ียงเม่ือ วนัท่ี 8 ธันวาคม 
2561  และได้เร่ิมท าการประเมินความเส่ียงตา่งๆ  ท่ีจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจเบือ้งต้นรวม  63  รายการ  
และอยูใ่นระหวา่งการจดัท ามาตรการควบคมุเพ่ือลดผลกระทบความเส่ียงดงักลา่ว  ให้ลงมาอยูใ่นระดบัท่ียอมรับ
ได้ 

 

ส่วนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวน  เร่ืองอตัราค่าตอบแทนของ

กรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระประจ าปี 2562 เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้
นอกจากนีย้งัได้เสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ตลอดจนได้เสนอวิธีการและแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กบับริษัทฯด้วย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 
 

 

บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรัฐซาบาห์ 
ประเทศมาเลเซีย ด าเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทฯ คือ ผลิตกุ้ งแช่แข็งเพ่ือการส่งออกไปยงั ออสเตรเลีย,  ยโุรป  
และสหรัฐอเมริกา 

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยฯและ
บริษัทร่วมฯ ดงัแสดงในแผนภมูิข้างลา่งนี ้

 

 

 

 

 

                  
 

               
               

                                                                                            
 

 

     
 

     
1.4  ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมฯ  มีความเป็นอิสระใน
ด้านการบริหารงาน  โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน  และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายตา่งๆท่ีก าหนดขึน้   ท่ีผา่นมาการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯไม่ได้มีความสมัพนัธ์หรือส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่   ในปัจจบุนับริษัทฯมีการก าหนดนโยบายการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการ
ด าเนินธุรกิจ                     
 

 

 

 

 

 

 

Kiang Huat Seagull Trading Frozen  Food Sdn. Bhd. 

ทนุจดทะเบียน Rm 8.55 ล้าน 

 

บริษัท  ห้องเยน็โชตวัิฒน์หาดใหญ่  จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน  75  ล้านบาท 

บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์  จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน 70 ล้านบาท 

ถือหุ้น 40.00% ถือหุ้น 99.96% 
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2.    ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

      โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี 

สายผลิตภัณฑ์ ด ำเนินกำร
โดย 

%กำรถือหุ้น ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ของบริษัทฯ ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กุ้งและกัง้แช่แขง็ CHOTI - 1,882 59.34 2,002 58.08 1,962 56.82 

หมกึและปลาแชแ่ข็ง TPT 99.96% 1,290 40.66 1,445 41.92 1,491 43.18 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 3,172 100 3,447 100 3,453 100 
 

หมายเหต ุ CHOTI หมายถึง บริษัท  ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 
    TPT  หมายถึง บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์  จ ากดั  (บริษัทย่อย)  
 

2.1 ลักษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ  
ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯนัน้จะมีกุ้ งและกัง้เป็นวตัถดุิบ โดยเร่ิมจากการน ากุ้งและกัง้สดท่ีจดัซือ้

มาผ่านกระบวนการแปรรูปเบือ้งต้น มีทัง้แบบคงสภาพไว้ทัง้หวั เอาหวัออก หรือปอกหวัและเปลือกออก ให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบลกัษณะตา่งๆ ตามท่ีลกูค้าต้องการ หลงัจากนัน้จะน าไปผ่านกระบวนการแช่เยือกแข็งตาม
เทคนิคเพ่ือจะได้ถนอมรักษาคณุค่าและรสชาติของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีสดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค ซึ่ง
สามารถแบง่เป็น 

1. HEAD-ON,SHELL-ON คือ กุ้ งท่ีอยูใ่นสภาพธรรมชาตท่ีิมีหวั เปลือกและหางอยูค่รบ 

2. HEADLESS คือ กุ้ งท่ีถกูเด็ดหวัออก แตล่ าตวัยงัมีเปลือกและหางอยู่ครบตามธรรมชาติ 
3. PEELED คือ กุ้ งท่ีเอาหวัและเปลือกออกทัง้ตวั  แล้วมีทัง้ชนิดชกัไส้ (DEVEINED) และไมช่กัไส้ 

(UNDEVEINED) 

4. กุ้งยืด คือ น ากุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง และจดัรูปให้กุ้งยืดตรง 
5. กุ้งชบุเกล็ดขนมปัง คือ น ากุ้งมาปอกเปลือกไว้หาง จดัรูปให้กุ้งยืดตรงและชบุเกล็ดขนมปัง 
6. Live Shrimp คือ การน ากุ้งจากบอ่สง่ถึงโรงงานผลิตในสภาพท่ีมีชีวิต ท าความสะอาดและฟรีซเพื่อ

รักษาสภาพความสดให้เร็วท่ีสดุ   

7. กุ้งต้มแชแ่ข็ง  คือการน ากุ้งมาท าการต้มทัง้ตวั  คดัขนาด  ฟรีซ  เคลือบน า้เย็นและบรรจกุลอ่ง 
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ส าหรับลกัษณะของผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีหมึกและปลาเป็นวตัถุดิบหลกั สินค้าเป็น
ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารแชเ่ยือกแข็ง โดยใช้เทคนิคการแช่เยือกแข็งมาใช้เพ่ือคงคณุคา่และสภาพความสดของ
ผลิตภณัฑ์ให้มากท่ีสดุ การผลิตอยู่ภายใต้มาตรฐานคณุภาพและความปลอดภยัตามมาตรฐานระหว่างประเทศ
และได้รับการยอมรับและเช่ือถือจากลูกค้าต่างประเทศ   ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจะเป็นอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง            
ซึง่ประกอบไปด้วย  หมกึกล้วย หมกึกระดอง หมกึสาย หมกึหอม และปลาตา่ง ๆ ตามท่ีลกูค้าสัง่ 

 

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน   

ในปัจจุบนัสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด 
(มหาชน)  สิน้สดุลงเม่ือ พฤษภาคม 2557  ส าหรับบริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟูดส์ จ ากดั สิทธิประโยชน์ฯ สิน้สดุลงเม่ือ 
พฤศจิกายน  2558 

   
               (ก)    การผลิต 

               ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

                   บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯ มีโรงงานผลิตอาหารทะเลแชแ่ข็งรวมทัง้สิน้ 3 แหง่ แบง่เป็นของบริษัทฯ 2 แหง่ 
และบริษัทย่อยฯอีก 1 แห่ง   ในปี   2561   บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีก าลังผลิตรวมทัง้สิน้ 26,940 ตัน                 
มีรายละเอียดดงันี ้

ก าลังการผลิต  (ตัน) 2561 2560 2559 

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (นาหมอ่ม) 9,495 8,040 16,500 

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (ระนอง) 4,145 4,506 4,506 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (ปัตตานี) 13,300 13,300 13,300 

ปริมาณการผลิต (ตัน)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (นาหมอ่ม) 5,419 5,211 3,846 

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (ระนอง) 2,976 2,486 1,725 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (ปัตตานี) 4,494 8,164 7,112 

การใช้ก าลังการผลิต (%)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (นาหมอ่ม) 57.00 64.81 23.31 

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (ระนอง) 71.80 55.17 38.28. 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (ปัตตานี) 33.79 61.38 53.47 

อัตราเพิ่ม/ลดของปริมาณการผลิต (%)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (นาหมอ่ม) 3.86 35.49 33.08 

 

    

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  (ระนอง) 19.71 44.12 5.57 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (ปัตตานี) (44.95) 14.79 33.28 
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ที่ตัง้โรงงาน (นาหม่อม)   : เลขท่ี 4/2 หมูท่ี่ 3 ถนนสายเอเซีย 43  ต าบลนาหมอ่ม  
บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่                 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310 

ที่ตัง้โรงงาน (ระนอง)    : เลขท่ี 93/17-18 หมูท่ี่ 5 ถนนสะพานปลา ต าบลบางริน้ 

บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ (สาขาระนอง)            อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 85000 

ที่ตัง้โรงงาน (ปัตตานี)    : เลขท่ี 96/22 หมูท่ี่ 8 ถนนนาเกลือ ต าบลบานา 
บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟูดส์                     อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
 

หมายเหต ุ โรงงานท่ีปัตตานีได้มีการย้ายฐานการผลิตมาท่ีโรงงานอ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา  วนัท่ี 1 
พฤศจิกายน  2561 
 

                  (ข)    ขัน้ตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 

 

 วัตถุดิบท่ีรับซือ้เข้ามาหลังจากผ่านกระบวนการตรวจสอบโดยผ่าน QC  แล้วจะน าไปท าความ
สะอาด  ผา่นการชัง่น า้หนกัด้วยเคร่ืองชัง่อตัโนมตัิ  คดัขนาด  และล าเลียงวตัถดุบิลงบนสายพานเข้าสูก่ารแปรรูป
ตามชนิดของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ  หลังจากแปรรูปขัน้แรกแล้วจะน าไปปรุงแต่ง ,  ชั่งน า้หนัก,  เรียงบรรจุและฟรีซ      

แช่แข็งท่ีความเย็น -40◦C,  น าเข้าห้องเก็บสินค้า  และจดัจ าหน่ายไปยงัตา่งประเทศ  (ขัน้ตอนการผลิตได้แสดง
ไว้ในแผนภมูิท่ี1) 
 
                  ระบบแช่เยือกแข็งท่ีบริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่  3  ระบบ  คือ 

1. ระบบผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น Block โดยน าผลิตภณัฑ์ใส่ถาดเติมน า้ เข้าแชเ่ยือกแข็งกบัตู้  Contact 

Plate Freezer โดยการแลกเปล่ียนความร้อนโดยผา่นการสมัผสัระหวา่งแผน่ Plate กบัถาด
สินค้า 

2. ระบบ Semi-IQF (Individual Quick Frozen) โดยการน าผลิตภณัฑ์ใส่ถาดเข้าไปในเคร่ืองแช่
เยือกแข็งท่ีใช้ลมหมนุเวียน  

3. ระบบ  IQF  เป็นการแชแ่ข็งอาหารทะเลสดและกึ่งส าเร็จรูปแบบเป็นชิน้ๆ      
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                    เม่ือผลิตภณัฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงน าออกไปบรรจถุงุพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแข็ง

แล้วน าเก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20◦C  เพ่ือรอการจ าหน่ายและจัดส่ง
ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์ท่ีท าการแชแ่ข็งจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 12-24 เดือน 

 

               ส าหรับบริษัทย่อยฯของบริษัทฯ  หลงัจากได้รับวตัถดุิบก็มีกระบวนการผลิตสินค้าท่ีไม่แตกตา่งจาก

บริษัทฯมากนกั  ซึง่ได้แสดงกระบวนการผลิตไว้ในแผนภมูิท่ี 2 และแผนภมูิท่ี 3  
                     
 อุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น (Labor intensive)  

ขณะเดียวกนัยงัใช้เทคโนลโลยีการผลิตเพิ่มขึน้  บริษัทฯจงึได้มีการน าเข้าเคร่ืองจกัรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนในการผลิตท่ีสามารถท าให้แข่งขนัได้  เช่น  ระบบสายพานท่ีล าเลียงวตัถุดิบผ่านระบบการล้างท าความ
สะอาดและสะเด็ดน า้และส่งต่อเข้าเคร่ืองชัง่อตัโนมตัิ  เพ่ือบนัทึกน า้หนกัและส่งตรงไปยงัระบบค านวณต้นทนุ  
และวตัถดุิบก็จะถกูล าเลียงสู่เคร่ืองคดัขนาดท่ีมีความแม่นย าในการคดัแยก  ท าให้ลดการใช้พนกังาน  รวมทัง้มี
ความแมน่ย าเพิ่มมากขึน้  ด้วยระบบการล าเลียงท่ีเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  ท าให้การควบคมุเวลาและอณุหภูมิของ
วตัถดุบิมีประสิทธิภาพมากขึน้  สง่ผลให้คณุภาพของสินค้าดีขึน้  จะเห็นได้วา่บริษัทฯได้มีการลงทนุในการน าเข้า

เคร่ืองจักรปี 2561 เป็นเงิน  44  ล้านบาท  ในขัน้ต้นและมีแผนท่ีจะด าเนินการต่อเน่ืองในปี 2562  เพ่ือ
เตรียมพร้อมในการรองรับค าสัง่ซือ้ท่ีจะเพิ่มมากขึน้เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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แผนภูมิที่  1  ขัน้ตอนการผลิตกุ้งและกัง้แช่เยือกแข็ง 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับวัตถุดบิที่มีคุณภาพ 

ท าความสะอาด,คัดขนาด,แบ่งเกรด 

เตรียมวัตถุดิบเบือ้งต้น 

(หกัหวักุ้ง  หรือ  ปอกเปลอืก  หรือ ผา่หลงั) 
 

ท ำควำมสะอำด 

ผลิตวัตถุดบิแช่แข็ง  

ชั่งน า้หนัก  

ลงบล็อก / ฟรีซเป็นตวั 

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจุภณัฑ์ 

(ใสถ่งุ(ไมปิ่ดผนกึ)) 

เข้าห้องเก็บ (-20◦C) 

จัดจ าหน่ายในประเทศ  

ปรุงแต่ง / เติมรส 

ชั่งน า้หนัก  

ลงบล็อก / เรียงลงถาด / ฟรีซเป็นตัว  

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจุภณัฑ์ 

เข้าห้องเก็บ (-20◦C) 

จัดจ าหน่าย 

ต่าง/ในประเทศ 

ผลิตสินค้ำแช่แข็ง  ผลิตกุ้งต้ม (กุ้งขำว)  

ต้มกุ้งในน า้เกลอื 

Cooling 

บรรจุ 

น ำเข้ำฟรีซ (-40◦C) 

บรรจุลงกล่อง 

จัดจ าหน่ายต่างประเทศ 
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แผนภูมิท่ี 2 ขัน้ตอนการผลิตหมึกแช่เยือกแข็ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับวตัถดุิบ 

ท าความสะอาด 

แปรรูปขัน้ต้น 

ท าความสะอาด 

คดัขนาดแบง่เกรด 

เรียงลงถาด 

ชัง่น า้หนกั 

แชแ่ข็งท่ีอณุหภมูิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C) 

บรรจหีุบหอ่ 

เก็บในห้องเย็นท่ีอณุหภมูิ < -20 ◦C 

สง่ออก 
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แผนภูมิท่ี 3 ขัน้ตอนการผลิตปลาแช่เยือกแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับวตัถดุิบ 

ท าความสะอาด 

แปรรูปขัน้ต้น 

เรียง 

ชัง่น า้หนกั 

แชแ่ข็งท่ีอณุหภมูิ (-30 ◦C) - (-40 ◦C) 

บรรจหีุบหอ่ 

เก็บในห้องเย็นท่ีอณุหภมูิ < -20 ◦C 

สง่ออก 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
 

(ก)  การท าการตลาด 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย  ยังคงรักษาระดับมาตรฐานและเน้นคุณภาพสม ่าเสมอโดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์กุ้ งกลุ่มลูกค้าหลกัคือตลาดญ่ีปุ่ น  ส่วนผลิตภัณฑ์หมึกกลุ่มลูกค้าหลกัคือตลาดยุโรป  ขณะเดียวกัน
บริษัทฯได้มีการขยายตลาดไปยงัแถบเอเซียมากขึน้โดยเฉพาะจีนรวมถึงตลาดในประเทศ  และเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้
หลากหลายเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของตลาดท่ีกว้างขึน้ 

 ส าหรับปี  2561  สินค้าอาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้ งและหมึกยงัคงแข่งขนัรุนแรงอย่างต่อเน่ือง  
ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลกซบเซา  การสัง่ซือ้น้อยลงและคา่เงินบาทท่ีผนัผวน  การแข่งขนัด้านราคาจาก
ประเทศคูแ่ขง่  เชน่  อินโดเนเซีย  และอินเดีย  ท าให้ภาพรวมของไทยลดลง  โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาลดลง

ถึง  35%    แตบ่ริษัทฯยงัคงรักษาปริมาณการสง่ออกใกล้เคียงปี  2560  ได้  ทัง้นีเ้น่ืองจากความสมัพนัธ์ท่ีดีและ
ยาวนานท่ีมีต่อลูกค้าโดยเฉพาะสินค้าของบริษัทฯแบรนด์  Sea  King  เป็นสินค้าแบรนด์อนัดบัท่ี  1  ท่ีบริษัทฯ
สง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น  ตัง้แตเ่ร่ิมต้นผลิตจนถึงปัจจบุนั 

 สดัส่วนปริมาณการส่งออกสินค้าปี  2561  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง    

ไปยงัตลาดญ่ีปุ่ นร้อยละ  58  ตลาดยโุรปร้อยละ  35  ตลาดสหรัฐอเมริการ้อยละ  1  และตลาดอ่ืนๆ  ร้อยละ  6 

สัดส่วนการจ าหน่ายแยกตามประเทศ (%)  

ประเทศ 2558 2559 2560 2561 

ญ่ีปุ่ น 56 52 55 58 

ยโุรป 34 36 36 35 

สหรัฐอเมริกา 5 3 2 1 

อ่ืนๆ 5 9 7 6 
 

         กลยุทธ์ทางการตลาด 

                    1.    บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ  ให้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง  ดงันัน้จึงให้        
กลยุทธด้านการคดัเลือกวตัถุดิบเร่ิมต้นท่ีมีคณุภาพสูง  และเข้มงวดในการควบคมุ ต้นทุนในกระบวนการผลิต       
ทกุขัน้ตอน   
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                    2.    มีการจดัท า  Brand  ใหมเ่พิ่มขึน้เพ่ือรองรับการตลาดท่ีมีการแขง่ขนัสงู   

                    3.    การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงตามค าสัง่ซือ้ ทัง้ในเร่ืองคณุภาพ ความตรงต่อเวลา และมีความ
ซ่ือสตัย์ตอ่ลกูค้า 

                    4.    มีการบริหารจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า เพ่ือความพงึพอใจในผลิตภณัฑ์และบริการของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ซึ่งลกูค้าหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯส่วนใหญ่ จะเป็นลกูค้าท่ีมีการติดต่อซือ้ขาย
กันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า โดยวิเคราะห์ทัง้ในด้านคุณภาพสินค้าและการ
ให้บริการ เพ่ือให้ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุ 
 

 (ข)   สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 

                   อุตสาหกรรมกุ้ งแช่แข็งมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทัง้ในและต่างประเทศ ประเทศคู่แข่งท่ีส าคญัคือ 
อินโดนีเซีย อินเดีย เอควาดอร์ เวียดนาม  ซึง่ประเทศเหลา่นีมี้ข้อได้เปรียบในด้านพืน้ท่ีจบัสตัว์น า้ทะเล ซึง่มีเนือ้ท่ี
ในการใช้เพาะเลีย้งกุ้ งท่ีมากกว่า และมีค่าแรงท่ีต ่ากว่าไทยมาก แต่ประเทศไทยก็ยงัมีข้อได้เปรียบในด้านของ
เทคนิคและวิธีการเลีย้ง การป้องกันโรคต่างๆท่ีเกิดกับกุ้ ง ท าให้ผลผลิตท่ีได้สูงกว่ าเดิม นอกจากนีร้ะบบ
สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐานและระบบการขนส่งท่ีดี และแรงงานท่ีมีคณุภาพ ท าให้สามารถผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ
และได้มาตรฐาน ท าให้ประเทศไทยสามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกได้ 

  ตลาดหลกั  อาหารทะเลแช่แข็งท่ีน าเข้าจากประเทศไทยกว่าร้อยละ 90  คือสหรัฐอเมริกา  ญ่ีปุ่ น  
และยโุรป  สว่นตลาดอ่ืน  รองลงมาคือ  ออสเตรเลีย  อียิปต์  และอ่ืนๆ  เป็นต้น 

                  ในปี  2561   จากการท่ีเกษตรกรผู้ เลีย้งกุ้ งเร่ิมปรับปรุงกรรมวิธีในการเลีย้งกุ้ งมาเป็นแบบระบบปิด  
และพยายามปรับปรุงจดัการเก่ียวกบัการเลีย้งกุ้ งให้มีประสิทธิภาพมากขึน้   เพ่ือจะได้ผลผลิตตอ่ไร่ท่ีสงูขึน้  แต่
ปริมาณผลผลิตของกุ้ งท่ีออกสู่ตลาดภายในประเทศ  ก็ไม่เพียงพอตอ่ภาคอตุสาหกรรมการผลิตภายในประเทศ 
อีกทัง้ยงัท าให้ราคาวตัถดุบิปรับตวัสงูขึน้  นอกจากนีป้ระเทศคูแ่ขง่ท่ีส าคญั เชน่ เวียดนามและอินโดยนีเชีย   เร่ิม
กลับมามีมผลผลิตการเลีย้งกุ้ งได้อีกครัง้หลังจากเกิดปัญหาโรคระบาดในปีก่อนหน้านี ้  ส่งผลให้การแข่งขนั
ทางด้านการตลาดในด้านราคาขายสินค้ามีความรุนแรงมากขึน้  แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานในการผลิตสินค้า
ของบริษัทฯก็ยงัได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าเป็นอยา่งดี    
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                    ส าหรับบริษัทย่อย  ซึ่งตลาดหลักคือยุโรปต้องประสบกับปัญหาเร่ืองการท าประมงผิดกฎหมาย
(IUU Fishing)   ท าให้เรือประมงท่ีจะออกไปจับสัตว์น า้ได้ยากขึน้ส่งผลกระทบโดยตรง  รวมถึงขัน้ตอนการ
สง่ออกท่ีต้องใช้เอกสารประกอบและระยะเวลาในการย่ืนเอกสารเพิ่มมากขึน้    ล้วนเป็นปัจจยัท่ีท าให้ลกูค้ามีการ                        
ชะลอค าสัง่ซือ้จนถึงยกเลิกค าสัง่ซือ้บางส่วน   ท าให้บริษัทต้องด าเนินการย้ายฐานการผลิตบริษัทย่อยมายงัท่ีตัง้
โรงงาน 1  เพ่ือลดต้นทนุในการผลิตและเพิ่มชอ่งทางในการแขง่ขนั 

 

2.3 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์หรือบริกำร  
 

         (ก)    การจัดหาวัตถุดบิ และผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ 

 

                   ส าหรับบริษัทฯวัตถุดิบหลักๆ ท่ีใช้ในการผลิตคือ กุ้ งขาวแวนนาไม กุ้ งกุลาด า ซึ่งเป็นกุ้ งจากการ

เพาะเลีย้ง  โดยสดัสว่นการซือ้กุ้ งจากการเพาะเลีย้ง ปี 2561 อยูท่ี่สดัสว่นเกือน 100%   
 

                    แหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิกุ้งบริษัทฯ ไมไ่ด้พึง่พาการซือ้วตัถดุบิกุ้ง จากผู้จ าหนา่ยรายใดเกินร้อยละ 30 ของ
มลูคา่การจดัซือ้วตัถดุบิกุ้ง โดยบริษัทฯจดัซือ้จากแหลง่ตา่งๆ 3 ลกัษณะหลกั ๆ ดงันี ้

1. จากนายหน้าแพปลาและสะพานปลาต่าง ๆ ท่ีส่งวตัถุดิบกุ้ งเข้ามาขายท่ีโรงงานโดยตรง และ 

ผา่นการคดัเลือกเป็นผู้สง่มอบวตัถดุบิกุ้งท่ีดี (Approved Vendor List) ประมาณ 70-80 ราย 
โดยครอบคลมุเกือบทกุจงัหวดัในภาคใต้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของแพตา่ง ๆ   

2. จากฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้ ง โดยครอบคลุมเกือบทุกจงัหวดัในภาคใต้และภาคกลางบางส่วน เช่น 
ระนอง ชมุพร พงังา สรุาษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง สตลู นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เป็นต้น 

3. ในส่วนของวตัถดุิบกุ้ งท่ีไม่ใช่อาหารทะเล เช่น แปง้ ส่วนผสมอาหาร บริษัทจะสัง่ซือ้จากผู้ผลิต
โดยตรง 

 

                    -    การจดัหาวตัถดุบิกุ้งเพ่ือจ าหนา่ย 

                         บริษัทฯซือ้วัตถุดิบกุ้ งเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออกประมาณเกือบทัง้หมด ยกเว้นวัตถุดิบกุ้ งท่ีไม่ได้
มาตรฐานส าหรับการผลิต   ซึง่มีเป็นสว่นน้อยบริษัทฯจะจ าหนา่ยออกสูต่ลาดภายในประเทศในทนัที 
 

 

                    -    สดัสว่นการซือ้วตัถดุบิกุ้งในประเทศและตา่งประเทศ 
                         ในปี 2561 บริษัทฯจดัซือ้วตัถดุิบกุ้ งจากภายในประเทศถึง 99% (*ผู้ส่งมอบวตัถดุิบกุ้ งท่ีดี เป็น
การประเมินผลของผู้ขายวตัถดุิบกุ้ งในด้านคณุภาพท่ีดี ปราศจากสารตกค้างและเชือ้จลุินทรีย์ปนเปือ้น)  เพราะ
มาตรฐานในการเลีย้งกุ้งของประเทศไทย  มีการควบคมุคณุภาพคอ่นข้างสงูมาก 
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                    -    สภาพการแขง่ขนัในการจดัหาวตัถดุบิกุ้ง 
จากสถานการณ์การระบาดของโรค EMS  ในการเพาะเลีย้งกุ้งในปี 2561 พบน้อยมาก   มี 

ประปรายและไม่ระบาดท าให้เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึน้ต่อการลงลูกกุ้ ง 1 ล้านตวั จากเดิมปี 
2560 เฉล่ียการลงลกูกุ้ ง 1 ล้านตวัได้ผลผลิตกุ้ งในขนาด 60-80 ตวั 7.5 ตนั ในปี 2561 ได้เฉล่ีย 7.8 ตนั 
แตรู่ปแบบการเลีย้งต้องเพิ่มต้นทนุสงูขึน้กว่าเดิม 10-20 %  เน่ืองจาก 1 บอ่เลีย้งกุ้ ง จะใช้บอ่พกัน า้, บอ่
บ าบดั 1-2 บอ่ จากเดมิใช้ไมเ่กิน 1 บอ่ และต้องใสส่ารฆา่เชือ้ และวิตามินเพิ่มขึน้ ท าให้พืน้ท่ีการเลีย้งกุ้ ง
ในปี 2561 ลดลง และท าให้ต้นทนุการด าเนินงานสงูขึน้ ประกอบกบัสถานการณ์ตลาดสหรัฐอเมริกา ท่ีมี
สดัสว่นมากกวา่ 40`% ของตลาดทัง้หมด ซือ้สินค้ากุ้งจากไทยน้อยลงมากจากล าดบัท่ีน าเข้าจากไทย ปี 
2560 อยู่ท่ีล าดบั 3 ในปี 2561 อยู่ล าดบั 4 และปริมาณลดลงกว่า 30% จึงท าให้บางช่วงท่ีผลผลิต
ออกมามาก แตค่วามต้องการน้อยลง 30%  จงึเป็นโอกาสท่ีทางบริษัทฯ สามารถซือ้วตัถดุบิได้ราคาเฉล่ีย
ต ่ากว่าปี 2560 (ราคาเฉล่ีย 2561 ราคา 143.80 บาท เทียบกบัราคาเฉล่ียปี 2560 อยู่ท่ี 173.42 บาท) 
อย่างไรก็ตามปี 2561 พบว่าตลาดกุ้ งจีน ขยายตวัค่อนข้างสูงกว่าปี 2560 ท าให้บางช่วงราคาวตัถุดิบ     
มีการปรับราคาสูงกว่ากุ้ งสดปกติ 15-25 บาท/กก.  ท าให้ราคากุ้ งท่ีขนาดใหญ่กว่า 70 ตวั/กิโลกรัม  ท่ี
เกษตรกรเน้นขายเป็นกุ้งสดก่อน  ราคาจงึคอ่นข้างท่ีจะสงูในบางเดือน 

 
แหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิ ได้แก่ 

1. จากผู้ส่งสินค้า นายหน้า แพปลาตา่ง ๆ ซึ่งน าสินค้ามาส่งท่ีโรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบ
ทกุจงัหวดัท่ีตดิชายทะเลทัง้ฝ่ังอา่วไทยและอนัดามนั 

2. ซือ้ผา่นทางผู้ขายท่ีมีเรือประมงท าการจบั ณ ทา่เรือมหาชยั 

ผู้จ าหน่ายวตัถดุิบหมึกให้แก่บริษัทย่อยมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทย่อยฯ ไม่มีการ
พึง่พาผู้จ าหนา่ยวตัถดุบิหมกึ รายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซือ้วตัถดุบิหมกึ 

   
             ข. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรือกำรก ำจัดวัตถุดบิเหลือใช้ 

          -กำรด ำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

                   บริษัทฯมีมลพิษตา่งๆซึ่งประกอบด้วย (1) เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งวนัละประมาณ 5-10 ตนั ขายได้
ทัง้หมดโดยมีมาตรการให้ผู้ รับเหมาปรับปรุงรถไม่ให้น า้หัวกุ้ งหกเร่ียราดระหว่างขนส่งรวมทัง้ให้มีผ้าใบคลุม
ด้านบนของรถเพื่อปอ้งกนัเปลือกกุ้งหวักุ้งปลิวออกมาด้วย (2) น า้เสียวนัละประมาณ 1,000 ลบ.เมตร (3)   
ขยะมูลฝอยประมาณ 500 กิโลกรัมตอ่วนั ได้ให้ผู้ รับเหมามาขนเศษอาหารไปเลีย้งสกุรและว่าจ้างเทศบาลขน
ขยะมลูฝอยไปทิง้ให้   (4)   เศษกระดาษส านกังานและกลอ่งบรรจภุณัฑ์    มีปริมาณไมเ่กิน 100  กิโลกรัมตอ่วนั          
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ซึง่น ามาเข้าเคร่ืองย่อยและขายได้ทัง้หมด (5) ขยะอันตราย เชน่หลอดไฟฟลโูอเรสเซนส์และผ้าเช็ดน า้มนัเคร่ือง 
ฯลฯ ประมาณ 200-300 กิโลกรัมตอ่ปี ซึง่ได้ท าการจดัเก็บรายงาน และขนย้ายตามกฎหมายของกระทรวง- 
อตุสาหกรรมอย่างเคร่งครัด (6) มลพิษทางอากาศจากปล่องบอยเลอร์ซึ่งใช้น า้มนัเตาเป็นเชือ้เพลิงและเคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 4 ชดุซึ่งใช้น า้มนัดีเซลเป็นเชือ้เพลิงซึ่งมีการตรวจวิเคราะห์ไอเสียท่ีออกจากปล่องไม่เกินค่า
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด (7) ไอเสียจากรถยกดีเซลขนถ่ายวัตถุดิบ 4 คนัซึ่งได้จัดซือ้น า้มัน ไบโอดีเซล 
B100 มาแทนน า้มนัดีเซลปีละ 4,000 - 5,000 ลิตร  เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสง่ผลกระทบท่ีดีตอ่สขุภาพ
ของพนกังาน (8) ส่ิงปฏิกูลจากห้องส้วมปีละประมาณ 1,000 ลบ.เมตรได้วา่จ้างรถผู้ รับเหมาสบูไปทิง้ 
       มลพิษทางน า้หรือน า้เสียนบัเป็นมลพิษท่ีมีปริมาณสูงท่ีสุดโดยมีปริมาณสูงสุดวันละ1,000 ลบ.เมตร ค่า
ความสกปรก ( BOD5) ประมาณ 1,500 ppm บริษัทจึงได้ออกแบบสร้างระบบบ าบดัน า้เสียประกอบด้วยถัง
ปฏิกิริยา Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB)ซึ่งใช้จุลินทรีย์ท่ีไม่ใช้อากาศ แล้วบ าบดัต่อเพ่ือก าจัด
ไนโตรเจนและความสกปรกด้วยถงัปฏิกิริยา CN/DN (Completed Nitrification /Denitrification) และสดุท้ายใช้
บึงประดิษฐ์ ( Wet Land) เพ่ือก าจัดตะกอนแขวนลอยและสิ่งสกปรกก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน า้ธรรมชาติ ซึ่ง
คุณลักษณะของน า้ทิง้โดยเฉล่ียดีกว่ามาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมทุกรายการ มีผู้ควบคุมระบบและ
ผู้ปฏิบตัิงานประจ าเคร่ืองครบถ้วนและได้จัดส่งตัวอย่างน า้ไปวิเคราะห์ จดัได้จดัท ารายงานส่งส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้องตามก าหนดเวลา  นอกจากนัน้ยังมีการติดตัง้เคร่ืองวัด BOD On-line ตามข้อก าหนดของกระทรวง
อตุสาหกรรมด้วย 
        ผลการด าเนินงานในช่วง 3 ปี  ท่ีผ่านมาคุณลักษณะของน า้ทิง้ท่ีผ่านระบบบ าบดัดีกว่าค่ามาตรฐานท่ี
กฎหมายก าหนดทกุประการ  ดงัผลการวิเคราะห์เฉล่ียย้อนหลงั  3  ปี  ดงันี ้  
 

        รายงานคา่เฉล่ียคณุลกัษณะของน า้ทิง้ออกนอกโรงงานระหวา่งปี พ.ศ. 2561 - 2559 

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน   ค่าน า้ทิง้ออกนอกโรงงาน 

                             ปี 2561           ปี 2560          ปี 2559 

  คา่pH   ไมเ่กิน 5.5-9.0    7.63  7.40  7.00 
  คา่SS   ไมเ่กิน 50  10.29  1  - 
  คา่ BOD5 (ppm)  ไมเ่กิน 20    3.58  2.10  1.85 
  คา่ COD (ppm)  ไมเ่กิน 120  23.96  25  20 
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บริษัทไมมี่ข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมแตอ่ยา่งใด นอกจากนัน้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้
นกัศกึษาจากโรงเรียนและสถาบนัการศกึษาทกุแหง่เข้ามาศกึษาเย่ียมชมและด าเนินการเก็บตวัอยา่งและท าวิจยั 
ตา่งๆ  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉล่ียปีละ 8-12 สถาบนั และยงัได้แจกจา่ยพนัธุ์ปลาทบัทิมท่ีเลีย้งไว้ในบอ่บ าบดัน า้
เสียสดุท้ายซึง่เป็นปลาท่ีขยายพนัธุ์เองได้ให้กบัอบต.นาหมอ่มและชมุชนโดยรอบอยา่งตอ่เน่ืองอีกด้วย 
 

 

2.4     งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
 

                  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯ ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการระยะยาว จงึไมมี่งานท่ียงัไม ่  
สง่มอบ 

 
3.    ปัจจัยความเส่ียง  
 บริษัทฯได้แต่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึน้เม่ือวันท่ี  11  พฤษภาคม  2561  เพ่ือท าหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร  รวมทัง้ก ากับดแูลให้มีกระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ประกาศ

นโยบายด้านการบริหารความเส่ียงเม่ือวนัท่ี 8  ธันวาคม  2561  มีการประชมุไป  2  ครัง้  และเชิญผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริหารความเส่ียงมาอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการและพนกังานท่ีเก่ียวข้องเม่ือวนัท่ี  13  ตลุาคม  
2561  จากนัน้ได้เร่ิมท าการประเมินความเส่ียงด้านตา่งๆ  8  ด้าน  ประกอบด้วย (1.)  ด้านการขาย  (2.)  ด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพของพนกังาน  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  (3.)  การปฏิบตัิตามกฏหมายและ
ระเบียบข้อบงัคบัของทางราชการ  (4.)  การท าผิดพรบ.คอมพิวเตอร์และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา  (5.)  
เหตุการณ์รุนแรงและภัยพิบตัิต่างๆ  (6.)  ด้านต้นทุนการผลิต  (7.)  ด้านการพัฒนาขีดความสามารถและ
ทรัพยากรบุคคล  (8.)  ด้านการเงิน  รวม  63  รายการ  และอยู่ในระหว่างการก าหนดมาตรการเพิ่มเติมบาง

รายการเพ่ือลดผลกระทบความเส่ียงให้ลงมาอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ 
ปัจจัยความเส่ียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) และบริษัท
ย่อยฯ มีดังนี ้
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3.1   ความเส่ียงจากการจัดซือ้จัดหาวัตถุดบิ  
 บริษัทฯท าการจดัซือ้วตัถดุิบกุ้งจากการเพาะเลีย้งมากกว่า  90%  ซึง่แบง่เป็นการจดัซือ้จากบอ่เลีย้งโดยตรง  
และการจดัซือ้ผ่านแพกุ้ งหรือนายหน้า  ในปี  2561  การระบาดของโรค  EMS  ในการเพาะเลีย้งกุ้ งมีน้อยมาก  
ท าให้เกษตรกรมีผลผลิตจากการเลีย้งกุ้ งสงูกวา่ปี  2560  ซึ่งมีคา่เฉล่ีย  7.5  ตนั  เพิ่มเป็น  7.8  ตนั  ตอ่ลกูกุ้ ง  1  
ล้านตวั  แต่รูปแบบการเลีย้งได้เปล่ียนไป  เช่น  ต้องมีบ่อพกัน า้และบ่อบ าบดัตลาดจนต้องใช้สารฆ่าเชือ้และ
วิตามินเพิ่มขึน้  จงึท าให้พืน้ท่ีการเลีย้งลดลงและต้นทนุการเลีย้งสงูขึน้ 

 

                การบริหารความเส่ียง 

                    บริษัทฯได้ท าการวางแผนการซือ้วตัถดุิบในชว่งราคาต ่ามาเก็บสต๊อคไว้ในห้องเย็นประมาณ  1,000  
ตนั  เพ่ือน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในช่วงท่ีวัตถุดิบมีราคาสูงท าให้ในปี  2561  บริษัทฯสามารถจัดซือ้กุ้ งได้ใน
ราคาเฉล่ีย  143.80  บาทตอ่กิโลกรัม  ต ่ากวา่ปี  2560  ท่ีราคาซือ้เฉล่ีย 173.42  บาทตอ่กิโลกรัม 

 

 ส าหรับหมึกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทย่อยนัน้เป็นสินค้าประมงซึ่งมีความผันผวนมากทัง้
ปริมาณและราคา  อีกทัง้ปัญหาการห้ามท าการประมงท่ีผิดกฏหมายและไร้การควบคมุ  (IUU Fishing)  บริษัท
จงึขยายตลาดรับซือ้วตัถดุบิจากแหลง่รับซือ้วตัถดุิบใหญ่  เชน่  มหาชยั  อีกด้วย  นอกเหนือจากการซือ้วตัถดุิบใน
พืน้ท่ีเดมิแล้ว 

 

 3.2  ความเส่ียงจากการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ 
 

                    การกีดกันทางการค้าในตลาดโลก มีทัง้การน ามาตรการกีดกันทางด้านภาษีศุลกากร (Tariff 

Barriers) เช่น ภาษีการค้า ภาษีการทุ่มตลาด (Antidumping Duty) ภาษีการอดุหนนุตลาด (Countervailing 

Duty) สิทธิทางภาษีของสหภาพยุโรป (Generalized System of Preferences) เป็นต้น และมาตรการท่ีมิใช่
ภาษี (Non-tariff Barriers) เช่น IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) การใช้ประเด็นเร่ือง
แรงงานเด็ก แรงงานบงัคบั และการค้ามนุษย์ ในการปรับสถานะของไทยให้อยู่ในระดบั Tier 2  การก าหนด
มาตรฐานด้านสุขอนามัยทัง้ในส่วนวัตถุดิบและสินค้าอย่างเข้มงวดเกินความจ าเป็น การก าหนดโควต้าการ
น าเข้า การใช้ข้อต่อรองท่ีได้เปรียบมาเป็นหวัข้อในการเจรจาเปิดการค้าเสรี (Free Trade Agreement) การตัง้
ข้อก าหนดในการจดัการทางด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 

                การบริหารความเส่ียง 

                    -    บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการติดตามข้อมูลทางการค้าของประเทศผู้น าเข้าอย่างใกล้ชิด เพ่ือ
เตรียมการและหาวิธีการท่ีจะปอ้งกนัและแก้ไขให้ทนัเหตกุารณ์โดยเป็นประโยชน์กบับริษัทมากท่ีสดุ 

                    -    บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีนโยบายท่ีจะท าตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด เพ่ือขจดัข้อ
กีดกนัทางด้านแรงงาน 
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                    -    บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯมีการคดัเลือกและประเมินผู้ขายวตัถดุิบเป็นประจ าทกุๆ ระยะเพ่ือคงไว้
ซึง่คณุภาพของวตัถดุบิท่ีดีให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทางด้านสขุลกัษณะท่ีตา่งประเทศก าหนด 

                    -    บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้จัดท าระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ควบคุมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของอาหาร เช่น GMP, HACCP, ISO 9001, ISO14001, HALAL, CSR และการจัดการอาชีว   

อนามยัและความปลอดภยั เป็นต้น เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากประเทศผู้น าเข้า  

 

3.3   ความเส่ียงจากการแข่งขันในตลาด 
 

 ในปี  2561  บริษัทฯและบริษัทย่อยเผชิญปัญหาการแข่งขันท่ีรุนแรงทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
เน่ืองจากประเทศคู่แข่ง  เช่น  อินเดีย  เวียดนาม  และอินโดนีเซีย  มีค่าจ้ างแรงงานท่ีต ่ากว่าและจากภาวะ
เศรษฐกิจท่ีถดถอยในประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทฯนัน้  จากการส ารวจพบว่าลูกค้าในประเทศ
ญ่ีปุ่ นมีความต้องการซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพสงูแตมี่ราคาต ่าลงด้วย  ในขณะท่ีสินค้าของบริษัทฯมีคณุภาพสงูและ
ราคาสงู 
           การบริหารความเส่ียง 

                    ในปี  2561  ได้ว่าจ้างผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือลดต้นทนุการผลิตและเพิ่มผลผลิต 
(Yield)  ให้สูงขึน้  นอกจากนัน้บริษัทฯได้สัง่ซือ้เคร่ืองจกัร  เช่น  สายพานล าเลียงกุ้ ง  ชุดสายพานปอกกุ้ งและ
เคร่ืองบรรจุอตัโนมตัิ  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการท างานและใช้คนงานน้อยลง  ในขณะเดียวกันได้ท าการผลิต
สินค้าใหม ่ คือ  กุ้ งต้มแชแ่ข็งสง่ไปขายในประเทศจีนซึง่เป็นตลาดใหมด้่วย 
 ในปี  2562  บริษัทฯมีแผนกลยุทธ์ท่ีจะผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ๆท่ียงัคงมีคณุภาพสูงแต่มีราคา
ต ่าลงจนสามารถแข่งขนักับคู่แข่งในตลาดญ่ีปุ่ นได้  เน่ืองจากต้นทุนการผลิตลดลงจากการใช้เคร่ืองจกัร  และ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สงูขึน้ดงักลา่ว 

 
3.4    ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกจิของประเทศคู่ค้า   
  

                   สินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญ่ีปุ่ น สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา 
หากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าเหล่านีถ้ดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบต่อการส่งออกของบริษัทฯ  และบริษัท
ยอ่ยฯ  
  

           การบริหารความเส่ียง 

  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า เป็นปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุได้ยาก ทางบริษัทฯและบริษัท
ย่อยฯ จึงได้มีการติดตามข่าวสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหาร
ต้นทนุการผลิตสินค้าและคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ให้เหมาะสมและสามารถท าการแขง่ขนัได้             
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3.5     ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 
 

                    เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ประกอบธุรกิจส่งสินค้าไปจ าหน่ายยงัตา่งประเทศ ดงันัน้รายได้
หลกัท่ีได้รับจงึอยูใ่นรูปของสกลุเงินตราตา่งประเทศ ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจงึมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ
และบริษัทยอ่ยฯอยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ 

 

                การบริหารความเส่ียง 

                    บริษัทฯมีนโยบายชดัเจนในการป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยมี
การติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด และรายงานการเคล่ือนไหว ผลกระทบและการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียน  บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการปอ้งกนัความเส่ียงอยา่งเหมาะสมในแตล่ะช่วงเวลา โดยน าเคร่ืองมือ
ทางการเงินมาใช้ในการจดัการและวางแผน เช่น ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหน้า (FORWARD 

CONTRACT) โดยบริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯไมมี่นโยบายในการเก็งก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

 

3.6     ความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

                    ภาวะเศรษฐกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผลกระทบต่อเน่ืองไปยังประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะการ
เคล่ือนไหวของเงินทนุสามารถท าได้อยา่งรวดเร็ว ดงันัน้การด าเนินนโยบายทางการเงินในส่วนของอตัราดอกเบีย้ 
จงึจ าเป็นต้องให้สอดคล้องไปตามสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงเชน่เดียวกนั 
 

                การบริหารความเส่ียง 

                    กลุ่มบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีเงินกู้ ท่ีใช้อตัราดอกเบีย้คงท่ี และอตัราดอกเบีย้ลอยตวั ดงันัน้จึงได้
มีการปรับและจดัโครงสร้างหนีใ้ห้มีสดัส่วนท่ีเหมาะสมตามสภาวการณ์ระหว่างอตัราดอกเบีย้คงท่ีและลอยตวั 
ตลอดจนมีการพิจารณาแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ และก าหนดระยะเวลาการกู้ตามความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้ใน
ชว่งเวลานัน้ อีกทัง้สถาบนัการเงินท่ีบริษัทใช้เงินกู้ยงัคงให้การสนบัสนนุเงินกู้อย่างตอ่เน่ืองท าให้กลุม่บริษัทยงัคง
สภาพคลอ่งทางการเงินได้ 

 

3.7   ความเส่ียงจากการถูกควบคุมเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 

                   กลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯได้แก่   กลุ่มตระกลูโชติวฒันะพนัธุ์ ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ  

29.94  กลุ่มตระกลูเหล่าเทพพิทกัษ์  ถือหุ้นคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 26.55   และกลุ่มตระกลูฮึง้(H’NG) ถือหุ้น

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.38   ทัง้สามกลุ่มถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.87 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ทัง้หมด   ซึง่อาจจะมีเจตนาร่วมกนัในการใช้สิทธิออกเสียงของกลุม่ไปในทางเดียวกนั  เพ่ือควบคมุสิทธิออกเสียง
หรือควบคมุกิจการร่วมกนั    ท าให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไมส่ามารถรวบรวม
คะแนนเสียงเพื่อคดัค้านหรือถ่วงดลุการบริหารของกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ 
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                การบริหารความเส่ียง 

                    โครงสร้างในการบริหารของบริษัทฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุ  มีการก าหนดหน้าท่ีขอบเขตความรับผิดชอบไว้อยา่งชดัเจน    นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทฯยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีสดัส่วนมากกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง้คณะ   
ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทฯ  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ  5  ท่าน   ซึ่งเป็นบุคคลท่ีมีความรู้  
ความสามารถอยา่งเหมาะสม  มีจริยธรรม มีความซ่ือสตัย์สจุริต  และสามารถด าเนินงานได้อยา่งมีอิสระ มีระบบ  
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้     
                  นอกจากนี ้บริษัทฯได้มีการก าหนดนโยบายการท ารายการเก่ียวโยง การท าธุรกรรมต่างๆ กับ 
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุในกิจการ  รวมทัง้บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งจากผลประโยชน์   
โดยจะน ารายการต่างๆ  เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบทุกกรณี   ก่อนน าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณาอนมุตัใินขัน้ตอ่ไป 

 

4.    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 
 

ที่ดนิ อาคาร และเคร่ืองจักร 
บริษัท  ห้องเยน็โชตวัิฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 
1.    ท่ีดนิและสว่นปรับปรุง             มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)   กรรมสิทธ์ิ/
ภาระผูกพัน 
 -  ท่ีดนิ  53  ไร่  ท่ีอ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา     33.52      บริษัท  /   ไมมี่ 
 -  ท่ีดนิ  61  ไร่  ท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง (ยงัไมใ่ช้งาน)       5.30      บริษัท  /   ไมมี่ 
-   ท่ีดนิ  15  ไร่  ท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง  (ยงัไมใ่ช้งาน)    12.09      บริษัท  /   ไมมี่ 

2. อาคารและสว่นปรับปรุง 
- โรงงานท่ีอ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา         259.12      บริษัท  /   ไมมี่ 

 -  โรงงานท่ีระนอง         32.15      บริษัท  /   ไมมี่ 
3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์                398.97      บริษัท  /   ไมมี่ 
4. อ่ืน ๆ ได้แก่เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ เคร่ืองใช้ส านกังานและยานพาหนะ         90.92      บริษัท  /   ไมมี่ 

 หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม                                                                      (590.73) 
            ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์สทุธิ                                                 241.33 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2561 (แบบ 56-1) 
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              โรงงานท่ีระนองตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ี 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึง่เป็น ท่ีเชา่จากองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ระนอง สาระส าคญัของสญัญาปรากฎดงันี ้
คูส่ญัญา :    บริษัท  ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่  จ ากดั  (มหาชน)  กบัองค์การบริหารสว่น   

     จงัหวดัระนอง 
วนัท่ีท าสญัญา    :    1  กรกฎาคม  2528 
อายสุญัญา        :    1  กรกฎาคม  2528 – 30  มิถนุายน  2532  และได้รับการตอ่อายสุญัญาเชา่    
                              จนถึง 30  มิถนุายน  2543        
หมายเหต ุ  บริษัทฯ  ได้ท าหนงัสือแจ้งขอตอ่สญัญากบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดัระนองแล้ว  ขณะนี  ้
  อยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาอนมุตัขิององค์การบริหารสว่นจงัหวดัระนอง 
อตัราคา่เช่า        :    ปีละ  16,492  บาท 
เง่ือนไขท่ีส าคญั :     ถ้าผู้ เชา่ประสงค์จะตอ่อายสุญัญาการเชา่ตอ่ไปให้ผู้ เชา่ย่ืนความจ านงเป็นหนงัสือ  
 ตอ่ผู้ให้เช่าก่อนวนัสิน้อายสุญัญา  ทัง้นี ้ ผู้ ให้เชา่สงวนสิทธ์ิท่ีจะให้ผู้ เชา่  เชา่ท่ีดนิตอ่ไป 
 หรือไมก็่ได้  ถ้าผู้ให้เช่ายินยอมให้เชา่ตอ่  ผู้ เชา่ยินยอมช าระคา่เชา่ตามท่ีผู้ ให้เชา่ก าหนด 

 เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ  10  ของอตัราคา่เชา่เดมิ 
 

บริษัท  เทพพิทักษ์ซีฟูดส์  จ ากัด 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 

1.    ท่ีดนิและสว่นปรับปรุง             มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)   กรรมสิทธ์ิ/
ภาระผูกพัน 
 
       -  ท่ีดินเนือ้ท่ี  4  ไร่  77  ตารางวา ท่ี อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี    3.06      บริษัท  /   ไมมี่ 
2.    อาคารและสว่นปรับปรุง 

 -  โรงงานท่ีปัตตานี         95.61      บริษัท  /   ไมมี่ 
3.    เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์                 210.49      บริษัท  /   ไมมี่ 
4.    อ่ืน ๆ  ได้แก่  เคร่ืองใช้ส านกังานและยานพาหนะ     19.69      บริษัท  /   ไมมี่ 

หกั  คา่เส่ือมราคาสะสม                   (256.02) 
              ท่ีดนิ  อาคารและอปุกรณ์สทุธิ       72.83 
 
 
 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   
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                               นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัมีโรงงานผลิตซึง่อยูบ่นเนือ้ท่ี 10 ไร่ 2  งาน  73  ตารางวา และเนือ้ท่ี  
7 ไร่ 2 งาน  ท่ี อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  ท่ีดนิดงักลา่ว  บริษัทฯเชา่จากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัปัตตานี  
สาระส าคญัของสญัญาปรากฎดงันี ้
                          คูส่ญัญา              บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์  จ ากดั  กบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  ปัตตานี 
                          วนัท่ีท าสญัญา     วนัท่ี  17  สิงหาคม  2531 
                          อายสุญัญา          30  ปี  (17  สิงหาคม  2531 -  16  สิงหาคม  2561) 
 หมายเหต ุ   บริษัทฯ  ได้ท าหนงัสือแจ้งขอตอ่สญัญากบัองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 

  ปัตตานีแล้ว  ขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอนการพิจารณาอนมุตัขิององค์การบริหาร   
  สว่นจงัหวดัปัตตานี 

                          เนือ้ท่ีเชา่             10 – 2 – 73  ไร่ 
                          อตัราคา่เช่า          ตารางวาละ  14.50  บาท  ตอ่ปี 

                          วนัท่ีท าสญัญา    วนัท่ี  24  พฤษภาคม  2544 

                          อายสุญัญา           30 ปี (24  พฤษภาคม  2544 -  23  พฤษภาคม  2574) 
                          เนือ้ท่ีเชา่              7 – 2 – 0   ไร่ 
                          อตัราคา่เช่า           ตารางวาละ 14.50  บาท   ตอ่ปี          

สินทรัพย์บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ 

บริษัท  ห้องเยน็โชตวัิฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 
                                                                                                                                    (ล้านบาท)       
ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์สทุธิ                                                                                              24133 

หนีส้ินจากภาระผกูพนั                                                                                                            -    . 
มลูคา่ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์หลงัหกัหนีส้ิน                                                                        241.33 
 
มลูคา่ตอ่หุ้น  (บาท)                                                                                                            32.18 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   
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บริษัท  เทพพทิกัษ์ซีฟูดส์  จ ากัด 

                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 
                                                                                                                                      (ล้านบาท)       
ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์สทุธิ                                                                                               55.58 

หนีส้ินจากภาระผกูพนั                                                                                                            -    .    

มลูคา่ท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์หลงัหกัหนีส้ิน                                                                         55.58 
 

มลูคา่ตอ่หุ้น  (บาท)                                                                                                           793.94 

รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯประกอบด้วย 

 
        เคร่ืองจักร              ขนาด (ตัน)     จ านวน (เคร่ือง)          สถานที่ตัง้ 
1.    BLAST  FREEZER    1.4  2  สงขลา 
2.    CONTACT FREEZER                1  8  สงขลา    
       CONTACT FREEZER                1  3  ระนอง    
3.    SPIRAL FREEZER            0.25-0.5  3    สงขลา 
       GRAZE FREEZER             0.5-1  2  สงขลา 
       TUNNAL FREEZER            1  1  สงขลา 
 
 

 
        เคร่ืองจักร              ขนาด (ตัน)     จ านวน (เคร่ือง)             สถานที่ตัง้ 
 
4.    เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด       50   1   สงขลา 
       เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด       30   2   สงขลา  
       เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด       20   1   สงขลา 
       เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด         5   1   สงขลา  
       เคร่ืองท าน า้แข็งหลอด       30   2   ระนอง 
 
 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)   
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5.    ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   400  ตนั  6   ห้อง   สงขลา 
       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   300  ตนั  2   ห้อง   สงขลา 
       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ     50  ตนั  1   ห้อง   ระนอง 
       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   100  ตนั  2   ห้อง   ปัตตานี 
       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   300  ตนั  1   ห้อง   ปัตตานี 
       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   500  ตนั  1   ห้อง   ปัตตานี 
 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 

                    บริษัทฯมีนโยบายและมุ่งเน้นการลงทนุในธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง รวมถึงธุรกิจ
อ่ืนท่ีตอ่เน่ืองจากธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง เน่ืองจากบริษัทฯมีศกัยภาพทัง้ด้านประสบการณ์ 
และมีความช านาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี ้ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทฯสามารถน าองค์ความรู้ 
ทรัพยากร และประสบการณ์มาพฒันาธุรกิจประเภทนีใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุส าหรับกลุม่บริษัท   
 

                    ส าหรับในช่วงเวลานี ้บริษัทฯยังไม่มีนโยบายลงทุนเพิ่มในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่        
เยือกแข็ง   
 
4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สิน

ใหม่ 
   
                  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯ ไมมี่การตีราคาทรัพย์สินใหม ่

 

5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

                   ในชว่งปี 2561  บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ไมมี่ข้อพิพาท
ทางกฎหมายใดๆ ท่ีสง่ผลในแง่ลบกบับริษัทฯและบริษัทย่อยฯ อยา่งมีนยัส าคญั 
 แต่มีการด าเนินการให้ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบญัญัติกฏหมายแรงงาน  ปี  พ.ศ.2541  
เน่ืองจากบริษัทย้ายฐานการผลิตของบริษัทยอ่ย  บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์  จ ากดั  ซึง่ตัง้อยูท่ี่  371  ถนนนาเกลือ 
ต าบลบานา อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี  ในวนัท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  บริษัทฯ  จ าเป็นต้องเลิกจ้างพนกังาน
จ านวน  700 คน  บริษัทฯ  จา่ยเงินชดเชยถกูต้องตามกฏหมาย  เป็นเงิน  75  ล้านบาท  และสร้างความเข้าใจกบั
พนกังาน  รวมทัง้ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เช่น  สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานประกันสงัคมจงัหวดั  มาให้
ความรู้ค าแนะน า  ความเข้าใจอนัดี  ระหวา่งกนั  ก่อนจากกนัด้วยดี 
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6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

6.1    ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท  ห้องเยน็โชตวัิฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 

ท่ีตัง้ส านกังาน  : เลขท่ี  4/2  หมูท่ี่  3  ถนนสายเอเซีย  43  ต าบลนาหม่อม   
     อ าเภอนาหมอ่ม    จงัหวดัสงขลา   90310 
โทรศพัท์  :  (074)  222333 
โทรสาร   :   (074)  222300-1 
เว็บไซต์    :    www.kst-hatyai.com   
ท่ีตัง้สาขา  :    เลขท่ี  93/17-18    หมูท่ี่  5  ถนนสะพานปลา   ต าบลบางริน้ 
         อ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง  85000 
โทรศพัท์   :  (077)  822280,  811255 
โทรสาร   : (077)  821726 
ธุรกิจหลกั  : ผลิตและสง่ออกอาหารทะเลแชเ่ยือกแข็งไปยงัญ่ีปุ่ น  สหรัฐอเมริกา  และยโุรป             
ทนุช าระแล้ว  : 75  ล้านบาท 
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537002231 (บมจ.470) 
 

นิตบิุคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า  10% 

                            บริษัท                                        ทนุจดทะเบียน(ล้านบาท)        %การถือหุ้น 
บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์   จ ากดั     70          99.96 
(ผลิตและสง่ออกอาหารทะเลแชแ่ข็ง) 
96/22  หมู่ท่ี  8  ถนนนาเกลือ  ต าบลบานา 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี 
โทรศพัท์   :  (073) 335132-135 
โทรสาร     :  (073) 311262 , 331649 
 
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,  RM 8.55 ล้าน         40.00 
2-6-29 Harbour  Trade Centre,   
No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang  
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บุคคลอ้างอิงอ่ืน  ๆ 

 

(ก)    นายทะเบียนหุ้น    :            บริษัท  ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากดั 

 62  อาคารตลาดหลกัทรัพย์ประเทศไทย 

 ชัน้  4 , 7  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110. 
  

(ข)    ผู้สอบบญัชี          :  นายอธิพงศ์              อธิพงศ์สกลุ 
 นายวิชยั              รุจิตานนท์ 

 นายเสถียร                 วงศ์สนนัท์ 
 นางสาวกลุธิดา     ภาสรุกลุ 
 นายยทุธพงษ์        เชือ้เมืองพาน             
 บริษัท  เอเอ็นเอส  ออดทิ  จ ากดั 

 เลขท่ี 100/72  ชัน้  22  ห้อง  100/2  อาคารว่องวานิช  บี 
 ถนนพระราม  9  ห้วยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร  10310  โทร.02-6450107-9 

  

(ค)    สถานบนัการเงิน    :     ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
        ท่ีติดตอ่ประจ า ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ธนาคารยโูอบี  จ ากดั  (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั  (มหาชน) 

 

6.2   ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 

-  ไม่มี 
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ส่วนที่  2  การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 
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7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 

7.1    จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

                    บริษัทฯมีทนุจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 75 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 7,500,000 หุ้น       
มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท                              
                    ทนุที่เรียกช าระแล้วจ านวน  75  ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 7,500,000 หุ้น  มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ  10  บาท   
 

7.2   ผู้ถือหุ้น 
              รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 11  
มีนาคม 2562 (วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ)  มีรายนามดงันี ้

รายช่ือ / กลุ่มผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น(หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น(%) 

1.กลุ่มตระกูลโชตวัิฒนะพันธ์ุ 2,245,840 29.945 
     -  บจก.โชติวฒัน์โฮลดิง้ส์ 1,950,000 26.000 

     -  นางสาวเจริญพร    โชติวฒันะพนัธุ์ 108,000 1.440 
     -  นางเจริญศรี           เจริญกุล 91,540 1.221 
     -  นายสมนกึ             โชติวฒันะพนัธุ์ 95,100 1.268 

     -  นางสาวเจริญขวญั  โชติวฒันะพนัธุ์ 1,200 0.016 

2.กลุ่มตระกูลเหล่าเทพพิทักษ์ 1,994,760 26.597 

     -  นางยุวดี         เหลา่เทพพิทกัษ์ 648,840 8.651 

     -  นายเจริญ       เหลา่เทพพทิกัษ์ 584,400 7.792 
     -  นายเฉลมิ       เหล่าเทพพิทกัษ์ 525,960 7.013 
     -  นางสาวสธีุรา  เหลา่เทพพทิกัษ์ 233,760 3.117 

     -  นางวารุณี       เหลา่เทพพทิกัษ์ 1,800 0.024 

3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง้(H’NG)  1,753,200 23.376 

     -  H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD. 997,920 13.306 
     -  MR.H’NG CHEOW TEIK 456,580 6.088 
     - นางพิริยาพร      แซ่ฮึง้ 298,700 3.982 
4.นายพทัิกษ์       รัชกจิประการ 233,800 3.117 

5.นายวชิระ         ทยานาราพร 151,400 2.019 

6.นายวรานนท์     บุญชนานันทกูด 82,200 1.096 

7.นายสมเกียรต ิ   พีตกานนท์ 60,000 0.800 

8.นายพชัิย          พีชน์ไพบูลย์ 42,300 0.564 

9.นายสมเกียรต ิ   ลมิทรง 41,000 0.547 

10.อ่ืนๆ 895,500 11.940 

รวมทัง้สิน้ 7,500,000 100.000 
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    หมายเหตุ :     
1. รายชื่อของผู้หุ้นใน บริษัท โชติวัฒน์โฮลดิล้ส์ จ ากัด ประกอบด้วย  นางเจริญศรี  เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ , 

นางสาวจฑุามาศ โชติวฒันะพนัธุ์  , นางสาวเจริญพร  โชติวฒันะพนัธุ์  ,นางสาวเจริญขวญั โชติวฒันะพนัธุ์ ,   
นายสมนกึ   โชติวฒันะพนัธุ์  ,  นางสาวอัจฉรา  โชติวฒันะพนัธุ์ , นายสมชาย  โชติวฒันะพนัธุ์  , นางสาวอมรรัตน์  
โชติวฒันะพนัธุ์  และนายสมบรูณ์  โชติวฒันะพนัธุ์ 

2. รายชื่อขอผู้ ถือหุ้น ใน H”NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD   ประกอบด้วย 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. ไม่มีการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นที่มีนัยส าคัญในระยะเวลาห้าปีย้อนหลงั  และผู้ลงทนุสามารถดขู้อมูลผู้ ถือหุ้นที่เป็น
ปัจจบุนัได้จาก  Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
 

7.3    การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

          บริษัทฯ ไมม่ีการออกหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
 

7.4    นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
  บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ภายหลงัช าระภาษีและ
ตัง้ส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในแตล่ะปี และขึน้อยู่
กบัมติของท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นด้วย 

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

 

ปี 2560 2559 2558 2557 2556 
ก าไรสทุธิตอ่หุ้น (บาท) 1.71 16.69 4.19 - 2.87 
เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1.00 16.00 4.00 - 3.00 
อตัราการจ่ายเงินปันตอ่ก าไรสทุธิ (%) 58.56 95.86 95.44 - 104.82 

     

       หมายเหต ุ  ในปี  2558  ที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี มีมติให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  2557  
                      

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุ

สำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีครัง้ท่ี 40/2562 พิจำรณำงดจ่ำยเงินปันผล 
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8.    โครงสร้างการจดัการ 
 
8.1 คณะกรรมการบริษัท   
            บริษัทฯจะมีคณะกรรมการบริษัทฯ หนึ่งชดุและคณะกรรมการชดุย่อยอีก 4 ชดุ คือ คณะกรรมการบริหาร,  
คณะกรรมการตรวจสอบ,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทฯจะก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารช่วยสนับสนุน
คณะกรรมการบริษัทในการติดตามดแูลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลเุป้าหมายท่ีคณะกรรมการ
ได้วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่วยประเมินระบบการควบคุมภายใน และคุณภาพรวมของรายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเบือ้งต้นของ
คณะกรรมการและผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลและควบคมุ
ความเสี่ยงทกุด้านท่ีจะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธรุกิจ 
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2561  คณะกรรมการบริษัทฯมีรายนามดังนี ้  
1. นางเจริญศรี  เจริญกลุ  ต าแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหน่ง รองประธาน 
3. นายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
4. นายสมนึก  โชติวฒันะพนัธุ์  ต าแหน่ง กรรมการ 
5. Mrs.H’ng Cheow  Nai    ต าแหน่ง กรรมการ 
6. Mr.H’ng Chiau Chin    ต าแหน่ง กรรมการ 
7. นางสาวเจริญพร  โชติวฒันะพนัธุ์  ต าแหน่ง กรรมการ 
8. นายเฉลิม  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหน่ง กรรมการ 
9. ดร.สรุพล  อารีย์กลุ  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
10. นายปรีชา  สนัติธรรมารักษ์  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
11. นายสวุฒัน์  โรจนกิจ   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
12. ดร.พิษณ ุ  บญุนวล   ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 
 

ส าหรับปี  2561  เมื่อวนัท่ี  7  ธนัวาคม  2561  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี  9/2561  รับทราบ
หนงัสือแจ้งการลาออกของ  นางพิริยาพร  แซ่ฮึง้  ต าแหน่งกรรมการและดร.กิตติพฒัน์  ตนัตระรุ่งโรจน์  ต าแหน่ง

กรรมการอิสระ  ดงันัน้จ านวนคณะกรรมการเดิมมี  14  ท่าน  จึงลดลงคงเหลือ  12  ท่าน  ดงักลา่วข้างต้น 
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 สว่นในปี  2562  เมื่อวนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์  2562  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี  1/2562      
มีมติแตง่ตัง้  นางสาวเจริญขวญั  โชติวฒันะพนัธุ์  ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  เข้าด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหารแทนนายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์  ซึ่งยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการบริหาร  
 
รายงานการเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯ 

                    ในปี  2561  ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯมีการประชุมตามวาระปกติจ านวน  4 ครัง้ และวาระ
พิเศษ  5  ครัง้  รวมทัง้สิน้  9  ครัง้  การเข้าร่วมประชมุของคณะกรรมการบริษัทฯแตล่ะท่านสรุปได้ดงันี ้

 
 การประชุมคณะกรรมการ 

ล าดับ รายชื่อ 
 

การด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่
เข้าประชุม 

( % ) 

1 นางเจริญศรี เจริญกลุ ประธานกรรมการ 9 7 77.80 

2 นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธาน 9 8 88.90 

3 นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ รักษาการ
กรรมการผู้จดัการ 

9 8 
88.90 

4 นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ กรรมการ 9 7 77.80 

5 นายสมนกึ โชติวฒันะพนัธุ์  กรรมการ 9 8 88.90 

6 Mrs.H’ng Cheow  Nai กรรมการ 9 5 55.56 

7 Mr.H’ng Chiau  Chin กรรมการ 9 3 33.33 

8 นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์  กรรมการ 9 9 100 

9 นายเฉลมิ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ 9 8 88.90 

10 ดร.สรุพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ 9 9 100 

11 ดร.กิตติพฒัน์ ตนัตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ 9 7 77.80 

12 นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ 9 8 88.90 

13 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ 9 8 88.90 

14 ดร.พิษณ ุ บญุนวล กรรมการอิสระ 9 4 44.44 
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ส าหรับการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  มีดังนี ้   

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

ล าดับ รายชื่อ  การด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้   
ที่เข้าประชุม ( % ) 

1 ดร.สรุพล อารีย์กุล ประธานคณะกรรม
ตรวจสอบ 

4 4   100 

2 ดร.กิตติพฒัน์ ตนัตระรุ่งโรจน์ กรรมการตรวจสอบ  4 4 100 

3 นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการตรวจสอบ 4 4 100 

4 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการตรวจสอบ 4 4 100 

5 ดร.พิษณ ุ บญุนวล กรรมการตรวจสอบ 4 4 100 

6 นางรัชฎาวรรณ ชมุแสง เลขานกุารคณะกรรมฯ 4 4 100 
 
 

8.2    ผู้บริหารของบริษัทฯ   

ในช่วงปี 2561  บริษัทฯมีรายช่ือผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ จ านวน 5 ท่าน ดงันี ้

1.    นายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2.    ดร.สณัห์ชยั  กลิ่นพิกลุ  ต าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการสว่นบริการ 

3.  นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์  ต าแหน่ง ผู้จดัการสว่นบริหารส านกังาน  1 

4.  นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตั ิ  ต าแหน่ง ผู้จดัการสว่นบริหารส านกังาน   2 

5.    นายสธีุชยั  โชติศิริ   ต าแหน่ง หวัหน้าฝ่ายบญัชี/ เลขานกุารบริษัท 
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ผังองค์กรของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

 

 

 

เมื่อวนัท่ี  26  มกราคม  2561  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 1/2561  มีมติแต่งตัง้นายชยัวชัร์  
เหลา่เทพพิทกัษ์   ด ารงต าแหน่งรักษาการกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ   เพ่ือท าหน้าท่ีแทนนายชาญชยั เหลา่เทพ
พิทกัษ์  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมลง 

เมื่อวนัท่ี  23  กมุภาพนัธ์  2561  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ท่ี 2/2561  มิมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการบริหาร (Executive  Committee)   

เมื่อวนัท่ี  10  พฤษภาคม  2561  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  3/2561  มีมติแตง่ตัง้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
8.3    เลขานุการบริษัทฯ 

                   คณะกรรมการบริษัท  ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จ ากดั  ได้มีมติแตง่ตัง้ให้  นายสธีุชยั  โชติศิริ  

ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทฯตัง้แตว่นัท่ี  7 สิงหาคม  2551  โดยคณุสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานกุารบริษัทฯปรากฏอยูใ่นรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท  
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8.4    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้รับการอนุมตัิจากท่ี

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีครัง้ท่ี  39/2561 โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูง         
เพียงพอท่ีจะดแูลและรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ   และได้ขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว       

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ บ ริหารเ ป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯก าหนด  ซึ่ ง                               
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะท่าน 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี  2561 

ล าดับ รายชื่อ 
การด ารง
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

กรรมการ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

เบีย้ประชมุ
คณะกรรมการ 

เงินประจ า
ต าแหน่ง 

1 นางเจริญศรี เจริญกุล ประธานกรรมการ 240,000.- 70,000.- - 
2 นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธาน - 80,000.- - 
3 นายชยัวัชร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ - 80,000.- - 
4 นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ กรรมการ - 70,000.- - 
5 นายสมนกึ โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ - 80,000.- - 
6 Mrs.H’ng Cheow Nai  กรรมการ - 50,000.- - 
7 Mr.H’ng Cheow Chin  กรรมการ - 30,000.- - 
8  นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์  กรรมการ - 90,000.- - 
9 นายเฉลมิ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ - 80,000.- - 
10 ดร.สรุพล อารีย์กุล กรรมการอิสระ - - 50,000.- 
11 ดร.กิตติพฒัน์ ตนัตระรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ - - 40,000.- 
12 นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ - - 40,000.- 
13 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ - - 40,000.- 
14 ดร.พิษณุ บญุนวล กรรมการอิสระ - - 40,000.- 

  รวมยอดทัง้สิน้  240,000.- 630,000.- 210,000.- 
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ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  วนัท่ี  7  ธันวาคม  2561  ครัง้ท่ี  9/2561  มีมติรับทราบและอนมุตัิการ
ลาออกจากการเป็นกรรมการของกรรมการล าดบัท่ี  4  นางพิริยาพร  แซ่ฮึง้  และล าดบัท่ี  11  ดร.กิตติพัฒน์  
ตนัตระรุ่งโรจน์  กรรมการอิสระ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

                    ในปี  2561  บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหาร  รวมทัง้สิน้

เป็นเงิน  6,139,966.-  บาท 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

 

                    ไม่มี 

 

8.5    บุคลากร 

                   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนพนักงานทัง้หมด 1,838  คน โดยในปี 2561  บริษัทฯได้จ่าย
ผลตอบแทนให้แก่พนกังานเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  426  ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงิน
โบนสั เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุทดแทน และสวสัดิการตา่งๆ เป็นต้น    
 

ตารางสรุปจ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี  2561 บริษัทฯ บริษัทย่อยฯ 
พนกังานปฏิบตัิการ/บริการ (คน) 1,614 42 

พนกังานบริหาร (คน) 81 3 

พนกังานส านกังาน (คน) 90 8 

รวม (คน) 1,785 53 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 283 143 

     หมายเหตุ 1. บริษัทฯ  หมายถงึ บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ 

    บริษัทย่อยฯ หมายถงึ บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์                   

 2.  จ านวนพนกังานของบริษัทย่อย  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม  2561  มีจ านวน  1,000  
คน  ในวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2561  คงเหลือ  53  คน  เน่ืองจากบริษัทฯ  หยดุการผลิตสินค้าท่ีโรงงานจงัหวดั
ปัตตานี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  เป็นต้นไป  (อ้างถึงหนงัสือ  บริษัท  ท่ี  KST  212/18  ลงวนัท่ี  10  
ตลุาคม  2561  ถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) 
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     ส าหรับในเร่ืองของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีนโยบายในการพัฒนาให้
พนักงานเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ โดยก าหนดให้
พนกังานทกุระดบัได้รับการฝึกอบรมและพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตามแนวทางของระบบมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
         บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการจัดการสภาพการจ้างท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลักสิทธิ
มนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มคนท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษ และก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั         
อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน ตลอดจนดแูลสขุภาวะขององค์กรโดยยึดหลกัความสขุ 8 ประการ 
ของส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ในการสนบัสนนุกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสมดลุชีวิตของ
พนกังานเพ่ือการปฏิบตัิงานอย่างมีความสขุ 
 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี  2560 

(Corporate  Governance  Code for listed companies 2017) โดยเช่ือมั่นว่าการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ช่วยสร้าง
ความเช่ือมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้ น   นักลงทุน   ผู้มีส่วนได้เสีย   และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย  อันจะน าไปสู่การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขนั  การเพ่ิมมลูคา่  และการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ   ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีการ
ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็น
ภารกิจท่ีบริษัทฯจะต้องด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   
และก าหนดให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วให้สอดคล้องกบัแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง  

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการก าหนดนโยบายส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการไว้  7  หวัข้อดงันี ้

สิทธิของผู้ ถือหุ้น  
1. การปฏิบตัิกบัผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 

2. สิทธิของผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

3. การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
5. จริยธรรมทางธรุกิจ 

6. การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

7. การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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โดยคณะกรรมการบริษัทฯ  เห็นวา่นโยบายเหลา่นีม้ีความส าคญัตอ่การด าเนินธรุกิจให้เจริญเติบโตย่ิงขึน้ 

เพ่ือสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธรุกิจ 

การด าเนินงานในปี  2561  ของคณะกรรมการบริษัท 

1.  แตง่ตัง้คณะท างานก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Corporate  Governance  Working  Committee)  เพ่ือ 
ทบทวนหลักปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติตามหลักก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (CG  Code)  จัดท าแผนงาน  
มอบหมายงานตรวจติดตามผลการท างานให้บรรลตุามแผน  พร้อมเสนอคณะกรรมการ 

2.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัินโยบายการด าเนินงาน  วิสยัทศัน์  วตัถปุระสงค์   
คา่นิยม  กลยทุธ  และเป้าหมายของบริษัทฯ  เพ่ือให้ผู้บริหารและพนกังานมีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั 

3.  พิจารณาและอนมุตัิ  กฏบตัร  (CHARTER)  ของ 
1.  คณะกรรมการบริษัท 
2. คณะกรรมการบริหาร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบ 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
โดยก าหนดรายละเอียดวตัถปุระสงค์,  องค์ประกอบ,  คณุสมบตัิกรรมการ  ขอบเขตหน้าท่ีแสดงความ 

รับผิดชอบปรากฏใน website ของบริษัท  www.kst-hatyai.com 

4.  อนมุตัิให้มีการเปิดเผยข้อมลู,  ช่องทางการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกบน  website  ของ 
บริษัทฯ  www.kst-hatyai.com  ดงัตอ่ไปนี ้

  1. รับเร่ืองร้องเรียนหรือค าถามภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม  และการลงทนุ 

  2.  เสนอวาระการประชมุเข้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

  3.  เสนอช่ือกรรมการเพ่ือเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

  4.  สง่ค าถามในการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

  5.  แจ้งเบาะแสคอรัปชัน่ (Whistle  Blowing)  ซึ่งจะถกูสง่เข้าไปยงั  email  ของผู้รับผิดชอบ 

 5.  ทบทวนตารางองค์ประกอบความรู้  ความช านาญ  ของกรรมการ  (SKILLS  MATRIX)  เพ่ือเป็นแนวทาง,  

เกณฑ์ในการสรรหาคดัเลือกกรรมการ  และกรรมการอิสระ  ในโอกาสต่อไป  เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทมีความ
เข้มแขง็ย่ิงขึน้และสอดคล้องกบัการด าเนินธรุกิจ  
 6.  ในด้านการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท  ก าหนดนโยบายการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ  ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ด้วยตนเองเป็นประจ าทกุปี  ปีละ  1  ครัง้ 

http://www.kst-hatyai.com/
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 หวัข้อท่ีใช้ในการประเมิน 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ  มีหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้
 1.1 โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

1.2 การประชมุคณะกรรมการ 
1.3 บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1.4 การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
 1.5 ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ 
 1.6 การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร                                          

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ  มีหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้

2.1  โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ 

 2.2  การประชมุคณะกรรมการชดุย่อย 

 2.3  บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย  
 3. การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  มีหวัข้อการประเมินดงันี ้

3.1 ความโดดเดน่ในการใช้ความรู้ความสามารถ  
3.2 การเอาใจใสต่อ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3.3 ความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าท่ีและการอทิุศเวลาให้กบัคณะกรรมการ 
3.4 การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการในระยะยาว 

3.5 ความเป็นอิสระ 

 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน  ของคณะกรรมการบริษัท,  คณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ, 
 คณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  มีกระบวนการประเมิน  ดงันี ้

 1.  ภายในเดือนธนัวาคมของปี  เลขานกุารบริษัทฯ  จดัสง่แบบประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท,   
  กรรมการบริษัท  และกรรมการชดุย่อยทกุคนประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 2.  เลขานกุารบริษัทฯ  เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  ซึ่งจะน าเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกบัท่ีประชมุกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 3.  เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปีแบบ  56-1  ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
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 ผลการประเมินประจ าปี  2561 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท รายคณะ ได้คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” 
      แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  ได้คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์  “ดี” 

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยรายคณะ 
2.1 คณะกรรมการบริหาร  ได้คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์  “ดี” 
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  ได้คะแนนเฉล่ียรวมอยู่ในเกณฑ์  “ดี” 

สว่นคณะกรรมการชดุย่อยอื่น  บริษัทก าหนดประเมินในปี  2562  เป็นต้นไป 
 หมายเหต ุ ผลการประเมินตนเองของกรรมการปี  2561 เป็นปีแรก  ผลการประเมินยงัไมถ่ึงเกณฑ์ “ดีเย่ียม” 
  4.    การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกรรมการผู้จัดการ  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแบบ
การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปี  ของกรรมการผู้จดัการ  ซึ่งประกอบด้วยหวัข้อประเมินดงันี  ้

    4.1  ความเป็นผู้น า 

    4.2  การก าหนดกลยทุธ์ 

    4.3  การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

    4.4  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

    4.5  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
    4.6  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

    4.7  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
    4.8  การสืบทอดต าแหน่ง 
    4.9  ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
    4.10  คณุลกัษณะสว่นตวั 

  หมายเหต ุ สว่นการประเมินผลกรรมการผู้จดัการ  ก าหนดให้เร่ิมการประเมินจากผลงานในปี  2562   
 เป็นต้นไป 

 7. การฝึกอบรมพฒันากรรมการของบริษัทฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้อนุมตัิแผนการอบรมประจ าปี  2561  งบประมาณค่าอบรมเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้  234,000  บาท  เพ่ือสง่กรรมการทกุท่านเข้าอบรมหลกัสตูรท่ีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
(IOD)  จดัขึน้ 
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  8.  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี  8/2561  วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2561  มีมติให้จดัตัง้ 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  โดยมีบริษัท  ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  จ ากดั  เป็นผู้จดัการกองทนุภายใต้ช่ือ  “กองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  สมดลุตามอายุ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”  และก าหนดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบ  
แยกตามระดบัพนกังานเพ่ือให้สอดคล้องกบัความสามารถในการออมของพนกังาน  ก าหนดเร่ิมหกัเงินสะสมจาก

พนกังาน  และบริษัทฯสมทบในงวดคา่จ้างในวนัท่ี  30  มกราคม  2562  เป็นงวดแรก 

 9.  คณะกรรมการบริษัทฯร่วมกบัคณะท างานโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  ได้ด าเนินงานดงันี  ้

 9.1  จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 9.2  จดัท าแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยง 

  จากการ ทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 9.3  จดัท าแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

  (ดูรายละเอียดของข้อ  9.1-9.3  ในหัวข้อ  10.5  การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
คอร์รัปชัน่) 

 10.  คณะกรรมการมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบคุคลจดัให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังานในเร่ือง
สิ่งแวดล้อม  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนตอ่ไป 

  (ดรูายละเอียดหลกัสตูรการอบรมได้จากหัวข้อ 10.2  การด าเนินงานและการจัดท ารายงานความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม) 

 11.  คณะกรรมการได้จดัให้มีช่องทางท่ีผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

  11.1  สามารถติดตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหา  ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการ 
  11.2  สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ  โดยบริษัทระบุ
ช่องทางสง่ถึงผู้รับผิดชอบชดัเจน 

   (ดรูายละเอียดได้จากหวัข้อ  9.7.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส) 
 12.  บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท  และก าหนดวัตถุประสงค์  รวมทัง้ตัวชีว้ัดผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ทัง้ท่ีเป็นมิติทางด้านการเงิน  มิติท่ีไมใ่ช่ด้านการเงิน  ดงัตวัอย่างเช่น 
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เป้าหมายบริษัทในระยะเวลา  3  ปี (ปี  2562-2564) 
บริษัทก าหนดเป้าหมาย  อตัราการเจริญเติมโตของยอดเพ่ิมขึน้ปีละ  10-15%  ในแตล่ะปีของปี  2562-2564 

โดยมีรายละเอียดตวัอย่าง  ดงัตอ่ไปนี ้
มมุมอง ตวัชีว้ดัหลกั หมายเหต ุ

1. ด้านการเงิน 1.เพ่ิมยอดขายสินค้า บริษัทก าหนดตวัชีว้ดัแยกตาม
กระบวนการท างาน    และยงัก าหนด

ตวัชีว้ดัของทกุฝ่ายในบริษัท  เช่น ฝ่ายขาย
,ฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ,ฝ่ายโรงงาน,            

ฝ่ายส านกังาน  เพ่ิมเตมิ 
เพ่ือสนบัสนนุตวัชีว้ดัหลกัของบริษัท 

2. ด้านกระบวนการภายใน 2.เพ่ิมก าไร 
3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต  
4. ด้านลกูค้า 3.เพ่ิมความพึงพอใจของลกูค้า 

 

 
 

 13.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ประกาศนโยบายในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ, 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู  เมื่อวนัท่ี  15  สิงหาคม  2561 เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัท, 
กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู สามารถอทิุศเวลาในการปฏิบตัหิน้าท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการบริษัท จึงก าหนดให้ 
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 1.  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารแตล่ะคนด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 5 
บริษัทจดทะเบียน ทัง้นี ้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 2.  กรรมการผู้จดัการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสงูแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหน่ง 
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้  ต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน   โดยก าหนดประเภท
ของต าแหน่งกรรมการ  จ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถไปด ารงต าแหน่งได้  ดงันี ้

2.1  ด ารงต าแหน่งทัง้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้รวมไมเ่กิน 3      

    บริษัทจดทะเบียน  หรือ 

2.2  ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้  รวมไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

9.2   คณะกรรมการของบริษัทฯ  
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เดิมประกอบด้วยคณะกรรมการทัง้หมด 2 ชดุ คือ   
1. คณะกรรมการบริษัทฯ   
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ในปี  2561คณะกรรมการบริษัท  ได้มีมติท่ีประชุมครัง้ท่ี 3/2561  เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561  
แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยดงันี ้
1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการข้างต้นนี ้ คณะกรรมการบริษัท  ได้มีมติอนมุตัิ  และก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี
วาระการด ารงต าแหน่ง   การทบทวนและการประเมินผล  ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ  ซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท  www.kst-hatyai.com 

9.3    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัท  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เมื่อวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2561  โดยมีกรรมการสว่นใหญ่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ        พร้อมก าหนด
กฎบัตรคณะกรรมการ  ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นผู้
พิจารณาคดัเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัท  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท  และท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

 

 

 

http://www.kst-hatyai.com/
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กระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 
1.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นผู้พิจารณาสรรหาคดัเลือก  และกลัน่กรอง 
 บคุคลท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯก าหนด 

 2.  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายช่ือบคุคล เพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
 3.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เสนอช่ือตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือให้ความ- 
  เห็นชอบ   โดยจ านวนข้อท่ีเสนอเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีครบวาระออก 
 4.  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้   
                      ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้แล้ว 

กระบวนการสรรหากรรมการผู้จดัการ 
1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาและกลัน่กรองบคุคลท่ีมี 

คณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 2.    เสนอช่ือตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

  คณุสมบตัิกรรมการอิสระ 

 ส าหรับกรรมการอิสระของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นผู้มีคณุธรรม 

และจริยธรรม  และมีความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ ประกอบกนั  และได้มีการก าหนดคณุสมบตัิและนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯไว้ดงันี ้ 
 
 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2.    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือ
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี   

3.    ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  บริษัทย่อย และบริษัทร่วม 
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4.     ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน  
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมนียั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบั- 
บริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

5.    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกัสอบบญัชี ซึ่งมี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

6.    ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน  ซึ่งได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม         
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย
กวา่สองปี 

7.    ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8.     ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  หรือบริษัท
ย่อย  หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัส าคญัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วม บริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสยีง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9.    ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใด  ท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

       ทัง้นี ้คณุสมบตัิและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้ก าหนดไว้  มีความเข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้
ต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด เช่น การมีสว่นเก่ียวข้องในนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึง่
รวมถึงการมีอ านาจความคมุหรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใดไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนยัส าคญั  ตาม

รายละเอียดในข้อ  2, 4 , 5 และ 6 
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- การสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริษัทระดบัสงู  คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณา  โดยสรรหาบคุคลท่ี
มีคณุสมบตัิครบถ้วน เหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี  และสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์  เป้าหมาย 
 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการสง่บคุคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ  ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ย่อยฯและบริษัทร่วมฯ  โดยตวัแทนดงักล่าวได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  และมี
หน้าท่ีดูแลจัดการรวมถึงรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ เพ่ือดูแลรักษา
ผลประโยชน์ในเงินลงทนุของบริษัทฯ   

ส าหรับบริษัทย่อยฯ  เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤศจิกายน  2561  บริษัทฯได้ย้ายฐานการผลิต  มาอยู่ 
รวมกันกับบริษัทฯ  ณ  โรงงานท่ี  1  ท าให้การประสานงานการด าเนินงานร่วมกบับริษัทฯมีความคล่องตวั
และเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ 

 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าท่ีของตัวแทนของบริษัทฯ 

-   มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัตอ่การด าเนินธรุกิจ 

- มีสว่นร่วมในการก าหนดระบบการควบคมุภายในและกลไกอื่นในการก ากบัดแูลบริษัทย่อยฯและบริษัท
ร่วมฯท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินงาน 

- รายงานสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษัทย่อยฯและบริษัท
ร่วมในทนัที 

 

9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ซึ่งยงัไมเ่ปิดเผย
ตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนเองไว้ดงันี ้
1. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั  นบัจากวนัท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯรับทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการ
เปลี่ยนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพ่ือน าเสนอให้แก่ 
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คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักลา่วด้วย 

 

2.  ก าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร พนักงานหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมลูของงบการเงิน หรือ
ข้อมลูอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูภายในแก่
บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไมม่ีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในช่วง 1 
เดือน  ก่อนท่ีข้อมลูงบการเงินหรือข้อมลูท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมลูนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินัยของ
ทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังาน ท่ีได้ลว่งรู้ข้อมลูภายในท่ีส าคญั  คนใดกระท าผิดวินยั
จะได้รับโทษตัง้แต ่การตกัเตือน การตดัคา่จ้าง การพกังาน โดยไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน จนถึงการเลิกจ้าง
งาน    ทัง้นีแ้นวทางในด้านการดแูลการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ได้ผา่นเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯแล้ว 

 

9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้มีการจ่ายคา่สอบบญัชีให้กบั บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้               

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญช ี

ปี  2561 ปี  2560 ปี  2559 
คา่สอบ
บญัชี 

คา่ใช้จ่าย
ทางตรง
อ่ืนๆ 

คา่สอบ
บญัชี 

คา่ใช้จ่าย
ทางตรง
อ่ืนๆ 

คา่สอบ  
บญัชี 

คา่ใช้จ่าย
ทางตรง
อ่ืนๆ 

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) 830,000 115,000 790,000.- 110,000.- 760,000.- 105,000.- 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 แห่ง       

-  บริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ จ ากดั 480,000 57,000 440,000.- 50,000.- 430,000.- 45,000.- 

รวมยอดทัง้สิน้ 1,310,000 172,000 1,230,000.- 160,000.- 1,190,000.- 150,000.- 

ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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9.7   การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

9.7.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 

บริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยจะไมก่ระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน   โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถือหุ้น   
ได้แก่  การซือ้  การขายหรือการโอนหุ้น   การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลู
ของกิจการอย่างเพียงพอ  การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  ส าหรับการ 

แตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ เช่นการจดัสรร
เงินปันผล เป็นต้น  ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปกป้องผลประโยชน์และอ านวย
ความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.    การสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ : 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกนั  และสนบัสนนุให้ผู้
ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  และไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้า
ประชมุของผู้ ถือหุ้น  โดยจะมีการให้ข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุโดยมีค าชีแ้จง 

และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมติท่ีขอ  ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ 

 ในปี  2561  คณะกรรมกำรบริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเพ่ิมเติม  ซึ่งเป็นไปตำม
หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี   ในกำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั   

 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. สำมำรถเสนอเพ่ิมวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุ 

       คณุสมบติของผู้ ถือหุ้นท่ีสำมำรถเสนอเพ่ิมวำระประชมุ 

   ต้องเป็นผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ 

   ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 5  ของจ ำนวนสิทธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท 
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  2. สำมำรถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

  3. สง่ค ำถำมเข้ำสูท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทลว่งหน้ำ 

หมำยเหต ุ: รำยละเอียดขำ่วกำรให้สิทธิ, แบบฟอร์มท่ีใช้, เอกสำรหลกัฐำนท่ีเก่ียวข้องท่ีใช้แนบ, 
คณุสมบตัิของกรรมกำรท่ีเสนอช่ือ, ขัน้ตอน และระยะเวลำท่ีต้องสง่  บริษัทฯได้ก ำหนดไว้ใน
เวบ็ไซต์ของบริษัท  www.kst-hatyai.com  และจดหมำยแจ้งขำ่วผำ่นตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

 

2.    การสง่ข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น : 
บริษัทฯจะด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯได้รับทราบ วนั เวลา สถานท่ี วาระการประชมุ ข้อมลู
ส าคญัหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีใช้ในการประชุมตา่งๆ รวมถึง วิธีการออกเสียงในแตล่ะวาระการ
ประชมุ ลว่งหน้าก่อนมีการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น   โดยบริษัทฯจะพยายามจดัสง่ข้อมลูเก่ียวกับ  
การประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมดให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายลว่งหน้าเป็นเวลาไมน้่อยกวา่เจ็ด(7) วนั   เพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษาข้อมลู ลว่งหน้าก่อนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนีบ้ริษัทฯจะน าข้อมูลดงักล่าวทัง้หมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางในการรับรู้ขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือแก่ผู้ ถือหุ้น 
 

3.   การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น : 
3.1  บริษัทฯจะด าเนินการให้กรรมการทกุท่านเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ได้ซกัถามข้อสงสยัในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

3.2  บริษัทจะด าเนินการชีแ้จงในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกับกฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ  
รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตัง้ค าถาม
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชมุ 

3.3  ในการเข้าร่วมการประชมุและการออกเสียงในท่ีประชุมสามญั  บริษัทฯสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้นการออกเสียงเพ่ือลงมติทุกครัง้จะมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีส าคญั เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัย์ 
เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

3.4  บริษัทฯจะจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ  ในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เช่น วาระ
การแตง่ตัง้กรรมการ 

3.5  บริษัทฯจะจดัให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม
ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุ 

http://www.kst-hatyai.com/
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4.    การให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น : 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ซกัถาม  แสดงความคิดเห็น 
หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นอย่างอิสระทกุครัง้  โดยประธานกรรมการจะ 

จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ   รวมถึงให้กรรมการและผู้บริหารท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้นในท่ีประชมุ 
 

5.    การจดัท ารายงานการประชมุ : 
5.1  บริษัทฯจะจดัให้มีการจดัท ารายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถูกต้อง โดยจะบนัทึกการชีแ้จง

ขัน้ตอนการลงคะแนน  และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการ
ประชุม บันทึกประเดน็ซักถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้  รวมถึงบนัทึกผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย 
คดัค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร  และบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุด้วย 

5.2  บริษัทฯจะน าสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยังตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภายใน 
14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น  และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวในเวบ็ไซต์
ของบริษัทฯ 

 

6.    การมอบฉนัทะ 

หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบคุคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะท่ีบริษัทฯจดัสง่ไป
พร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีบ้ริษัทจะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ีผู้
ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 

คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้น 
 

9.7.2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 

บริษัทฯยึดมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสญัชาติไทย  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   และผู้ถือหุ้นสว่นน้อย 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มว่า  คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้
ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูตา่งๆ อย่างเท่าเทียมกนั โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้
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1.    การประชมุผู้ ถือหุ้น : 
1.1  บริษัทฯจะแจ้งก าหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการต่อ

ผู้ ถือหุ้น  ในหนังสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม  ก่อนวนัประชมุไม่
น้อยกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

1.2  บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการออก เสียงลง
มติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุผู้
ถือหุ้น 

1.3  บริษัทฯจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นได้  
ด้วยการใช้หนังสือมอบฉันทะ และสนับสนุนให้ผู้ ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้  
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่ง หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 

 

2.    การดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย : 
2.1  ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดแูลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดง

ความคิดเห็นเสนอแนะ หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระได้ โดยกรรมการอิสระจะ
เป็นผู้พิจารณาด าเนินการให้เหมาะสมในแตล่ะเร่ือง หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและด าเนินการหาวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม หากเป็นข้อเสนอแนะ กรรมการ
อิสระจะท าการพิจารณาข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ซึ่งหากกรรมการอิสระ 

           พิจารณาว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม  หรือมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ   เพ่ือ
พิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2.2  บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้ กรรมการเป็นรายบคุคล 

2.3  บริษัทฯจะด าเนินการมิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  เพ่ิมวาระการประชุมท่ีมิได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนการ
ตดัสินใจ 

2.4   เมื่อวนัท่ี  11  พฤษภาคม  2561  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ  1  ท่าน  
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมพิจารณาก าหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
เพ่ือให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ  ด าเนินการบรรลตุามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 
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3.    การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : 
3.1  กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯมีหน้าท่ีเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงในการมีสว่นได้เสียในกิจการ

ตา่งๆ ตามแนวทางการรายงานการมีสว่นได้เสียของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
น าสง่รายงานตอ่เลขานกุารบริษัทฯในทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู 

3.2  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานของบริษัทฯต้องเปิดเผยให้บริษัทฯทราบโดยไมช่กัช้า  ใน
กรณีท่ีมีส่วนได้เสียใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และก าหนดให้ต้องบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท 

3.3  ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯท่ีมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ  อย่างมีนัยส าคญัใน
ลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าว  ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ  ควรงด
เว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระนัน้   และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติ
ในการประชมุพิจารณาวาระดงักลา่ว 

 

 

9.7.3  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯยึดถือหลกัการทัว่ไปในการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนัตอ่ผู้มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลกูค้า 
พนักงานคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนีแ้ละคู่แข่ง รวมถึงสาธารณชนและสงัคมโดยรวม ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิตอ่ผู้มีส่วนได้เสียแตล่ะ
กลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวทั ง้ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1.ผู้ถือหุ้น :          บริษัทฯจะด าเนินธรุกิจโดยมุง่เน้นการเจริญเตบิโตของบริษัทฯอย่างตอ่เน่ืองในระยะ
ยาวเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น และด าเนินธรุกิจอย่างโปร่งใสโดยจัดให้
มีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ด าเนินการใดๆ  ท่ีจะก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู
อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และสม ่าเสมอ 

2.ลกูค้า  :         บริษัทฯพยายามท่ีจะรักษาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกับลกูค้า
ของบริษัทฯ  บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความพึงพอใจสงูสดุโดยการผลิตสินค้า
และให้บริการท่ีมีคณุภาพดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุใน
ราคา ท่ียตุิธรรม รวมทัง้ มีการให้บริการหลงัการขายตามมาตรฐานขัน้สงู  ตลอดจน 

     ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการด าเนินกิจการและ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯแก่ลกูค้าอีก- 
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ด้วย   บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดตอ่กบัลกูค้า โดยเปิดรับฟังความเห็น
ของลกูค้าตลอดเวลาและรักษาความลบัของลกูค้าอย่างสม ่าเสมอ 

3.พนกังาน :     พนกังานของบริษัทฯทกุคนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ขององค์กร และมีความส าคญั
ต่อการเติบโต และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทฯ
จึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีมีคุณภาพให้แก่พนักงาน  โดยให้
ความส าคญัในเร่ืองของสขุภาพและความปลอดภยัสงูสดุ  และบริษัทฯปฏิบัติต่อ
พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอย่างยตุิธรรมและเป็นธรรม
เมื่อเทียบกบัธรุกิจท่ีใกล้เคียงกนั  นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันา
ทกัษะ  ความรู้วามสามารถ  และศกัยภาพของพนกังานบริษัทฯ  และพยายามสร้าง 

สภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความหลากหลาย  และสร้างแรงจงูใจให้พนกังาน
มีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่เพ่ือพฒันาองค์กรตอ่ไป 

4.คูค้่า,หุ้นสว่นธรุกิจและเจ้าหนี ้  :     บริษัทฯถือวา่การท าให้คูค้่า หุ้นสว่นธรุกิจและเจ้าหนีข้องบริษัท
ฯ  เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเร่ืองส าคัญ    ทัง้นีเ้พ่ือคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ท่ีชัดเจน  ยั่งยืน  และอยู่บนพืน้ฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างบริษัทฯกบัคูค้่า หุ้นส่วนธรุกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ  โดยบริษัทฯจะปฏิบตัิ
ต่อคู่ค้าและหุ้ นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อก าหนดของ
สัญญาอย่างเคร่งครัด  ตลอดจนให้ข้อมูล ทางการเงินท่ีครบถ้วนและถูกต้องแก่
เจ้าหนีข้องบริษัทฯ 

5.คู่แข่ง  :         บริษัทฯจะปฏิบัติต่อคู่แข่งของบริษัทฯ  ตามกรอบของการแข่งขนัอย่างยุติธรรม  มี
จริยธรรม และประกอบธรุกิจโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาและความก้าวหน้าของ
ตลาด  ซึ่งสง่ผลดีตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม 

6.สาธารณชน  :  บริษัทฯใส่ใจและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และ
คณุภาพชีวิตของผู้คนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ ด าเนินงานทัง้หมดของบริษัทฯรวมทัง้ 
จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ   นอกจากนีบ้ริษัท
พยายามมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและ
สงัคมตลอดจนสง่เสริม วฒันธรรมของประเทศท่ีบริษัทฯด าเนินกิจการอยู่   บริษัทฯมี
มาตรการจัดการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบตอ่ชมุชน  
สงัคม  สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยท่ีสดุ 
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7.หน่วยงานรัฐท่ีก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท  :   บริษัทฯจะปฏิบัติและควบคมุให้มีการปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ
ท่ีก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียผ่าน  E-mail  ของ
บริษัทฯ  โดยมีผู้ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกลัน่กรองข้อ
ร้องเรียนสง่ให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 

 

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึงทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยได้เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารตา่งๆ ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูอย่างเท่า
เทียมกนั    โดยบริษัทฯท าการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผา่นช่องทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาด 

หลกัทรัพย์  และผา่นทางเวป็ไซต์ของบริษัทฯ  
เมื่อวนัท่ี  15  สิงหาคม  2561  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ประกาศนโยบายการส่ือสารและ 

 เปิดเผยข้อมลู  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  มีรายละเอียด
ดงันี ้

1.  หลกัการในการเปิดเผยข้อมลู 

 1.1  ข้อมลูท่ีเปิดเผยได้ 

 1.2  ข้อมลูท่ีห้ามเปิดเผย 

2.  แนวปฏิบตัิในการเปิดเผยข้อมลู 

 2.1  ข้อมลูท่ีได้เปิดเผยสูส่าธารณชนแล้ว 

 2.2  การเปิดเผยข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั 

 2.3  การสง่หรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

 2.4  การจดัการกบัขา่วลือ 

 2.5  ช่วงเวลาไมใ่ห้ขา่ว 

3.  รายละเอียดอ่ืนๆ   
เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ไป 
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นอกจากนี ้ บริษัทฯมีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูไว้  ดงันี  ้

1. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัของบริษัทฯอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน และโปร่งใส  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
หรือนกัลงทนุได้มีข้อมลูประกอบการพิจารณา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 

2. บริษัทฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลู ขา่วสาร งบการเงินท่ีมีข้อมลูท่ีถกูต้องและ
สมเหตผุล  ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯนัน้จะถกูจดัขึน้ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองทัว่ไป  
โดยมีการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ   

3. บริษัทฯจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อสื่อสาร  และให้ข้อมลู
ตา่งๆกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย และสถานบนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

4.    นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผดิ  (Whistle  Blowing) บริษัทฯได้มีนโยบายการแจ้ง
เบาะแสการกระท าผิดไว้ในข้อ  5  ของนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้ “5 บริษัทฯ จะ
สนบัสนนุให้มีระบบและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อย่าง
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ” 

  5.  ช่องทางการตดิต่อกับกรรมการผู้จัดการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส,ขอ/ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน 
ผู้มีส่วนได้เสีย:บคุคลภายนอก,นกัลงทนุ,ลกูค้า,สว่นราชการ,ชมุชน 
ส่งถงึ 
(1) รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

คณุชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์ 

เบอร์โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 129 
email : chaiwat@kst-hatyai.com 
ไปรษณีย์ : กรรมการผู้จดัการ บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี4/2 หมู3่            
ถนนสายเอเชียท่ี 43 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310 
(2) ด้านสิ่งแวดล้อม 

ดร.สณัห์ชยั  กลิ่นพิกลุ,  คณุสดุารัตน์  เหลา่เทพพิทกัษ์  ประวตัิ 

เบอร์โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 126, 127 
email : sunchai.kl@kst-hatyai.com , sudarat.la@kst-hatyai.com 
 ไปรษณีย์ : คณะท างาน CSR บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี4/2 หมู3่  
ถนนสายเอเชียท่ี 43 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา  90310 
 
 

mailto:chaiwat@kst-hatyai.com
mailto:sudarat.la@kst-hatyai.com


บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  2561 (แบบ  56-1)                             
- 58 - 

 

KST 

 
(3) ด้านการลงทนุ 

คณุสธีุชยั  โชติสิริ 

เบอร์โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 115 
email : Suteechai.ch@kst-hatyai.com 
ไปรษณีย์ : นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี4/2 หมู3่  
ถนนสายเอเชียท่ี 43 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310 
(4) ด้านการตลาด 

Mr.Yuen Chung Kwan Alan 

เบอร์โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 136 
email : alany@kst-hatyai.com 
ไปรษณีย์ : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัทห้องเย็นโชติวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี4/2 หมู3่  
ถนนสายเอเชียท่ี 43 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310 
(5) การแจ้งเบาะแส 
  ดร.สรุพล  อารีย์กลุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
เบอร์โทรศพัท์ : 081-7670331 
 email : surapon.ar@gmail.com 
 ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทห้องเยน็โชติวฒัน์ จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี4/2 หมู3่ 
ถนนสายเอเชียท่ี 43 อ าเภอนาหมอ่ม จงัหวดัสงขลา 90310 

 (6.)   บริษัทฯ ได้สื่อสำรข้อมลูของบริษัทฯ ผำ่นกำรจดัท ำจดหมำยขำ่วถึงตลำดหลกัทรัพย์แห่ง 
  ประเทศไทยตำมวำระโอกำส  เชน่   

 6.1  รำยงำนให้ทรำบถึงงบแสดงฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ ประจ ำไตรมำส  และประจ ำปี    
       ภำยในระยะเวลำ 45 วนัหลงัสิน้สดุไตรมำส 
 6.2  สง่ขำ่วถึงผู้ ถือหุ้นเพ่ือทรำบถงึ  สิทธิ, หลกักำร, วิธีกำร 

 -  สง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
 -  เสนอวำระกำรประชมุลว่งหน้ำก่อนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
 -  เสนอรำยช่ือบคุคลเพ่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำร 
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  (7.) บริษัทมเีวบ็ไซดท่ี์น ำเสนอข้อมลูท่ีทนัสมยั  เพ่ือให้ข้อมลูส ำหรับนกัลงทนุพิจำรณำ 
     ประกอบกำรลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

7.1 งบกำรเงินของบริษัทฯ รำยไตรมำส  และงบกำรเงินประจ ำปีลำ่สดุ 
7.2 โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
7.3 โครงสร้ำงองค์กร 
7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
7.5 ข้อบงัคบับริษัท 

 
 6.   การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
  ในระหวา่งปี  2561  มีรายละเอียดการเปลีย่นแปลงดงันี ้(โดยสรุปปรากฏวา่ไมม่ีการเปลีย่นแปลง) 
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9.7.5 ความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามขอบเขต อ านาจหน้าท่ี  ภายใต้
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการก ากับดูแล  
ติดตามการด าเนินงานตาม วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์  เป้าหมาย แผนธรุกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทฯตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสุด
ให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

2. คณะกรรมการบริษัทฯได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่ว
อย่างสม ่าเสมอในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. ในด้านการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และ
ขัน้ตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือป้องกันไม่ให้ กรรมการ  
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี  ้
รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทฯได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์  โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

และได้เปิดเผยรายละเอียด มลูค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล /ความจ าเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมลู
ประจ าปี หรือรายงานประจ าปี   นอกจากนีร้ายการท่ีมีการเก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบตอ่ไป 

4. คณะกรรมการมีก าหนดประชมุโดยปกติเป็นประจ าทกุ 3 เดือน   และมีการประชมุพิเศษเพ่ิมตาม
ความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นประจ า ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯได้จัดหนังสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการ
ประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลู
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ปกติการประชมุแตล่ะครัง้จะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม.     
ทัง้นีไ้ด้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมท่ีผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ 
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5.  คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  ( 15 สิงหาคม 
2561 )  พร้อมด าเนินการจัดตัง้คณะกรรมการชุดตา่งๆ  และแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยท่ีมี
คณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบ  ดงันี ้

 (การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  บริษัทประกาศกฏบัตรของประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยไว้ใน  Website  ของบริษัท  www.kst-hatyai.com) 

 5.1  คณะกรรมการบริษัท  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท  จ านวนอย่างน้อย  5  คน  และ
กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  จะต้องมี ถ่ินท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจักร  และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดแตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 5.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit  Committee)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
สามท่าน  และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน  มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือ
การเงิน 

  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ   ต าแหน่ง 

1.ดร.สรุพล   อารีย์กลุ   ประธานคณะกรรมการ 

 2.ดร.กิตติพฒัน์ ตนัตระรุ่งโรจน์   กรรมการ 

3.นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์   กรรมการ 

 4.นายสวุฒัน์ โรจนกิจ    กรรมการ   

 5.ดร.พิษณ ุบญุนวล    กรรมการ 

หมายเหต ุ   มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงนิของบริษัท 

 5.3  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration  

Committee  :  NRC)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน  
โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็นกรรมการอิสระเป็นสว่นใหญ่  คือมากกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการสรรหาฯทัง้หมด  และมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ  ประกาศ
แตง่ตัง้  คณะกรรมการสรรหาฯ  ลงวนัท่ี  11  พฤษภาคม  2561  มีรายนามคณะกรรมการ  
ดงันี ้

 

 

 

 

 

* 
 * 
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  ต าแหน่ง  

1.นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

 2.นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ กรรมการ  

3.นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์  ประวตัิ ผู้จดัการฝ่ายบคุคล กรรมการ  

  และส านกังาน 

 รวมกรรมการทัง้สิน้ 3 ท่าน 

 ก าหนดการประชมุลว่งหน้าปี 2562 จ านวน 2 ครัง้  คือ ครัง้ท่ี 1 วนัท่ี  22 กมุภาพนัธ์ 2562 

     ครัง้ท่ี 2  วนัท่ี  16-12  กนัยายน  2562 

5.4  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  Risk  Management Committee  ซึ่ง 

ประกอบด้วย  กรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหารอย่างน้อยสามคน 

ประกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ลงวนัท่ี  11  พฤษภาคม  2561  มีรายนาม
คณะกรรมการ  ดงันี ้

 ด ารงต าแหน่ง 

1.ดร.สณัห์ชยั    กลิ่นพิกลุ รองกรรมการผู้จดัการ ประธาน 

  สว่นบริการ 

 2.นางสาวเจริญพร    โชติวฒันะพนัธุ์  กรรมการบริษัท  กรรมการ 

 3.นายสธีุชยั    โชติสิริ  ผู้จดัการฝ่ายบญัชี กรรมการ  

   4.นางสาวสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวติั   ผู้จดัการฝ่ายบคุคล  กรรมการ 

   และส านกังาน       

5.นายตรัยกญัจนภมูิ  พรนิยมสิริ   ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน กรรมการ 

6.นายมนตรี  พนัธุ์โสภณสวสัดิ์   ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้-  กรรมการ 

   วตัถดุิบ     

7.นายยงยทุธ  นาคนวล   หวัหน้าฝ่ายวิศวกรรม กรรมการ 

รวมจ านวนกรรมการทัง้สิน้  7  คน 

ก าหนดการประชุมล่วงหน้าปี  2562  คือ ครัง้ที่  1  วันที่  9  กุมภาพันธ์  2562 

 ครัง้ที่  2  วันที่  20  เมษายน   2562 

 ครัง้ที่  3  วันที่  9    กรกฏาคม 2562 

 ครัง้ที่  4  วันที่  9    ตุลาคม   2562 
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9.7.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบตัิเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธรุกิจ  (Code of Conduct)  ของคณะกรรมการ  
ฝ่ายจดัการ  และพนกังานเพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามภารกิจของ
บริษัทฯด้วยความซ่ือสตัย์  สจุริต  และเท่ียงธรรม  ทัง้การปฏิบตัิตอ่บริษัทฯและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  
สาธารณชนและสงัคม  และบริษัทฯได้ติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดงักล่าวเป็นประจ ารวมถึง
ก าหนดบทลงโทษทางวินยัไว้ด้วย  
(สามารถศกึษาข้อมลูของ  Code of Conduct  เพ่ิมเติมได้ท่ี  www.kst-hatyai.com) 

 9.7.7 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองปัญหาด้านการคอร์รัปชัน่มาโดยตลอด บริษัทฯ ด าเนินธรุกิจ
ด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมกับบุคคลต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการ
ก าหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ และประกาศ
เร่ืองดงักล่าว ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทราบ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ
ด้วยดีมาโดยตลอด และได้มีการเปิดเผยข้อมลูไว้ในข้อ  10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม (Corporate 
Social Responsibilities : CSR)  ระบอุยู่ใน  ข้อ 10.5 การคอร์รัปชัน่  

 

การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการได้สอบทานการปฏิบตัติามนโยบายในปี 2561ซึ่งพบวา่ได้ปฏิบตัิตามนโยบายและขัน้ตอน 

การปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้อย่างครบถ้วน เว้นแตใ่นบางเร่ืองท่ียงัไมส่ามารถปฏิบตัิตามได้ ดงันี ้
 

หลกัการ/แนวปฏิบตัท่ีิดีของ 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ค าชีแ้จงของบริษัท 

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการของบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการของบริษัทคือ นางเจริญศรี   
เจริญกลุ ซึ่งเป็นผู้ ร่วมงานกบัผู้ก่อตัง้ธรุกิจของบริษัท 
และเร่ิมท างานกบับริษัทในช่วงแรก  รวมถงึเป็นผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ จึงเป็นผลท าให้ขาดคณุสมบตัิของการเป็น 
กรรมการอิสระ  ท่านเป็นผู้มีประสบการณ์  ความรู้   
ความสามารถ  เป็นบคุคลท่ีกรรมการ,ผู้ ถือหุ้น และ 
บริษัทฯ  ให้ความนบัถือและเช่ือมัน่ วา่สามารถ 
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 ควบคมุดแูล กรรมการทกุคนให้มีสว่นร่วมในการ 

สง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและการ 
ก ากบัดแูลกิจการท่ีด ี

กรรมการอิสระไมค่วรด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทเกิน 9 ปี 

กรรมการอิสระทัง้  4  ท่าน  เป็นผู้มีประสบการณ์ 
ความรู้ ความสามารถและมีความตัง้ใจและทุ่มเท
ให้กบัการท างานอย่างเตม็ความสามารถ 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ววา่ก่อให้เกิดผลดี
กบับริษัท   
อย่างไรก็ตามบริษัทฯก าลงัพิจารณาศกึษาและ
พิจารณาความเหมาะสมตอ่ไป 

กรรมการของบริษัทแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุอย่าง
สม ่าเสมอ 
(มากกวา่ร้อยละ 75 จากการประชมุทัง้หมด) 

ปี 2561 กรรมการของบริษัทมี 3 ท่าน ในจ านวน 12 
ท่าน ท่ีเข้าประชมุต ่ากวา่ 75% ของการประชมุทัง้หมด  
เน่ืองจาก 1 ปีนี ้คณะกรรมการบริษัทได้เพ่ิมการ
ประชมุวาระพิจารณาอีก 5 ครัง้ จากวาระปกติ 4 ครัง้
รวมเป็น 9 ครัง้  เพ่ือสนบัสนนุและติดตามการ
ด าเนินงานและการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี  จึงเป็นเหตใุห้กรรมการซึง่มีถ่ินพ านกั
ในตา่งประเทศและตา่งจงัหวดั ไมส่ะดวกในการ
เดินทางมาร่วมประชมุ 

คณะกรรมการควรมกีรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิงอย่าง
น้อย 1 คน 

บริษัทมจี านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม 
อย่างไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทมีการสรรหา
กรรมการอิสระ  บริษัทพร้อมและยินด ี

คณะกรรมการควรพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ  CG  

บริษัทฯได้แตง่ตัง้คณะท างานก ากบัดแูลกิจการCG  
ท าหน้าท่ี  ทบทวนหลกัการและแนวทางปฏิบตัติาม
หลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  แล้วเสนอให้กรรมการ
บริษัทฯ  พิจารณาอนมุตัิและมอบหมายให้ผู้ เก่ียวข้อง
น าไปปฏิบตั ิ
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บริษัทควรจดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการ
ซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาในการใช้สิทธิ

มากกวา่ 3 ปี ก าหนดราคาใช้สิทธิท่ีสงูกวา่ราคาตลาด 
ณ ช่วงเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิรวมถึงไมม่ ี

การกระจกุตวัเกิน 5% 

บริษัทอยู่ระหวา่งการศกึษาและพิจารณาตามความ
เหมาะสม 

บริษัทฯ  ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทฯท่ี
ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชมุกนั  โดยไมม่ี
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารอยู่ด้วย 

บริษัทฯจะจดัให้มกีารประชมุในปี  2562  โดยก าหนด
วนัประชมุลว่งหน้า 

 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบายภาพรวมความรับผดิชอบต่อสังคม (CSR) 

 คณะกรรมการบริษัทฯได้ประกาศ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์   กลยุทธ์ และนโยบายการ
ด าเนินงานเมื่อวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยนโยบายการด าเนินงาน ข้อท่ี 4 ได้ก าหนดว่า “บริษัทฯบริหารจดัการ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐานสากล  และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพฒันาชมุชนในท้องถ่ินอย่าง
ตอ่เน่ือง” 

            10.2    การด าเนินงาน และการจัดท ารายงาน 

   บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมให้เป็นผู้ประกอบการอตุสาหกรรมท่ีสงัคมยอมรับอย่างยัง่ยืน
ของกรมโรงงาน  กระทรวงอตุสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปี พศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบตอ่
สงัคมเมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขใหม่เมื่อวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 และได้ด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจบุนัโดยคณะท างานพัฒนาโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมอย่างมี
สว่นร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯได้มีค าสัง่แตง่ตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555   
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   คณะท างาน CSR จดัการประชาสมัพนัธ์และอบรมพนกังานเก่ียวกบัหลกัการทัง้ 8 ด้านของ CSR 

ทบทวนสถานะเร่ิมต้น และด าเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   โดยเน้นท่ี
พนกังานและชมุชนโดยรอบ จากนัน้ได้จดัท าโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพ่ือสนองความต้องการของพนกังานเป็น
โครงการแรก  และท าการอบรมพนกังานในหวัข้อต่างๆ  เช่น  ด้านการอนรุักษ์พลงังาน,  การจัดการสิ่งแวดล้อม,  
กฏหมายเก่ียวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล,  โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว,  การอนุรักษ์พลงังานในภาคขนส่ง, การ
จดัการสารเคมีอนัตราย,  การอบรมเชิงปฏิบตัิการกรณีสารเคมีรั่วไหล,  และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้นแก่พนกังาน  
อย่างทัว่ถึง  ในสว่นของการพฒันาชมุชนนัน้  ได้ท าการสานเสวนากบัชมุชนเพ่ือสอบถามปัญหาและความต้องการ
ของชมุชนและตอ่มาได้สง่พนกังานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กบัชมุชนบ้านควนจงและไปช่วยสร้างสนาม- 
ฟตุบอลให้หมูบ้่านพรุเมา ตามล าดบั จากนัน้ได้จดัท ารายงานเสนอตอ่กรมโรงงานกระทรวงอตุสาหกรรมและได้รับ
การรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2555 
 
 ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ด าเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างตอ่เน่ืองและเข้า
ร่วมโครงการองค์กรสร้างสขุ ( Happy Work Place ) กบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสงขลาร่วมกบัอีก 22 บริษัท ในปี 

2557   และได้เป็นตวัอย่างท่ีดีในการตัง้กลุม่ออมทรัพย์KST  ซึ่งมีสมาชิกกวา่  300  คน โดยมีทนุเรือนหุ้นประมาณ  
41  ล้านบาท  ตอ่มาในปี  2558-2560  บริษัทได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553  และ

เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภยักายใจเป็นสขุ และร่วมกบัสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-
ญ่ีปุ่ น (สสท.) จดัโครงการสร้างสขุในวดั รวมทัง้จดัสง่รายงานประจ าปีให้กระทรวงอตุสาหกรรมอย่างตอ่เน่ือง 

 10.3 การด าเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อ  CSR 

 ตลอดระยะเวลาการด าเนินการท่ีผา่นมา บริษัทฯไมม่ีการด าเนินงานท่ีถกูตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการทัง้ 8 ข้อของ CSR แตอ่ย่างใด  

  10.4    CSR after process   

  -  อธิบายกิจกรรม  CSR  after  process  ในปี  2561  ท่ีผา่นมา 
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                    บริษัทมีกิจกรรมเพ่ือประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  ดงันี ้

 -    ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ด าเนินการโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมครอบคลมุกิจกรรมทัง้ 8  
ด้าน  โดยมีการจัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีด้วยงบประมาณ 154,000 บาท ได้รับใบรับรอง
อตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 จากกระทรวงอตุสาหกรรม  
  และมีกิจกรรมพฒันาชมุชนท่ีส าคญัอย่างตอ่เน่ือง เช่น   
  1.  การสนบัสนนุหมูบ้่านควนจงท าฝายชะลอน า้เพ่ือฟืน้ฟแูละอนรุักษ์พนัธุ์สตัว์น า้และท าเป็น 

       แหลง่พกัผอ่นหย่อนใจของหมูบ้่าน 45,000 บาท                     
  2.  สนบัสนนุสินค้าตา่งๆของชมุชนเช่นได้สัง่ซือ้ขนมเป๊ียะหมูบ้่านควนจงมาจดัประชมุ 

   และรับรองแขกท่ีโรงงาน        
  3.  ร่วมกบัอ าเภอนาหมอ่มจดัตลาดนดัชมุชนท่ีบริเวณหน้าโรงงาน  
  4.  บริจาคพนัธุ์ปลาทบัทิมท่ีขยายพนัธุ์ได้ประมาณ 1,000 ตวั ท่ีเลีย้งในบ่อน า้ทิง้ท่ีบ าบดัแล้ว 

   ให้ชมุชน หมูบ้่านควนจงและ อบต.นาหมอ่ม  
  5.  บริจาคแผน่โฟมประมาณ 30 แผน่เพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบอทุกภยัให้กบัชมุชนบ้าน 

       พรุเมาและบ้านควนจง  
  6.  เป็นเจ้าภาพจดัประชมุโครงการประชารัฐอ าเภอนาหมอ่ม 
  7.  เชิญคณะผู้เข้าร่วมประชมุเย่ียมชมระบบบ าบดัน า้ทิง้ของบริษัทฯ   
  8.  ร่วมกบักรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  ปลกูป่าชายเลนและปลอ่ยพนัธุ์สตัว์น า้  
  9.  สนบัสนนุคา่ใช้จ่ายในการติดตัง้กล้องวงจรปิด 2 ชดุบนทางหลวงสายเอเซีย 43  

ให้สภ.นาหม่อมเพ่ือป้องกันอาชญากรรม และสนับสนุนเสือ้สะท้อนแสงให้ต ารวจจราจร 
สภ.นาหมอ่มจ านวน 20 ชดุ  

 10.  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน ท่ีวดัโคกพยอมสกุารามในอ าเภอนาหมอ่ม   
 11.  บริษัทยงัเข้าร่วมประชมุ  ”ประชารัฐ”  กบัหน่วยราชการในอ าเภอนาหมอ่มซึ่งเป็นสถานท่ีตัง้ 

ของโรงงาน  เป็นประจ าทกุไตรมาส  เพ่ือรับทราบข้อมลูการด าเนินการของสว่นราชการ  สว่น
ท้องถ่ิน  เช่น ต ารวจ, สาธารณสขุ,  ฝ่ายปกครอง  เพ่ือพร้อมในการให้ความร่วมมือกบัสว่น
ราชการ  ในภาระกิจตา่งๆ         
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 12.  วนัแรงงานแห่งชาติ  วนัท่ี  1  พฤษภาคม  2561  ได้น าพนกังานจ านวน  50  คน  ร่วมปลกู 

ป่าโกงกางและปลอ่ยพนัธุ์ปลากบัสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัสงขลา, ร่วมขดุลอก

คคูลองกับชาวบ้าน   หมู่  4  ต าบลควนจง  อ าเภอนาหม่อม  และให้บริการรถรับ-ส่งเด็ก
นกัเรียน  โรงเรียนบ้านเดก็เลก็ควนจง  เพ่ือไปเข้าคา่ยฯ     

 13.  ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี  8/2561  วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2561  มีมติให้จดัตัง้ 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  โดยมีบริษัท  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จ ากัด  เป็นผู้ จัดการกองทุน
ภายใต้ช่ือ  “กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล  สมดลุตามอาย ุซึ่งจดทะเบียนแล้ว”  
และก าหนดอัตราเงินสะสมและเงินสมทบ  แยกตามระดบัพนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการออมของพนกังาน  ก าหนดเร่ิมหกัเงินสะสมจากพนกังาน  และบริษัทฯ

สมทบในงวดคา่จ้างในวนัท่ี  30  มกราคม  2562  เป็นงวดแรก 

       จากการติดตามประเมินผลในโครงการความรับผิดชอบตอ่สงัคมท่ีบริษัทฯด าเนินการด้วยการออกตรวจ
เย่ียมและสมัภาษณ์ชุมชนท่ีเก่ียวข้องและส่วนราชการสรุปได้ว่าชมุชนและสว่นราชการมีความพึงพอใจในระดบั
พอใจมากเน่ืองจากโครงการได้ยงัประโยชน์ แก้ปัญหา สนับสนุนและเสริมรายได้ตรงกับความต้องการของชมุชน
และสว่นราชการของอ าเภอนาหมอ่ม 
       ส าหรับในปี 2562 บริษัทฯจะท าการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและจดัประชมุคณะท างาน
เพ่ือจัดท าแผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยในปี 2562 จะมุ่งเน้นพฒันา
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุม่วิสาหกิจชมุชนในอ าเภอนาหมอ่ม และจะขยายพืน้ท่ีด าเนินการใน
จงัหวดัสงขลาโดยจะร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสงขลา ในโครงการอนรุักษ์เกาะขาม อ าเภอเทพา และร่วมกบั
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ในโครงการปลกูป่าชายเลน  และร่วมกิจกรรมปลกูป่าชุมชนร่วมกับบริษัท พาแนลพลสั 
จ ากดั เป็นต้น 

10.5 การป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น  

-  นโยบายการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น 

 บริษัทฯได้ประกาศนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี  26  กมุภาพนัธ์  2558  และ
ต่อมาได้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือจะพิจารณาในท่ีประชุมคณะท างานโครงการ

ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ซึ่งได้ก าหนดในวนัท่ี  25  มีนาคม  2562  และจะประกาศใช้ตอ่ไป 
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-  การด าเนินงาน     

               บริษัทฯ ได้ย่ืนเร่ืองขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริตและได้รับการอนมุตัิแล้วเมื่อวนัท่ี 26 กนัยายน 2561 โดยมีระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน และ
ได้มีประกาศแตง่ตัง้คณะท างานโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่แล้วเมื่อวนัท่ี 8 กนัยายน 2561  

  บริษัทฯ  ได้สง่พนกังานระดบับริหาร  (รองกรรมการผู้จดัการสว่นส านกังาน)  เข้าอบรม แนวปฏิบตัิ
โครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption the Practical Guide)  (ACPG) เมื่อวนัท่ี   

12-13  กนัยายน  2561   
  คณะท างานฯ  ได้ท าการประเมนิความเสีย่งการทจุริตคอร์รัปชัน่  โดยเน้นกิจกรรมและการจดัท า

รายงานกบัสว่นราชการท่ีเก่ียวข้องรวม  37  รายการ  ตอ่จากนัน้ได้จดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในกิจกรรมท่ีมี

ความเสี่ยงคอร์รัปชัน่เพ่ือควบคมุและป้องกนัการเกิดการคอร์รัปชัน่ทัง้  37  รายการ 
  บริษัทฯ  ท าการฝึกอบรมและประชาสมัพนัธ์โครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังานและ

หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีปลอดภยั
และมีประสิทธิภาพ 

 คณะท างานฯ  ท าการประเมนิตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  71  ข้อ  ท่ีก าหนดโดย 
IOD 

  บริษัทฯ  จะเร่ิมปฏิบตัิงานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เตม็รูปแบบตัง้แตเ่ดือนเมษายน  2562  เป็นต้นไป  และ
ก าหนดให้บริษัทตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลกัฐานตา่งๆ  ในเดือนตลุาคม  2562   
 บริษัทฯ  มีก าหนดจะสง่เร่ืองขอรับการรับรองโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จาก  IOD  ในเดือน

กมุภาพนัธ์  2563 
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11   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1    การควบคุมภายใน 

 

- บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได้เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงานและดแูลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

- บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างผู้บริหารท่ีเอือ้ต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้

ก าหนดให้มีต าแหน่งกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระ 

แตล่ะท่านเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพแตกตา่งกนั เพ่ือถ่วงดลุอ านาจและชว่ย
พิจารณากลัน่กรองให้บริษัทสามารถด าเนินธรุกิจได้อย่างราบร่ืน 

- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคมุและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการท่ีอาจมีข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินธรุกิจ 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในตามแบบ
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและสามารถป้องกันความ
เสียหายของทรัพย์สินบริษัทท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือไมม่ีอ านาจเพียงพอ 

และบริษัทได้แนบส านาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและการ
ปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในมาด้วย (โปรดดรูายงานหน้าถดัไป) 
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11.2    การบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษัทฯได้มกีารก าหนดและประเมินความเสี่ยงของกิจการ  โดยมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกนั  ควบคมุ  และจดัการความเสีย่ง  ท่ีมีผลตอ่การด าเนินงานในแตล่ะวงจรธรุกิจท่ีส าคญัของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทฯยงัสนบัสนนุและสง่เสริมให้ผู้บริหารและพนกังานตระหนกัถึง
ความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจกระทบตอ่การบรรลเุป้าหมายทางธรุกิจ  โดยก ากบัดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิตามกฏหมายและข้อก าหนดอย่างเคร่งครัด   
 
11.3    ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

บริษัทฯมีฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรม
ทางการเงินส าคญัของบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพ่ือให้
หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถท าหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มท่ี 
คณะกรรมการจึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย 

 

 

11.4    หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี  17 กมุภาพนัธ์  2558 ครัง้ท่ี 1/2558 ได้แตง่ตัง้ บริษัท  เจ
พี ทิพ  ออดิท จ ากัด  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2558 ซึ่ง
บริษัท เจพี ทิพ  ออดิท จ ากดั ได้มอบหมายให้ นายทนงศกัดิ์  ประดิษฐาน ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการเป็น
ผู้รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ  ออดิท จ ากัด และนายทนงศกัดิ์ 
ประดิษฐาน แล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าท่ีดงักลา่ว  เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ 
และมีประสบการในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอตุสาหกรรมมาเป็นเวลานาน 
และได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน  
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ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

12.  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน 
 

12.1    รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กรรมการและผู้บริหาร ท่ีมีนัยส าคญัน้อยมาก 
สว่นท่ีมิได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงัท่ีกล่าวตอ่ไปแล้ว นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ ไม่
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหวา่งกนักบับคุคลอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บคุคลหรือกิจการตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทและบริษัทฯ 
โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
ได้ก าหนดขึน้โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กับการท ารายการกบั
บคุคลภายนอก 

รายละเอียดความสมัพันธ์ท่ีกลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งมีการควบคมุหรือเป็น
กิจการท่ีบริษัทฯ ควบคมุ หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุม่บริษัท มีดงันี ้

 
 

ช่ือบริษัท 
 ประเทศ

ท่ีตัง้/ 
สญัชาต ิ

  
ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

บริษัท  เทพพิทกัษ์  ซีฟูด้ส์  จ ากดั  ไทย  เป็นบริษัทย่อย บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 

99.96 และมีกรรมการร่วมกบับริษัทฯ 

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food 
Sdn.Bhd. 

 มาเลเซีย  เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 
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12.2    นโยบาย    
 

บริษัท  ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน)    ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แข็ง  ตัง้อยู่  
เลขท่ี  4/2 หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเชีย  43  ต าบลนาหมอ่ม  อ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา  เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  ความเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเท่าเทียมกัน
และเพ่ือประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  จึงได้ก าหนดนโยบายการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัขึน้  

  

นิยามท่ีเก่ียวข้อง 
 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”     หมายถึง การท ารายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียน   
 

“บุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน”  หมายถึง  บคุคลท่ีอาจท าให้กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน  มีความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ในการตดัสินใจด าเนินงานว่าจะค านึงถึงประโยชน์ของบคุคลนัน้  หรือประโยชน์สงูสงุของบริษัท
เป็นส าคญั  บคุคลดงักลา่วได้แก่ 

1. กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน  ผู้ ท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม  รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดงักลา่ว 

2. นิติบคุคลใดๆ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม(1) 
3. บคุคลใดๆ ท่ีพฤติการณ์บ่งชีไ้ด้วา่เป็นผู้กระท าการแทนหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของ(1)  และ(2) 
4. กรรมการของนิติบคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
5. คูส่มรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของกรรมการตาม(4) 
6. นิติบคุคลท่ีบคุคลตาม (4) หรือ (5) มีอ านาจควบคมุกิจการ 
7. บุคคลใดท่ีกระท าการด้วยความเข้าใจหรือความตกลงว่าหากบริษัทท าธุรกรรมท่ีให้ประโยชน์ทาง

การเงินแก่บคุคลดงักลา่ว  บคุคลดงัตอ่ไปนีจ้ะได้รับประโยชน์ทางการเงินด้วย 
7.1 กรรมการของบริษัท 
7.2 ผู้บริหารของบริษัท 
7.3 บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
7.4 กรรมการของบคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 
7.5 คูส่มรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะของบคุคลตาม  7.1  ถึง  7.4 
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ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกต่อจากผู้จดัการลงมา
และผู้มีต าแหน่งเทียบเท่ารายการท่ี  4  ทุกราย  รวมถึงต าแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเท่า 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายถึง  ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบคุคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิติบคุคลนัน้  โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง  หมายถึง  ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของบคุคลเก่ียวโยง  คืนบคุคลหรือห้างหุ้นสว่นตามมาตรา 
258(1)-(7) ของ พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 ฉบบัเดิม ได้แก่ 

(1) คูส่มรส 
(2) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
(3) ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีบคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 
(4) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัท่ีบคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2)  เป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรบั

ผิด  หรือจ ากดัความรับผิดรวมกนัเกินกวา่  30% 
(5) บริษัทจ ากดั  หรือบริษัทมหาชนท่ีบุคคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3)  หรือ 

(4) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 30% 
(6) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนท่ีบคุคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ 

(4) หรือ (5)  ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 30% 
(7) นิติบคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) ท่ีมี

อ านาจจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล  

 
 
 
 

ผู้มีอ านาจควบคุม  หมายถึง  บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการ  กลา่วคือ  

 ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบคุคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของนิติบคุคลนัน้ 

 ควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้อม  หรือไมว่า่เพราะเหตอ่ืุนใด 

 ควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แตก่ึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดไมว่า่
โดยตรงหรืออ้อม 
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ญาตสนิท  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายได้แก่  

(1) คูส่มรส 
(2) บิดา  มารดา 
(3) พ่ีน้อง 
(4)  บตุร  และคูส่มรสของบตุร 

 

ประเภทของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

รายการท่ีเก่ียวโยงกันแบ่งออกเป็น  5  ประเภท ดังนี ้
 

1. รายการธรุกิจปกติ    เป็นรายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท าเป็นปกต ิ เพ่ือการประกอบ
ธรุกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เช่น การขายสินค้า  ซือ้วตัถดุิบ  ให้บริการ เป็นต้น 

 

2. รายการสนับสนนุธรุกิจปกติ  เป็นรายการท่ีท าเพ่ือสนบัสนุนรายการธรุกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เช่น 
การวา่จ้างขนสง่สินค้า การวา่จ้างท าโฆษณา สญัญาวา่จ้างบริหาร เป็นต้น 

 

3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน  3 ปี   เป็นรายการเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอายสุญัญา
ไม่เกิน 3  ปี  และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเง่ือนไขการค้าทั่วไป  เช่น การเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านักงาน เช่า
อาคารหรือท่ีดินเพ่ือเป็นคลงัสินค้า 

 

4. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  เป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งสินทรัพย์  สิทธิ การให้หรือรับ
บริการ  เช่น  การซือ้เคร่ืองจกัร  ซือ้เงินลงทนุ  ขายอาคาร ขายสิทธิการเช่า ท่ีดิน การให้สมัปทาน 

 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  เช่น การกู้ ยืมเงิน  
ค า้ประกนั   การจ่ายคา่ธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวโยง  การจ่ายคา่ธรรมเนียมให้กบั
บคุคลท่ีเก่ียวโยงท่ีค า้ประกนัการกู้ ยืม 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

 บริษัทฯตระหนักถึงความส าคญัต่อการพิจารณารายการต่างๆ  อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยค านึง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯเป็นส าคญั  ดงันัน้จึงให้ความส าคญัต่อการป้องกันรายการท่ีอาจเป็นความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์  ส าหรับรายการท่ีเก่ียวโยงกันโดยมีหลักเกณฑ์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้
 

1. กรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสมัพันธ์  หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
ในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2.   หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผู้บริหาร  หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง  ท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ  ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องท ารายการนัน้  ให้มี
การน าเสนอรายการเก่ียวโยงกนั  ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขอ
อนมุตัิตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแตก่รณี)ตามหลกัเกณฑ์
การท ารายการเก่ียวโยงกัน ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนด และตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และจริยธรรมธรุกิจของ
บริษัทฯซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้บริษัทฯเป็นท่ีเช่ือถือ  และ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย  และจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมลูความเข้าใจในการถือปฏิบัติของ
พนกังานทัว่ทัง้บริษัทฯ 

 

หลักการในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัการในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  เพ่ือมุง่ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเท่าเทียมกนั   โดยมีหลกัารดงันี ้  

1. เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนุมัติท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้บริหารด้วยความรับผิดชอบ
ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตโดยผู้มีสว่นได้เสียไมม่ีสว่นร่วมในการตดัสินใจ 

2. เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 
3. มีระบบการติดตามและตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 
4. มีการเปิดเผยข้อมลูอย่างครบถ้วน  ถกูต้อง  โปร่งใส  ในเวลาท่ีเหมาะสม 
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การพิจารณาอนุมัติการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
 

1. บริษัทฯก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนี ้ (ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฯ) 
 

1.1 ประเภทรายการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนการค้าปกติ / การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ และรายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ 

 

 ระดบัท่ี  1  รายการขนาดเล็ก  คือ  รายการท่ีมีมลูค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั  1  ล้านบาท  หรือ  
น้อยกวา่หรือเท่ากบัร้อยละ  0.03  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

 

 ระดบัท่ี  2  รายการขนาดกลาง  คือ  รายการท่ีมีมลูคา่มากกว่า 1 ล้านบาท  แต่น้อยกวา่  20  
ล้านบาท  หรือ  มากกวา่ร้อยละ  0.03  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ แตน้่อยกวา่ร้อยละ  3 ของ
สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ 

 

 ระดบัท่ี  3  รายการขนาดใหญ่  คือ  รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 20  ล้านบาท  หรือ  
มากกวา่ร้อยละ  3  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกวา่ 

1.2 ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 

 ระดบัท่ี  1  รายการขนาดกลาง  คือ  รายการท่ีมีมลูค่าน้อยกว่าหรือเท่า 100 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 3  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

 

 ระดบัท่ี  2  รายการขนาดใหญ่  คือ  รายการท่ีมีมลูคา่มากกวา่หรือเท่ากบั 100 ล้านบาท  หรือ  
ร้อยละ  3  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 
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2. บริษัทฯก าหนดการอนุมตัิตามขนาดรายการเก่ียวโยงกัน โดยรายการแต่ละประเภทต้องด าเนินการ  
ดงันี ้

ประเภทรายการ 
อ านาจการด าเนินการ 

ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
1.รายการธุรกิจปกติ/ 
2.รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 
    -เงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทอนมุัติหลกัการโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ 

   -ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูต่อ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

3.รายการเช่าหรือให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และ
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทัว่ไป 

ฝ่ายจัดการ ฝ่ายจัดการ และ
เปิดเผยข้อมูลต่อ   

ตลท. 

คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูต่อ 

ตลท. 
4.รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์   
หรือบริการ 

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูต่อ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

5.รายการให้หรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน 
 
-ให้ความช่วยเหลอืทางการเงิน 
แก่บคุคลที่เก่ียวโยง หรือบริษัทที่
บคุคลที่เก่ียวโยงถือหุ้น
มากกว่าบจ.ถือ 

คณะกรรมการบริษัท
(น้อยกว่า 100 ล้าน หรือ 
3%NTA แล้วแต่จ านวน

ใดจะต ่ากว่า) 

- 

ผู้ ถือหุ้น 
 (มากกว่า 100 ล้าน
บาท หรือ 3%NTA 
แล้วแต่จ านวนใดจะ 

ต ่ากว่า) 

    
-ให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่
บริษัทที่บริษัทจดทะเบียนถือหุ้น
มากกว่าบคุคลที่เก่ียวโยง 

ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูต่อ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

-รับความช่วยเหลอืทางการเงิน ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูต่อ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 
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3. บริษัทฯก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณารายการธรุกิจปกติ และมีเง่ือนไขทัว่ไป  ดงันี  ้
 รายการธุรกิจปกติ  หมายความว่า  รายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  ได้แก่  การขายสินค้า  การซือ้วตัถุดิบ การให้บริการ 
รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบันการเงินส่วนท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดแูล
เป็นการทั่วไป  รายการประเภทนีเ้ป็นรายการท่ีบริษัทต้องด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ         
ถ้าบริษัทฯท ารายการดังกล่าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  บริษัทฯก็ต้องกระท ารายการแบบ
เดียวกนักบับคุคลอ่ืนอยู่แล้ว   

 

 เง่ือนไขการค้าทั่วไป  หมายความว่า เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  ซึ่งรวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงันี  ้
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะ

ท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 
 

ข้ันตอนการน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายการทีเ่ก่ียวโยงกัน 
 

1. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของฝ่ายจัดการ 
กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนมุตัิของฝ่ายจดัการ  ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ  
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯได้ก าหนดไว้  ภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนมุตัิแล้ว  จะต้องน าเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมตรวจสอบสอบทานความสมเหตสุมผลของรายการ  และเปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบรายการ 
ข้อมลูประจ าปี  และรายงานประจ าปีของบริษัท  นอกจากนี ้ ต้องด าเนินการให้ผู้มีสว่นได้เสียในการตกลงเข้า
ท ารายการไมเ่ข้าร่วมประชมุ  และไมม่ีสิทธิออกเสียงในการประชมุ 
 

2. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ 
กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัทฯ  ฝ่ายท่ีเป็นต้นเร่ืองต้องน าเสนอ
รายละเอียดความจ าเป็น  และความสมเหตสุมผลของรายการ  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบท าความเห็น
เก่ียวกบัรายการดงักลา่ว  ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  โดยต้องด าเนินการให้ผู้มีสว่นได้เสียในการ
ตกลงเข้าท ารายการไมเ่ข้าร่วมประชมุ  และไมม่ีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  และให้มีการพิจารณาก่อนเข้าท า
รายการ 
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3. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัติของผู้ถือหุ้น 
กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของผู้ ถือหุ้น  ให้ฝ่ายท่ีเป็นต้นเร่ืองน าเสนอรายละเอียด  
ความจ าเป็น  และความสมเหตสุมผลของรายการ  เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
เข้าท ารายการ  โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ   ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฯ  ก าหนด  และต้องแสดงรายช่ือและจ านวนหุ้นของบคุคลท่ีเก่ียวโยงซึ่งไมม่ี
สิทธิออกเสียงด้วย 

 

12.3     ความจ าเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน  
บริษัทฯได้ดแูลให้การท ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผล    ค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท

ฯเป็นส าคญั  และจะเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล นอกจากนี ้รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้  จะได้
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึ่งจะสอบทานการท ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีต้องได้รับการพิจารณา 

จากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และหากรายการใดกระท ากับผู้มีส่วนได้เสียกบั
ผู้บริหาร ผู้บริหารท่านนัน้จะไมใ่ช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

 

บริษัทฯเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯกับบริษัทย่อยฯหรือบริษัทร่วมฯกบั กรรมการ ผู้บริหาร 
หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป็นธรุกิจปกติ และสนบัสนนุธรุกิจปกติของบริษัทฯ 
ซึ่งมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

บริษัทฯมีรายการระหว่างกนักบับริษัทย่อยฯและบริษัทร่วมฯ ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ ไมม่ีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหวา่งกนักบับคุคลอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้    
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12.4 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี 2561 
 

รายการ รายละเอยีด 
วนัท่ีท านิติกรรม คร้ังท่ี  1  วนัท่ี  3 พฤษภาคม 2561, คร้ังท่ี  2  วนัท่ี  5  กนัยายน  2561  และ 

คร้ังท่ี  3  วนัท่ี  14  ธนัวาคม  2561   
ช่ือคู่สญัญาของบริษทั บริษทั น าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ เวิร์ค เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั  

ค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะ
ของสินทรัพย/์บริการ 

ผูว้่าจา้งตกลงจา้งและผูรั้บจา้งตกลงรับจา้งใหน้ าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ 
ภายใตบ้นัทึกความตกลงหรือความเขา้ใจท่ีรัฐบาลไทยท าไวก้บัรัฐบาลเมียนมา 
คร้ังท่ี  1  จ  านวน   8  คน เพศชาย   0 คน  หญิง  8  คน 
คร้ังท่ี  2  จ  านวน 50  คน เพศชาย 15 คน  หญิง 35 คน 
คร้ังท่ี  3  จ  านวน 49  คน เพศชาย 14 คน  หญิง 35 คน 

ช่ือบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัการท า
กิจกรรม 

คุณเจริญขวญั โชติวฒันะพนัธุ ์ผูล้งนามผกูพนั (ในฐานะของผูรั้บจา้ง) ในสญัญา
กบับริษทัฯ เป็นนอ้งสาวของคุณเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์   และเป็นพี่สาวคุณ 
สมนึก โชติวฒันะพนัธุ ์กรรมการผูม้ีอ  านาจของบริษทัฯ (ในฐานะของผูว้่าจา้ง) 

วตัถุประสงค ์ เพื่อว่าจา้งและมอบอ านาจใหผู้รั้บจา้งด าเนินการน าคนต่างดา้วมาท างานกบั
นายจา้งในประเทศ 

ขนาดรายการ ค่าบริการน าคนเขา้  
คร้ังท่ี  1  จ  านวน  8  คน คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%  เป็นเงิน  1,680  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  25,680  บาท  
คร้ังท่ี  2  จ  านวน  50  คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน 97,500 บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%  เป็นเงิน  6,825  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  104,325  บาท   
คร้ังท่ี  3  จ  านวน  49  คน คนละ 1,950 บาท เป็นเงิน  95,550  บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% เป็นเงิน 6,688.50  บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  102,238.50  บาท   
 พิจารณาขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกนั (ตามประกาศของคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุนฯ) 
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ความเห็นของฝ่ายจดัการบริษทั
เก่ียวกบัการตกลงเขา้ท า
รายการโดยระบุถึงความ
สมเหตุสมผล 

เน่ืองจากในประเทศไทยยงัประสบปัญหาดา้นของแรงงานในประเทศ จึงตอ้งมี
การจา้งแรงงานจากต่างชาติ ซ่ึงบริษทั น าคนต่างดา้วมาท างานในประเทศ เวิร์ค 
เซอร์วิส แอนด ์ซพัพลาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีศกัยภาพในดา้นการจดัหาแรง
ต่างดา้ว(พม่า) เขา้มาท างานในประเทศ รวมถึงไดรั้บอนุญาตและผา่น
หลกัเกณฑจ์ากกรมการจดัหางาน  

 
12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
  
                รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯกับบริษัทย่อยฯ หรือบริษัทร่วมฯ ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จะไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากในปัจจบุนั 
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ส่วนที่ 3   ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13.    ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

 
         13.1     งบแสดงฐานะทางการเงนิย้อนหลัง  3  ปี 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 
สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 12,443,215 4,059,480 105,476,961 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 86,032,366 109,664,927 73,435,818 
  สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 793,391,725 654,753,211 579,569,324 

          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 891,867,306 768,477,618 758,482,103 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    
  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 42,176,566 42,176,566 42,176,566 
  เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย 69,976,000 69,976,000 69,976,000 
  เงินลงทนุระยะยาวอื่น 50,000 50,000 - 
  ที่ดิน  อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 223,804,129 208,236,876 186,009,660 
  ที่ดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 17,390,364 17,390,364 
  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ 1,918,412 981,122 1,197,081 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สทุธิ 39,661,458 41,715,568 45,333,325 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 137,002 110,522 2,070,521 

          รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 395,113,931 380,637,018 364,153,517 

รวมสินทรัพย์ 1,286,981,237 1,149,114,636 1,122,635,620 
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งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561 

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียน    
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 212,860,000 135,830,000 - 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 74,068,388 28,609,562 30,015,364 
  โบนสัค้างจา่ย 11,626,745 2,619,114 11,349,600 

          รวมหนีส้ินหมนุเวียน 298,555,133 167,058,676 41,364,964 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน    
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 81,999,845 80,710,488 78,469,229 

          รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 81,999,845 80,710,488 78,469,229 

  รวมหนีส้ิน 380,554,978 247,769,164 119,834,193 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    
  ทนุเรือนหุ้น    
  ทนุจดทะเบียน    
    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แล้ว    
    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 156,000,000 156,000,000 156,000,000 
  ก าไรสะสม    
    จดัสรรแล้ว    
       ส ารองตามกฎหมาย 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 667,926,259 662,845,472 764,301,427 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 906,426,259 901,345,472 1,002,801,427 

  รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,286,981,237 1,149,114,636 1,122,635,620 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31  ธันวาคม  2561 

หน่วย  :  บาท         

 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 
รายได้จากการขาย 1,857,488,062 1,991,915,404 1,962,418,205 

รายได้จากการให้บริการ 24,653,298 10,033,041 - 

ต้นทนุขาย (1,765,142,149) (1,930,788,534) (1,813,631,165) 

ต้นทนุบริการ (20,495,967) (7,541,115) - 

ก าไรขัน้ต้น 96,503,244 63,618,796 148,787,040 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 14,269,451 29,656,108 7,919,364 

รายได้อ่ืน 3,591,203 4,669,859 3,536,923 

คา่ใช้จ่ายในการขาย (22,341,393) (21,239,255) (21,684,025) 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (72,600,339) (56,100,721) (55,190,906) 

ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย (3,876,632) (374,863) (1,571,105) 

ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 15,545,534 20,229,924 81,797,291 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,236,237) (3,231,381) (15,859,477) 

ก าไรส าหรับปี 13,309,297 16,998,543 65,937,814 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  :    

     รายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทนุ 

   

     ผลก าไร (ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 

   

         ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน (910,637) 1,931,878 (3,040,906) 

     ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน    

         ส าหรับรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหม่ 182,127 (386,376) 608,181 
     รายการท่ีอาจจะถกูจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั 

   

     ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ    
         บริษัทร่วมในต่างประเทศ - - - 

     ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี (728,510) 1,545,502 (2,432,725) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 12,580,787 18,544,045 63,505,089 

ก าไรตอ่หุ้น    

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน    

     ก าไรสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(บาท) 1.77 2.27 8.79 

     จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน า้หนกั(หุ้น) 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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งบกระแสเงินสด - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2561   

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน    
     ก าไรก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 15,545,534 20,229,924 81,797,291 
     รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
     คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัช ี 27,175,143 25,848,048 25,766,541 
     ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จา่ย 3,876,632 374,863 1,571,105 
     ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,543,405 7,915,836 7,621,897 
     (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 46,457 (5,914,817) 4,703,599 
     คา่เผ่ือ(กลบัรายการ)การปรับลดมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ (6,101,452) 3,386,286 (20,035,150) 
     (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (481,265) (239,127) 728,568 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์    
และหนีส้ินด าเนินงาน 48,604,454 51,601,013 102,153,851 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน – (เพ่ิมขึน้)ลดลง    
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืน 23,588,388 (30,309,667) (1,565,601) 
     สินค้าคงเหลือ (132,537,061) (78,570,174) 231,031,022 
     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (26,480) 1,960,000 (2,002,999) 
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินด าเนินงาน – เพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 45,966,831 (5,764,680) 9,598,986 
     โบนสัค้างจา่ย 9,007,631 (8,730,486) 6,337,631 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (5,396,237) (69,813,994) 345,552,890 
     จา่ยภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จา่ย (2,284) (4,625) (2,534) 
     ช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (8,164,684) (3,742,700) (6,466,852) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (13,563,205) (73,561,319) 339,083,504 

กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทนุ    
     เงินสดจา่ยซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (42,032,281) (45,917,472) (11,936,293) 
     เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,171,399) (265,159) (86,019) 
     เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น - (50,000) - 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 862,050 1,856,302 591,811 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (42,341,630) (44,376,329) (11,430,501) 

 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2561 (แบบ 56-1) 

 
 

- 89 - 

KST 

งบกระแสเงินสด - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2561   

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
      เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถานบนัการเงิน 2,571,510,000 494,130,000 1,240,810,000 
      เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถานบนัการเงิน (2,494,480,000) (358,300,000) (1,436,660,000) 
      เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ (3,864,970) (333,625) (1,613,036) 
      เงินสดจา่ยเงินปันผล (8,876,460) (118,976,208) (29,650,564) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 64,288,570 16,520,167 (227,113,600) 

    
เงินสดละรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) - สทุธิ 8,383,735 (101,417,481) 100,539,403 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   ณ  วนัต้นปี 4,059,480 105,476,961 4,937,558 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   ณ  วนัสิน้ปี 12,443,215 4,059,480 105,476,961 
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งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิรวม 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561   
หน่วย  :  บาท         

 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 

สินทรัพย์    
สินทรัพย์หมนุเวียน    
  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 15,886,259 6,680,430 105,764,303 
  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มนุเวียนอื่น 85,846,049 189,461,453 225,817,125 
  สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 1,442,612,680 1,390,289,280 995,208,497 

          รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 1,544,344,988 1,586,431,163 1,326,789,925 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน    
  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 129,152,935 122,533,348 115,868,979 
  เงินลงทนุระยะยาวอื่น 50,000 50,000 - 
  ที่ดิน  อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 249,382,607 281,064,477 257,584,611 
  ที่ดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 17,390,364 17,390,364 
  สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน – สทุธิ 1,977,370 981,122 1,197,081 
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สทุธิ 44,507,622 44,015,727 47,160,495 
  สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 137,002 120,121 2,080,120 

          รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 442,597,900 466,155,159 441,281,650 

รวมสินทรัพย์ 1,986,942,888 2,052,586,322 1,768,071,575 
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งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิรวม 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2561    

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 
หนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น    
หนีส้ินหมนุเวียน    
  เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 691,230,000 650,810,000 256,200,000 
  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มนุเวียนอ่ืน 71,705,780 59,106,118 56,951,193 
  โบนสัค้างจา่ย 11,861,461 4,107,184 16,853,776 

          รวมหนีส้ินหมนุเวียน 774,797,241 714,023,302 330,004,969 

หนีส้ินไมห่มนุเวียน    
ประมาณการหนีส้ินไมห่มนุเวียน 82,516,873 131,109,209 124,186,947 

          รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 82,516,873 131,109,209 124,186,947 

  รวมหนีส้ิน 857,314,114 845,132,511 454,191,916 

สว่นของผู้ ถือหุ้น    
  ทนุเรือนหุ้น    
  ทนุจดทะเบียน    
    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  ทนุที่ออกจ าหน่ายและช าระเต็มมลูคา่แล้ว    
    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 
  สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 156,000,000 156,000,000 156,000,000 
  ก าไรสะสม    
    จดัสรรแล้ว    
       ส ารองตามกฎหมาย 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
    ยงัไมไ่ด้จดัสรร 925,089,877 998,517,190 1,105,922,956 
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (34,040,847) (29,684,832) (30,668,809) 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 1,129,549,030 1,207,332,358 1,313,754,147 
 สว่นได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 79,744 121,453 125,512 

  รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,129,628,774 1,207,453,811 1,313,879,659 

  รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 1,986,942,888 2,052,586,322 1,768,071,575 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2561   

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
 บาท บาท บาท 

รายได้จากการขาย 3,147,396,454 3,437,312,184 3,453,111,216 

รายได้จากการให้บริการ 24,653,298 10,033,041 - 

ต้นทนุขาย (3,017,051,611) (3,316,397,552) (3,176,329,903) 

ต้นทนุบริการ (20,495,967) (7,541,115) - 

ก าไรขัน้ต้น 134,502,174 123,406,558 276,781,313 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 26,932,857 46,318,911 17,055,140 

รายได้อ่ืน 8,951,958 7,275,718 5,840,232 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (74,805,712) (81,609,681) (87,787,849) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (132,550,212) (79,288,739) (74,081,138) 

ขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
(30,000,000)   

ต้นทนุทางการเงิน – ดอกเบีย้จ่าย (11,398,409) (6,162,811) (3,454,221) 
สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10,975,602 5,680,392 8,244,738 

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (67,391,742) 15,620,348 142,598,215 
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 365,011 (2,812,911) (17,416,125) 

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (67,026,731) 12,807,437 125,182,090 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน  :    

     รายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ    

    ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    
    ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน  930,826 114,595 (4,017,948) 

ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืน    

    ส าหรับรายการท่ีจะไมถ่กูจดัประเภทรายการใหม่ 126,883 (331,857) 637,492 
รายการท่ีอาจจะถกูจดัประเภทรายการใหมเ่ข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุใน
ภายหลงั 

   

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของ    

    บริษัทร่วมในต่างประเทศ (4,356,015) 983,977 (6,486,700) 

     ก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี (3,298,306) 766,715 (9,867,156) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (70,325,037) 13,574,152 115,314,934 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ):    

     สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (66,983,807) 12,810,892 125,164,240 
     สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (42,924) (3,455) 17,850 

 (67,026,731) 12,807,437 125,182,090 

การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสร็จรวม:    

     สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (70,283,330) 13,578,211 115,297,408 
     สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีอ านาจควบคมุ (41,707) (4,059) 17,526 

 (70,325,037) 13,574,152 115,314,934 

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น    

ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    

     ก าไร(ขาดทนุ)สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(บาท) (8.93) 1.71 16.69 

     จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั(หุ้น) 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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งบกระแสเงินสด - งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2561   

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกิจการด าเนินงาน    
     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (67,391,742) 15,620,348 142,598,215 
     รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จา่ย)จากกิจกรรมด าเนินงาน    
     คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัช ี 41,185,668 40,266,439 42,948,035 
      ขาดทนุจากการด้อยคา่ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 30,000,000   
     ต้นทนุทางการเงิน – ดอกเบีย้จา่ย 11,398,410 6,162,811 3,454,221 
     ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 39,939,693 13,578,506 12,080,769 
     (ก าไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศที่ยงัไมเ่กิดขึน้จริง 46,457 (10,361,092) 4,590,948 
     (กลบัรายการ)คา่เผ่ือการปรับลดมลูคา่ลดลงของสินค้าคงเหลือ (11,489,831) 27,490,488 (20,306,398) 
     (ก าไร)ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (3,240,212) (794,807) 741,245 
     สว่นแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (10,975,602) (5,680,392) (8,244,738) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์    
และหนีส้ินด าเนินงาน 29,472,841 86,282,301 177,862,297 
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ด าเนินงาน – (เพ่ิมขึน้)ลดลง    
     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 103,571,231 46,739,989 (103,299,827) 
     สินค้าคงเหลือ (40,833,570) (422,571,271) 64,505,996 
     สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (16,880) 1,960,000 (1,996,412) 
การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินด าเนินงาน – เพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 12,747,218 (2,218,624) 11,719,380 
     โบนสัค้างจา่ย 7,754,276 (12,746,591) 10,532,647 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 112,695,116 (302,554,196) 159,324,081 
     จา่ยภาษีเงินได้ถกูหกัภาษี ณ ที่จา่ย (2,284) (4,625) (2,534) 
     ช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (87,601,203) (6,541,651) (8,035,387) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 25,091,629 (309,100,472) 151,286,160 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    
     เงินสดจา่ยซือ้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ (49,461,906) (61,646,461) (14,479,170) 
     เงินสดจา่ยซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,232,902) (265,159) (86,019) 
      เงินสดจา่ยซือ้เงินลงทนุระยะยาวอื่น - (50,000) - 
     เงินสดรับจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 14,291,764 2,469,930 685,583 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (36,403,044) (59,491,690) (13,879,606) 
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งบกระแสเงินสด - งบการเงนิรวม 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2561 

หน่วย  :  บาท         
 2561 2560 2559 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
      เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเพิ่มขึน้(ลดลง) - - - 
      เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 5,758,640,000 3,702,470,000 2,021,710,000 
      เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน   (5,718,220,000) (3,307,860,000) (2,061,360,000) 
      เงินสดจา่ยคา่ดอกเบีย้ (11,026,296) (6,125,503) (3,456,498) 
      เงินสดจา่ยเงินปันผล (8,876,460) (118,976,208) (29,650,564) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 20,517,244 269,508,289 (72,757,062) 

    
เงินสดละรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) - สทุธิ 9,205,829 (99,083,873) 64,649,492 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   ณ  วนัต้นปี 6,680,430 105,764,303 41,114,811 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด   ณ  วนัสิน้ปี 15,886,259 6,680,430 105,764,303 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 2.99 4.60 18.34 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.33 0.68 4.33 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ (0.06) (0.71) 2.62 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 19.24 23.62 28.14 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 19 15 13 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 2.17 2.69 1.50 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 166 134 240 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 30.64 105.52 81.89 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 12 3 4 
Cash  Cycle วนั 172 146 249 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

    

อตัราก าไรขัน้ต้น % 5.13 3.18 7.58 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 1.03 1.03 4.25 
อตัราก าไรอื่น % 0.66 0.08 (0.12) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % (69.83) (357.01) 406.73 
อตัราก าไรสทุธิ % 0.70 0.83 3.34 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 1.47 1.79 6.69 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY 
RATIO) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 1.09 1.50 5.53 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % 16.55 21.49 47.15 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ เทา่ 1.56 1.79 1.66 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.42 0.26 0.12 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ 6.59 64.59 64.16 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) เทา่ 0.05 0.04 0.06 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0 44.12 181.99 

คา่เฉลีย่ = คา่เฉลีย่ระหวา่งต้นงวดกบัปลายงวด 
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ก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้(EBIT) 
 

 

 

 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิรวม 
  2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)     
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 1.99 2.22 4.02 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 0.13 0.27 1.00 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 0.03 (0.59) 0.45 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 23.04 17.55 20.38 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 16 21 18 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื เทา่ 1.64 3.03 2.28 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ วนั 220 119 158 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้ เทา่ 35.49 105.05 74.49 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 10 3 5 
Cash  Cycle วนั 226 137 171 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

    

อตัราก าไรขัน้ต้น % 4.24 3.58 8.02 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (1.77) 0.63 4.23 
อตัราก าไรอื่น % (2.19) 0.02 (0.28) 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร % (44.81) (1418.99) 103.58 
อตัราก าไรสทุธิ % (2.09) 0.37 3.60 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (5.49) 1.02 9.85 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาคในการด าเนินงาน(EFFICIENCY 
RATIO) 

    

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % (3.32) 0.67 7.24 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % (9.59) 19.53 61.54 
อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ เทา่ 1.59 1.83 2.01 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL POLICY 
RATIO) 

    

อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.70 0.67 0.36 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เทา่ (1.31) 4.99 48.32 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) เทา่ (0.01) 0.01 0.07 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0 58.56 95.86 
คา่เฉลีย่ = คา่เฉลีย่ระหวา่งต้นงวดกบัปลายงวด 
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ก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนดอกเบีย้จา่ยและภาษีเงินได้(EBIT) 
 

 

 

ที่มาของอัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  

RATIO) 

 
 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สินทรัพย์หมนุเวียน / หนีห้มนุเวียน เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของ         ตลาด + 
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ) / หนีส้ินหมนุเวียน 

เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / หนีส้ินหมนุเวียนเฉลี่ย เทา่ 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า) (เฉลี่ย) เทา่ 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า  วนั 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลือ = *ซือ้สทุธิ / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย) เทา่ 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย = 360 / อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ วนั 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจา่ยการค้า) (เฉลี่ย) เทา่ 
ระยะเวลาช าระหนี ้ =  360 / อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้ วนั 
Cash  Cycle =  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย – ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

  

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / ขายสทุธิ % 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรจากการด าเนินงาน / ขายสทุธิ % 
อตัราก าไรอ่ืน = ก าไรที่ไมไ่ด้จากการด าเนินงาน / รายได้รวม % 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร = กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน / ก าไรจากการด าเนินงาน % 
อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม % 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลี่ย) % 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO) 

  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ = ก าไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) % 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร = (ก าไรสทุธิ + คา่เสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉลี่ย) % 
อตัราการหมนุเวียนของสินทรัพย์ = รายได้รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย) เทา่ 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL 
POLICY RATIO) 

  

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น = หนีส้ินรวม / สว่นของผู้ ถือหุ้น (เฉลี่ย) เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 
= **ก าไรจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงาน + ภาษี / 
ดอกเบีย้จา่ยจากการด าเนินงานและลงทนุ 

เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) 
= **ก าไรจากการด าเนินงาน  / (การจ่ายช าระหนีส้ิน + รายจา่ยลงทนุ + ซือ้
สินทรัพย์ + เงินปันผลจา่ย) 

เทา่ 

อตัราการจา่ยเงินปันผล = เงินปันผล / ก าไรสทุธิ % 

หมายเหตุ         * บริษัทฯใช้ซือ้สทุธิ  เพ่ือสะท้อนให้เห็นการอตัราการหมนุเวียนของสินค้าที่ใกล้เคียงกบัความจริง   

** บริษัทฯใช้ก าไรจากการด าเนินงาน  เพราะเล็งเห็นวา่จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงของบริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯ ได้มากกวา่ 
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14.    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
1. ภาพรวม 

ส าหรับในปี  2561  ความสามารถในการจดัจ าหน่ายของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ  ยงัคงรักษาลกูค้าได้ดีและ
สร้างยอดขายได้ตอ่เน่ือง อีกทัง้ผลกระทบทางด้านต้นทนุของราคาวตัถดุิบและการขาดแคลนวตัถดุบิไม่รุนแรงเทา่กบั

ปี 2560 อย่างไรก็ตามตลอดปี 2561 ทางสหภาพยโุรปยงัคงสถานะใบเหลืองให้กบัประเทศไทย จากปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ซึง่สง่ผลในเชิงลบตอ่ราคาวตัถดุบิของผู้ประกอบการในประเทศไทย    

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2561  บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ 

มีรายได้จากการขายรวม 3,147  ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 25  ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี  2560  ท่ีมี

รายได้จากการขายรวม 3,437 ล้านบาท  และรายได้จากการให้บริการ  10  ล้านบาท  ซึ่งลดลงเล็กน้อย  ด้านต้นทุน
ขายในปี  2561  มีต้นทุนการขายรวม 3,017.05  ล้านบาทและต้นทุนบริการ 21  ล้านบาท  เม่ือเปรียบเทียบกับ        
ปี  2560 มีต้นทุนจากการขายรวม 3,316 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 8  ล้านบาท  มีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 
3.57 จากปี  2560 เป็นร้อยละ 4.22  แตมี่ผลขาดสทุธิจากผลการด าเนินงานรวม 67 ล้านบาท  เม่ือเทียบกบัปี 2560  
ท่ีมีผลก าไรสุทธิ 13 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากปี 2561 บริษัทฯมีมติให้หยุดการผลิตสินค้าท่ีโรงงานของบริษัทย่อยใน
จังหวัดปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาท่ีโรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัดสงขลาแทน โดยพิจารณาความ
สมเหตสุมผลทัง้ในด้านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้นทุน ซึ่งท าให้มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในปี2561
ประมาณ 55 ล้านบาท จากการตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าสินทรัพย์และการบันทึกผลประโยชน์พนักงานท่ีบันทึกไว้           
ไม่เพียงพอในอดีต อย่างไรก็ตามการท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงรักษาระดับยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ทาง
การตลาดและความสามารถในการแข่งขนั  รวมถึงพยายามระบายสินค้าคงเหลือให้ได้ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้เพ่ือลด
ต้นทุนการเก็บรักษา  รวมทัง้บริษัทยงัคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินได้ดี ส่งผลให้รายได้ตามส่วนด าเนินงานของ
กลุม่บริษัทมีข้อมลูดงันี ้
 

สายผลิตภณัฑ์ 
ด าเนินก
ารโดย 

เอเชีย ยโุรป อเมริกา ออสเตรเลีย อ่ืน รวม 

2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

กุ้ งและกั ง้แช่
แข็ง 

CHOTI 
1,802 1,832 - 6 4 22 6 7 50 135 1,862 2,002 

ปลาหมึกและ
ปลาแชแ่ข็ง 

TPT 
157 166 1,078 1,214 34 32 - 4 41 29 1,310 1,445 

รวม  1,959 1,998 1,078 1,220 38 54 6 11 91 164 3,172 3,447 
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ตัง้แต่ปี 2561 เป็นต้นมา บริษัทฯมีการเพิ่มกลยุทธ์ในการกระจายสินค้า โดยหันมาสนใจการตลาด
ภายในประเทศเพ่ือเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง  ซึ่งได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับกลยทุธ์ในการขายครัง้
นี ้  ส่งผลให้มียอดขายภายในประเทศท่ียงัสามารถท าก าไรได้นอกจากการพึ่งพาการส่งออกเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ
ยงัเช่ือมัน่วา่กลยทุธ์ดงักลา่วสามารถเพิ่มยอดขายในประเทศให้กบับริษัทฯได้เป็นอยา่งดี 

ส่วนการตลาดในต่างประเทศนัน้  ทัง้ด้านตลาดเอเชียและยุโรป ยังคงรักษาระดบัการขายได้ดี แต่เน่ืองจาก
บริษัทมีต้นทนุท่ีสงูจากราคาวตัถดุิบ  จึงท าให้ความสามารถในการท าก าไรยงัคงท าได้ไม่ดีนกั ประกอบกับปัญหาใน
เร่ืองการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing) ยงัส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของประเทศไทยยงัคงอยู่ อย่างไรก็ตามตลาด
เอเชียโดยเฉพาะตลาดญ่ีปุ่ นมีความเช่ือถือในความซ่ือสตัย์ คณุภาพของสินค้า การส่งสินค้าทนัตอ่เวลา  จึงมีการซือ้
สินค้าจากประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง  รวมทัง้ในประเทศคูแ่ข่งเช่น เวียดนาม และอินโดนีเซีย ยงัคงปัญหาด้านวตัถดุิบ
ขาดแคลนเชน่เดียวกนักบัประเทศไทย อีกทัง้ยงัมีการตรวจพบสารเคมีตกค้างในสินค้ากุ้ง   

ในด้านของงบการเงิน  เหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต คือในปี  2561
ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขตอ่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  เน่ืองจากการใช้ข้อมลูจาก
งบการเงินของบริษัทร่วมในตา่งประเทศท่ียงัมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี  โดยกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขคือ  

“งบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ของบริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย รวมเงินลงทนุในบริษัทร่วมในตา่งประเทศท่ีได้รับการบนัทึกบญัชีโดยใช้ข้อมลูจากงบ
การเงินของบริษัทร่วมในตา่งประเทศนัน้ ซึ่งยงัมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุดงักล่าว
ในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีจ านวนเงิน 129.15 ล้านบาท และ 122.53 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 6.50 และ 5.97 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม ตามล าดบั และส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธี
ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศนัน้ในงบการเงินรวมส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
จ านวนเงิน 10.98 ล้านบาท และ 5.68 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (16.37) และ 44.35 ของก าไร(ขาดทุน)รวม
ตามล าดับ ข้าพเจ้าจึงไม่สามารถตรวจสอบเพ่ือให้เป็นท่ีพอใจในยอดคงเหลือของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ดงักลา่วได้ ซึง่เหตกุารณ์นีเ้ป็นการถกูจ ากดัขอบเขตโดยสถานการณ์” 

ในเหตกุารณ์นีท้ าให้ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข   บริษัทฯตระหนกัในเร่ืองดงักล่าว  และได้มี
การเสนอไปยงับริษัทร่วมฯ ถึงความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั  ทางบริษัทร่วมฯก าลงัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาซึง่จะต้องน าเสนอในท่ีประชมุของคณะกรรมการบริษัทร่วมฯ  ส าหรับท่ีผา่นมาทางบริษัทร่วมชีแ้จงวา่ ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทร่วมเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีความรู้  ความสามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือ  มีจรรยายบรรณในวิชาชีพ  และมี
มาตรฐานในการสอบบัญชีตามท่ีกฎหมายประเทศมาเลเซียก าหนด  และบริษัทฯเองก็ไม่มีอ านาจควบคุมเพียง
พอท่ีจะเป็นผู้คดัเลือกผู้สอบบญัชีชองบริษัทร่วมได้ 
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 นอกจากนัน้ผู้สอบบญัชียังมีการรายงานเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  โดยเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ
เร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ผู้สอบบญัชีได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบญัชี  ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี ้ยกเว้นเร่ืองท่ีได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไขของผู้สอบบญัชี  โดยเร่ืองส าคญัท่ีผู้สอบรายงานมีดงันี ้

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

“กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูคา่สุทธิท่ีจะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากว่า ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,442.61 ล้านบาท และ 793.39 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามล าดับ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับสินค้าคงเหลือเน่ืองจากวิธีการค านวณต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูป
คงเหลือมีความซับซ้อนและการพิจารณาการค านวณค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือใช้การประมาณการ
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ ซึง่ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจอยา่งมากในการประมาณการ” 

สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

“ กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561 จ านวนเงิน 23.11 ล้านบาท และ 19.74 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล าดบั 
การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีดงักล่าวขึน้อยู่กับผลการด าเนินงานและการวางแผนก าไร
ทางภาษีในอนาคตของกลุ่มบริษัท ซึง่ฝ่ายบริหารต้องก าหนดข้อสมมติฐานและใช้ดลุยพินิจอยา่งมากในการประมาณ
การในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีก าไรทางภาษีท่ีเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากขาดทุนทาง
ภาษี” 

การดอ้ยค่าของอาคารและอปุกรณ์ของบริษัทย่อย 

“ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 11 บริษัทย่อย คือ บริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟูดส์ จ ากดั มีการ
หยุดการผลิตสินค้าท่ีโรงงานท่ีจงัหวดัปัตตานี และย้ายการผลิตมาท่ีโรงงานของบริษัทฯ ท่ีจงัหวดัสงขลา ซึ่งเป็นข้อ
บ่งชีว้่าอาคารและอุปกรณ์อาจเกิดการด้อยค่า บริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องดังกล่าว ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 เป็นจ านวนเงินสุทธิทางบญัชี 25.57 ล้านบาท ผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการพิจารณาค่าเผ่ือการ
ด้อยคา่ของอาคารและอปุกรณ์” 

การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีทีส่ าคญั 

- ไมมี่- 
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2) ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ภาพรวมส าหรับผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้ 

2561 2560

รายไดจ้ากการขาย 3,147 3,437

รายไดจ้ากการให้บริการ 25 10

ตน้ทนุขาย (3,017) (3,316)

ตน้ทนุให้บริการ (21) (8)

ก าไรขั้นตน้ 134 123

อตัราก าไรขั้นตน้(%) 4.22% 3.57%

ก าไรส าหรับปี -67 13

อตัราก าไรสุทธิต่อยอดขาย(%) -2.11% 0.38%

ลา้นบาท

 
 

2.1     รายได้จากการขาย 
ส าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบงวดเดียวกันกับของปีก่อน  บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมี

รายได้จากการขายสินค้าใกล้เคียงปี 2560  การท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยงัคงระดบัยอดขายได้ เพราะกลยุทธ์ทาง
การตลาดและความสามารถในการแข่งขนั  รวมถึงพยายามระบายสินค้าคงเหลือให้ได้ในปริมาณท่ีเพิ่มขึน้ เพ่ือลด
ต้นทนุการเก็บรักษา  
 

2.2       ต้นทนุขาย และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  
บริษัทฯมีต้นทนุตอ่ยอดขายลดลงจากร้อยละ  96.43   ในปี 2560  เป็นร้อยละ 95.78  ในปี 2561 ท าให้มีก าไร

ขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ  3.57  เป็นร้อยละ 4.22   ซึ่งเกิดจากการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ของบริษัท รวมถึงการรักษาระดบัราคาขายกับลูกค้ารายเดิมได้ดี ส าหรับค่าใช้จ่ายในด้านการขายนัน้ในภาพรวม
ใกล้เคียงกบัปี 2560  ซึง่ไปเป็นไปตามยอดขายท่ีสามารถสง่ออกไปตา่งประเทศ   

ส าหรับคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมาจากปี 2561 บริษัทฯมีมตใิห้หยดุการผลิตสินค้าท่ีโรงงานของ
บริษัทย่อยในจงัหวดัปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาท่ีโรงงานของบริษัทใหญ่ในจงัหวดัสงขลา ท าให้บริษัทต้อง
บนัทึกประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังานในงบก าไรขาดทนุเพิ่มขึน้จ านวน 25 ล้านบาทจากการบนัทึก
ไว้ไมเ่พียงพอในอดีต (บริษัทคาดว่าจะต้องคา่ชดเชยตามกฎหมายแรงงานจากการเลิกจ้างเป็นจ านวนเงิน 74.99 ล้าน
บาท )  
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อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการหยุดการผลิตข้างต้น ฝ่ายบริหารได้ประเมินมูลค่าของท่ีดิน อาคาร และ
อปุกรณ์ และบนัทึกค่าเผ่ือการด้อยค่าอาคารและอปุกรณ์เป็นจ านวนเงินรวม 30 ล้าน ซึ่งไม่กระทบตอ่กระแสเงินสด
ในปัจจบุนั 

ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนนัน้มียอดใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาเช่นเดียวกัน  เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทสามารถ
ควบคมุคา่ใช้จา่ยให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 

2.3 ต้นทุนทางการเงนิ 
ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯนัน้เกิดจากการกู้ ยืมมาเพ่ือการด าเนินงาน  ซึ่งในปี 2561 มี

ดอกเบีย้เพิ่มขึน้จาก 6.16 ล้านบาท   เป็น 11.40 ล้านบาท ตามความต้องการใช้เงินหมนุเวียนจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้
จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  
 

2.4 ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ี 26.93 ล้านบาท  ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน

ท่ีเกิดขึน้นัน้  เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯจ าหน่ายในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ  และบริษัทฯและ
บริษัทฯมีการป้องกันผลกระทบจากการผนัแปรของค่าเงินโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 

2.5 ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯนัน้มีขาดทุนจากการด าเนินงานรวม 55.99 ล้านบาท  ในปี 2561 จากเดิมก าไรจาก

การด าเนินงาน 21.78 ล้านบาทในปี 2560  สาเหตหุลักมาจากการหยุดการผลิตสินค้าท่ีโรงงานของบริษัทย่อยใน
จงัหวดัปัตตานี และย้ายการผลิตสินค้ามาท่ีโรงงานของบริษัทใหญ่ในจงัหวดัสงขลา และต้องบนัทึกขาดทนุจากการ
ด้อยคา่ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 30 ล้านบาท และบนัทกึประมาณการหนีส้ินส าหรับผลประโยชน์พนกังานใน
งบก าไรขาดทนุเพิ่มขึน้จ านวน 25 ล้านบาทจากการบนัทึกไว้ไม่เพียงพอในอดีต ส่วนการบริหารคา่ใช้จ่ายตา่งๆยงัท า
ได้ดี  ส่วนบริษัทร่วมฯในตา่งประเทศก็ยงัสามารถท าก าไรได้อย่างตอ่เน่ือง  ท าให้บริษัทฯยงัคงรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทนุในบริษัทร่วมฯในงบการเงินรวม 

จากผลประกอบการท่ีผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ทราบดีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพ
ตลาดโลกท่ีถดถ้อย  จึงท าให้ต้องระมัดระวงัในด้านควบคุมต้นทุนการผลิต การสร้างกลยุทธ์ในการบริหารวตัถุดิบ 
และควบคมุค่าใช้จ่ายตา่งๆ  รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศให้มากขึน้  
ดงันัน้การพิจารณาการปิดโรงงานท่ีจงัหวดัปัตตานีจึงเป็นแผนและกลยุทธ์อย่างหนึ่ ง  ในการบริหารการผลิตรวมถึง
การบริหารต้นทนุด้วย  
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2.6 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 
ในปี 2561  บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้นติดลบร้อยละ  5.49 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 

1.02 ในปี 2560 เป็นผลมาจากเหตุการณ์การยกเลิกการผลิตของบริษัทย่อยท่ีจังหวัดปัตตานี  และเม่ือวันท่ี  22  
กมุภาพนัธ์  2562 คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมตใิห้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 เพ่ือพิจารณางดจา่ยเงินปันผล  
3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,986.94  ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 65.64 ล้านบาท 
และมีอตัราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 3.32 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 

การบริหารเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดเพิ่มขึน้กว่า 9.21 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดท่ีได้มาจากการ
ด าเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 112.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากลูกหนี ้
การค้าท่ีมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลือ 16 วันในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทได้
น ากระแสเงินสดดงักล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้างของบริษัทย่อย และการเกษียนอายุการท างานตามปกติ
กวา่ 87.60 ล้านบาท ท าให้เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมด าเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้านบาท 

อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารกระแสเงินสดทัง้ท่ีได้รับจากการขายและเงินกู้ ยืมให้สมัพันธ์กัน  ซึ่งในปี 
2561  กระแสเงินสดส่วนใหญ่น าไปซือ้วตัถดุิบเพ่ือบริหารวตัถดุิบให้เพียงพอตอ่การผลิตทัง้ยอดสัง่ซือ้ในปัจจบุนัและ
ในอนาคต  เพ่ือปอ้งกนัปัญหาการขาดแคลนวตัถดุบิ   

 

ลูกหนีก้ารค้า  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีลูกหนีก้ารค้าคงเหลือจ านวน  85.85ล้านบาท ลดลง

ประมาณ 103.62  ล้านบาทจากปี 2560  เน่ืองจากมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทนัน้ยงัอยู่ท่ี 16 วนั ซึง่ลดลง
จากปี 2560 ท่ี 21วัน บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงให้ความส าคญัต่อการติดตามหนีอ้ย่างสม ่าเสมอรวมทัง้การ
วิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้า  ซึ่งบริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯมีความเส่ียงในการเก็บหนีไ้มไ่ด้คอ่นข้าง
ต ่า เน่ืองจากลกูค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าท่ีท าการค้ากนัมายาวนาน และมีการปอ้งกนัความเส่ียงโดยการให้ลูกค้าส่วน
ใหญ่เปิด L/C และในแตล่ะปีจะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลกูค้า เพ่ือพิจารณาในการขายในปีถดัไป 

 

สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินค้าคงเหลือโดยรวม 1,442.61 ล้านบาทรวมเพิ่มขึน้
ประมาณ 52.32 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพิ่มขึน้เพ่ือรองรับการสัง่ซือ้ของลกูค้าในปี 2562  โดยฝ่าย
บริหารพิจารณาแล้ววา่เป็นปริมาณท่ีสมเหตสุมผลในการบริหารคลงัสินค้าและการขายท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 
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บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯได้มีการพิจารณามลูคา่ท่ีลดลงของสินค้ารวมทัง้การเส่ือมสภาพ  โดยในปี 2561 ได้ท า
การกลบัรายการคา่เผ่ือการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ  11.49  ล้านบาท  อย่างไรก็ตามสินค้าของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงจ าหน่ายได้อย่างต่อเน่ืองรวมถึงการมีสถานท่ีจดัเก็บท่ีได้มาตรฐานท าให้สินค้ายงัคง
สภาพเดมิ 

 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2561  บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนเท่ากับ 1,114.76 
ล้านบาท  โดยมีมูลค่าสทุธิตามบญัชีเท่ากับ 249.38  ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 31.68 ล้านบาท บริษัทฯ
และบริษัทย่อยฯมีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรติดลบจ านวนร้อยละ 9.59 ลดลงจากปี 2560 เน่ืองจากปี 
2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีผลขาดทนุสทุธิ  เป็นผลมาจากเหตกุารณ์การยกเลิกการผลิตของบริษัทย่อยท่ีจงัหวดั
ปัตตานี ในไตรมาสท่ี 4/2561รวมทัง้ต้องบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 30 ล้านบาท 

  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ(โรงงานจงัหวดัสงขลา)ของผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์
ถาวรยงัคงให้ผลตอบแทนท่ีดีคืออยู่ท่ีร้อยละ 16.55 และโรงงานท่ีจังหวดัสงขลานัน้ยังไม่ได้เดินก าลังการผลิตเต็ม
ก าลงัของเคร่ืองจกัร ดงันัน้การยกเลิกการผลิตท่ีจงัหวดัปัตตานีของบริษัทยอ่ย และมาผลิตท่ีจงัหวดัสงขลาในส่วนของ
ก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู่จะชว่ยให้ผลตอบแทนตอ่การใช้สินทรัพย์ถาวรดีขึน้ในอนาคต ส่วนสินทรัพย์ถาวรของโรงงาน
ในจงัหวดัปัตตานีจะท าการจ าหน่ายออกไปซึ่งคาดว่าจะมีมลูคา่ไม่ต ่ากว่ามลูคา่ตามบญัชีท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน 
จงึเป็นข้อพิสจูน์ได้ว่าทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ท่ีเหลืออยูน่ัน้จะไม่เกิดการด้อยคา่เพิ่มเติมจากท่ีได้บนัทึก
ไว้แล้ว  อยา่งไรก็ตามได้มีการพิจารณาการด้อยคา่ของสินทรัพย์เป็นประจ าทกุปี 
 

หนีส้ิน 

ในภาพรวมรวมของหนีส้ินนัน้ในด้านเจ้าหนีก้ารค้าบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการจ่ายช าระท่ีค่อนข้างเร็ว
เน่ืองจากการซือ้วตัถดุิบส่วนใหญ่เป็นการซือ้จากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลกั    โดยมีระยะเวลาในการช าระหนี ้
ท่ี 12 วนั สว่นโบนสัค้างจา่ยนัน้เป็นไปตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

ในด้านเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินนัน้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯยงัคงมีการกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือหมนุเวียนในกิจการ 
และมีการช าระหนีต้ามปกติ ซึ่งมีการกู้ เงินเพิ่มมากขึน้ในปี2561 เพ่ือรองรับกับความต้องการซือ้วัตถุดิบเพ่ือผลิต
สินค้าส าเร็จรูป ให้สมัพนัธ์กบัปริมาณการสัง่ซือ้จากลกูค้า 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการประเมินภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานใหม่เพิ่มขึน้  39.94  ล้าน
บาท  สว่นใหญ่เป็นผลมาจากการยกเลิกการผลิตของบริษัทยอ่ยท่ีต้องบนัทึกเพิ่มเติมประมาณ 25 ล้านบาท โดยในปี 
2561 มีการช าระผลประโยชน์พนกังานรวมจ านวน 87.60 ล้านบาท 
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4. สภาพคล่องและความเพียงพอของทุน 

 

กระแสเงนิสด 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯมีเงินสดเพิ่มขึน้กว่า 9.21 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดท่ีได้มาจากการ
ด าเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 112.70 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากลูกหนี ้
การค้าท่ีมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียลดลงจาก 21 วัน ในปี 2560 เหลือ 16 วันในปี 2561 อย่างไรก็ตามบริษัทได้
น ากระแสเงินสดดงักล่าวมาจ่ายค่าชดเชยการการเลิกจ้างของบริษัทย่อย และการเกษียนอายุการท างานตามปกติ
กวา่ 87.60 ล้านบาท ท าให้เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมด าเนินงานเหลือเพียง 25.09 ล้านบาท  

ในขณะท่ีการลงทุนในการซือ้สินทรัพย์ถาวรในปี 2561 เพิ่มขึน้ 49.46 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนในเร่ืองของ
อาคารและเคร่ืองจกัร  อีกทัง้ 

 ยังมีการจ่ายปันผลออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสดจ านวน 8.87 ล้านบาท และช าระดอกเบีย้จ่ายเป็นเงินสด
จ านวน 11.03 ล้านบาท และในระหว่างปียังมี เงินกู้ ยืมท่ีได้จากกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องเพิ่มขึน้ 
5,758.64 ล้านบาท และช าระคืนหนี ้ 5,718.22 ล้านบาท ซึง่หนีท้ัง้หมดเป็นหนีท่ี้เป็นไปตามปกตธิุรกิจ 

ในส่วนของ วงจรเงินสด หรือ Cash Cycle ของกิจการนัน้ยังเป็นไปตามปกติ ท าให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมี
กระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินงาน อีกทัง้บริษัทยงัได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินอย่างตอ่เน่ือง 

 

สภาพคล่อง 

อตัราสภาพคล่องของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอยู่ท่ี 1.99 เท่าในปี 2561  ซึ่งลดลงจากปี 2560 ท่ี 2.22 เท่า  
ส่วนอตัราสภาพคล่องหมุนเร็วนัน้ลดลงเป็น 0.23 เท่า ดงันัน้จะเห็นได้ว่าสภาพคล่องในด้านกระแสเงินสดนัน้ลดลง
เล็กน้อย ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของสินค้าคงเหลือท่ีบริษัทต้องการผลิตไว้ให้เพียงพอตอ่ปริมาณการสัง่ซือ้  

 

ความสามารถในการช าระหนี ้แหล่งท่ีมาของเงนิทุนและโครงสร้างเงินทุน 

ด้าน  D/E Ratio บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอตัรา 0.70 เท่าต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นซึ่งยงัต ่าเม่ือเทียบกับส่วนของผู้ ถือ
หุ้ น  ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสถาบันการเงิน  อย่างไรก็ตามบริษัทยังมี
ความสามารถช าระดอกเบีย้ได้ดีถึงแม้ว่ามีผลขาดทนุอย่างมาก  แตเ่ป็นขาดทนุท่ีไม่กระทบกระแสเงินสดถึง 55 ล้าน
บาท จากการยกเลิกการผลิตของโรงงานท่ีปัตตานี 
 

ด้านรายจ่ายลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการซือ้สินทรัพย์ถาวรในปี 2561 จ านวน 49.46 ล้านบาท  และไม่มีการลงทนุระยาว
อ่ืน รวมถึงการขยายกิจการเน่ืองจากยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออีกมาก บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีนโยบายการบริหาร
จัดการส่วนทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ารงฐานเงินทุนให้แข็งแกร่ง  โดยการวางแผนการก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนีบ้ริษัทฯและบริษัท
ย่อยฯยังค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี  โดยพิจารณาลงทุนในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี รักษา
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ระดบัเงินทุนหมุนเวียนท่ีเหมาะสม รวมทัง้สร้างความแข็งแกร่ง ความมั่นคงของการด ารงเงินสด และมีโครงสร้าง
เงินทุนท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และรักษาความ
เช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ เจ้าหนี ้และผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 

 

5. ภาระผูกพันด้านหนีสิ้นและการบริหารจัดการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  เป็นจ านวนเงิน 8.64 ล้านบาท ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัทรวมถึงภาระผกูพนัตามสญัญาซือ้และติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จ านวน 2.2 
ล้านบาท 

 

6. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต  
 

ส าหรับทิศทางการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในอนาคต มีความพยายามท่ีจะขยายตวัทางด้าน
การตลาดให้เพิ่มขึน้  แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับปัจจัยในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของต้นทุนวตัถุดิบ  การจ้างงาน
คา่จ้างแรงงานตลอดจนถึงคา่ใช้จ่ายต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้ล้วนเป็นปัจจยัส าคญัในการท าการแข่งข้นด้านการตลาดทัง้สิน้  
บริษัทและบริษัทย่อยฯจึงให้ความส าคญัต่อกระบวนการผลิตและนวตักรรมในเร่ืองเคร่ืองจกัรเพ่ือพยายามควบคมุ
ต้นทุนผลิตสินค้าให้สามารถท าการแข่งขนัได้ในทางการตลาด  ส่วนในเร่ืองของปัจจยัภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ด้านการท าประมงผิดกฎหมาย(IUU Fishing)  การจดัระดบัการค้ามนษุย์ของสหรัฐอเมริกา นโยบายทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐอเมริกา  สถานการณ์เหล่านีท้ าให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด  รวมถึง
การให้ความร่วมมือกบัภาครัฐและทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าวได้อย่าง
ทนัการณ์  

 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯคงพยายามผลิตสินค้ามลูคา่เพิ่มในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ในอนาคต  บริษัทฯและ
บริษัทย่อยฯได้ด าเนินการพฒันาคณุภาพของผลิตภัณฑ์  ให้มีคณุภาพดีสม ่าเสมอตรงตามความต้องการของลกูค้า  
มุง่เน้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้มีความหลากหลายและมีความโดดเดน่   เพ่ือรองรับความต้องการลกูค้าและ
ก่อให้เกิดค าสัง่ซือ้จากลกูค้าท่ีเพิ่มขึน้  ในสว่นของการขยายตลาดใหมน่ัน้  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯพยายามหาตลาด
ต่างประเทศใหม่ท่ีมีศกัยภาพและมีขนาดใหญ่  ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือ
กิจกรรมจบัคูธุ่รกิจ  เพ่ือน าเสนอสินค้าของบริษัทฯ  เป็นการเพิ่มโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯมีฐานลกูค้าเพิ่มขึน้  
โดยมุ่งเน้นน าเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ือให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นในสินค้าและ
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ พร้อมกนันีบ้ริษัทฯเร่ิมมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  

 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกันความเส่ียงจากอัตราการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  เน่ืองจาก
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีรายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการท าสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า  และติดตามความเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2561 (แบบ 56-1) 
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- 

KST 

ตลอดเวลา นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้บริหารจดัการสภาพคล่องด้วยความระมดัระวงั โดยการรักษา
ระดบัเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน   ตลอดจนการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัแหลง่เงินทนุในปัจจบุนั 

 

นอกจากนีใ้นปี  2561  บริษัทฯยงัมีเร่ิมมีการท าวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรม โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือ
พฒันาทัง้กระบวนการผลิตท่ีมีอยูใ่ห้ดีขึน้  และพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯให้มีความหลากหลาย  
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บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2561 (แบบ 56-1) 
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ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ   
 

รายช่ือบริษัท 
บริษัท บริษัทย่อย 

รายช่ือ 

นางเจริญศรี เจริญกลุ X - 

นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ / / 

นายสมนึก โชติวฒันะพนัธุ์ / - 

นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ // - 

Mr.H'ng  Chaiu Chin   / - 

Mrs.H'ng  Cheow  Nai   / - 

นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์ // // 

นายเฉลิม เหลา่เทพพิทกัษ์ / // 

ดร.สรุพล อารีย์กลุ / - 

นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ / - 

นายสวุฒัน์ โรจนกิจ / - 

รศ.ดร.พิษณ ุ บญุนวล / - 

นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตั ิ - // 

    

หมายเหตุ X  =  ประธาน  

 //  =  กรรมการบริหาร 

 /  =  กรรมการ  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 
 
                   เลขานกุารบริษัท  จะปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา  89/15  และ มาตรา  89/16  ของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ฉบับท่ี  4) พ.ศ.  2551  ด้วยความรับผิดชอบความระมดัระวงั และความซ่ือสตัย์สจุริต   
รวมทัง้ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการ  ตลอดจนท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น   
 

                   หน้าท่ีของเลขานุการบริษัทฯ  มีดังนี ้
 

1. ติดตามและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารเก่ียวกับข้อก าหนดของ 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ต.ล.ท.) . กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง . ข้อบังคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ  และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษัทฯ 

2. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทัง้บันทึกและจัดเก็บ
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

3. จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร  ได้แก่  ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ  หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้ น  รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  รายงานประจ าปี  
รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการ  ผู้บริหาร และบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบักรรมการและผู้บริหาร 

4. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14  ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

5. ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
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KST 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยฯ 
 

ประวตัิของกรรมการบริษัทย่อยฯ  จะแสดงข้อมลูอยู่ในเอกสารแนบ  1  ชดุ  2/3 
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รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 
ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง    คุณวุฒ ิ การอบรม และประวัตกิารท างาน 
      
นายทนงศักดิ์  ประดษิฐาน   คุณวุฒิ 
      -    ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี 
      -    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์ 
      -     กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจพี ทิพ ออดทิ จ ากดั 
        

การฝึกอบรม   
- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 

แหง่ประเทศไทย 
- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบ

ภายใน แหง่ประเทศไทย 
- กรอบแนวคดิส าหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพ
บญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นท่ี 4/58 สภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

 
 



บริษัท ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน) 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สนิ 
 
                   ในปี  2561  บริษัทฯและบริษัทยอ่ยฯ ไมมี่รายการใดๆท่ีจะต้องมีการประเมินราคาสินทรัพย์    
 
 


