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1  นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 

 

                    บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธรุกิจมากวา่ 40 ปี ตามแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ก่อตัง้ในปี 2521  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการผลิตอาหาร
ทะเลแช่แขง็เพ่ือการสง่ออกประเภทกุ้งและหมกึแช่แขง็  ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบียน  75 ล้านบาท   ช าระเตม็มลูค่า 
75 ล้านบาท แบ่งเป็น 7.5 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นละ 10 บาท  โดยมีส านกังานใหญ่โรงงานแห่งท่ี 1  ตัง้อยู่ เลขท่ี 4/2 
หมูท่ี่ 3  ถนนสายเอเซีย 43  ต าบลนาหมอ่ม  อ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา 90310 

 

               และสาขาโรงงานแห่งท่ี 2 ตัง้อยู่เลขท่ี 55/83  ชัน้  2  หมูท่ี่  6  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมืองสมทุรสาคร  
จงัหวดัสมทุรสาคร  74000   ประกอบกิจการผลิตอาหารทะเลแช่แขง็เพ่ือการสง่ออกประเภทกุ้งและหมกึ 
  

               บริษัทฯ มีบริษัทย่อย คือ  บริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ จ ากดั  ตัง้อยู่เลขท่ี 371  ถนนนาเกลือ  ต าบลบานา  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี   ประกอบธรุกิจจ าหน่ายอาหารทะเลแช่แขง็เพ่ือการสง่ออกประเภทหมกึ  และย้าย
มาด าเนินการด้านการจ าหน่าย ณ โรงงานแห่งท่ี 1  
 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัถือหุ้นในบริษัทร่วมอีก 1 แห่ง  คือ  Kiang Huat Seagull Trading  Frozen  Food 

Sdn. Bhd.,  ตัง้อยู่ในรัฐซาบาห์  ประเทศมาเลเซีย  ประกอบธรุกิจผลิตอาหารทะเลแช่แขง็เพ่ือการสง่ออก 

 

 

1.1  วิสัยทศัน์,  กลยุทธ์,  ค่านิยม  และเป้าหมายองค์กร  
 

                    บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทร่วมฯ ประกอบกิจการผลิตอาหาร
ทะเล แช่แขง็เพ่ือการสง่ออกไปยงัตลาดต่างๆ ทัว่โลก เช่น  ญ่ีปุ่ น  ยโุรป  และสหรัฐอเมริกา  ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทฯ   เช่น  SEA KING,  SEA CHAMPION,  SEA FLOWER, MERMAID  เป็นต้น  

เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  และมีความยัง่ยืนในธุรกิจผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลแช่แข็ง  ในเดือนธันวาคม ปี 2563  บริษัทฯ  จึงได้ทบทวนและก าหนดวิสยัทศัน์  กลยุทธ์  ค่านิยมองค์กร  
นโยบายการด าเนินงาน  และเป้าหมายองค์กร  ดงันี ้ 
  

  วิสัยทศัน์  

    KST คัดสรรอาหารคุ้มค่า น่าเชื่อถือ                             

(KST provides reliable and valued food) 
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 กลยุทธ์ 

 

1. หาพันธมิตรทางการค้าท่ีมีศักยภาพทัง้ ด้านการผลิตและการตลาด  เ พ่ือเ พ่ิมขีด
ความสามารถในการแขง่ขนั 

2. สง่เสริมนวตักรรมและงานวิจยั  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมมลูคา่ผลิตภณัฑ์ 

3. พร้อมปรับตวัเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง 
 

 ค่านิยมองค์กร   
 

          “พฒันาความรู้คู่ทกัษะ ซื่อสัตย์สุจริต ท างานเป็นระบบ ประสบผลส าเร็จด้วย-

ทมีงาน” 
          (Knowledge, Skill, Integrity, Systematic Approach and Teamwork) 

 

 นโยบายการด าเนินงาน (Operation Policy)    
 

1. มุง่เน้นความส าคญัท่ีลกูค้า  ด้วยการสร้าง “ความสมัพนัธ์และความประทบัใจ” ด้วยระบบการจดัการ
และระบบสารสนเทศท่ีเป็นมาตรฐานสากลให้กบัลกูค้าทัง้ในปัจจบุันและอนาคต   ทัง้ลกูค้าภายนอกและลกูค้า
ภายใน โดยท่ีลกูค้าภายนอกคือผู้ ท่ีซือ้สินค้าจากเรา ผู้มีสว่นได้เสีย  และลกูค้าภายในคือผู้ ท่ีอยู่ในองค์กรและรับ
งานตอ่จากเรา  
( We will focus on all customers by creating a " relationship and impression"  using international 

management and information systems standard with current and future customers, both internal and 

external.  External customers are people who buy products from us and stakeholders, and internal 

customers who are in the organization and the work next to us.) 
 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  และเพ่ิมพันธมิตรด้านการผลิตและการตลาด  โดยน าระบบ    
มาตรฐานการจดัการ การบริหารจดัการความเสี่ยง   นวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย 
ลดต้นทนุ เพ่ิมผลผลิต เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย และพฒันาสินค้าท่ีมีมลูคา่เพ่ิม   
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(We aim to increase competiveness, production and marketing alliances by implementing 

appropriate management systems, risk management, innovation, and technology with the goal of 

reducing costs, increasing productivity and increasing efficiency. We also aim to increase 

distribution channels and develop value-added products.) 
 

  3. ยึดถือหลกัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบัติงานภายใต้นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติท่ีก าหนดไว้  พร้อมทัง้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ท่ีหน่วยงานก ากบัดแูลก าหนดไว้ และท่ีสากลยึดถือ 

(Integrity and transparency in business operations by operating in accordance with corporate 

governance policies by following the guidelines and established practices and complying with the 

laws, regulations, procedures, and standards as specified by the applicable regulatory authorities as 

well as relevant international standards. ) 
 

  4. น าระบบการผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ และ
ข้อก าหนดอ่ืนๆ ตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ บริหารจดัการปัญหาท่ีมีนยัส าคญัในเชิงรุก  และสง่เสริมให้พนกังาน
และผู้มีส่วนร่วม มีความตระหนกัถึงผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการน าวิธีปฎิบตัิท่ี
เป็นเลิศมาใช้ 

( Implement environmentally friendly production systems that comply with laws, regulations and  other 

requirements in accordance with international standards.  This includes significant proactive 

management and encouraging staff and other stakeholders to be aware of their environmental impact 

through training, learning and applying best practices.) 
 

 5.พฒันาระบบการจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดีให้
สอดคล้องกบักฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อก าหนดอ่ืนๆ เพ่ือสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน
ให้กบัพนกังาน คูธ่รุกิจ ผู้รับเหมา ผู้ติดตอ่หรือมาปฏิบตัิงานภายในบริษัทฯ และสง่เสริมให้ เกิดการตระหนกัถงึ
ความส าคญัของการป้องกนั และประเมนิความเสีย่งของอนัตรายตา่งๆ ผา่นการอบรมให้ความรู้ สร้างจิตส านึก
ให้พนกังานทกุระดบั รวมถึงการติดตามประเมนิผลการด าเนินงานอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ 
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 ( Develop occupational health and safety standards, and working environment 

systems in accordance with international standards, laws and other requirements. The goal 

is to maintain a safe environment for employees, business partners, contractors, and 

visitors to our company by encouraging awareness of the importance of prevention.  We 

also aim to access the risk of hazards through training of employees at all levels, and by 

continuously and consistently evaluating our efforts.) 
 

6. พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง และสนบัสนนุให้พนกังานเติบโตใน
หน้าท่ีการงานตามความรู้ความสามารถด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  รวมถึงบริหารจัดการระบบ
ค่าตอบแทน รวมทัง้สวัสดิการต่างๆอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือร่วมกันส ร้างสรรค์ผลงานและความ
เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ยืนให้กบับริษัท 

(Continuously develop skills of employees at all levels and encourage them to grow in their 

knowledge and ability in accordance with a systematic knowledge management including managing 

compensation and welfare appropriately and fairly. Together to create jobs and sustainable growth for 

the company. 
  

 เป้าหมายองค์กร 
 เป้าหมายองค์กร  ในระยะเวลา  3  ปี  คือปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯก าหนดเป้าหมายองค์กร  คือ  
“เพ่ิมอตัราการเตบิโตของยอดขายขึน้ร้อยละ 10 ถึง  15 (10-15%) ของแตล่ะปี  

  

1.2   การเปล่ียนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
 

   เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  ในปี  2563 บริษัทฯได้เปิดสาขาแห่งใหม่ท่ี  ต าบลท่าทราย 
อ าเภอเมืองสมทุรสาคร จงัหวดัสมทุรสาคร  เน่ืองจากบริษัทฯจะได้เปรียบในเร่ืองของต้นทนุหลกัต่อหน่วยลดลง  
เพ่ิมความหลากหลายของสินค้า  รวมถึงสินค้ามูลค่าเพ่ิม  (Value  added)  การได้เปรียบในเร่ืองการขนส่ง 
(Logistic)  จากเดิมท่ีสง่ออกจากท่าเรือสงขลา  เปลี่ยนเป็นสง่ออกจากท่าเรือแหลมฉบงั  
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- วัตถุดบิหลัก    
 

             ในปี 2563 ปริมาณการเพาะเลีย้งกุ้งน้อยกวา่ปี 2562 เลก็น้อย เน่ืองจากเกษตรกรขาดความเช่ือมัน่ 

ในตลาดเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ดี  
จากสถานการณ์โรคระบาดดงักลา่วสง่ผลให้ความต้องการในตลาดลดลงด้วย ดงันัน้บริษัทจึงได้ปรับกลยทุธ์การ
ซือ้วตัถดุิบช่วงท่ีราคาลดลง เพ่ือรองรับในช่วงท่ีวตัถดุิบขาดแคลนและเพ่ือให้ได้ต้นทนุวตัถดุิบท่ีสามารถแขง่ขนั
ได้ บริษัทฯจึงได้ซือ้วตัถดุิบเกบ็เข้ามาเป็นสต๊อก (Stock)      

 

- การขายและตลาด 

ในปี 2563 ไตรมาส 2 เป็นต้นมา เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) สง่ผลกระทบตอ่ธรุกิจผู้ให้บริการอาหารท าให้ยอดขายของกลุม่ธรุกิจผลิตภณัฑ์กุ้ง และหมกึแช่แขง็
ปรับลดลง โดยเฉพาะกลุม่ตลาดหลกัคือ ญ่ีปุ่ น และยุโรป ดงันัน้ทางบริษัทจึงได้กระจายความเสี่ยงและปรับตวั
ให้เข้ากับ สถานการณ์รูปแบบใหม่ (New Normal) โดยการมุ่งเน้นการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑ์รองได้แก่ กุ้ งเป็นต้ม
และกุ้ งเป็นดิบ และขยายตลาดไปยังประเทศเกาหลี   จีน ไต้หวัน และออสเตรเลีย รวมถึงพัฒนากลุ่มสินค้า       
กุ้ งเป็นต้มส่งออกไปยงัตลาดญ่ีปุ่ น  เพ่ือฟื้นยอดขายของตลาดหลกัโดยเปลี่ยนกลุ่ม (End customer) จากการ         
จัดจ าหน่ายไปยังร้านค้า  ร้านอาหารต่างๆ เป็นการส่งสินค้าท่ีซุปเปอร์มาเก็ตให้ผู้บริโภคโดยตรงในส่วนของ
กรรมวิธีการผลิตบริษัทมีการพัฒนาต่อเน่ืองเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทนุด้านแรงงานโดยน าเคร่ืองจกัรเข้ามา
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและความเสถียรของการท างานมากขึน้  

  

-  การลงทุน   
 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตและการปฏิบตัิงาน  บริษัทได้ลงทนุด้านเคร่ืองจกัร
และด้านเทคโนโลยีตา่งๆ  ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  เคร่ืองพับกล่องอัตโนมัติ  เพ่ือลดจ านวนพนักงานและลดค่าใช้จ่ายของการท างานล่วงเวลา   
สามารถน าพนกังานไปปฏิบตัิหน้าท่ีในสว่นอ่ืนๆ ตอ่ไป 

 2.  ป๊ัมสง่จ่ายน า้แบบ Automatic  Booster  Inverter  Pump ใช้ในไลน์ผลิตสามารถควบคมุแรงดนัน า้
ได้คงท่ี  
 3.  ระบบบาร์โคดแผนกคลงัสินค้า  ท าให้การตรวจนับสินค้าและทราบจ านวนสินค้าคงเหลือแม่นย า
มากย่ิงขึน้ 
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 4.  ระบบโทรศพัท์ดิจิตอลแบบ Voice Over Internet Protocol (VOIP)  เป็นระบบการสง่สญัญาณการ
โทรผา่นเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตแทนการใช้ระบบโทรศพัท์แบบเดิม ช่วยประหยดัคา่โทรศพัท์ได้มากขึน้  
 5.  เปลี่ยนสายแลน(UTP) เปลี่ยนเป็นสายรับสญัญาณไฟเบอร์ออฟติค  ท าให้การส่งข้อมูลภายใน
องค์กรมีความเสถียรและรวดเร็วมากย่ิงขึน้   

 6.  ปรับปรุงแสงสว่างพืน้ท่ีส าหรับซ่อมคอยค์เย็นและระบบแจ้งเหตฉุกุเฉินภายในห้องเก็บ  เพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภยัในการท างาน,  เพ่ิมความปลอดภยัในการซ่อมบ ารุงคอยล์เย็น  และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
แจ้งเหตฉุกุเฉินภายในห้องเก็บ                                                                           
 7.  ปรับปรุงระบบท าความเย็นในการควบคมุอณุหภมูิห้องเก็บ ท าให้ระบบความเย็นมีความคงท่ีมาก
ย่ิงขึน้ 

 

-  การด าเนินการด้านบริหาร 
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัทฯได้เพ่ิมมาตรการ
และมาตรฐานท่ีการันตีถึงความปลอดภยั  ดงัตอ่ไปนี ้

 -  การคดักรองพนกังานและผู้เย่ียมชมก่อนเข้าพืน้ท่ีผลิต 

 1.  ตรวจสอบประวตัิ  โดยต้องไมเ่คยเดินทางไปในพืน้ท่ีเสีย่งอย่างน้อย  14  วนัก่อนเข้าโรงงาน 

  เก็บบนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 2.  ตรวจวดัอณุหภมูิร่างกาย ต้องไมเ่กิน 37.5   C 

 3.  ล้างมือด้วยสบู่และฆ่าเชือ้ด้วยแอลกอฮอล์  ก่อนเข้าพืน้ท่ีผลิตและตามรอบเวลาท่ีเหมาะสม 

  ระหวา่งผลิต 

 4.  มีกฎบงัคบัให้ทกุคนสวมหน้ากากอนามยั 

 5.  สวมอปุกรณ์และชดุป้องกนัท่ีสะอาด เช่น  เสือ้คลมุ หมวกหรือเนต็คลมุผม รองเท้าบู๊ทหรือ 

  ถงุครอบรองเท้า  ถงุมือ  เป็นต้น 

 6.  มีพนกังานใช้ลกูกลิง้รูดตามร่างกาย  ป้องกนัการหลดุลอดของสิ่งแปลกปลอม  เชน่  เส้นผม   
  ท่ีอาจติดอยู่บนเสือ้คลมุและหมวก 

 7.  เดินลยุบ่อน า้ผสมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชือ้บนรองเท้าบู๊ท 

 -  การควบคมุกระบวนการผลิต 

  1.  พนกังานทกุคนได้รับการอบรมเร่ือง GMP  จึงมีสขุลกัษณะในการผลิตท่ีด ี

  2.  พนกังานทกุคนต้องล้างมือและฆ่าเชือ้ด้วยแอลกอฮอลใ์นระหวา่งการผลิตตามรอบเวลาท่ีก าหนด 

  3.  ล้างวสัด ุ อปุกรณ์  และพืน้ท่ีผลิตด้วยน า้ยาท าความสะอาด  ตามด้วยสารฆ่าเชือ้ตามรอบเวลา 

   ท่ีก าหนด  
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  4.  ปรับอณุหภมูิในพืน้ท่ีผลิตให้เหมาะสม 

  5.  น า้ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตต้องได้มาตรฐานตามท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

  6.  จ ากดัการเข้าแผนกท่ีมีความเสีย่งตอ่การปนเปือ้น  เฉพาะบคุคลท่ีได้รับอนญุาต 

  7.  ไมอ่นญุาตให้ผู้ เย่ียมชมท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีการผลิต  สมัผสัอาหารหรือวสัด ุ อปุกรณ์ตา่งๆ 

  8.  ต้องมีเจ้าหน้าท่ีโรงงานติดตามผู้เย่ียมชมตลอดเวลาท่ีอยู่ในพืน้ท่ีผลิต 

 

 -  เตรียมแผนการรับมือและการฟืน้ฟกูรณีพบพนกังานตดิเชือ้ 

  1.  การจดัการพนกังาน 

   - ให้พนกังานท่ีติดเชือ้ปฏิบตัิตามค าแนะน าของแพทย์ (กกัตวัเองในท่ีพกัหรือรักษาใน 

    โรงพยาบาล) ตามขัน้ตอนท่ีกระทรวงสาธารณสขุก าหนด 

   -  รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน 

   -  บคุลากรท่ีใกล้ชิดกบัพนกังานผู้นัน้ให้หยดุพกักกัตวั 14 วนั เพ่ือเฝา้ระวงัอาการและติดตามผล 

  2.  การจดัการพืน้ท่ีและอปุกรณ์การผลิต 

   -  ส ารวจเส้นทางและพืน้ท่ีท่ีพนกังานผู้นัน้เข้าไป 

   - กัน้พืน้ท่ี ห้ามพนกังานท่ีไมเ่ก่ียวข้องเข้าไปโดยเดด็ขาด 

   -  ท าความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ท่ีและอปุกรณ์ทกุชิน้ท่ีพนกังานผู้นัน้สมัผสั 

   -  จดัให้มีชดุและอปุกรณ์ป้องกนัขณะปฏิบตัิงานส าหรับพนกังานท าความสะอาด 

  

 -  มาตรการป้องกนัในโรงงาน รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
   1.  เพ่ิมมาตรการคดักรองพนกังานและผู้เย่ียมชมก่อนเข้าพืน้ท่ีโรงงานและฝ่ายผลิตอย่างเข้มข้น 

   2.  เข้มงวดเร่ืองท าความสะอาดและฆ่าเชือ้พืน้ท่ีผลิตและวสัด ุอปุกรณ์ รวมถึงจ ากดัพืน้ท่ีสญัจร 

     ภายในโรงงาน 

   3.  อบรมพนกังานทกุระดบัถึงวิธีการป้องกนัตนเองและสงัคมไมใ่ห้ติดเชือ้ และดแูลตวัเองเมื่อมี 
     อาการป่วย 

    

 

 

 

sareeya
Placed Image

sareeya
sareeya



บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)    
 

แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  2563 (แบบ 56-1) 

 
- 9 - 

 

 
 

 

 - บริษัทฯขอรับรองเพ่ือรับการทบทวนสถานภาพผู้สง่ออกระดบัมาตรฐาน AEO  

(Authorized Economic Operator) กบักรมศลุกากร  และได้รับอนมุตัิสถานภาพเป็นผู้ประกอบการผู้น าเข้า 

ผู้ส่งออกระดบัมาตรฐานเออีโอ จากกรมศลุกากร (AEO  Reference)  ในระดบัท่ี 150 ตัง้แต่วนัท่ี 15  ตลุาคม  
2563 และมีอาย ุ 3 ปีนบัจากวนัท่ีได้รับรองเป็นต้นไป  

ในรายละเอียดการด าเนินการ  ทบทวนและก าหนดนโยบายรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐาน  
AEO  บริษัทได้ระบแุนวทางในการปฏิบตัิงานและธ ารงไว้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภยัของผู้ส่งออกระดบั
มาตรฐาน AEO (Authorized Economic Operator) ท่ีก าหนดขึน้โดยองค์การศุลกากรโลก WCO(World 

Customs Organization) เพ่ือป้องกนัการคกุคามและการก่อการร้าย  ในการจดัสง่สินค้า และเพ่ือป้องกนัมิให้มี
การปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด วตัถรุะเบิด วตัถชีุวภาพ  และเชือ้โรค  ปะปนไปกบัผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป 
ท่ีมีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ   

 -  บริษัทฯ  เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติฯเพ่ือขอเข้ารับรองใน  “โครงการ        
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” ในวนัท่ี 15 สิงหาคม 2561  บริษัทฯ  ได้ทบทวนและ
ประกาศนโยบายเก่ียวกบัการตอ่ต้านการทจุริต คอร์รัปชัน่รวมถึงห้ามจ่ายสินบนเพ่ือผลประโยชน์ทางธุรกิจของ
บริษัท  อีกทัง้ได้จดัท ากระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทจุริตคอร์รัปชัน่ ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั
การก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพ่ือป้องกนัและติดตามความเสี่ยง   นอกจากนีไ้ด้ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ พร้อมจดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือให้
ความรู้เก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท  ทัง้นีบ้ริษัทได้ส่งแบบ
ประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  71 ข้อซึ่งก าหนดโดย สมาคมสง่เสริมกรรมการไทย(IOD)  

ไปยงัสมาคมสง่เสริมกรรมการไทย(IOD) ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562 เพ่ือขอรับการตรวจรับรอง และบริษัทฯได้รับ
ประกาศรับรอง  ลงวนัท่ี  7  กมุภาพนัธ์ 2563 โดยรับรองดงักลา่วมีอาย ุ3 ปี         
 -  บริษัทฯ  ได้มีการทบทวนและจัดผงัองค์กรใหมเ่พ่ือให้สอดรับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หลกัการท างาน  และเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายแผนธรุกิจ         

        คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาทบทวน  อตัราค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการอิสระประจ าปี 2563 เพ่ือเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯและท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นอกจากนีย้ังได้เสนอหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ตลอดจนได้เสนอวิธีการและแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เพ่ือสร้างความ
เข้มแขง็ให้กบับริษัทฯด้วย 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ 

 
 

บริษัทร่วมของบริษัทฯ คือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn.  Bhd. , ในรัฐซาบาห์ 
ประเทศมาเลเซีย ด าเนินธรุกิจเช่นเดียวกบับริษัทฯ คือ ผลิตกุ้ งแช่แข็งเพ่ือการส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย,  ยุโรป  
และสหรัฐอเมริกา 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ
และบริษัทร่วมฯ ดงัแสดงในแผนภมูิข้างลา่งนี ้

 

 

 

 

 

                  
 

               
               

                                                                                            
 

 

     
 

 
1.4  ความสัมพนัธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 

บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯ  มีความเป็นอิสระใน
ด้านการบริหารงาน  โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายการ
ด าเนินงาน  และให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการเป็นผู้ปฏิบตัิตามนโยบายตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้   ท่ีผา่นมาการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ  บริษัทย่อยและบริษัทร่วมฯไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์หรือส่วนเก่ียวข้องกบักลุ่มธรุกิจของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่   ในปัจจบุันบริษัทฯมีการก าหนดนโยบายการท ารายงานท่ีเก่ียวโยงกนัเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัิในการ
ด าเนินธรุกิจ  

 

 

 

 

 

Kiang Huat Seagull Trading Frozen  Food Sdn. Bhd. 
ทนุจดทะเบียน RM 8.55 ล้าน 

บริษัท  ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่  จ ากัด (มหาชน) 
ทุนจดทะเบียน  75  ล้านบาท 

บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์  จ ากดั 

ทนุจดทะเบียน 70 ล้านบาท 

ถือหุ้น 40.00% ถือหุ้น 99.96% 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

       โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี   
 

สายผลติภัณฑ์ ด าเนินการ
โดย 

%การถอืหุ้น
ของบริษัทฯ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กุ้งและแช่แข็ง CHOTI - 1,659 66.15 2,308 92.07 1,882 59.34 

กุ้งและหมึกแช่แข็ง TPT 99.96% 849 33.85 199 7.93 1,290 40.66 

รวมมูลค่าทัง้สิน้ 2,508 100.00 2,507 100.00 3,172 100.00 

 

 

 

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

2.1  ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ  
 

ลกัษณะของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯนัน้จะมีกุ้ งเป็นวตัถดุิบหลกัและหมกึเป็นวตัถดุิบรอง โดยเร่ิมจากการ
น ากุ้งและหมกึท่ีผา่นการคดัสรรด้านคณุภาพ  สารตกค้าง สารปฏิชีวนะแล้ว น าเข้าสูก่ระบวนการแปรรูปเบือ้งต้น
มีทัง้แบบคงสภาพไว้ทัง้หวั  เอาหัวออก  หรือปอกหัวและเปลือกออกให้เป็นผลิตภณัฑ์ในรูปแบบลกัษณะตา่งๆ  
ตามท่ีลกูค้าต้องการ  หลงัจากนัน้จะน าไปผา่นกระบวนการแช่เยือกแขง็ตามเทคนิคเพ่ือจะได้ถนอมรักษาคณุค่า
และรสชาติของผลิตภณัฑ์ให้อยู่ในสภาพท่ีสดและสะอาดจนถึงผู้บริโภค  ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัทหลกัผลิตวตัถดุิบกุ้งและหมกึ  มีดงันี ้

1. Head-on,Shell-on Shrimp คือ กุ้ งสดท่ีผา่นการท าความสะอาด   มีหวั  เปลือกและหางครบถ้วน    
ฆ่าเชือ้  แชเ่ยือกแขง็ 

2. Headless shrimp  คือ กุ้ งสดท่ีผา่นการท าความสะอาด   หกัหวั  ดงึไส้  ฆ่าเชือ้  และแช่เยือกแขง็  
3. Peeled  Deveined or undeveined shrimp คือ กุ้ งสดท่ีผา่นการท าความสะอาด  ปอกเปลือก      

ดงึไส้หรือไมด่งึไส้  ปรับสภาพ  ฆ่าเชือ้และแชเ่ยือกแขง็    
4. Frozen live Shrimp คือ กุ้ งสดในสภาพท่ีมีชีวิตทัง้ตวั ผา่นการท าความสะอาด คดัขนาด ฆ่าเชือ้                                                    

และแช่เยือกแขง็ 
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5. Frozen Cooked live Shrimp คือ กุ้ งสดในสภาพท่ีมีชีวิตทัง้ตวั ผา่นการท าความสะอาด คดัขนาด 

ต้มสกุและแช่เยือกแขง็                               
6.  Whole clean Squid   คือ หมกึกล้วยสด ผา่นการท าความสะอาด ลอกหนงั  ดงึตา  มลูและไส้ออก

ผา่นการฆ่าเชือ้  แช่เยือกแขง็ 
 7.  Whole clean cuttlefish คือ หมกึเจาะสด ผา่นการท าความสะอาด ลอกหนงั ดงึตา มลูและไส้ออก  
  ผา่นการฆ่าเชือ้  แช่เยือกแขง็  

8.  Whole clean octopus  คือ  หมกึสายสด ผา่นการท าความสะอาด  ดงึตา  มลูและไส้ออก 

  ผา่นการฆ่าเชือ้  แช่เยือกแขง็  
 9.  Baby octopus cut  คือ หมกึสายสด ผา่นการท าความสะอาด  ดงึตา  มลูและไส้ออก หัน่เป็นชิน้ 

ผา่นการฆ่าเชือ้ แชเ่ยือกแขง็  
10.  Squid ring and tentacle  คือ หมกึกล้วยผา่นการท าความสะอาด ลอกหนงั ดงึตา  มลูและไส้ออก 

หัน่เป็นวงผสมหวั แช่เยือกแขง็  
 

 

สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน   

ในปัจจุบันสิทธิประโยชน์ในด้านการส่งเสริมการลงทุนของบริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากัด 
(มหาชน)  สิน้สดุลงเมื่อ พฤษภาคม 2557  ส าหรับบริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ จ ากดั สิทธิประโยชน์ฯ สิน้สดุลงเมื่อ 
พฤศจิกายน  2558 

 
   
               (ก)    การผลิต 

               ก าลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

                   บริษัทฯมีโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แขง็รวมทัง้สิน้ 2 แห่ง โดยมีส านกังานใหญ่โรงงานแห่งท่ี 1 
และโรงงานสาขาแห่งท่ี 2  โรงงานทัง้ 2 แห่งมีก าลงัผลิตรวมทัง้สิน้ 14,329  ตนั   มีรายละเอียดดงันี ้
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ก ำลังกำรผลิต  (ตัน) 2563 2562 2561 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (นาหม่อม) 11,004 11,004 9,495 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (ระนอง) - 3,617 4,145 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (นาหม่อม) - - 13,300 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (สาขามหาชยั) 3,325 - - 
ปริมำณกำรผลิต (ตัน)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (นาหม่อม) 5,094 8,971 5,419 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (ระนอง) - 2,081 2,976 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ นาหม่อม) - - 4,494 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (สาขามหาชยั) 1,549 - - 
กำรใช้ก ำลังกำรผลิต (%)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (นาหม่อม) 50.94 81.52 57.00 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (ระนอง) - 57.53 71.80 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ นาหม่อม) - - 33.79 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (สาขามหาชยั) 46.57 - - 
อัตรำเพิ่ม/ลดของปริมำณกำรผลิต (%)    

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (นาหม่อม) 43.21 65.54 3.99 

บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (ระนอง) - 30.07 19.71 

บจก.เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ (นาหม่อม) - (100.00) (44.95) 
บมจ.ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  (สาขามหาชยั) 100 - - 

 

ท่ีตัง้โรงงาน (นาหม่อม)  

: เลขท่ี 4/2 หมู่ท่ี 3 ถนนสายเอเซีย 43  ต าบลนาหม่อม  อ าเภอนาหม่อม จงัหวดัสงขลา 90310 

  ด าเนนิการผลติในนาม บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่    
ท่ีตัง้โรงงาน (สมุทรสาคร)    

: เลขท่ี 55/83  ชัน้ท่ี 2  ต าบลทา่ทราย  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร  74000 

  ด าเนนิการผลติในนาม บมจ.ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ (สาขามหาชยั)          
 

                  (ข)    ขัน้ตอนการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต 
 

 วตัถุดิบท่ีรับซือ้เข้ามาหลงัจากผ่านกระบวนการตรวจสอบคณุภาพ  แล้วจะน าไปท าความสะอาด  
ผ่านการชั่งน า้หนักด้วยเคร่ืองชั่งอตัโนมัติ  คดัขนาด  และล าเลียงวตัถุดิบลงบนสายพานเข้าสู่การแปรรูปตาม
ชนิดของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ  หลงัจากแปรรูปขัน้แรกแล้วจะน าไปปรุงแตง่,  ชัง่น า้หนกั,  เรียงบรรจแุละแช่แขง็ท่ีความ
เย็น -40◦C,  น าเข้าห้องเก็บสินค้า  และจดัจ าหน่ายไปยงัตา่งประเทศ (ขัน้ตอนการผลิตได้แสดงไว้ในแผนภมูิท่ี1) 
                  ระบบแช่เยือกแขง็ท่ีบริษัทใช้ในปัจจุบันมีอยู่  2  ระบบ  คือ 

1. ระบบ Contact plate freezing : เป็นการแช่เยือกแขง็ท่ีใช้เคร่ืองแชเ่ยือกแขง็แบบแผน่ท่ีต้อง 
สมัผสักบับล๊อกบรรจสุินค้าโดยตรง  ใช้กบัการแช่เยือกแขง็สินค้าประเภทบลอ็กท่ีต้องมกีาร
จดัเรียงสินค้าในถาดหรือกลอ่งแสตนเลส เตมิน า้ และปิดฝาก่อนน าไปแช่แขง็ 

2. ระบบ Tunnel Freezing : เป็นการแช่เยือกแขง็โดยการผา่นสินค้าเข้าอโุมงคท์ าความเยน็ท่ี 

ออกแบบเพ่ือการแชเ่ยือกแขง็แบบรวดเร็วด้วยการจ่ายสารท าความเยน็ลงท่ีชิน้ผลิตภณัฑ์ 
ปัจจบุนัมี 3 แบบ คือ แบบ Spiral Freezer, Tunnel freezer และ Tunnel Freezerท่ีใช้แก๊ส- 
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ไนโตรเจน ใช้ในการแช่เยือกแขง็สินค้าประเภท IQF (Individual Quick Freeze – แช่เยือกแขง็
สินค้าเดีย่วอย่างรวดเร็ว) สนิค้าประเภท Semi – IQF (สนิค้าท่ีบรรจลุงในบรรจภุณัฑ์และเติมน า้
ลงในสินค้าก่อนน าไปแช่แขง็) 

 

                    เมื่อผลิตภณัฑ์อยู่ในภาวะเยือกแข็งแล้ว จึงน าออกไปบรรจถุุงพลาสติก และใส่กล่องกระดาษแขง็
แล้วน าเก็บเข้าห้องเก็บแช่แข็ง (Cold Storage Room) ในอุณหภูมิ -20◦C  เพ่ือรอการจ าหน่ายและจัดส่ง
ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์ท่ีท าการแช่แขง็จะสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึงย่ีสิบสองเดือน 

 

               ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเข้มข้น (Labor 

intensive)  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตท่ีสามารถท าให้แข่งขันได้   บริษัทจึงได้ปรับปรุง
กระบวนการผลิตโดยใช้เคร่ืองจกัรเพ่ิมมากขึน้  เพ่ือทดแทนแรงงานท่ีขาดแคลน  เช่น  ระบบสายพานท่ีล าเลียง
วตัถดุิบผา่นระบบการล้างท าความสะอาดและสะเดด็น า้และสง่ตอ่เข้าเคร่ืองชัง่อตัโนมตัิ  เพ่ือบนัทึกน า้หนกัและ
ส่งตรงไปยังระบบค านวณต้นทุน  และวตัถุดิบก็จะถกูล าเลียงสู่เคร่ืองคดัขนาดท่ีมีความแม่นย าในการคดัแยก  
ท าให้ลดการใช้พนกังาน  รวมทัง้มีความแมน่ย าเพ่ิมมากขึน้  ด้วยระบบการล าเลียงท่ีเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง  ท าให้
การควบคมุเวลาและอณุหภมูิของวตัถดุิบมีประสิทธิภาพมากขึน้  สง่ผลให้คณุภาพของสินค้าดีขึน้   
 

 บริษัทได้มีการเพ่ิมไลน์การผลิตสินค้ากุ้งเป็นต้มและมีกระบวนการต้มท่ีใช้หม้อต้มน า้แบบสายพาน
ล าเลียงอย่างตอ่เน่ือง  ซึ่งจะท าให้มีการผลิตกุ้ งท่ีมีคณุภาพดี คงความสดมากย่ิงขึน้  และยังช่วยเพ่ิมก าลงัการ
ผลิตในปี  2563  ท าให้สินค้ากุ้งเป็นต้มเป็นอีกสินค้าท่ีมีมลูคา่การตลาดสงูขึน้ 
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แผนภมิูที่  1  ขัน้ตอนการผลิตกุ้งแช่เยอืกแขง็ 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับวัตถุดบิท่ีมีคุณภำพ 

ท ำควำมสะอำด,คัดขนำด,แบ่งเกรด 

เตรียมวัตถดุิบเบือ้งต้น 

(หกัหวักุ้ง  หรือ  ปอกเปลอืก  หรือ ผ่าหลงั) 

ท ำควำมสะอำด 

ผลิตวัตถุดบิแช่แขง็  

ชั่ งน ำ้หนัก  

ลงบล็อก / ฟรีซเป็นตัว 

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจภุัณฑ์ 

(ใสถ่งุ(ไม่ปิดผนึก)) 

เข้ำห้องเก็บ (-20◦C) 

จดัจ ำหน่ำยในประเทศ  

ปรุงแต่ง / เติมรส 

ชั่ งน ำ้หนัก  

ลงบล็อก / เรียงลงถำด / ฟรีซเป็นตัว  

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจภุัณฑ์ 

เข้ำห้องเก็บ (-20◦C) 

จดัจ ำหน่ำย 

ต่ำง/ในประเทศ 

ผลิตสินค้าแช่แขง็  ผลิตกุ้งต้ม (กุ้งขาว)  

ต้มกุ้งในน ำ้เกลือ 

Cooling 

บรรจุ 

น ำเข้ำฟรีซ (-40◦C) 

บรรจลุงกล่อง 

จดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
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แผนภมิูที่ 2 ขัน้ตอนการผลิตหมึกแช่เยอืกแขง็ 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รับวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพ 

ท าความสะอาด,คัดขนาด,แบ่งเกรด 

เตรียมวตัถดิุบเบือ้งต้น 

(ผ่าตา ดงึไส้ ,มลู , สิง่ปลอมปนออก ลอกหนงั 
)

ท าความสะอาด 

ผลิตหมกึ Block  

ชั่ งน ำ้หนัก ปรับสภำพ 

ลงบล็อก / ฟรีซเป็นตัว 

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจภุัณฑ์ 

(ใสถ่งุ(ไม่ปิดผนึก)) 

เข้ำห้องเก็บ (-20◦C) 

จดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 

ปรุงแต่ง / เติมรส 

ชั่ งน ำ้หนัก ตำมก ำหนด 

เรียงลงถงุ เติมน ำ้  

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจภุัณฑ์ลง Inner 

เข้ำห้องเก็บ (-20◦C) 

จดัจ ำหน่ำย 

ต่ำง/ในประเทศ 

ผลิตสินกุ้งแช่แขง็  ผลิตหมกึ IQF , Semi IQF 

) 
ตัดขนำดตำมก ำหนด 

 ชั่ งน ำ้หนักตำมก ำหนด 

ฟรีซแช่แข็ง (-40◦C) 

บรรจุลงถุง Inner 

บรรจลุงกล่อง 

จดัจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
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2.2 การตลาดและการแข่งขัน  
 

(ก) การท าการตลาด 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย  ยงัคงรักษาระดบัมาตรฐานและเน้นคณุภาพสม ่าเสมอโดยเฉพาะผลิตภณัฑ์กุ้ ง
และหมึก  โดยกลุ่มลกูค้าหลกัของผลิตภณัฑ์ประเภทกุ้งคือตลาดญ่ีปุ่ น  ส่วนผลิตภณัฑ์ประเภทหมึกนัน้มีการ
ผลิตและจัดจ าหน่ายให้กบักลุ่มลกูค้าหลกัคือตลาดยุโรป  ขณะเดียวกันบริษัทฯได้มีการขยายตลาดไปยังแถบ
เอเซียมากขึน้โดยเฉพาะจีน ไต้หวนัและเกาหลีใต้ รวมถึงตลาดภายในประเทศ  และเพ่ิมผลิตภณัฑ์ให้หลากหลาย
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดท่ีกว้างขึน้ 

 ส าหรับปี  2563 ผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็งประเภทกุ้ งและหมึกยังคงแข่งขนัรุนแรงอย่างต่อเน่ือง      
ในด้านราคา  ซึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาและแม้ว่าค่าเงินบาทของไทยในปี  2563  จะลดลงถึง 2.9%  

จากปี 2562  และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  สง่ผลกระทบ
ต่อกลุ่มลูกค้าหลกัอย่างประเทศญ่ีปุ่ น  อิตาลี  และสหรัฐอเมริกา  ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    ท่ีมีอตัราการแพร่ระบาดสงูในพืน้ท่ี
ของกลุม่ลกูค้าหลกั  บริษัทฯจึงได้ด าเนินการขยายตลาดและผลิตภณัฑ์ใหมใ่นหลายประเทศ  เช่น  จีน  ไต้หวนั
และออสเตรเลีย  เป็นต้น  อีกทัง้บริษัทฯ  มีความสมัพันธ์อนัดีท่ีมีต่อคู่ค้ามาอย่างยาวนาน  บริษัทฯจึงยังคงมี
สดัส่วนปริมาณการส่งออกให้แก่ประเทศญ่ีปุ่ นท่ีจัดจ าหน่ายภายใต้แบรนด์  SEA  KING  เป็นอนัดบั  1  เมื่อ
เทียบกบัสดัสว่นปริมาณการสง่ออกของปี  2563   

 สดัส่วนปริมาณการสง่ออกสินค้าปี  2563  บริษัทฯและบริษัทย่อยได้สง่ออกอาหารทะเลแช่แข็ง   ไปยัง
ตลาดญ่ีปุ่ นร้อยละ  39  ตลาดอิตาลีร้อยละ  35  ตลาดเกาหลีร้อยละ  14  และตลาดอ่ืนๆ  ร้อยละ  12 

 

สัดส่วนการจ าหน่ายแยกตามประเทศ (%)  

ประเทศ 2561 2562 2563 

ญ่ีปุ่ น 58 50 39 

อิตาลี 35 42 35 

เกาหล ี - - 14 

อ่ืนๆ 7 8 12 

    

 หมายเหต ุ ประเทศอ่ืนๆ ได้แก่  ประเทศจีน  ไต้หวนั ออสเตรเลีย  และอเมริกา 
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         กลยุทธ์ทางการตลาด 

                    1.    บริษัทฯ ให้ความส าคัญเร่ืองคุณภาพสินค้าเป็นอันดับหนึ่ง ดังนัน้จึงให้กลยุทธด้านการ
คดัเลือกวตัถดุิบเร่ิมต้นท่ีมีคณุภาพสงู และเข้มงวดในการควบคมุต้นทนุในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน   
                    2.    มีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารในรูปแบบใหม่เพ่ิมมากขึน้ เช่นการพฒันา WEBSITE 

และ เร่ิมมีการใช้ social media marketing  
                    3.    มีกลยุทธ์ในการสร้างความสมัพันธ์กับลกูค้า เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของลกูค้าอย่าง
แท้จริง 

         4.    มีการท าการตลาดโดยการออกงานแสดงสินค้าในตลาดเป้าหมาย เพ่ือใ ห้บริษัทเป็นท่ีรู้จัก          
มากขึน้  เพ่ือขยายฐานลกูค้า และเพ่ิมโอกาสได้ลกูค้าใหม่ 
                    5.    มีการบริหารจดัการความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้า เพ่ือความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์และบริการของ
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ซึ่งลกูค้าหลกัของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯสว่นใหญ่ จะเป็นลกูค้าท่ีมีการติดต่อซือ้ขาย
กันมาอย่างยาวนาน มีการประเมินความพึงพอใจของลกูค้า โดยวิเคราะห์ทัง้ในด้านคณุภาพสินค้าและการ
ให้บริการหลงัการขาย เพ่ือให้ลกูค้ามีความพึงพอใจสงูสดุ 

 

 (ข)   สภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  
 

 อตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งในปีท่ีผ่านมาประสบปัญหาการหดตวัของตลาดหลกั  ซึ่งเกิดจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) สง่ผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคลดลง 
ท าให้กระทบกบัการสง่ออกภาครวมของตลาดคูค้่ามากกวา่ 50%  รวมทัง้ปริมาณวตัถดุิบท่ีมีจ ากดั และจากการ
ประกาศ “ภาวะฉกุเฉิน”  ของรัฐบาล  ซึ่งสง่ผลตอ่ระบบขนสง่ (Logistic)   จากสถานการณ์ดงักลา่วยงัสง่ผลต่อ
ภาคแรงงาน เน่ืองจาก      ไม่สามารถน าเข้าแรงงานตา่งด้าวได้   ทัง้นีส้ินค้าหมกึกล้วยยงัเป็นสินค้าหมกึหลกัท่ี
ต้องอาศยัวตัถุดิบภายในประเทศ ท าให้การแข่งขนัด้านราคาวตัถุดิบสงู  ทางบริษัทจึงปรับแผนการหาแหล่ง
วตัถุดิบเพ่ิมเติมและปรับการขายหมึกกล้วย Frozen on board เพ่ือเพ่ิมยอดขาย และท่ีส าคญัค่าเงินบาทเมื่อ
เทียบกบัเงินเหรียญสหรัฐฯ เงินยโูร  และเงินเยน  มีคา่แขง็ขึน้มากกว่าคู่แข่ง ท าให้การท าก าไรเป็นไปด้วยความ
ยากล าบาก จึงท าให้บริษัทต้องปรับกลยทุธ์ในการลดต้นทนุและเพ่ิม  Yield  การผลิตให้ได้มากกว่ามาตรฐานท่ี
ก าหนด  
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ   
 

(ก) การจดัหาวัตถุดบิ และผู้จ าหน่ายวัตถุดบิ 
          

                   ส าหรับบริษัทฯวตัถดุิบหลกั ท่ีใช้ในการผลิตคือ กุ้ งขาวแวนนาไม   กุ้ งกลุาด า  และหมกึซึ่งวตัถดุิบกุ้ง
ได้จากการเพาะเลีย้งร้อยละ  100   สว่นวตัถดุิบหมกึเป็นวตัถดุิบจากธรรมชาติ    
                    แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบกุ้ งบริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพาการซือ้วตัถุดิบ จากผู้จ าหน่ายรายใดเกินร้อยละ 30 
ของมลูคา่การจดัซือ้วตัถดุิบกุ้ง  โดยบริษัทฯจดัซือ้จากแหลง่ 3 ลกัษณะหลกั ดงันี ้

1. จากนายหน้าแพปลาและเรือประมงจากสะพานปลา ท่ีส่งวัตถุดิบกุ้ งและหมึกเข้ามาขายท่ี
โรงงานโดยตรง และ ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ส่งมอบวัตถุดิบท่ีดี (Approved Vendor List) 
ประมาณ 60-70 ราย โดยครอบคลมุเกือบทกุจงัหวดัในภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวนัออกท่ี
เป็นท่ีตัง้ของแพตา่ง ๆ  

2. จากฟาร์มเพาะเลีย้งกุ้ง โดยครอบคลมุเกือบทกุจงัหวดัในภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวนัออก  
ท่ีเป็นท่ีตัง้ของผู้สง่มอบ 

3. จากท่าเทียบเรือหรือเรือประมงจากสะพานปลาและผู้รวบรวมโดยสง่วตัถดุิบเข้ามาขายท่ีบริษัท 

 4.  ในสว่นของวตัถดุิบท่ีไมใ่ช่อาหารทะเล เช่น แป้ง สว่นผสมอาหาร บริษัทจะสัง่ซือ้จากผู้ผลิต 

 โดยตรง 

 

                    -    การจดัหาวตัถดุิบกุ้งและหมกึเพ่ือจ าหน่าย 

                         ในปี 2563  บริษัทฯจัดซือ้วตัถุดิบกุ้ งและหมึก  จากผู้ส่งมอบวตัถุดิบท่ีดี  เป็นการประเมินผล
ของผู้ขายวตัถดุิบในด้านคณุภาพท่ีดี ปราศจากสารตกค้างและเชือ้จลุินทรีย์ปนเปือ้นเช่นเดียวกบัการซือ้วตัถุดิบ
หมกึบริษัทฯจดัซือ้จากภายในประเทศทัง้หมดคิดเป็นร้อยละ 100  (ตามมาตรฐานกรมประมงในการเลีย้งกุ้งของ
ประเทศไทย  มีการควบคมุคณุภาพคอ่นข้างสงูมาก) 
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            -    สภาพการแขง่ขนัในการจดัหาวตัถดุิบกุ้ง 
   จากข้อมลูการจ าหน่ายลกูพันธุ์กุ้ งเพาะเลีย้ง(Fry Movement Document:FMD)การลงลกูกุ้ ง  
ในเดือนมกราคมถึงธนัวาคม ของปี 2563 ปริมาณลกูกุ้งรวม 31,673 ล้านตวั เทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนั ปี 2562 
ปริมาณลกูกุ้งรวม 35,501  ล้านตวั ลดลงร้อยละ 10.8  เน่ืองจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019  (COVID-19)  ท าให้มีผลกระทบกับการบริโภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ จึงท าให้เกษตรกร          
ผู้ เลีย้งกุ้ งบางสว่นไมม่ัน่ใจในราคาท่ีจะเลีย้งในรอบตอ่ไป แตก่็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสัน้ๆ ท่ีท าให้การลงลกูพนัธุ์
กุ้ งลดลงร้อยละ 10.8 แต่ปริมาณผลผลิตลดลงเพียงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัปี 2562 แสดงให้เห็นวา่ผลผลิตกุ้ง
เพาะเลีย้งปี 2563 ผลิตได้เพ่ิมขึน้โดยใช้ปริมาณลกูพนัธุ์กุ้ งลดลง  แต่กลบัได้ผลผลิตกุ้งเพ่ิมขึน้ ท าให้ต้นทนุการ
เพาะเลีย้งของเกษตรกรต ่ากวา่ปี 2562 และมีกุ้ งบางสว่นท่ีสญูเสียจากการตายก่อนก าหนดขายน้อยกวา่ปี 2562 
แต่ในปริมาณผลผลิตปี 2563 ลดลง ราคาวตัถุดิบกุ้งก็ไม่สงูมากนกั จะมีบางช่วงท่ีราคาสงูสลบักบัราคาต ่าบ้าง 
ตามปริมาณผลผลิต ของกุ้งท่ีออกมาในแตล่ะเดือน 

                     นอกจากนีผ้ลผลิตของบริษัทฯบางส่วนถูกขายออกไปยังตลาดบริโภคภายในประเทศในเดือน
มกราคมถึงธนัวาคม 2563 ปริมาณรวม 197,829 ตนั เพ่ิมขึน้ถึงร้อยละ 22 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปี 
2562   
          จากข้อมลูข้างต้น ภาวะการแขง่ขนัการจดัหาวตัถดุิบกุ้ง พอจะสรุปได้ดงันี  ้

1. เกษตรกรต้องการราคาเพ่ิมขึน้ ท าให้ต้องเพ่ิมช่องทางในการจดัจ าหนา่ยอื่นๆ นอกเหนือจากปี 2562 การ
ป้อนวัตถุดิบให้ห้องเย็นร้อยละ 90 และขายไปยังตลาดบริโภคภายในประเทศร้อยละ 10 เป็นป้อน
วตัถุดิบให้ห้องเย็นร้อยละ 70 และขายไปยังตลาดผู้บริโภคภายในประเทศท่ีราคาดีกว่าถึง ร้อยละ 30 
เพ่ือมาเฉล่ียราคาให้สามารถรองรับต้นทนุการเพาะเลีย้งกุ้งและมีแรงจงูใจในการเลีย้งตอ่ไปได้ 

2. ในปริมาณกุ้งท่ีขายให้ห้องเย็น ก็จะมีการซือ้กุ้ งเป็น 2 แบบ กลา่วคือซือ้เป็นกุ้งสดแช่น า้แขง็ กบั กุ้ งมีชีวิต
(กุ้งเป็น)ท่ีราคาสงูกวา่กุ้งสดแช่น า้แขง็ร้อยละ 10 ในปี 2563 มีความต้องการกุ้งเป็นเพ่ิมขึน้มาก 

3. คู่แข่งในการจัดหาวัตถุดิบแม้ว่าจะมีจ านวนห้องเย็นน้อยลงจากการท่ีห้องเย็นบางส่วนหยุดก าร
ด าเนินงานไป ห้องเย็นท่ีเหลือท่ีเป็นห้องเย็นใหญ่ 2 แห่งท่ีจัดหาวัตถุดิบรวมกันเกินร้อยละ 50 ของ
ผลผลิตกุ้ง 
ท าให้การจัดหาวตัถุดิบถูกชีน้ าราคาโดยห้องเย็นใหญ่ จากภาวะท่ีต้นทุนการเพาะเลีย้งของเกษตรกร       
สงูกวา่ต้นทนุเพาะเลีย้งของประเทศอ่ืนๆ ท่ีเพาะเลีย้งกุ้งด้วยกนั เช่น  อินเดีย อินโดนีเซีย เอกวาดอร์ เป็น
ต้น ท าให้ต้นทนุวตัถดุิบของประเทศไทยท่ีเป็นต้นทนุหลกัของสินค้าแขง่ขนักบัสินค้ากุ้งของประเทศอ่ืนๆ
ได้ล าบาก ในขณะท่ีปริมาณผลผลิตกุ้ งของประเทศอ่ืนๆ มีแนวโน้มท่ีเติบโตมาก  แต่ผลผลิตกุ้ งของ
ประเทศไทยลดลงจากปี 2562  
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แหลง่ที่มาของวตัถุดิบ ได้แก่ 
1.  จากผู้สง่สินค้า นายหน้า แพปลาตา่ง ๆ ซึ่งน าสินค้ามาสง่ท่ีโรงงานโดยตรงซึ่งกระจายอยู่เกือบ 

ทกุจงัหวดัท่ีติดชายทะเลทัง้ฝ่ังอา่วไทยและอนัดามนั 

2.  ซือ้ผา่นทางผู้ขายท่ีมีเรือประมงท าการจบั ในจงัหวดัแถบภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวนัออก 

ผู้จ าหน่ายวตัถดุิบหมกึให้แก่บริษัทฯมีอยู่ประมาณ 15 - 20 ราย และบริษัทฯ ไมม่ีการพึ่งพาผู้
จ าหน่ายวตัถดุิบหมกึ รายใดเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดซือ้วตัถดุิบหมกึ 

 

   
             ข. ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

          -การด าเนินการเพื่อก าจดัวัตถุดบิเหลือใช้และสิ่งที่ก่อให้เกิดมลพษิจากกระบวนการ
ผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ดงัต่อไปนี ้

           (1)  ปี  2563  บริษัทฯ  ได้ติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar roof)  ซึ่งมีประโยชน์
ตอ่สิ่งแวดล้อมและสงัคม ดงันี ้

  -  ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์เป็นพลงังานหมนุเวียนมีไมส่ิน้สดุ ทดแทนการเผาเชือ้เพลิงฟอสซิล 

  -  เป็นพลงังานสะอาด  สง่เสริมการอนรุักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดปัญหา 

  ภาวะโลกร้อนท าให้ชมุชนน่าอยู่   

 (2) เศษหัวกุ้งเปลือกกุ้งวนัละประมาณ  4  ตนั ขายได้สว่นหนึ่งให้กบัผู้รับเหมาโดยบรรทกุรถไมใ่ห้น า้
หวักุ้ งหกเร่ียราดระหวา่งขนสง่รวมทัง้ให้มีผ้าใบคลมุด้านบนของรถเพ่ือป้องกนัเปลือกกุ้งหวักุ้งปลิวออกมาด้วย  
      -  เศษหวักุ้งเปลือกกุ้งอีกสว่นหนึ่งน ามาผา่นกระบวนการผลิตเป็นเปลือกกุ้งอบแห้งผงสามารถ 

  น าไปใช้เป็นผงปรุงรสกุ้ง,  สารให้กลิ่นกุ้งตามธรรมชาติ  ผลิตภณัฑ์ท่ีมีการประยกุต์ใช้งาน 

  เปลือกกุ้งอบแห้งในท้องตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ข้าวเกรียบกุ้ง, แป้งคลกุส าเร็จรูปเพ่ือทอด เป็นต้น 

   (3) น ำ้เสียวนัละประมาณ 441 ลบ.เมตร ผา่นกระบวนการบ าบดัน า้เสียก่อนปลอ่ยลงสูแ่หลง่ค-ู 
  ระบายน า้ 
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        รายงานค่าเฉล่ียคุณลักษณะของน า้ทิง้ออกนอกโรงงานระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563 

ค่ามาตรฐานกรมโรงงาน   ค่าน า้ทิง้ออกนอกโรงงาน 

                       ปี 2563        ปี 2562           ปี 2561    
 คา่pH ไมเ่กิน 5.5-9.0            7.03       7.03  7.63 

 คา่SS ไมเ่กิน 50           11.00   9.88           10.29  

 คา่ BOD5 (ppm) ไมเ่กิน 20             6.72   8.55  3.58  

 คา่ COD (ppm) ไมเ่กิน  120                36.00   3.30              23.96  

 

บริษัทไมม่ีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเก่ียวกบัสิง่แวดล้อมแตอ่ย่างใด นอกจากนัน้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้
นกัศกึษาจากโรงเรียนและสถาบนัการศกึษาทกุแห่งเข้ามาศกึษาเย่ียมชมและด าเนินการเก็บตวัอย่างและท าวิจยั 

ตา่งๆ  ด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉล่ียปีละ 1-2 สถาบนั  
 

2.4     งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 

                  บริษัทฯ ไมไ่ด้ประกอบธรุกิจท่ีมีลกัษณะเป็นโครงการระยะยาวจึงไมม่ีงานท่ียงัไมส่ง่มอบ 

 

3.   ปัจจยัความเส่ียง  
   
ปัจจัยความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยฯ มีดังนี ้

 

3.1   ความเส่ียงจากการจดัซือ้จดัหาวัตถุดบิ  

 ธุรกิจการผลิตสินค้ากุ้ งและหมึกแช่แข็ง มีปัจจัยความเสี่ยงของธุรกิจ เร่ืองแรกคือวตัถุดิบ ซึ่งเป็นต้นทนุ
มากกว่าร้อยละ 80 ของการผลิตสินค้า  บริษัทฯซือ้วตัถุดิบกุ้งจากการเพาะเลีย้งร้อยละ 100  โดยซือ้ผ่านแพกุ้ง
หรือผู้รวบรวมทัง้หมด 60-70  ราย  ท าให้ความเสี่ยงในการขาดวตัถุดิบกุ้งลดลง  เน่ืองจากมีแพกุ้งหรือนายหน้า
เพียงพอตอ่ความต้องการวตัถดุิบ  และวตัถุดิบหมกึเป็นวตัถดุิบท่ีมาจากธรรมชาติ ไม่ใช่วตัถุดิบท่ีเพาะเลีย้งได้ 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงเร่ืองของปริมาณวัตถุดิบสูง ธรรมชาติบางช่วงไม่อุดมสมบูรณ์ หรือมีการท าประมงมาก          
เกิดการจับสัตว์น า้ในขณะท่ียังโตไม่เต็มท่ี ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบเปลี่ยนแปลงได้ง่าย รวมทัง้กระบวนการ           
ท าประมงมีหลายรูปแบบ  ท าให้เกิดต้นทุนการบริหารจัดการวตัถุดิบท่ีต่างกัน  ทางบริษัทฯได้วิเคราะห์ความ
เสี่ยงของธรุกิจและวางแผนรองรับปัจจยัความเสี่ยงนี ้ โดยการวางแผนเก็บวตัถดุิบในแตล่ะช่วงฤดกูาล  
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ปัจจัยอนัดบัสองท่ีเป็นความเสี่ยงของธุรกิจประมงคือแรงงงาน เน่ืองจากในการผลิตสินค้าประมงยังต้องอาศยั
แรงงานในกระบวนการแปรรูป ซึ่งแรงงานปัจจบุนัหายากต้องมีการน าเข้าแรงงานต่างด้าว  ปัจจัยดงักล่าวทาง
บริษัทฯจึงด าเนินการหาพนัธมิตรในสว่นท่ีเป็นแรงงาน โดยการขยายฐานการผลิตมายงัแหลง่ท่ีมีแรงงานจ านวน
มากคือ จังหวดัสมทุรสาคร  รวมทัง้การพัฒนาแรงงานท่ีมีให้เป็นแรงงานฝีมือดี  โดยการวางแผนบริหารด้าน
สวสัดิการ เช่นการให้เบีย้ขยนั เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน   
 

          การบริหารความเส่ียง 

            บริษัทฯได้ท าการวางแผนการซือ้วตัถดุิบในช่วงราคาต ่ามาเก็บสต๊อกไว้ในห้องเย็น  เพ่ือน ามาผลิตเป็น
ผลิตภณัฑ์ในช่วงท่ีวตัถดุิบมีราคาสงูของปี 2564  มีการขยายพืน้ท่ีการรับซือ้วตัถดุิบจากแหลง่รับซือ้วตัถดุิบใหญ่  
เช่น  ภาคกลางและภาคตะวนัออก  อีกด้วย   
 
3.2   ความเส่ียงจากการแข่งขนัในตลาด 

 

       ในปี  2563  บริษัทฯ เผชิญปัญหาการแข่งขนัท่ีรุนแรงทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  เน่ืองจากประเทศ
คู่แข่ง  เช่น  อินเดีย  เวียดนาม  และอินโดนีเซีย  มีค่าจ้างแรงงานท่ีต ่ากว่าและจากภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยใน
ประเทศญ่ีปุ่ น  ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของบริษัทฯนัน้ จากการส ารวจพบว่าลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น และอิตาลีมีความ
ต้องการซือ้สินค้าท่ีมีคณุภาพสงูแตม่ีราคาต ่าลงด้วย  ในขณะท่ีสินค้าของบริษัทฯมีคณุภาพสงูและราคาสงู 

 

          การบริหารความเส่ียง 

                  ในปี  2563  บริษัทฯ ได้เร่ิมขยายการขายและการสง่ออกสินค้า ไปยงัตลาดเป้าหมายอื่น เช่น จีน  ไต้หวนั  
เซ่ียงไฮ้  เกาหลีใต้  และออสเตรเลีย เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจ และลดความเสี่ยงหากตลาดใดตลาดหนึ่ง        
เกิดภาวะภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือการแขง่ขนัด้านราคาสงูเกินไป  
 

 3.3    ความเส่ียงจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ ค้า   
  
                   สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศญ่ีปุ่ น และสหภาพยุโรป หากเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า
เหลา่นีถ้ดถอยย่อมมีผลกระทบในด้านลบตอ่การสง่ออกของบริษัทฯ   
 

           การบริหารความเส่ียง 

  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า เป็นปัจจยัภายนอกท่ีควบคมุได้ยาก ทางบริษัทฯ จึงได้มีการ
ติดตามขา่วสารของสภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าอย่างใกล้ชิด รวมถึงพยายามบริหารต้นทนุการผลิตสินค้า
และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ  ให้เหมาะสมและสามารถท าการแขง่ขนัได้       
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3.4     ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

 ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งท่ียากต่อการคาดการณ์  เน่ืองจากมีปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผล
กระทบตอ่การเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลี่ยน ทัง้ปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกิจในประเทศ นโยบายการเงินและ
การคลงั ภาวะเศรษฐกิจโลก  การคาดการณ์และการเก็งก าไร  เสถียรภาพการเมืองในประเทศและต่างประเทศ  
ตลอดจนข่าวลือต่างๆ   ซึ่งความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่สามารถควบคมุได้และก่อให้เกิด
ความเสี่ยง  แก่ภาคธรุกิจ โดยเฉพาะธรุกิจท่ีมีการน าเข้า-สง่ออก 

 ซึ่งในปี 2563  เกิดเหตกุารณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   กระจายไป
ทั่วโลก  ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจทัว่โลกต้องหยดุชะงัก  บางธุรกิจต้องปิดกิจการถาวร บางธุรกิจปิดตวัชัว่คราวหรือ
ลดก าลงัการผลิตลง  เหตกุารณ์ดงักลา่วส่งผลตอ่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเป็นอย่างมาก บริษัทฯซึ่ง
ประกอบธรุกิจสง่ออกสินค้าอาหารทะเลแช่แขง็จ าหน่ายไปยงัตา่งประเทศก็ได้รับผลกระทบดงักลา่วเช่นเดียวกนั   
 

          การบริหารความเส่ียง 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทให้ความส าคญักบัการเฝ้าระวงัความไมแ่น่นอนของตลาดการเงินและการ
บริหารจัดการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้  บริษัทก าหนดให้มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากความ    
ผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน โดยใช้เคร่ืองมือประเภทอนุพันธ์ทางการเงิน เช่น การท าสญัญาซือ้ขายเงินตรา
ตา่งประเทศลว่งหน้า   เพ่ือให้บริษัทสามารถบริหารจดัการรายได้และต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

3.5     ความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   ท าให้หลายประเทศ   
ทัว่โลกต้องประกาศปิดประเทศเป็นการชัว่คราวเพ่ือป้องการแพร่ระบาดของเชือ้โรคท่ีทวีความรุนแรงขึน้  สง่ผลให้
บริษัทฯมีรายได้จากการ    ขายสินค้าลดลงอนัเน่ืองมาจากการขอยกเลิกค าสัง่ซือ้หรือขอเลื่อนการสง่มอบสินค้า
จากลกูค้า  
 
 

           การบริหารความเส่ียง 

 บริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านการเงินโดยการลดก าลงัการผลิตลงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์           
ท่ีเกิดขึน้  และปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าส่งออกไปยงักลุ่มลกูค้าเดิมและลกูค้าใหม่ท่ียงัคงเปิดประเทศมากขึน้  
ขณะเดียวกนัในสว่นของภาครัฐเองก็ได้เข้ามาช่วยเหลือภาคธุรกิจโดยมีนโยบายประกาศลดอตัราดอกเบีย้เงินกู้
ระยะสัน้ลงชัว่คราวท าให้บริษัทฯสามารถกู้ ยืมเงินได้ในอตัราดอกเบีย้ท่ีต ่าลง  ซึ่งท าให้ต้นทนุของบริษัทฯลดลง
เช่นเดียวกนั 
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4.    ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  
 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก 
 

ท่ีดิน อาคาร และเคร่ืองจักร 
บริษัท  ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
                                                                                           วันท่ี  31  ธันวาคม  2563 
1.    ท่ีดินและสว่นปรับปรุง             มูลค่าตามบัญชี(ล้านบาท)  กรรมสิทธ์ิ/ 

   ภาระผูกพัน 

 -  ท่ีดิน  53  ไร่  ท่ีอ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา     33.98      บริษัท  /   ไมม่ี 
 -  ท่ีดิน  61  ไร่  ท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง (ยงัไมใ่ช้งาน)       5.30      บริษัท  /   ไมม่ี 
 -   ท่ีดิน  15  ไร่  ท่ีอ าเภอเมือง  จงัหวดัระนอง  (ยงัไมใ่ช้งาน)    12.09      บริษัท  /   ไมม่ี 

2. อาคารและสว่นปรับปรุง 
- โรงงานท่ีอ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา         290.39      บริษัท  /   ไมม่ี 
 -  โรงงานท่ีระนอง         31.82      บริษัท  /   ไมม่ี 
  -  โรงงานท่ีสมทุรสาคร  5.33 ผู้ให้เช่า /   ไมม่ี 

3. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์                378.66      บริษัท  /   ไมม่ี 
4. อ่ืน ๆ ได้แก่เคร่ืองตกแตง่ ตดิตัง้ เคร่ืองใช้ส านกังานและยานพาหนะ       138.66      บริษัท  /   ไมม่ี 

 หกั  คา่เสื่อมราคาสะสม                                                                      (601.76) 
            ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ                                                 294.46 

       
        โรงงานท่ีระนองตัง้อยู่บนเนือ้ท่ี 2 ไร่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่งเป็น ท่ีเช่าจากองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดั
ระนอง สาระส าคญัของสญัญาปรากฎดงันี ้

คูส่ญัญา :    บริษัท  ห้องเยน็โชติวฒัน์หาดใหญ่  จ ากดั  (มหาชน)  กบัองค์การบริหารสว่น   
     จงัหวดัระนอง 

วนัท่ีท าสญัญา   :    1  กรกฎาคม  2528 

อายสุญัญา        :    1  กรกฎาคม  2528 – 30  มิถนุายน  2532  และได้รับการตอ่อายสุญัญาเช่า    
                              จนถึง 30  มิถนุายน  2543        

หมายเหต ุ  บริษัทฯ  ได้ท าหนงัสือแจ้งขอตอ่สญัญากบัองคก์ารบริหารสว่นจงัหวดัระนองแล้ว  ขณะนี ้

  อยู่ในขัน้ตอนการพิจารณาอนมุตัิขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัระนอง 

อตัราคา่เช่า        :    ปีละ  16,492  บาท 
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เง่ือนไขท่ีส าคญั :     ถ้าผู้ เช่าประสงค์จะตอ่อายสุญัญาการเช่าตอ่ไปให้ผู้ เช่าย่ืนความจ านงเป็นหนงัสือ  
 ตอ่ผู้ให้เช่าก่อนวนัสิน้อายสุญัญา  ทัง้นี ้ ผู้ให้เช่าสงวนสิทธ์ิท่ีจะให้ผู้ เช่า  เช่าท่ีดินตอ่ไป 

 หรือไมก่็ได้  ถ้าผู้ให้เช่ายินยอมให้เช่าตอ่  ผู้ เช่ายินยอมช าระคา่เช่าตามท่ีผู้ ให้เช่าก าหนด 

 เพ่ิมขึน้ในอตัราร้อยละ  10  ของอตัราคา่เช่าเดิม 

 

บริษัท  เทพพทัิกษ์ซีฟูดส์  จ ากัด 

 ในปี 2563  บริษัทฯ ได้จ าหน่ายท่ีดินพร้อมส่ิงปลกูสร้าง เลขท่ี  96/22 หมู่ท่ี 8  ถนนนาเกลือ  
ต าบลบานา  อ าเภอเมือง  จังหวดัปัตตานี  และจ าหน่ายสิ่งปลกูสร้าง เคร่ืองจักร  และอปุกรณ์ต่างๆ  ท่ีตัง้อยู่
เลขท่ี  371 หมูท่ี่ 5 ถนนนาเกลือ  ต าบลบานา  อ าเภอเมือง  จงัหวดัปัตตานี  พร้อมทัง้ได้ยกเลิกการเช่าท่ีดินกับ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัปัตตานีด้วยแล้ว   
 

                          นอกจากนี ้ บริษัทฯยงัมีสาขาโรงงานแหง่ท่ี 2 ตัง้อยูเ่ลขท่ี 55/83  ชัน้  2  หมูท่ี่  6  ต าบลท่าทราย  
อ าเภอเมือง  จงัหวดัสมทุรสาคร  74000   บริษัทฯเช่าบริษัท  ซีบอร์น  ฟู้ดซพัพลาย  จ ากดั    โดยมสีาระส าคญั
ของสญัญาปรากฎดงันี ้

                          คูส่ญัญา              บริษัท  ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่  จ ากัด  กบับริษัท  ซีบอร์น  ฟู้ดซพัพลาย  จ ากดั     
                          วนัท่ีท าสญัญา     วนัท่ี  16  เมษายน  2563 

                          อายสุญัญา          3  ปี  (16  เมษายน  2563 -  16  เมษายน  2566) 
 เนือ้ท่ีเช่า             3,285.50  ตารางเมตร 
                          อตัราคา่เช่า          670,000  บาท  ตอ่เดือน 

สินทรัพย์บริษัทฯ 

บริษัท  ห้องเยน็โชติวัฒน์หำดใหญ่  จ ำกัด  (มหำชน) 
 

                                                                                           วันท่ี  31  ธันวำคม  2563 
                                                                                                                                    (ล้ำนบำท)       
ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์สทุธิ                                                                                              294.46 

หนีส้ินจากภาระผกูพนั                                                                                                            -      

มลูคา่ท่ีดินอาคารและอปุกรณ์หลงัหกัหนีส้ิน                                                                        294.46 

 

มลูคา่ตอ่หุ้น  (บาท)                                                                                                            39.46 
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รายละเอียดเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของบริษัทฯประกอบด้วย 

 

        เคร่ืองจักร              ขนาด (ตัน)     จ านวน (เคร่ือง)          สถานท่ีตัง้ 
1.    BLAST  FREEZER    1.4  2           สงขลา 

2.    CONTACT FREEZER                1  8           สงขลา    
3.    SPIRAL FREEZER            0.25-0.5  2             สงขลา 

       GRAZE FREEZER             0.5-1  2           สงขลา 

       TUNNAL FREEZER            1  2           สงขลา 

4.    เคร่ืองท าน า้แขง็หลอด           50  1   สงขลา 

       เคร่ืองท าน า้แขง็หลอด           30  2   สงขลา  

       เคร่ืองท าน า้แขง็หลอด           20  1   สงขลา 

       เคร่ืองท าน า้แขง็หลอด             5  1   สงขลา  

5.    ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   400  ตนั  6   ห้อง   สงขลา 

       ห้องเย็นปริมาณความจเุฉล่ียห้องละ   300  ตนั  2   ห้อง   สงขลา 

 

 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

                    บริษัทฯมีนโยบายและมุง่เน้นการลงทนุในธรุกิจอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ รวมถึงธรุกิจ
อ่ืนท่ีต่อเน่ืองจากธรุกิจอตุสาหกรรมอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ เน่ืองจากบริษัทฯมีศกัยภาพทัง้ด้านประสบการณ์ 
และมีความช านาญในการประกอบธุรกิจประเภทนี ้ซึ่งบริษัทฯเล็งเห็นว่าบริษัทฯสามารถน าองค์ความรู้ 
ทรัพยากร และประสบการณ์มาพฒันาธรุกิจประเภทนีใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุส าหรับกลุม่บริษัท   
 

                    ส าหรับในช่วงเวลานี ้บริษัทฯยังไม่มีนโยบายลงทุนเพ่ิมในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารทะเล                
แช่แขง็   
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4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่ 

   
                  บริษัทฯ ไมม่ีการตีราคาทรัพย์สินใหม ่

 
5.    ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 

 - ไม่มี - 
 

6.    ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
 

6.1    ข้อมูลท่ัวไป 

 

บริษัท  ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  (มหาชน) 
ท่ีตัง้ส านกังาน  : เลขท่ี  4/2  หมูท่ี่  3  ถนนสายเอเซีย  43  ต าบลนาหมอ่ม   
     อ าเภอนาหมอ่ม    จงัหวดัสงขลา   90310 

โทรศพัท์  :  (074)  222333 

โทรสาร   :   (074)  222300-1 

เวบ็ไซต์    :    www.kst-hatyai.com   
ท่ีตัง้สาขา  :    เลขท่ี  55/83  ชัน้ท่ี 2  ต าบลท่าทราย  อ าเภอเมืองสมทุรสาคร 
         จงัหวดัสมทุรสาคร  74000 

โทรศพัท์   :  (074)  222333 

โทรสาร   : - 
ธรุกิจหลกั  : ผลิตและสง่ออกอาหารทะเลแช่เยือกแขง็ไปยงัญ่ีปุ่ น  สหรฐัอเมริกา  และยโุรป             
ทนุช าระแล้ว  : 75  ล้านบาท 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107537002231 (บมจ.470) 
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นิตบุิคคลที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า  10% 

                            บริษัท                                        ทนุจดทะเบียน(ล้านบาท)        %การถือหุ้น 

บริษัท  เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์   จ ากดั     70          99.96 

4/2  หมูท่ี่  3  ถนนสายเอเชีย 43  ต าบลนาหมอ่ม 

อ าเภอนาหมอ่ม  จงัหวดัสงขลา 
โทรศพัท์   :  (074) 222333 

โทรสาร     :  (074) 222333 ตอ่ 301 

 

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  

 

บุคคลอ้างองิอ่ืน  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  
นางสาวพชัรี          ศิริวงษ์ศิลป์ 

นางสาวคนางค์นาถ  กลิ่นขจร  
 บริษัท  เอเอน็เอส  ออดิท  จ ากดั 

 เลขท่ี 100/72  ชัน้  22  ห้อง  100/2  อาคารวอ่งวานิช  บี 

 ถนนพระราม  9  ห้วยขวาง 
 กรุงเทพมหานคร  10310  โทร.02-6450107-9 
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(ค)    สถานบนัการเงิน    :     ธนาคารกรุงเทพ  จ ากดั  (มหาชน) 
        ท่ีติดตอ่ประจ า ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ธนาคารกสิกรไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั  (มหาชน) 

 

6.2   ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 

-  ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดแูลกจิการ 
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7.    ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น  
 

7.1    จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
 

บริษัทฯมีทนุจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 75 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 
7,500,000 หุ้น  มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท                              
        ทุนท่ีเรียกช าระแล้วจ านวน  75  ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 7,500,000 หุ้น  มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ  10  บาท   

 

7.2   ผู้ถือหุ้น   
รายช่ือกลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 15     
มีนาคม 2564 (วนัท่ีปิดสมดุทะเบียนลา่สดุ)  มีรายนามดงันี ้   

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

1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธ์ุ 2,244,640.00 29.92% 

     -  บจก.โชตวิฒัน์โฮลดิง้ส์ 1,950,000.00 26.00% 

     -  นางสาวเจริญพร    โชตวิฒันะพนัธุ์ 108,000.00 1.44% 

     -  นางเจริญศรี           เจริญกลุ 91,540.00 1.22% 

     -  นายสมนกึ             โชตวิฒันะพนัธุ์ 69,300.00 0.92% 

     -  นางสาวเจริญขวญั  โชตวิฒันะพนัธุ์ 25,800.00 0.34% 

2.กลุ่มตระกลูเหล่าเทพพทิักษ์ 1,986,960.00 26.49% 

     -  นางยวุดี         เหลา่เทพพิทกัษ์ 642,840.00 8.57% 

     -  นายเจริญ       เหลา่เทพพิทกัษ์ 584,400.00 7.79% 

     -  นายเฉลมิ       เหลา่เทพพิทกัษ์ 525,960.00 7.01% 

     -  นางสาวสธีุรา  เหลา่เทพพิทกัษ์ 233,760.00 3.12% 

3.กลุ่มตระกลูสกุลฮึง้(H’NG)  1,753,200.00 23.38% 

     -  H’NG KIM CHANG & SONS SDH.BHD. 997,920.00 13.31% 

     -  MR.H’NG CHEOW TEIK 456,580.00 6.09% 

     - นางพิริยาพร      แซฮ่ึง้ 298,700.00 3.98% 

4.นายพิทกัษ์       รัชกิจประการ 227,700.00 3.04% 

5.นายวชิระ         ทยานาราพร 201,600.00 2.69% 

6.นายวรานนท์     บุญชนานันทกูด 116,000.00 1.55% 

7.นายสมเกียรติ    พีตกานนท์ 60,000.00 0.80% 

8.นายสมเกียรติ    ลิมทรง 41,000.00 0.31% 

9.นายอภิวัน         กุลนิรันดร 23,100.00 0.27% 

10.บจก.ไทยเอ็นวีดีอาร์ 19,937.00 0.27% 

11.อ่ืนๆ 825,863.00 11.28% 

รวมทัง้สิน้ 7,500,000.00 100.00% 
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    หมายเหตุ :     
1. รายช่ือของผู้หุ้นใน บริษัท โชติวฒัน์โฮลดิง้ส์ จ ากัด ประกอบด้วย  นางเจริญศรี  เจริญกุล , นางพิริยาพร แซ่ฮึง้ , 

นางสาวจฑุามาศ โชติวฒันะพนัธุ์  , นางสาวเจริญพร  โชติวฒันะพนัธุ์  ,นางสาวเจริญขวญั โชติวฒันะพนัธุ์ ,   
นายสมนึก   โชติวฒันะพนัธุ์  ,  นางสาวอจัฉรา  โชติวฒันะพนัธุ์ , นายสมชาย  โชติวฒันะพนัธุ์  และนายสมบูรณ์  
โชติวฒันะพนัธุ์ 

2. รายช่ือขอผู้ 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. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นที่มีนยัส าคญัในระยะเวลาห้าปีย้อนหลงั  และผู้ลงทนุสามารถดขู้อมลูผู้ ถือหุ้นที่ เป็น
ปัจจบุนัได้จาก  Website (www.kst-hatyai.com) ของบริษัทฯก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 

7.3    การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

          บริษัทฯ ไมมี่การออกหลกัทรัพย์อ่ืน ๆ 
 

7.4    นโยบายการจ่ายเงินปันผล   
  บริษัทฯมีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม ภายหลงัช าระภาษีและ
ตัง้ส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยในแตล่ะปี และขึน้อยู่
กบัมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 

ปี 2562 2561 2560 2559 2558 
ก าไรขาดทนุสทุธิตอ่หุ้น (บาท) -24.09 -8.38 1.71 16.69 4.19 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) - - 1.00 16.00 4.00 

อตัราการจา่ยเงินปันตอ่ก าไรสทุธิ (%) - - 58.56 95.86 95.44 

     

       หมายเหต ุ  ในปี   2562 และปี 2563  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี มีมติให้งดจา่ยเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของปี  
2561 และปี  2562 

 

 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 42/2564 พิจารณางดจา่ยเงินปันผล 
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8.    โครงสร้างการจัดการ    
            ผงัการบริหารงาน (ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563)  

         

 
 

 

8.1 คณะกรรมการบริษัท   
         

             ในปี  2564  มีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริษัทจากการลาออกและเกษียณอายุ ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริษัทฯ  ครัง้ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี  28  มกราคม  2564  โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหนง่ เหตผุล 

1 นางเจริญศรี เจริญกลุ ประธานกรรมการ ภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึน้ 

2 นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธานกรรมการ เกษียณอาย ุ

3 นายสมนกึ โชตวิฒันะพนัธุ์ กรรมการบริษัท ภารกิจงานท่ีเพิ่มมากขึน้ 

 ทัง้นี ้ ในการประชมุกรรมการบริษัทฯ  ดงักลา่ว  มีมตเิป็นเอกฉนัฑ์แตง่ตัง้คณะกรรมการแทนกรรมการ 
ท่ีลาออกและเกษียณอาย ุ ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหนง่ เหตผุล 

1 ดร.สรุพล อารีย์กลุ ประธานกรรมการ - 
2 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ รองประธานกรรมการ - 
3 นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ กรรมการบริษัท - 
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บริษัทฯจะมีคณะกรรมการบริษัท 1 ชุดและคณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร,  
คณะกรรมการตรวจสอบ,  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริษัทจะก าหนดนโยบายในการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารสนับสนุนคณะ
กรรมการบริษัทในการติดตามดแูลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลเุป้าหมายท่ีคณะกรรมการได้
วางไว้และคณะกรรมการตรวจสอบจะชว่ยประเมินระบบการควบคมุภายใน และคณุภาพรวมของรายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ  คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่วยสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเบือ้งต้นของคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลและควบคมุความเส่ียงทกุด้านท่ี
จะมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจ 
 

ณ วันท่ี  28 มกราคม  2564  คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังนี ้

1. ดร.สรุพล  อารีย์กลุ  ต าแหนง่ ประธานกรรมการ/ 
 กรรมการอิสระ 

2. นายสวุฒัน์  โรจนกิจ   ต าแหนง่ รองประธานกรรมการ/ 
         กรรมการอิสระ 

3. นายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหนง่ รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
4. Mrs.H’ng Cheow  Nai    ต าแหนง่ กรรมการ 
5. Mr.H’ng Chiau Chin    ต าแหนง่ กรรมการ 
6. นางสาวเจริญพร  โชตวิฒันะพนัธุ์  ต าแหนง่ กรรมการ 
7. นายเฉลิม  เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหนง่ กรรมการ 
8. นางสดุารัตน์  เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ  ต าแหนง่ กรรมการ 
9. ดร.พิษณุ  บญุนวล   ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

10. นายพิชยั  ลิม้รสเจริญ  ต าแหนง่ กรรมการอิสระ 

 

หมายเหต ุ (1)  นายปรีชา  สนัตธิรรมารักษ์ มีความประสงค์ไมข่อรับต าแหนง่ในวาระถดัไปตามมตท่ีิประชมุ 

 ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41/2563  ลงวนัท่ี  24 กรกฏาคม  2563   
 (2) นายพิชยั  ลิม้รสเจริญ  ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  ตามมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี  
  41/2563  ลงวนัท่ี  24  กรกฏาคม  2563  แทนนายปรีชา  สนัตธิรรมารักษ 
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คณะกรรมการบริษัททัง้ 10 คน ไมมี่คณุสมบตัิต้องห้าม ดงันี ้

1. ไมมี่ประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

2. ไมมี่ประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมา 

 

รายงานการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท   

                    ในปี 2563 ท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชมุตามวาระปกติ รวมทัง้สิน้  6 ครัง้ การเข้าร่วม
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทแตล่ะทา่นสรุปได้ดงันี ้ 

 

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

      

ล าดับ รายชื่อ การด ารง
ต าแหน่ง 

จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้ที่            (%)  
  เข้าประชุม    

1 นางเจริญศรี เจริญกลุ ประธานกรรมการ 6 6 100 

2 นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธาน 6 6 100 

3 นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ รักษาการ 6 6 100 
   กรรมการผู้จดัการ

ผู้บริหาร 
  

 

4 นายสมนึก โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ 6 6 100 

5 Mrs.H’ng Cheow  Nai กรรมการ 6 0 0 

6 Mr.H’ng Chiau  Chin กรรมการ 6 0 0 

7 นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ/ผู้บริหาร 6 6 100 

8 นายเฉลิม เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ/ผู้บริหาร 6 5 83 

9 ดร.สรุพล อารีย์กลุ กรรมการอิสระ 6 6 100 
10 นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ 1 1 100 
11 นายสวุฒัน์                   โรจนกิจ                    กรรมการอิสระ 6 4 67 

12 ดร.พิษณ ุ บญุนวล กรรมการอิสระ 6 4 67 

13 นายพิชยั ลิม้รสเจริญ กรรมการอิสระ 2 1 50 
   รวม 69 51 73.91 
       

       

สรุป  1.คณะกรรมการทัง้คณะเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการอยา่งสม ่าเสมอ โดยเฉล่ียกรรมการทัง้คณะเข้า 

             ร่วมการประชมุกรรมการ ร้อยละ 73.91 ของการประชมุทัง้หมดในรอบปีท่ีผา่นมา 

          2.กรรมการสว่นใหญ่ เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการ ร้อยละ 80-100 

              ยกเว้นกรรมการ 2 ทา่นท่ีเข้าประชมุร้อยละ 0 เน่ืองจากมีถ่ินพ านกัอยูต่า่งประเทศและสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

*
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          3.คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 ทา่นคิดเป็นร้อยละ 23 

             และกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 77   

 4.ในจ านวนกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 10 ท่านนี ้มี 5 ทา่นท่ีมีประสบการณ์ เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

คือการจดัซือ้วตัถดุบิ การตลาด และการบริหารโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเล  คือ 

1. นางเจริญศรี เจริญกลุ   ประธานกรรมการ 
2. นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์  รองประธาน 

3. นายสมนกึ โชตวิฒันะพนัธุ์  กรรมการ 
4.      Mrs.H’ng Cheow  Nai   กรรมการ 
5.     Mr.H’ng Chiau  Chin    กรรมการ 

 5. คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นอิสระ 5 ทา่นคดิเป็นร้อยละ 38.46 

         6.     กรรมการอิสระ  1  ท่านท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมพิจารณาก าหนดระเบียบวาระการประชมุของ 
 คณะกรรมการบริษัท   
 

ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย 

1.คณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

  

ล าดับ รายชื่อ  การด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้   
ที่เข้าประชุม 

( % ) 

1 ดร.สรุพล อารีย์กลุ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ 
4 4   100 

2 นายปรีชา สนัตธิรรมารักษ์ กรรมการ/กรรมการ
อิสระ 

2 1 50 

      

3 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการ/กรรมการ
อิสระ 

4 3 75 

      

4 ดร.พิษณ ุ บญุนวล กรรมการ/กรรมการ
อิสระ 

4 4 100 

      

5 นายพิชยั ลิม้รสเจริญ กรรมการ/กรรมการ
อิสระ 

1 1 25 

      

*

*  
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สรุป  1.  คณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉล่ีย 

 กรรมการทัง้คณะเข้าร่วมการประชมุกรรมการร้อยละ 100 ของการประชมุทัง้หมดในรอบปีท่ีผา่นมา         

2.สมาชิกของกรรมการตรวจสอบ  เป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน * เป็นผู้  
มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงิน  และมีความรู้ตอ่เน่ืองเก่ียวกบัเหตท่ีุมี
ตอ่การเปล่ียนแปลงของรายงานทางการเงิน   

 

2.คณะกรรมการบริหารปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 
  

ล าดับ รายช่ือ  การด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้   
ที่เข้าประชุม 

( % ) 

1 นางสาวเจริญขวญั โชติวฒันะพนัธุ์ ประธานคณะ   
กรรมการบริหาร 6 5 83.33 

2 นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการบริหาร 6 6 100 
3 นายเฉลมิ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการบริหาร 6 2 33.33 
4 นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์                กรรมการบริหาร 6 6 100 

5 นายณฐชาติ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการบริหาร           6 5 83.33 

6 นางสดุารัตน์      เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ    กรรมการบริหาร 6 6 100 

    
  3.คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนปี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563) 

  

ล าดับ รายชื่อ  การด ารงต าแหน่ง จ านวนครัง้
ประชุม 

จ านวนครัง้   
ที่เข้าประชุม 

 ( % ) 

1. นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ ประธานกรรมการสรรหา/ 1 1 100 

   กรรมการอิสระ    

2. นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการ/กรรมการอิสระ 1 1 100 

3.        นางสดุารัตน์  เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ กรรมการ/ผู้บริหาร 1 1  100 
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สรุป  1.คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารอย่างน้อย
สาม (3) คน มีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านจากจ านวนรวม 3 

ท่าน  เท่ากับประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ของจ านวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ทัง้หมด (มากกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการ) 
        2.ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เป็นกรรมการอิสระ  

 

8.2    ผู้บริหารของบริษัทฯ  (ณ.วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

 

บริษัทฯ มีรายช่ือผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัทฯ จ านวน 6 ทา่น ประกอบด้วย 

1.  นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์  ต าแหนง่    รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

2.  นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์  ต าแหนง่    รองกรรมการผู้จดัการสว่นการบญัชีและการเงิน 

3.  นายเฉลมิ เหลา่เทพพิทกัษ์    ต าแหนง่    รองกรรมการผู้จดัการสว่นการตลาด 

4.  นางสดุารัตน์   เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ   ต าแหนง่    รองกรรมการผู้จดัการสว่นส านกังาน    

5.  นายณฐชาติ  เหลา่เทพพิทกัษ์      ต าแหนง่    รองกรรมการผู้จดัการสายงานวางแผนและ 

    พฒันาธุรกิจ 

6.  นางสาวจิรภา ลลีาส าราญ  ต าแหนง่    ผู้ชว่ยรองกรรมการผู้จดัการฝ่ายบญัชี/เลขานกุารบริษัท  
 

            ทัง้นีร้ายช่ือผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามนิยาม “ผู้บริหาร” ตามประกาศคณะกรรมการ
กบัตลาดทนุท่ี ทจ. 23/2551 

ผู้บริหารระดบัสงูทัง้ 6 คน ไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้าม ดงันี ้

            1. ไมมี่ประวตัิการกระท าผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 

            2. ไมมี่ประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดจากความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมา 
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8.3    เลขานุการบริษัทฯ 

 

                   คณะกรรมการบริษัท  ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่  จ ากัด  ได้มีมติแต่งตัง้ให้  นางสาวจิรภา           
ลีลาส าราญ  ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานกุารบริษัทฯตัง้แตว่นัท่ี  14 พฤษภาคม  2563  เพ่ือท าหน้าท่ีจดัการประชุม
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชุดย่อย  และการประชุมผู้ ถือหุ้ น  รวมทัง้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 

โดยเลขานกุารบริษัทท่ีคณะกรรมการแตง่ตัง้ขึน้ จบการศกึษาปริญญาตรีด้านบญัชี เป็นผู้ ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามี
ความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานกุารบริษัท   โดยคณุสมบตัขิองผู้ด ารงต าแหน่งเป็น
เลขานกุารบริษัทฯเปิดเผยไว้ในรายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท ในรายงานประจ าปี 

 
8.4    ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  
 

                   คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอ
แนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดบัสูง ตลอดจน
ติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโน้มในเร่ืองผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือ
น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

 

 การก าหนดคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  เป็นการพิจารณา
โดยเปรียบเทียบกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทในระดบักลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัของบริษัท ในและ
นอกตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท และเสนอขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามข้อบงัคบั
บริษัท 

 
 ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมตลอดจนผลการด าเนินงานของบริษัท    โดยค่าตอบแทนท่ีใช้ในปี2563  ได้ผ่านการพิจารณาของ       

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2563 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2563  และได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี  41/2563  วนัท่ี 24 กรกฏาคม 2563 แล้ว 
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อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย  ก าหนดเป็นค่าตอบแทนประจ า
(Fixed Fee) และคา่ตอบแทนตอ่ครัง้ท่ีเข้าประชมุ(Attendance Fee) ดงันี ้

 

รายละเอียด ปี 2563 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ เงนิประจ าต าแหน่ง เบีย้ประชุมต่อครัง้ 

1.ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการ   
 

40,000/เดือน 15,000 

รองประธานฯ ไมมี่ 10,000 

กรรมการอ่ืน ไมมี่ 10,000 

2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ   

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 1 ทา่น (ตอ่ปี) ไมมี่ 15,000 

กรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น  ไมมี่ 10,000 

3.ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

 

-ประธานคณะกรรมการฯ ไมมี่ 10,000 

-กรรมการ ไมมี่    5,000 

4.ค่าตอบแทนอื่น ๆ ไมม่ี ไมม่ี 
 

 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนผู้ บ ริหาร เ ป็นไปตามหลักการและนโยบาย ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯก า หนด  ซึ่ ง                               
เช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯและผลการด าเนินงานของผู้บริหารแตล่ะท่าน 
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ในปี  2563   

ล าดับ รายชื่อ 
การด ารง
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 
กรรมการ 

เงนิประจ า
ต าแหน่ง 

เบีย้ประชุม
คณะกรรมการ 

รวม 

 

1 นางเจริญศรี เจริญกลุ ประธานกรรมการ 320,000.- 60,000.- 380,000.- 
2 นายเจริญ เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธาน - 40,000.- 40,000.- 
3 นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ รักษาการกรรมการผู้จดัการ - 40,000.- 40,000.- 
4 นายสมนกึ โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ - 40,000.- 40,000.- 
5 Mrs.H’ng Cheow Nai  กรรมการ - - - 
6 Mr.H’ng Cheow Chin  กรรมการ - - - 
7  นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ - 40,000.- 40,000.- 
8 นายเฉลมิ เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ - 40,000.- 40,000.- 
9 ดร.สรุพล อารีย์กลุ กรรมการอิสระ - 85,000.- 85,000.- 
10 นายปรีชา สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ - 30,000.- 30,000.- 
11 นายสวุฒัน์ โรจนกิจ กรรมการอิสระ - 55,000.- 55,000.- 
12 ดร.พิษณ ุ บญุนวล กรรมการอิสระ - 60,000.- 60,000.- 
13 นายพิชยั ลิม้รสเจริญ กรรมการอิสระ - 20,000.- 20,000.- 

  รวมยอดทัง้สิน้  320,000.- 510,000.- 830,000.- 
 

 
 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
             ในปี  2563 บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือนและโบนสัให้กบัผู้บริหาร  รวมทัง้สิน้
เป็นเงิน  6,236,810.-  บาท 

 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

 

          ไม่มี 
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8.5    บุคลากร 

                   บริษัทฯและสาขามีจ านวนพนักงานทัง้หมด 880  คน โดยในปี  2563 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนกังานเป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้  166  ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนสั            
เงินประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุทดแทน และสวสัดกิารตา่งๆ เป็นต้น    
 

ตารางสรุปจ านวนพนักงานและผลตอบแทน 

ปี  2563 บริษัทฯ สาขา 
พนกังานปฏิบตักิาร/บริการ (คน) 712 73 

พนกังานบริหาร (คน) 14 7 

พนกังานส านกังาน (คน) 69 5 

รวม (คน) 795 85 

คา่ตอบแทนพนกังาน (ล้านบาท) 157 9 

   

หมายเหตุ  บริษัทฯ หมายถึง  บมจ.ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ 

  สาขา หมายถึง  บมจ.ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่  สาขามหาชยั     

                                                      เร่ิมด าเนินกิจการเมื่อเดือนพฤษภาคม  2563 
     

     ส าหรับในเร่ืองของการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯมีนโยบายในการพฒันาให้พนกังานเพิ่มพนูความรู้
ความสามารถ เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  โดยก าหนดให้พนักงานทุกระดบัได้รับการฝึกอบรมและ
พฒันาอย่างตอ่เน่ืองตามแนวทางของระบบมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและสนองตอบตอ่วตัถปุระสงค์ท่ีคณะกรรมการ
ก าหนด โดยก าหนดเป็นแผนการอบรมประจ าปีดงัตวัอยา่ง  ตอ่ไปนี ้
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จุดประสงค์การ
พัฒนา 

หลักสูตร(บางส่วน) 

พัฒนาตามกลยุทธ
องค์กร 

การสร้างมาตรฐานงานด้วย SOP.  
 

การจดัท า Job Description และแบบประเมินผลให้
สอดคล้องกบั SOP. 

ข้อก าหนดตาม
กฎหมาย / นโยบาย
ความปลอดภยั / 
สิ่งแวดล้อม 

 

ความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัระดบับริหารและ
หวัหน้างาน 

ระเบียบข้อบงัคบัของบริษัท 

 

การใช้อปุกรณ์คุ้มครองอนัตรายสว่นบคุคล 

ดบัเพลงิขัน้ต้น การอพยพหนีภยัและแอมโมเนียร่ัวไหล 

การขบัรถโฟลค์ลฟิท์อยา่งปลอดภยั 

จิตส านกึในการรักษาสิง่แวดล้อม 

หลกัสตูรผู้ควบคมุมลพิษทางน า้ 

ข้อก าหนดระบบ
คุณภาพ 

 

หลกัGMPและHalalในการแปรรูปสตัว์น า้ 

HACCP 

หลกั GMP. เบือ้งต้นส าหรับพนกังานใหม่ 

การทดสอบทางประสาทสมัผสั 

การเตรียมน า้คลอรีนBL&MSDSและการใช้สารเคมี 

โครงการ / งาน
พิเศษ 

การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

จรรยาบรรณธุรกิจ 

การด าเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภยัAEO 

การด าเนินการตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ความรู้เฉพาะใน
หน้าที่ 

การจดัท าแผนการอบรมยคุใหม ่

หลกัและวิธีการประเมินความเสีย่งส าหรับ
พนกังานรักษาความปลอดภยั 

กระบวนการพิจารณาทางวินยั 

 

 

ในปี 2563  เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรมรวมทัง้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนงดการจัดอบรม             
ด้วยสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้น  จงึมีการอบรมน้อยกวา่ทกุปีท่ีผา่นมา 
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แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 
 

                     เร่ิมจากการคดัเลือกผู้ ท่ีมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถและจริยธรรมเข้ามาร่วมงาน  รวมทัง้
มุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ (YoungTalent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึน้สู่ระดับ
ผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขัน้ตอนการประเมินพนักงานท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential) ซึ่ง
พนักงานท่ีมีศักยภาพและได้รับการคัดเลือก จะได้รับการพัฒนาตามแผนท่ีวางไว้เป็นรายบุคคล  (Individual 

Development Plan) มีการมอบหมายงานท่ีท้าทาย รวมทัง้หมุนเวียนงาน เพ่ือพฒันาทกัษะการเป็นผู้น าและความ
รอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรดงักล่าว ได้ด าเนินการกับพนักงานทุกระดบัให้มีความพร้อมในการ
ทดแทนกรณีท่ีมีต าแหนง่งานวา่งลง 
 นอกจากนีบ้ริษัทฯ  มีการจดัการสภาพการจ้างท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน  
ไมเ่ลือกปฏิบตัิตอ่กลุม่คนท่ีต้องได้รับการดแูลเป็นพิเศษรวมทัง้จดัให้มีสวสัดกิารตอ่พนกังานทกุคนอย่างเหมาะสม  
และก าหนดนโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน  ดงัตอ่ไปนี ้

 1.  ในปี  2563 บริษัทฯได้ท าประกันภัยคุ้มครองการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาให้กับพนกังานคนไทยและ
พนกังานตา่งด้าวทกุคนโดยเร่ิมคุ้มครองตัง้แตว่นัท่ีพนกังานเร่ิมท างานกบับริษัทฯ 

 2.  ด าเนินการบริหารจดัการระบบความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

โดยการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัความปลอดภยัอย่างเคร่งครัด 

3.  ท าการปรับปรุงแก้ไข และหาเคร่ืองมือ อปุกรณ์เพ่ือปอ้งกนัและระงบัอนัตรายทกุชนิดอนัเกิดจาก 

อคัคีภยั สารท าความเย็น สารเคมี ไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรอ่ืนๆ  เพ่ือให้เกิดการพฒันาด้านความปลอดภยั  อาชีว-
อนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีเปา้หมายให้อบุตัเิหตเุป็นศนูย์ 

4.  ให้การฝึกอบรม และฝึกซ้อม ตลอดจนสร้างจิตส านกึด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ 

สภาพแวดล้อมในการท างานให้กบัพนกังานทกุระดบัในองค์กรอยา่งพอเพียง 

                    ตลอดจนดแูลสุขภาวะขององค์กรโดยยึดหลกัความสุข 8 ประการ ของส านกังานกองทุนสนบัสนุน
การสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ในการสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อพฒันาสมดลุชีวิตของพนกังานเพ่ือการปฏิบตังิานอย่าง
มีความสขุ 
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สถติกิารเกดิอุบัตเิหตุอันเน่ืองจากการท างาน ถงึขัน้หยุดงาน ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2563 

 

 

กราฟแสดง สถิติการเกิดอบุตัเิหตอุนัเน่ืองจากการท างาน ถึงขัน้หยดุงาน ตัง้แตปี่  2563 
 

 

9.  การก ากับดูแลกิจการ 
 

9.1  นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการ 
บริษัทฯตระหนกัถึงความส าคญัของหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  โดยเช่ือมัน่ว่าการก ากับดแูลกิจการท่ีดี  

จะแสดงถึงการมีระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  ช่วยสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่  ผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ  ผู้ มีสว่นได้เสีย  และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย อนัจะน าไปสูก่ารสร้างความสามารถใน
การแข่งขนั  การเพิ่มมลูค่า  และการเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ   ดงันัน้ บริษัทฯจึงมีการก าหนดนโยบายการ
ก ากับดแูลกิจการท่ีดี  ตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และถือเป็นภารกิจท่ีบริษัทฯจะต้อง
ด าเนินการอย่างตอ่เน่ืองในการส่งเสริมให้บริษัทฯมีระบบการก ากับดแูลกิจการท่ีดี   และก าหนดให้มีการทบทวน
นโยบายดงักล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนใน
อนาคตเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 

ในปี  2563  คณะกรรมการบริษัท  ได้ด าเนินการในเร่ืองก ากบัดแูลกิจการ  ดงันี ้
 

1. คณะกรรมการบริษัท ได้ด าเนินการในเร่ืองการก ากับดแูลกิจการ  โดยคณะท างานก ากับดแูลกิจการท่ีดี  
(Corporate  Governance  Working  Committee)  ได้น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนมุตัิให้บริษัทมีการ
ก าหนดนโยบาย รวมถึงน าหลกัเกณฑ์ดงักล่าวไปปฏิบตั ิในหลายๆกรณี   โดยบริษัทฯได้ท าการเปิดเผยในรายงาน
แบบ 56-1 ประจ าปี 2563  และรายงานประจ าปี2563  มีผลให้ในปี2563 ณ.วนัท่ี 15 ตลุาคม 2563 บริษัทได้รับ
การประกาศผลประเมินในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดย
ได้รับการประกาศรายช่ือ ใน Corporate Government Report of Thai Listed Companies 2020 เป็นบริษัทท่ีมี
คะแนนอยูใ่นเกณฑ์กลุม่ 80-89 คะแนน ความหมายระดบั “ดีมาก “(Very Good) โดยใช้จ านวน             
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จ านวนอุบัตเิหตุร้ายแรง หยุดงานเกิน 3 วัน (ออกเอกสาร ก.ท) (ราย) 

จ านวนอุบัตเิหตุบาดเจบ็เลก็น้อย หยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ราย)
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ตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติแสดง จ านวน 4 สัญลักษณ์ ก ากับ นับเป็นความ
ภาคภมูิใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน 

 

สรุปผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการท่ีดี : CGR 2020  ของบริษัทฯ (หลักทรัพย์ : CHOTI) ว่า         
อยู่ในระดับคะแนนส่ีดาว   

 

ตารางแสดงการให้คะแนนของการประเมินผลการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 
เพ่ือสิทธิประโยชน์ระยะยาวของผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ  

โดยก าหนดนโยบายส าคญัในการก ากบัดแูลกิจการไว้  9  หวัข้อ 

 มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

          1.สิทธิของผู้ ถือหุ้น  
 2.การปฏิบตักิบัผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียม 

 3.สิทธิของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

 4.การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส 

5.ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
6.การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การดแูลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน  การควบคมุและการ  
   ตรวจสอบภายใน 

7.การบริหารความเส่ียง 
8.จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

9.นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

               (ดงัเผยแพร่ใว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ www.kst-hatyai.com) 

http://www.kst-hatyai.com/
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          2.พิจารณา ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่วนของหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
     3.พิจารณาและอนมุตัิหลกัเกณฑ์การสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและ
ผู้บริหารสงูสดุของบริษัท รายละเอียดปรากฎใน หวัข้อ 9.3 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงู 
 
       4.พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการเพ่ือเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี   41/2563  พิจารณาอนุมัติ 
รายละเอียดปรากฎใน  หวัข้อ  8.4   คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 

5.พิจารณาและอนมุตัปิระกาศแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงชดุใหม ่แทนคณะกรรมการชดุเดมิ  
รายช่ือคณะกรรมการความเส่ียง 13 ทา่น 

 

6.พิจารณาและอนมุตั ินโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ คูมื่อมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ จริยธรรมธุรกิจและแบบ 

ประเมินตนเอง 71ข้อ พร้อมรับทราบการน าสง่ สมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย(IOD)เพ่ือขอรับการตรวจรับรอง 
ตามโครงการแนวร่วมการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2562และเม่ือวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2563 ได้รับ แจ้ง
จากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ถึงมติการรับรองของคณะกรรมการแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชนัของ
ภาคเอกชนไทย(CAC) ไตรมาส 4-2562 ตอ่บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 

 
 7. พิจารณาอนมุตัทิบทวนเอกสารเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

เพ่ือให้มีการด าเนินการไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (CG) คณะกรรมการบริษัท จึงมีการ
ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้  คณะกรรมการจงึได้พิจารณาทบทวน กฎบตัรดงันี ้

- กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 

- กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

- กฎบตัรของคณะกรรมการบริหาร 
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ส าหรับในเร่ืองการพิจารณาแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. กฏบตัรคณะกรรมการบริษัท    
-  ในปี  2563  คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษัทแล้วไม่มี
การแก้ไขโดยยงัคงใช้กฏบตัรเดมิซึง่สามารถดไูด้จากเว็ปไซต์บริษัทฯ   www.kst-hatyai.com 

 

2. กฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  
-  ในปี  2563  คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วไม่มีการแก้ไขโดยยังคงใช้    กฏบัตรเดิมซึ่งสามารถดูได้จากเว็ปไซต์บริษัทฯ   www.kst-
hatyai.com 

 

3.  กฏบตัรคณะกรรมการบริหาร    
 -  ในปี  2563  คณะกรรมการบริหารได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารแล้วไม่มี
การแก้ไขโดยยงัคงใช้กฏบตัรเดมิซึง่สามารถดไูด้จากเว็ปไซต์บริษัทฯ   www.kst-hatyai.com 

 

4.  กฏบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
 -  ในปี  2563  คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการความ
เส่ียงแล้วไมมี่การแก้ไขโดยยงัคงใช้กฏบตัรเดมิซึง่สามารถดไูด้จากเว็ปไซต์บริษัทฯ    
www.kst-hatyai.com 

 

5.  กฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

-  ในปี  2563  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการพิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการความเส่ียงแล้วไม่มีการแก้ไขโดยยงัคงใช้กฏบตัรเดิมซึ่งสามารถดไูด้จากเว็ปไซต์บริษัทฯ   
www.kst-hatyai.com 

 

 

 8.พิจารณาทบทวน ความเหมาะสมของการน าหลกัปฏิบตัติาม CG CODE มาปรับใช้ 

    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการน าหลกัปฏิบตัิตาม CG Code  

มาปรับใช้ในบริษัทฯ  และรวมถึงสรุปข้อมลูหลกัปฏิบตัติาม CG  Code  บางประการท่ีบริษัทฯยงัไมส่ามารถน าไป 

ปรับใช้ได้  โดยสรุปรายละเอียดหลกัการพร้อมเหตผุลค าชีแ้จง   รายละเอียดปรากฎในหวัข้อ9.7.9การปฏิบตัติาม 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ อ่ืนๆ 

http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
http://www.kst-hatyai.com/
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  9.    พิจารณาอนมุตั ิแผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  2563 

  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตั ิแผนงานการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณประจ าปี  2563   
พร้อมให้ค าแนะน าในการด าเนินการ 
  

 10.  การด าเนินการเร่ืองกองทุนเลีย้งชีพต่อเน่ืองจาก การท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี  8/2561  

วนัท่ี  9  พฤศจิกายน  2561  มีมตใิห้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  โดยมีบริษัท  ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  จ ากดั  เป็น
ผู้จดัการกองทนุภายใต้ช่ือ  “กองทนุส ารองเลีย้งชีพ ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล  สมดลุตามอาย ุซึง่จดทะเบียนแล้ว”  และ
ก าหนดอตัราเงินสะสมและเงินสมทบ  แยกตามระดบัพนกังานเพ่ือให้สอดคล้องกบัความสามารถในการออมของ
พนกังาน  ก าหนดเร่ิมหกัเงินสะสมจากพนกังาน  และบริษัทฯสมทบในงวดคา่จ้างในวนัท่ี  30  มกราคม  2562   
เป็นงวดแรก  การด าเนินการ มีความก้าวหน้าด้วยดี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  กองทนุมีเงินสะสมท่ีเกิดจากเงิน
ของพนกังานและเงินท่ีบริษัทสมทบ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,193,210.00.- บาท  

 

 11.  คณะกรรมการบริษัทร่วมกบัคณะท างานโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  ได้ด าเนินงานดงันี  ้

 11.1 ทบทวนและประกาศนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และจดัให้มีการประเมินความเส่ียง                           
                         จากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 11.2 จดัท าแนวปฏิบตัเิก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุดแูลเพื่อปอ้งกนัและติดตามความเส่ียง 

   จากการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

 11.3 จดัท าแนวทางในการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

   

 

 12.  คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์  จดัให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนกังาน
หลกัสูตรเร่ืองจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมในพืน้ท่ีจริง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนตอ่ไป 
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 13.  คณะกรรมการได้จดัให้มีชอ่งทางท่ีผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ 

  13.1  สามารถตดิตอ่/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหา  ได้โดยตรงกบัคณะกรรมการ 
  13.2 สามารถแจ้งหรือร้องเรียนกรณีท่ีถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อ  โดยบริษัทระบุ
ชอ่งทางสง่ถึงผู้ รับผิดชอบชดัเจน 

                 13.3 การเปิดเผยข้อมลูชอ่งทางการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้นและบคุคลภายนอกบน  website  ของ 
บริษัทฯ  www.kst-hatyai.com  ดงัตอ่ไปนี ้

  1. รับเร่ืองร้องเรียนหรือค าถามภายนอกด้านสิ่งแวดล้อม  และการลงทนุ 

   2.  เสนอวาระการประชมุเข้าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

   3.  เสนอช่ือกรรมการเพ่ือเข้าพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัท 

   4.  สง่ค าถามในการประชมุผู้ ถือหุ้นลว่งหน้า 

   5.  แจ้งเบาะแสคอร์รัปชัน่ (Whistle  Blowing)  ซึง่จะถกูสง่เข้าไปยงั  email  ของผู้ รับผิดชอบ  

  (ดรูายละเอียดได้จากหวัข้อ  9.7.4  การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส) 
 14.  บริษัทได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท  และก าหนดวัตถุประสงค์  รวมทัง้ตัวชีว้ัดผลการ
ด าเนินงานของบริษัท  ทัง้ท่ีเป็นมิติทางด้านการเงิน  มิติท่ีไม่ใช่ด้านการเงิน  พร้อมอนมุตัิแผนการด าเนินงานและ
แผนงบประมาณ  ดงัตอ่ไปนี ้

 

เปา้หมายบริษัทในระยะเวลา  3  ปี (ปี  2562-2564) 
บริษัทก าหนดเปา้หมาย  อตัราการเจริญเติมโตของยอดเพิ่มขึน้ร้อยละ  10-15  ตอ่ปี ในแตล่ะปีของปี  2562-2564 

โดยมีรายละเอียด  ดงัตอ่ไปนี ้

มมุมอง ตวัชีว้ดัหลกั หมายเหต ุ

1. ด้านการเงิน 1.เพิ่มยอดขายสนิค้า 

2.เพิ่มก าไร 
   2.1สต๊อกถกูที่ถกูเวลา 

   2.2ลดต้นทนุ 

บริษัทก าหนดตวัชีว้ดัแยกตามกระบวนการ
ท างาน    และยงัก าหนดตวัชีว้ดัของทกุฝ่ายใน
บริษัท  เช่น ฝ่ายขาย,ฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ,ฝ่าย
โรงงาน,ฝ่ายส านกังาน  เพิ่มเติมเพื่อสนบัสนนุ
ตวัชีว้ดัหลกัของบริษัทอกีทัง้มอบหมายผู้บริหาร
ที่เก่ียวข้องท าหน้าทีเ่จ้าภาพประจ าแตล่ะตวัชีว้ดั
หลกัเป็นการบริหารแบบCross Functionalอีก
ด้วย 

2. ด้านกระบวนการภายใน 3.ยกระดบัมาตรฐานโดยประยกุต์ใช้
การจดัการท่ีเป็นประโยชน์ 

3. ด้านการเรียนรู้และการเติบโต 4.ปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร 
4. ด้านลกูค้า 5.เพิ่มความพงึพอใจของลกูค้า 
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                           นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานตาม เป้าหมาย ตวัชีว้ดั ในทุกๆ ครัง้ท่ีมีการ
ประชมุ คณะกรรมการบริษัท ในวาระ : รับทราบผลการด าเนินงานจากคณะกรรมการบริหาร และในเดือนท่ีไม่มี
การประชุม คณะกรรมการจะรับทราบผลการด าเนินงานตามเป้าหมายจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ทัง้นี ้เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลตุามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

 

 15.  คณะกรรมการบริษัท  ได้ประกาศนโยบายในการด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการ, กรรมการ
ผู้จดัการ และผู้บริหารระดบัสงู  เม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2561 เพ่ือให้มัน่ใจวา่กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จดัการ 
และผู้บริหารระดบัสงู สามารถอทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ
บริษัท จงึก าหนดให้ 

 1.  กรรมการบริษัทท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารแตล่ะคนด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 5 บริษัท
จดทะเบียน ทัง้นี ้ ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

 2.  กรรมการผู้จดัการ กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร และผู้บริหารระดบัสงูแตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่ 
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนได้  ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน   โดยก าหนดประเภท
ของต าแหนง่กรรมการ  จ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีสามารถไปด ารงต าแหนง่ได้  ดงันี ้

2.1  ด ารงต าแหนง่ทัง้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้รวมไมเ่กิน 3      
    บริษัทจดทะเบียน  หรือ 

2.2  ด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารได้  รวมไมเ่กิน 5 บริษัทจดทะเบียน  

9.2   คณะกรรมการของบริษัทฯ  
โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท   
2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 2.1   คณะกรรมการตรวจสอบ 

2.2   คณะกรรมการบริหาร 
       2.3   คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
       2.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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โดย คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศนโยบายองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  ( เม่ือวนัท่ี15 สิงหาคม 
2561 ) การจดัตัง้คณะกรรมการชดุตา่งๆ  และมีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุย่อยข้างต้นท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้อง
กับองค์ประกอบ  นอกจากนีไ้ด้มีมติอนุมตัิ  และก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  วาระการ
ด ารงต าแหนง่   การทบทวนและการประเมินผล  ของประธานกรรมการและคณะกรรมการแตล่ะคณะ ไว้ในกฎบตัร 
ซึง่บริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท  www.kst-hatyai.com  

 

9.3    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท  ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 
2561  โดยมีกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระและมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ พร้อมก าหนด      
กฎบตัรของคณะกรรมการและก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะท าหน้าท่ีเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท        
ซึ่งจะต้องมีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้  และน าเสนอต่อท่ี
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาความเห็นชอบ  ก่อนน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ
ตอ่ไป  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้

หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้ เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และผู้บริหารสงูสดุของบริษัท 

1. หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการของบริษัท 

1.1  การสรรหาและคดัเลือกกรรมการ 
1.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่และ

ประธานเป็นกรรมการอิสระท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหา คดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วน ตามคณุสมบตัิ ท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.  

1.1.2 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัค านึงถึงสิทธิของผู้ลงทนุรายย่อยในการแตง่ตัง้กรรมการ โดยบริษัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม เพ่ือรับ
การพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผ่านทาง E-mail 

Address :center@kst-hatyai.com หรือทางโทรสารหมายเลข 074-222300-1 โดยบริษัทฯได้
ก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเสนอแตง่ตัง้กรรมการ รวมถึงแนวทางการพิจารณาของ
คณะกรรมการไว้ท่ีhttp://www.kst-hatyai.com/investor และได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ ถือหุ้น
ผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพย์อยา่งน้อย 3 เดือนก่อนวนัสิน้รอบปี บญัชี  
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1.1.3 การเสนอช่ือตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลงัจากสรรหาและคดัเลือก
ตามข้อ1.1.1-1.1.2แล้ว  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้ เสนอช่ือผู้ ท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยจ านวนท่ีเสนอจะเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีครบวาระ และเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขอความเห็นชอบ 

1.1.4 เสนอช่ือตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัหิลงัจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จึงน าเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ตอ่ไป 

1.2  หลกัเกณฑ์พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนมีหน้าท่ีในการพิจารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งต้นแล้ว จะ    
  น าข้อมลูท่ีได้เสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอตอ่ท่ี    
  ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตับิริษัทมีหลกัเกณฑ์ในการเสนอคา่ตอบแทนของกรรมการ ดงันี ้

1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท  จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในรูปของเงินเดือนประจ าต าแหนง่ 

และเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม  โดยพิจารณาให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับ            
ภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย  โดยเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมท่ีมี
ลกัษณะเดียวกนั 

1.2.2 คณะกรรมการบริษัท  (รวมกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร)  จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในรูปของ
เบีย้ประชมุตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.2.3 คณะกรรมการชุดย่อย  เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินในรูปของเบีย้ประชุมตามจ านวนครัง้ท่ีเข้าร่วม
ประชมุ 

 

2. หลกัเกณฑ์วิธีการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนของผู้บริหารระดบัสงูสดุของบริษัท 

2.1 หลกัเกณฑ์การสรรหาและคดัเลือก - กรรมการผู้จดัการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาฯ  จะเป็นผู้พิจารณาเบือ้งต้น  ในการสรรหา  คดัเลือก  และกลัน่กรองบคุคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม  มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ตลอดจนสามารถบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
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2.2 หลกัเกณฑ์การพิจารณาคา่ตอบแทน - กรรมการผู้จดัการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาฯ  จะเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งต้น  โดยค านงึถึงผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  และกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยมีการเปรียบเทียบทัง้
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนถัวเฉล่ียตามขนาดธุรกิจท่ีใกล้เคียงกัน รวมถึง
ความสามารถในการจ่ายของบริษัท  และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือ
พิจารณาอนมุตัติอ่ไป  

 

  คุณสมบัตกิรรมการอิสระ 

 ส าหรับกรรมการอิสระของบริษัท  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิ เป็นผู้ มีคณุธรรม 

และจริยธรรม  และมีความเหมาะสมในด้านอ่ืนๆ ประกอบกนั  และได้มีการก าหนดคณุสมบตัิและนิยามกรรมการ
อิสระของบริษัทฯไว้ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการ
อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือของผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี   

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บดิา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร  ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท  บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม 

4. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มี
อ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน  
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั- 

     บริษัท  บริษัทย่อย   บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท  เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกัสอบบญัชี ซึง่มี
ผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุ เว้นแตจ่ะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
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6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน  ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม         
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือ
หุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อย
กวา่สองปี 

7.    ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

8.    ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  หรือบริษัท-
ยอ่ย  หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัส าคญัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วม บริหารงาน ลกูจ้าง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9.    ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใด  ท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

       ทัง้นี ้คณุสมบตัิและนิยามของกรรมการอิสระของบริษัทได้ก าหนดไว้  มีความเข้มงวดกวา่ข้อก าหนดขัน้
ต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด เชน่ การมีสว่นเก่ียวข้องในนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ซึง่
รวมถึงการมีอ านาจความคมุหรือมีสว่นได้เสียอ่ืนใดไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อมอยา่งมีนยัส าคญั  ตาม
รายละเอียดในข้อ  2, 4 , 5 และ 6 

 

9.4   การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตวัแทนของบริษัทฯ  ไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัท
ย่อยฯและบริษัทร่วม  โดยตวัแทนดงักล่าวได้รับมติเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท  และมีหน้าท่ีดแูล
จดัการรวมถึงรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทนุของ
บริษัทฯ   
 

ขอบเขต อ านาจ และหน้าที่ของตัวแทนของบริษัทฯ 

-   มีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบายท่ีส าคญัตอ่การด าเนินธุรกิจ 

- มีส่วนร่วมในการก าหนดระบบการควบคมุภายในและกลไกอ่ืนในการก ากับดแูลบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการด าเนินงาน 

- รายงานสถานการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและภาพลกัษณ์ของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมในทนัที 
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9.5   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ  ซึง่ยงัไมเ่ปิดเผย
ตอ่สาธารณชนไปใช้เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์สว่นตนเองไว้ดงันี ้

1. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานรับทราบถึงประกาศท่ีเก่ียวข้องของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท่ีก าหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าท่ีรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังานก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั  นบัจากวนัท่ีมี
การเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และแจ้งให้เลขานุการบริษัทฯรับทราบเพ่ือจดัท าบนัทึกการ
เปล่ียนแปลงและสรุปจ านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคล เพ่ือน าเสนอให้แก่ 
คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชมุครัง้ถดัไป นอกจากนัน้ ยงัได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
หรือไมป่ฏิบตัติามข้อก าหนดดงักลา่วด้วย 

2.  ก าหนดห้ามไม่ให้กรรมการ  ผู้บริหาร พนกังานหรือหน่วยงานท่ีได้รับทราบข้อมูลของงบการเงิน หรือ
ข้อมลูอ่ืนท่ีเป็นสาระส าคญัและมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของทางบริษัทฯ เปิดเผยข้อมลูภายในแก่
บคุคลภายนอกหรือบคุคลท่ีไม่มีหน้าท่ีเก่ียวข้อง และห้ามท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯในชว่ง 1 
เดือน  ก่อนท่ีข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
และต้องไม่ซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มี การเปิดเผย
ข้อมูลนัน้สู่สาธารณะทัง้หมดแล้ว การไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดดงักล่าวถือเป็นการกระท าผิดวินยัของ
ทางบริษัทฯ หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังาน ท่ีได้ล่วงรู้ข้อมลูภายในท่ีส าคญั  คนใดกระท าผิดวินยั
จะได้รับโทษตัง้แต่ การตกัเตือน การตดัค่าจ้าง การพักงาน โดยไม่ ได้รับค่าตอบแทน จนถึงการเลิก      
จ้างงาน    ทัง้นีแ้นวทางในด้านการดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ  ได้ผ่านเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
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9.6   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
บริษัทฯและบริษัทยอ่ย ได้มีการจา่ยคา่สอบบญัชีให้กบั บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั  

โดยมีรายละเอียดดงันี ้               

 

9.7  การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

9.7.1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯตระหนกัและให้ความส าคญัถึงสิทธิของผู้ ถือหุ้น  โดยจะไมก่ระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  รวมถึงสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน   โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น  
ได้แก่  การซือ้  การขายหรือการโอนหุ้น  การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูล
ของกิจการอยา่งเพียงพอ  การเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  ส าหรับการ 

แตง่ตัง้ หรือถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการ ได้แก่คา่ตอบแทน
ประจ า เบีย้ประชมุ โบนสั/บ าเหน็จ (เป็นประจ าทกุปีท่ีมีการเปล่ียนแปลง) )และเร่ืองท่ีมีผลกระทบตอ่
บริษัทฯ เช่นการจัดสรรเงินปันผล  เป็นต้น  ด้วยบริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญในการปกป้อง
ผลประโยชน์และอ านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น  บริษัทฯจึงได้ก าหนดนโยบายการ
ปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเสมอภาคและเทา่เทียมกนั ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

 

 บมจ.ห้องเยน็โชติวัฒน์าดใหญ่ 

ปี  2563 ปี  2562 ปี  2561 
คา่สอบบญัชี คา่ใช้จา่ย

ทางตรง
อื่นๆ 

คา่สอบ
บญัชี 

คา่ใช้จา่ย
ทางตรง
อื่นๆ 

คา่สอบ  
บญัชี 

คา่ใช้จา่ย
ทางตรงอื่นๆ 

คา่สอบบญัชี (Audit Fee) 1,455,000 185,000 1,000,000 151,000 830,000 115,000 

คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 1 แหง่       

-  บริษัท เทพพิทกัษ์ซีฟดูส์ จ ากดั 585,000 61,000 500,000 61,000 480,000 57,000 

รวมยอดทัง้สิน้ 2,040,000 246,000 1,500,000 212,000 1,310,000 172,000 

คา่บริการอื่น ๆ (Non-audit fee) ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี 
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1.    การสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิ : 
บริษัทฯ สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายให้ใช้สิทธิได้อย่างเสมอภาคเทา่เทียมกนั  และสนบัสนนุให้ผู้
ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้น  ตลอดจนสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท  และไม่กระท าการใดๆท่ีเป็นการจ ากัดโอกาสการเข้า
ประชมุของผู้ ถือหุ้น  โดยจะมีการให้ข้อมลูวนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุโดยมีค าชีแ้จง 

และเหตผุลประกอบในแตล่ะวาระหรือประกอบมตท่ีิขอ  ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือ
หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ 

 ในปี  2561  คณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิเพิ่มเตมิ  ซึง่เป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   ในการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั   

 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. สามารถเสนอเพิ่มวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

       คณุสมบตขิองผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถเสนอเพิ่มวาระประชมุ 

   ต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึง่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกนัได้ 

   ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5  ของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท 

  2. สามารถเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 

  3. สง่ค าถามเข้าสูท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทลว่งหน้า 

 หมายเหต ุ: รายละเอียดขา่วการให้สิทธิ, แบบฟอร์มท่ีใช้, เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องท่ี 

ใช้แนบ, คณุสมบตัขิองกรรมการท่ีเสนอช่ือ, ขัน้ตอน และระยะเวลาท่ีต้องสง่  บริษัทฯได้
ก าหนดไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.kst-hatyai.com  และจดหมายแจ้งขา่วผา่นตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 

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

นอกจากนีบ้ริษัทฯจะน าข้อมูลดังกล่าวทัง้หมดประกาศลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ื อเพิ่ม
ชอ่งทางในการรับรู้ขา่วสารข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือแก่ผู้ ถือหุ้น 

http://www.kst-hatyai.com/
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3.   การอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น : 
3.1  บริษัทฯจะด าเนินการให้กรรมการทกุทา่นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

ได้ซกัถามข้อสงสยัในประเดน็ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

3.2  บริษัทจะด าเนินการชีแ้จงในท่ีประชมุให้ผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใช้ในการประชมุ  
รวมถึงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนน และสิทธิในการแสดงความคิดเห็น รวมถึง การตัง้ค าถาม
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามระเบียบวาระการประชมุ 

3.3  ในการเข้าร่วมการประชมุและการออกเสียงในท่ีประชมุสามญั  บริษัทฯสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้น
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในประเด็นท่ีส าคญัและออกเสียงในประเด็นต่างๆ ในท่ีประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้น ทัง้นีใ้นการออกเสียงเพ่ือลงมติทุกครัง้จะมีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงใน
วาระท่ีส าคัญ เช่น การท ารายการเก่ียวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  ในกรณีท่ีมีข้อโต้แย้งใน
ภายหลงั 

3.4  บริษัทฯจะจดัให้มีการลงมตเิป็นแตล่ะรายการ  ในกรณีท่ีวาระนัน้มีหลายรายการ เชน่ วาระ
การแตง่ตัง้กรรมการ 

3.5  บริษัทฯจะจดัให้มีบคุคลท่ีเป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชมุ
ผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 

 

4.    การให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นในการซกัถามและแสดงความคิดเห็น : 
ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกคนได้ซกัถาม  แสดงความคิดเห็น 
หรือแสดงข้อเสนอแนะใดๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นอยา่งอิสระทกุครัง้  โดยประธานกรรมการจะ 

จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ   รวมถึงให้กรรมการและผู้ บริหารท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุ 

 

5.    การจดัท ารายงานการประชมุ : 
5.1  บริษัทฯจะจดัให้มีการจดัท ารายงานการประชมุให้ครบถ้วน ถกูต้อง โดยจะบนัทึกการชีแ้จง

ขัน้ตอนการลงคะแนน  และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อนด าเนินการ
ประชมุ บนัทึกประเด็นซกัถามและข้อคิดเห็นท่ีส าคญัไว้ในรายงานการประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบได้  รวมถึงบนัทึกผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็น
ด้วย คดัค้าน และงดออก เสียงเป็นอย่างไร  และบนัทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุ
และกรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุด้วย 
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5.2  บริษัทฯจะน าสง่รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ภายใน 
14 วนันบัแตว่นัท่ีมีการประชมุผู้ ถือหุ้น  และเผยแพร่รายงานการประชมุดงักล่าวในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ 

6.    การมอบฉนัทะ 

หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทฯจัดส่ง
ไปพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ ทัง้นีบ้ริษัทจะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบท่ี
ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 

1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

 
 

9.7.2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

บริษัทฯยดึมัน่ในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาตไิทย  ผู้ ถือหุ้นตา่งชาติ   ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่   และผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย 
เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ ถือหุ้ นทุกกลุ่มว่า  คณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายบริหารบริษัทฯได้
ด าเนินการให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายได้รับข้อมลูตา่งๆ อยา่งเทา่เทียมกนั โดยมีหลกัการดงัตอ่ไปนี ้

 

1.    การประชมุผู้ ถือหุ้น : 
1.1  บริษัทฯจะแจ้งก าหนดการประชมุ พร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ คณะกรรมการตอ่

ผู้ ถือหุ้น  ในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและผ่านช่องทางอ่ืนท่ีเหมาะสม ก่อนวันประชุม     
ไมน้่อยกวา่ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

1.2  บริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียง     
ลงมต ิรวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้นในหนงัสือเชิญประชมุ
ผู้ ถือหุ้น 

1.3  บริษัทฯจะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นได้  
ด้วยการใช้หนงัสือมอบฉันทะ และสนบัสนุนให้ผู้ ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทฯทา่นหนึง่เป็นผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
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2.    การดแูลผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย : 
2.1  ก าหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย  โดยผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถแสดง

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

           พิจารณาว่าเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อผู้ มีส่วนได้เสียโดยรวม  หรือมีผลต่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ  กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ   เพ่ือ
พิจารณาก าหนดเป็นวาระการประชมุในการประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

2.2  บริษัทฯจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแตง่ตัง้ กรรมการเป็นรายบคุคล 

2.3  บริษัทฯจะด าเนินการมิให้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหาร  เพิ่มวาระการประชุมท่ีมิได้แจ้งเป็นการ
ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น  โดยเฉพาะวาระท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการ
ตดัสินใจ 

2.4   เม่ือวนัท่ี  11  พฤษภาคม  2561  คณะกรรมการบริษัท  ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระ  1  ท่าน  
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมพิจารณาก าหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท  
เพ่ือให้การประชุมของคณะกรรมการบริษัท  ด าเนินการบรรลุตามหลักการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี 

 

3.    การปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ : 
3.1  กรรมการและผู้ บริหารบริษัทฯมีหน้าท่ีเปิดเผยการเปล่ียนแปลงในการมีส่วนได้เสียใน

กิจการต่างๆ ตามแนวทางการรายงานการมีส่วนได้เสียของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และน าสง่รายงานตอ่เลขานกุารบริษัทฯในทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู 

3.2  กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯต้องเปิดเผยให้บริษัทฯทราบโดยไม่ชกัช้า  ใน
กรณีท่ีมีส่วนได้เสียใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาวาระนัน้ และก าหนดให้ต้องบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นีเ้ป็นไปตามกฎเกณฑ์หรือแนวทางของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์และของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนนโยบายของบริษัท 
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3.3  ก าหนดให้กรรมการบริษัทฯท่ีมีส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระใดๆ  อย่างมีนยัส าคญัใน
ลกัษณะท่ีอาจท าให้กรรมการรายดงักล่าว  ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ  ควรงด
เว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชมุพิจารณาวาระนัน้   และต้องงดเว้นการออกเสียงลงมติ
ในการประชมุพิจารณาวาระดงักลา่ว 

 

 

9.7.3  สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯยดึถือหลกัการทัว่ไปในการปฏิบตัิอย่างเทา่เทียมกนัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย อนัได้แก่ ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า 
พนกังาน คูค้่า หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนีแ้ละคูแ่ข่ง รวมถึงสาธารณชนและสงัคมโดยรวม ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมและความโปร่งใส บริษัทฯจึงก าหนดนโยบายให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ มีส่วนได้เสียแต่ละ
กลุ่มโดยค านึงถึงสิทธิผู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวทัง้ตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงท่ีมีกับบริษัทฯ
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1.ผู้ ถือหุ้น :         บริษัทฯจะด าเนินธุรกิจโดยมุง่เน้นการเจริญเติบโตของบริษัทฯอยา่งตอ่เน่ืองในระยะ
ยาวเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้แก่ผู้ ถือหุ้น และด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยจดัให้
มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ด าเนินการใดๆ  ท่ีจะก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เปิดเผยข้อมลู
อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และสม ่าเสมอ 

2.ลูกค้า  :         บริษัทฯพยายามท่ีจะรักษาและเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีในระยะยาวกับลูกค้า
ของบริษัทฯ  บริษัทฯมุง่มัน่ท่ีจะท าให้ลกูค้ามีความพงึพอใจสงูสดุโดยการผลิตสินค้า
และให้บริการท่ีมีคณุภาพดี เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสุดใน
ราคา ท่ียตุธิรรม รวมทัง้ มีการให้บริการหลงัการขายตามมาตรฐานขัน้สงู  ตลอดจน 

     ให้ข้อมลูท่ีถกูต้องเก่ียวกบัการด าเนินกิจการและ ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯแก่ลกูค้าอีก 

ด้วย   บริษัทฯจะพยายามรักษาช่องทางการติดตอ่กบัลกูค้า โดยเปิดรับฟังความเห็น
ของลกูค้าและรักษาความลบัของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 

3.พนกังาน :     พนกังานของบริษัทฯทกุคนถือเป็นทรัพยากรท่ีมีคณุคา่ขององค์กร และมีความส าคญั
ตอ่การเติบโต และความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯและบริษัทย่อย บริษัทฯ
จึงพยายามจัดหาสิ่งแวดล้อมในการท างานท่ีมีคุณภาพให้แก่พนักงาน  โดยให้
ความส าคญัในเร่ืองของสุขภาพและความปลอดภัยสูงสุด   และบริษัทฯปฏิบตัิต่อ
พนกังานทกุคนด้วยความเป็นธรรมให้ได้รับผลตอบแทนอยา่งยุตธิรรมและเป็นธรรม 
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เม่ือเทียบกบัธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั  นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัให้ความส าคญัตอ่การพฒันา
ทักษะ  ความรู้ความสามารถ  และศกัยภาพของพนักงานบริษัทฯ  และพยายาม
สร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความหลากหลาย  และสร้างแรงจูงใจให้
พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยูเ่พ่ือพฒันาองค์กรตอ่ไป 

4.คูค้่า,หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนี ้  :    บริษัทฯถือวา่การท าให้คูค้่า หุ้นสว่นธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ  
เข้าใจถึงกิจการของบริษัทฯอย่างถ่องแท้เป็นเร่ืองส าคัญ    ทัง้นี เ้ พ่ือคงไว้ซึ่ง
ความสัมพันธ์ท่ีดี  ยั่งยืน  และอยู่บนพืน้ฐานของความไว้ใจซึ่งกันและกันระหว่าง
บริษัทฯกบัคู่ค้า หุ้นส่วนธุรกิจและเจ้าหนีข้องบริษัทฯ  โดยบริษัทฯจะปฏิบตัิต่อคู่ค้า
และหุ้นส่วนธุรกิจอย่างเป็นธรรมและปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อก าหนดของสญัญาและ
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  ตลอดจนให้ข้อมลู ทางการเงินท่ีครบถ้วนและถกูต้อง
เหมาะสมแก่เจ้าหนีข้องบริษัทฯ 

5.คู่แข่ง  :         บริษัทฯจะปฏิบตัิต่อคู่แข่งของบริษัทฯ  ตามกรอบของการแข่งขนัอย่างยุติธรรม  มี
จริยธรรม และประกอบธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพ่ือการพฒันาและความก้าวหน้าของ
ตลาด  ซึง่สง่ผลดีตอ่อตุสาหกรรมในภาพรวม 

6.สาธารณชน :  บริษัทฯใส่ใจและให้ความส าคัญกับความปลอดภัยต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม และ
คณุภาพชีวิตของผู้คนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ ด าเนินงานทัง้หมดของบริษัทฯรวมทัง้ 
จดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ   นอกจากนีบ้ริษัทเข้ามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสงัคมท่ีดี 
บริษัทฯมีมาตรการจดัการขยะและของเสียจากการผลิตของบริษัทฯให้มีผลกระทบ
ตอ่ชมุชน  สงัคม  สิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยท่ีสดุ 

7.หน่วยงานรัฐท่ีก ากับดแูลการด าเนินงานของบริษัท  :   บริษัทฯจะปฏิบตัิและควบคมุให้มีการปฏิบตัิ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบท่ีออกโดยหน่วยงานรัฐ
ท่ีก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ทัง้นีบ้ริษัทฯจะจัดให้มีกระบวนการและ
ช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ มีส่วนได้เสียผ่าน  E-mail  ของ
บริษัทฯ  โดยมีผู้ ท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้ รับผิดชอบกลั่นกรองข้อ
ร้องเรียนสง่ให้ผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 

บริษัทฯให้ความส าคญัตอ่การเปิดเผยข้อมูลท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและทัว่ถึงทัง้รายงาน
ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูส าคญัท่ีมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 
โดยได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารตา่งๆ ดงักลา่วเพ่ือให้ผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบข้อมลูอยา่งเท่า
เทียมกนั    โดยบริษัทฯท าการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสารผ่านชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลูตา่งๆ ของตลาด 

หลกัทรัพย์  และผา่นทางเว็ปไซต์ของบริษัทฯ  

เม่ือวนัท่ี  15  สิงหาคม  2561  คณะกรรมการบริษัท  ได้ประกาศนโยบายการส่ือสารและ 

เปิดเผยข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบตัติอ่ไป  มีรายละเอียดดงันี ้

1.  หลกัการในการเปิดเผยข้อมลู 

 1.1  ข้อมลูท่ีเปิดเผยได้ 

 1.2  ข้อมลูท่ีห้ามเปิดเผย 

2.  แนวปฏิบตัใินการเปิดเผยข้อมลู 

 2.1  ข้อมลูท่ีได้เปิดเผยสูส่าธารณชนแล้ว 

 2.2  การเปิดเผยข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั 

 2.3  การสง่หรือการอ้างถึงบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 

 2.4  การจดัการกบัขา่วลือ 

 2.5  ชว่งเวลาไมใ่ห้ขา่ว 

3.  รายละเอียดอ่ืนๆ   
 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบตัติอ่ไป 

 

นอกจากนี ้ บริษัทฯมีการก าหนดนโยบายในการเปิดเผยข้อมลูไว้  ดงันี ้

1. บริษัทฯจะเปิดเผยข้อมลูท่ีส าคญัของบริษัทฯอย่างถกูต้อง  ครบถ้วน และโปร่งใส  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น 
หรือนกัลงทนุได้มีข้อมลูประกอบการพิจารณา และเพียงพอตอ่การตดัสินใจ 

2. บริษัทฯตระหนกัถึงความรับผิดชอบตอ่รายงานข้อมลู ข่าวสาร งบการเงินท่ีมีข้อมลูท่ีถกูต้องและ
สมเหตผุล  ส าหรับงบการเงินของบริษัทฯนัน้จะถูกจดัขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  
โดยมีการเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ   

3. บริษัทฯจะจัดให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯเพ่ือท าหน้าท่ีติดต่อส่ือสาร  และให้ข้อมูล
ตา่งๆกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย และสถานบนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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4.    นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด  (Whistle  Blowing) บริษัทฯได้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท าผิดไว้ในข้อ  5  ของนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ดงันี ้ “ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้
มีระบบและชอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งปลอดภยัและ
มีประสิทธิภาพ”  

  5.  ชอ่งทางการติดตอ่กบักรรมการผู้จดัการของผู้ มีสว่นได้เสีย 

ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส,ขอ/ให้ข้อมลู หรือร้องเรียน 

ผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ บคุคลภายนอก,นกัลงทนุ,ลกูค้า,สว่นราชการ,ชมุชน 

สง่ถึง 
(1.)   ด้านการทจุริต คอร์รัปชัน่ 

      1.1 รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
         นายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์ 

               E-mail : chaiwat@kst-hatyai.com 

                 ไปรษณีย์ : รักษาการกรรมการผู้จดัการ บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 
                                 4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหมอ่ม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

   1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

          ดร.สรุพล  อารีย์กลุ 

                                 E-mail : surapon.ar@gmail.com 

                                 ไปรษณีย์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั(มหาชน)   
                                  4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหมอ่ม อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา 90310 

 1.3 เลขานกุารบริษัท  
                            นางสาวจิรภา  ลีลาส าราญ                        
 E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com 

                                   โทร : 074-222333 ตอ่ 8115 

                                   ไปรษณีย์ : 4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหมอ่ม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

 1.4 ส านกังานตรวจสอบภายใน 

 บริษัท เจพี ทิพ ออดทิ จ ากดั 

 โทร. : 02-9322990 

                                   ไปรษณีย์ : 304/9 ซอยลาดพร้าว 87 (จนัทราสขุ) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าสณุสิงส์ 

                                   เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                  
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 1.5 ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

                                  นายอดิศร  กลิ่นพิกลุ 

                                  E-mail : adisorn.kl@kst-hatyai.com 

                             โทร. : 074-222333 ตอ่ 8369 

                            ไปรษณีย์ : 4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา 90310 

 (2.) ด้านสิ่งแวดล้อม -> คณะท างาน CSR 

       นางสดุารัตน์  เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตัิ 
                               โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 1104 

                               E-mail : sudarat.la@kst-hatyai.com 

                             ไปรษณีย์ : คณะท างาน CSR บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  
                                               4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหมอ่ม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310  

 (3.) ด้านการลงทนุ -> นกัลงทนุสมัพนัธ์ 

     นางสาวจิรภา  ลีลาส าราญ 

          โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 8115 

            E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com 

                     ไปรษณีย์ : นกัลงทนุสมัพนัธ์ บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 
                        4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310 

(4.) ด้านการตลาด -> ผู้จดัการฝ่ายขาย 

     นางสาวธนวรรณ  รังสิตเสถียร 
           โทรศพัท์ : 074-222333 ตอ่ 1201 

           E-mail : thanawan.ra@kst-hatyai.com 

            ไปรษณีย์ : หวัหน้าฝ่ายขาย บริษัท ห้องเย็นโชตวิฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน)  
                                                 4/2 หมูท่ี่ 3 ถ.สายเอเซีย 43 ต.นาหมอ่ม อ.นาหมอ่ม จ.สงขลา 90310 
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ช่องทางการตดิต่อข้างต้นซึ่งบริษัทเผยแพร่ไว้ใน Website ของบริษัท www.kst-hatyai.com 

                      
   (6.) บริษัทฯ ได้ส่ือสารข้อมลูของบริษัทฯ ผา่นการจดัท าจดหมายข่าวถึงตลาดหลกัทรัพย์แหง่ 

  ประเทศไทยตามวาระโอกาส  เชน่   
 6.1  รายงานให้ทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ ประจ าไตรมาส  และประจ าปี    
       ภายในระยะเวลา 45 วนัหลงัสิน้สดุไตรมาส 

 6.2  สง่ขา่วถึงผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบถึง  สิทธิ, หลกัการ, วิธีการ 

 -  สง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 -  เสนอวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

 -  เสนอรายช่ือบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการ 

   (7.) บริษัทมีเว็บไซด์ท่ีน าเสนอข้อมลูท่ีทนัสมยั  เพ่ือให้ข้อมลูส าหรับนกัลงทนุพิจารณา 

     ประกอบการลงทนุดงัตอ่ไปนี ้

7.1 งบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส  และงบการเงินประจ าปีลา่สดุ 

7.2 โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7.3 โครงสร้างองค์กร 
7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการและผู้บริหาร 

7.5 ข้อบงัคบับริษัท 

 

 6.   การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
  ในระหวา่งปี  2563  มีรายละเอียดการเปล่ียนแปลงดงันี ้(โดยสรุปปรากฏวา่ไมมี่การเปล่ียนแปลง) 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืหุ้นบริษัทฯ  ของกรรมการและผู้บริหาร  ของบริษัท  ในปี  2563 
ข้อมูล  ณ  วนัที่  31  ธันวาคม  2563 

    ล าดบั 

       ที่ 
รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนหุ้นที ่

ถือ ณ วนัที่ 
31  ธันวาคม 

2562 

จ านวนหุ้นที ่
ถือ ณ วนัที่ 
31  ธันวาคม 

2563 

จ านวนหุ้นที ่
เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมขึน้ / ลดลง 
ในปี 2563 

สดัสว่นการ 
ถือหุ้นใน 

บริษัท (%) 

1 คณุเจริญศรี  เจริญกลุ ประธานกรรมการ 91,540 91,540 - 1.221 

2 คณุเจริญ  เหลา่เทพพิทกัษ์ รองประธานกรรมการ 584,400 584,400 - 7.792 

3 คณุสมนึก  โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ 95,100 95,100 - 1.268 

4 Mrs.H’ng  Cheow  Nai กรรมการ - - - - 

5 Mr.H’ng  Chaie  Chin กรรมการ - - - - 

6 คณุเจริญพร  โชติวฒันะพนัธุ์ กรรมการ 108,000 108,000 - 1.440 

7 คณุชยัวชัร์    เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ  และรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ 

- - - - 

8 คณุเฉลิม  เหลา่เทพพิทกัษ์ กรรมการ 525,960 525,960 - 7.013 

9 ดร.สรุพล   อารีย์กลุ กรรมการอิสระ - - - - 
10 คณุปรีชา   สนัติธรรมารักษ์ กรรมการอิสระ - - - - 
11 คณุสวุฒัน์  โรจนกิจ กรรมการอิสระ - - - - 
12 ดร.พิษณ ุ   บญุนวล กรรมการอิสระ - - - - 

 

 

9.7.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

9.7.5.1  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

         โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 

         โดยคณะกรรมการชดุยอ่ย มีทัง้หมด 4 ชดุ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

       1.คณะกรรมการบริษัท 

 

 2.คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

                   2.2 คณะกรรมการบริหาร 
 2.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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คณะกรรมการข้างต้นนี ้ คณะกรรมการบริษัท  ได้มีมตอินมุตั ิ และก าหนดขอบเขต  อ านาจหน้าท่ี
วาระการด ารงต าแหน่ง   การทบทวนและการประเมินผล  ไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละ
คณะ  ซึง่บริษัทเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัท  www.kst-hatyai.com 

 

 1.  คณะกรรมการบริษัท  ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัท  จ านวนอยา่งน้อย  5  คน  และ 

กรรมการบริษัทไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด  จะต้องมี ถ่ินท่ีอยู่ ใน
ราชอาณาจักร  และประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดแตต้่องไมน้่อยกวา่ 3 คน 

 2.   คณะกรรมการชดุยอ่ย 

 2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ  (Audit  Committee)  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย
สามท่าน  และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่าน  มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือ
การเงิน 

  รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ            ต าแหนง่ 
1.ดร.สรุพล   อารีย์กลุ    ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

 2.นายสวุฒัน์ โรจนกิจ    กรรมการ/กรรมการอิสระ   

 3.ดร.พิษณ ุ  บญุนวล    กรรมการ/กรรมการอิสระ 

 4.นายพิชยั  ลิม้รสเจริญ   กรรมการ/กรรมการอิสระ 

หมายเหต ุ   มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงินของบริษัท 

       ก าหนดการประชมุอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.    สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและครบถ้วน (accuracy and   
    completeness) 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal  control)  และระบบการตรวจสอบภายใน  
(Internal  audit)  ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล   

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้โยกย้าย  เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน  

**
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5. พิจารณา  คดัเลือก เสนอแตง่ตัง้และเลิกจ้าง  บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัท  และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักล่าว  รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละครัง้ 

6. พิจาณารายการเก่ียวโยงกนั  หรือ รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่า
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  รายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
กิจการบริษัท 

7. สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ของกิจการบริษัทตามโครงการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต 

8. สอบทานการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  โดยจะต้องมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ี
ป้องกันความเส่ียงด้านการคอร์รัปชั่นอย่างเพียงพอ    และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติต่อ
คณะกรรมการบริษัท  พร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่นัน้ 

9. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบก ากบัดแูลการควบคมุภายใน  การจดัท ารายงานทางการเงิน  และ
กระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  ซึ่งรายงาน
ดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้

. ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง  ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 

. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ข้อก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

. ความเห็นเก่ียวกบัรายงานการสอบทานบริหารความเส่ียง  

. จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่
ละทา่น 

. ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎ
บตัร (charter) 

. รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ  ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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11. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive   Committee)  ซึง่จะประกอบด้วยกรรมการบริษัทและ 
ผู้บริหารท่ีมีส่วนก่ียวข้องกบัการบริหารงานประจ าและหรือกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัท 
โดยมีจ านวนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและ ประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 3 คนโดย 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แตง่ตัง้ 

 

รายนามคณะกรรมการบริหาร            ต าแหน่ง 

1.นางสาวเจริญขวญั  โชตวิฒันะพนัธุ์                       ประธานกรรมการ 
2.นายชยัวชัร์  เหลา่เทพพิทกัษ์                     รักษาการกรรมการผู้จดัการ/กรรมการบริษัท 

3.นางสาวเจริญพร  โชตวิฒันะพนัธุ์                       รองกรรมการผู้จดัการสว่นการเงินและบญัชี/กรรมการ/ 
  กรรมการบริษัท        
4.นายเฉลิม  เหลา่เทพพกัษ์                        รองกรรมการผู้จดัการสว่นการตลาด/กรรมการ/ 
                                                                               กรรมการบริษัท    
5.นายณฐชาติ  เหลา่เทพพิทกัษ์                     รองกรรมการผู้จดัการสายงานวางแผนและพฒันาธุรกิจ/ 
                                                                               กรรมการ 
6.นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์  ประวตั ิ        รองกรรมการผู้จดัการสว่นส านกังาน/กรรมการ 
                           

ก าหนดการประชมุ : เป็นประจ าทกุเดือน 

 

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

             1. ก าหนดนโยบายเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน งบประมาณประจ าปีและอ านาจ การ
บริหารงานตา่งๆ  ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิ                                                                                                                                  
              2.  ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลมุทัง้เร่ืองการคดัเลือก 
การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างหนกังานของบริษัทท่ีเป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดบัสูง โดยอาจ      
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือผู้ บริหารระดบัสูงของบริษัทเป็นผู้ มีอ านาจแทนบริษัทท่ีจะลงนาม        
ในสญัญาจ้างแรงงาน 

 3. พิจารณาอนุมตัิในเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทหรือน าเสนอคณะกรรมการ
บริษัท  เพ่ือพิจารณาอนมุตัใินเร่ืองท่ีมีผลตอ่การเปล่ียนแปลงอยา่งส าคญัแก่บริษัท 

 4. พิจารณาอนมุตักิารใช้จ่ายเงินเพ่ือการลงทนุ การจดัท าธุรกรรมทางการเงินกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือการ
เปิดบญัชี กู้ ยืม จ าน า ค า้ประกนั และการอ่ืนใด รวมถึงการซือ้ขายจดทะเบียนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือการท าธุรกรรม    
ตามปกตขิองบริษัท ภายใต้อ านาจวงเงินท่ีได้ก าหนดไว้ 
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 5. พิจารณามอบหมายให้บคุคลหนึง่มีอ านาจในการลงนามในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเบิกจ่ายรายการ  
ทางการเงินในแตล่ะรายการ รวมถึงก าหนดวงเงินอนมุตัใินการเบกิจ่าย แตล่ะครัง้ตามอ านาจหน้าท่ีท่ี ก าหนด 

 6. ศึกษาความเป็นไปได้ส าหรับโครงการใหม่ๆ และมีอ านาจพิจารณาอนุมัติเข้าร่วมประมูลงานต่างๆ
ตลอดจน  เข้าด าเนินงานโครงการต่างๆ   ตามท่ีเห็นสมควร รวมถึงการท านิติกรมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงักล่าวจน
เสร็จการ 
 7. ก ากบัดแูลและอนมุตัิเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทและอาจแตง่ตัง้หรือมอบหมายให้บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริหารตามท่ีเห็นสมควรได้ และ        
คณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขอ านาจนัน้ๆ  ได้ 

 8. พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทท่ีเสนอคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนของบริษัทท่ีจะเป็นผู้พิจารณา
กลัน่กรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง 
 9. ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

 2.3  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ( Risk  Management Committee ) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ 
  บริษัทฯ  และผู้บริหารอยา่งน้อยสามคนมีก าหนดการประชมุ  อยา่งน้อยปีละ  2 ครัง้ 

 

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

             1.จดัท านโยบายบริหารความเส่ียงและการวางกรอบการบริหารความเส่ียงต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือขออนมุตัิ 
              2. ก าหนดแผนการจดัการความเส่ียงและกระบวนการบริหารความเส่ียงทัว่ทัง้องค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบตัใินสว่นงานตา่งๆ ตามความรับผิดชอบ 

3.ก าหนดวงเงินหรือประเภทของกิจการตามความเส่ียงเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุตัเิป็น 

เกณฑ์ในการปฏิบตังิาน ในสถานการณ์ตามความเส่ียงแตล่ะประเภท 

 4.ก ากบัดแูลให้มัน่ใจว่ามาตรการดงักล่าวมีการส่ือสารอย่างทัว่ถึง และพนกังานได้ปฏิบตัิตามมาตรการ
เหลา่นัน้ 

5.จดัให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งเป็นระบบและตอ่เน่ือง เพ่ือให้มัน่ใจ 

วา่การส ารวจความเส่ียงได้ครอบคลมุทกุขัน้ตอนของการด าเนินธุรกิจและสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
ท่ีดี 

6.สนบัสนนุและพฒันาการบริหารความเส่ียงให้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ืองทัว่ทัง้องค์กร 
 7.ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งครอบคลมุถึงการด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
ความเส่ียงประเภทตา่งๆ ท่ีส าคญัของบริษัท 
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 2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (Nomination and Remuneration  Committee : NRC)  
ซึง่ประกอบด้วยกรรมการบริษัทและหรือผู้บริหารอย่างน้อยสามคน  โดยจะต้องมีกรรมการสรรหาฯ ท่ีเป็น
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่  คือมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการสรรหาฯทัง้หมด  และมีกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการ  มีรายนามคณะกรรมการ  ดงันี ้

 

 

  ต าแหน่ง  
1.นายสวุฒัน์ โรจนกิจ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2.นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์  ประวตัิ    กรรมการ/ผู้บริหาร  

3.นายพิชยั ลิม้รสเจริญ กรรมการ/กรรมการอิสระ  

 

  รวมกรรมการทัง้สิน้ 3 ทา่น 

   ก าหนดการประชมุ อยา่งน้อย ปีละ 1 ครัง้ 
            
 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทโดยมีขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. การสรรหา 

1.1 ก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชดุย่อย กรรมการผู้จดัการ   
และกรรมการผู้ บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาความ
เหมาะสม ทัง้ในเร่ืองของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาด  
ประเภท และความซบัซ้อนของธุรกิจ ก าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการ เพ่ือเสนอตอ่   
 คณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนมุตัติอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

1.2 พิจารณาสรรหา คดัเลือก  และเสนอบคุคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  กรรมการ
ชุดย่อย   กรรมการผู้ จัดการและกรรมการผู้ บริหาร หรือผู้ มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยและ      
บริษัทร่วมท่ีครบวาระและ/หรือ มีต าแหนง่วา่งลง  และ/หรือแตง่ตัง้เพิ่ม 

1.3 ปฏิบตักิารอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

1.4 ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหนง่และความตอ่เน่ืองในการบริหารท่ีเหมาะสม
ส าหรับต าแหนง่กรรมการผู้จดัการ เป็นประจ าทกุปีและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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2. การพจิารณาค่าตอบแทน 

2.1 จัดท าหลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ
ผู้จดัการ  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วแต่
กรณี 

2.2 พิจารณาคา่ตอบแทนท่ีจ าเป็นและเหมาะสมทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและมิใชต่วัเงินของกรรมการบริษัท และ
กรรมการชดุย่อย เป็นรายบคุคล โดยการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย  

และกรรมการผู้จดัการ  ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ผลงาน และ
เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจท่ีคล้ายคลึงกัน และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพ่ือ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิ 

2.3 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าท่ีให้ค าชีแ้จง ตอบค าถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษัทในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2.4 รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุ
ยอ่ย ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (56-

1) และรายงานประจ าปี ของบริษัท 

2.5 ปฏิบตัิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการพิจารณาค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดย
ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาคา่ตอบแทน ให้บรรลตุามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
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9.7.5.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

      - คณะกรรมการบริษัทฯต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้ก าหนดไว้ตามขอบเขต อ านาจหน้าท่ี  
ภายใต้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และก ากับดแูลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม นโยบายการก ากับดูแล  ติดตามการ
ด าเนินงานตาม วิสยัทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์  เปา้หมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯตลอดจนก ากับ
ดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการ และความมัน่คงสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 -คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้บริษัทฯมีระบบการควบคมุภายใน การตรวจสอบภายใน และ
มาตรการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล รวมทัง้มีการติดตามการด าเนินการในเร่ืองดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ     
ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 -ในด้านการป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
ขัน้ตอนการอนุมัติรายการท่ีเก่ียวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือป้องกันไม่ให้กรรมการ  ผู้ บริหารและ
ผู้ เก่ียวข้องน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนดงันี ้

 

รายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 
และได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครัง้ รวมทัง้มีการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์  
โดยราคาและเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด 
มูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตผุล/ความจ าเป็นไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ าปี หรือรายงานประจ าปี   นอกจากนี ้
รายการท่ีมีการเก่ียวโยงกันจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานความเห็นให้
คณะกรรมการบริษัททราบตอ่ไป 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

 -คณะกรรมการมีก าหนดประชุมโดยปกติเป็นประจ าทุก  3  เดือน   และมีการประชุมพิเศษเพิ่ม         
ตามความจ าเป็นโดยมีการก าหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และจะมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น
ประจ า ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯได้จดัหนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารก่อนการประชมุ
ลว่งหน้า 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ปกตกิารประชมุแตล่ะ
ครัง้จะใช้เวลาประมาณ 1- 1.5 ชม.   ทัง้นีไ้ด้มีการจดบนัทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร จดัเก็บรายงานการ
ประชมุท่ีผา่นการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบ 

ในปี 2563 ได้มีการจดัการประชมุกรรมการ  ดงัตอ่ไปนี ้
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ปี 2563 
ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการ

บริษัท 

การประชมุ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

1 27 กมุภาพนัธ์ 2563 26 กมุภาพนัธ์ 2563 18 กมุภาพนัธ์ 2563 

2 1  เมษายน  2563 13 พฤษภาคม 2563  

3 14 พฤษภาคม 2563 13 สิงหาคม  2563  

4 22  มิถนุายน  2563 11 พฤศจิกายน 2563  

5 14 สิงหาคม  2563   

6 12 พฤศจิกายน 2563   

 

ในปี 2563 ได้มีการก าหนดตารางการประชมุกรรมการประจ าปี 2564 เป็นการลว่งหน้า (ตารางการ
ประชมุนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงได้) โดยไมร่วมการประชมุในวาระพิเศษ ดงันี  ้

ปี 2564 
ครัง้ท่ี การประชมุคณะกรรมการ

บริษัท 

การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน 

 

1 28  มกราคม  2564 25  มกราคม 2564   (วาระพิเศษ) 25  มกราคม  2564 

2 25  กมุภาพนัธ์  2564 25 กมุภาพนัธ์ 2564 (วาระพิเศษ)  

  25 กมุภาพนัธ์ 2564  

3 14  พฤษภาคม  2564 13 พฤษภาคม 2564  

4 13  สิงหาคม  2564 11 สิงหาคม  2564  

5 15  พฤศจิกายน  2564 12 พฤศจิกายน 2564  

6 24  ธนัวาคม  2564   
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คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี ้

 

           1. บริหารกิจการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือแนว
ปฏิบตัสิ าคญั  4 ประการ  คือ 

 1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงัและรอบคอบ (Duty of Care) 

1.1.1 การปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) 
1.1.2 การปฏิบตัติามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มตคิณะกรรมการบริษัท และ  
             มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) 
1.1.3 การเปิดเผยข้อมลูตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้  และทนัเวลา  
            (Duty of Disclosure) 

2. ก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ  ในเร่ืองจ านวนกรรมการ  สดัส่วนกรรมการอิสระ
รวมทัง้คณุสมบตัท่ีิหลากหลาย  เพ่ือให้เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3. ก าหนดวิสัยทัศน์  กลยุทธ์  นโยบาย และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีการ
ทบทวนและอนมุตัปิระจ าทกุปี 

4. พิจารณาแผนหลักในการด าเนินงาน  งบประมาณ  เป้าหมายและนโยบายการด าเนินธุรกิจ
ตลอดจนพฒันาขีดความสามารถของบริษัทให้แขง่ขนัได้ในระดบัสากล 

5. ติดตามดแูลให้มีการน ากลยทุธ์ของบริษัทไปปฏิบตัิ  และติดตามการวดัผลการด าเนินงานทัง้ใน
ระดบักลุม่ธุรกิจและระดบับริษัท โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ  รวมทัง้ให้นโยบาย
เพ่ือการพฒันาและปรับปรุงการด าเนินงานของธุรกิจ โดยค านึงถึงความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพฒันาบคุลากรของบริษัท 

6. จดัการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท 
และมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังรอบคอบ ซ่ือสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและเป็นธรรมตอ่ผู้ เก่ียวข้อง 

7. ก ากับดูแลและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมท่ีก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัท ควบคู่กับการสร้าง
คณุประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายตามหลกัการความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
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8. ก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภัย 
ของระบบเทคโลยีสารสนเทศ 

9. ก าหนดนโยบายบริหารความเส่ียง และก ากับดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผล  
รวมทัง้มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และเม่ือระดบัความเส่ียงมีก าร
เปล่ียนแปลง 

10. ก าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  ทัง้ทางตรงและทางอ้อมเพ่ือใช้เป็นแนวทาง      
ในการยดึถือและน าไปปฏิบตัทิัว่ทัง้องค์กร 

11. ก ากบัดแูลตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และพฒันาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดบั
สากลเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ  ติดตามให้มีการปฏิบตัิ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิตามหลักการ
ก ากบัดแูละกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

12. ส่งเสริมให้พนกังานทุกระดบัได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ให้มีจิตส านึกในจริยธรรม
และคณุธรรม และปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของบริษัท พร้อมทัง้
ก ากับดแูลให้มีระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงด้านการทุจริต
และการใช้อ านาจอยา่งไมถ่กูต้อง รวมทัง้ปอ้งกนัการกระท าผิดกฎหมาย 

13. ติดตามดแูลสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหนีร้วมทัง้แผนหรือกลไกใน
การ แก้ไขหากเกิดปัญหา 

14. ก ากับดแูลให้ระบบการจดัท ารายงานทางเงินและการเปิดเผยข้อส าคญัต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ 
ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง 

15. ดแูลให้มัน่ใจว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้รายใหญ่ รายยอ่ยและผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย อยา่งเป็นธรรมและโปร่งใส ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการ
และช่องทางในการรับและจดัการกบัข้อร้องเรียนของผู้ ท่ีประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้ มีส่วนได้เสียทกุฝ่ายอยา่งมี
ประสิทธิผล และเปิดโอกาสให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ ติดต่อ/ร้องเรียนในเร่ืองท่ีอาจเป็นปัญหากับ
คณะกรรมการได้โดยตรง 
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16. พิจารณาแผนพฒันากรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู  และแผนสืบทอดกรรมการผู้จดัการ 
และก ากบัดแูลให้มี การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็น
ประจ าทุกปี และมีระบบการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสูงท่ีรอบคอบ 
โปร่งใส สอดคล้องกบัความรับผิดชอบ และผลการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดแรงจงูใจทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  

17. ประเมินผลการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการประเมินผล
การปฏิบตัิงานเป็น 3 แบบ คือประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมิน
ตนเองเป็นรายบคุคล (Self-Assessment) และประเมินผลการปฏิบตังิานของประธาน กรรมการ รวมทัง้ตดิตามผล 

18. การประเมินของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ จัดการ เพ่ือ 
พิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีของ กรรมการบริษัท
กรรมการชดุยอ่ยเป็นประจ าสม ่าเสมอ 

19. ก ากบัดแูลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตัง้บคุคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท  กรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้จดัการ อยา่งเหมาะสม 

20. อทุิศเวลาในการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชุม  
ผู้ ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ ประธาน
กรรมการหรือเลขานกุารคณะกรรมการบริษัททราบลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

21. ติดตามดแูลและจดัการความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างบริษัทกบัฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น ก ากบัดแูลให้มีการปอ้งกนัการใช้ประโยชน์อนัมิควรในทรัพย์สินของบริษัท  และ
การท าธุรกรรมกบัผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวโยงกบับริษัท ในลกัษณะท่ีไมส่มควร 

22. พฒันาความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ตอ่เน่ือง   

23. คณะกรรมการควรจัดสรร จัดการดแูลให้มีการจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล โดยค านึงถึงผลกระทบและการพฒันาทรัพยากรตลอดสาย  Value chain เพ่ือให้สามารถบรรลุ
วตัถประสงค์และเป้าหมายหลกัได้อย่างยัง่ยืนในการปฏิบตัิหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทอาจขอค าปรึกษาจากท่ี
ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญ ในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
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  9.7.5.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ 

                                 1.พิจารณาก าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท และดแูลให้กรรมการบริษัทได้รับ
ข้อมลูอยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และทนัเวลาก่อนการประชมุ เพ่ือให้กรรมการบริษัทสามารถตดัสินใจได้อย่าง
เหมาะสม 

2.เป็นผู้น าของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

2.1ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบงัคบัของบริษัท และ
กฎหมาย 

2.2จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ และสง่เสริมให้กรรมการบริษัททกุคนอภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ และใช้ดลุยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผู้
มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายอยา่งครบถ้วน 

2.3สรุปมตท่ีิประชมุและสิ่งท่ีจะต้องด าเนินการตอ่ไปอยา่งชดัเจน 

3.เป็นผู้ น าในการประชุมผู้ ถือหุ้ นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และ
กฎหมายโดยจดัสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทัง้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกนัและดแูล
ให้มีการตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

4.สนบัสนุนและเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบตัิตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
ของบริษัท 

5.เสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ และสนบัสนุน
การปฏิบตัหิน้าท่ีของกรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการตามนโยบายของบริษัท 

6.ก ากับดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ 

7.ก ากบัดแูลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบท่ีเหมาะสม 

ก ากบัดแูลให้การปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชดุย่อยชดุ
ตา่ง ๆและกรรมการบริษัทแตล่ะคน เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
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 9.7.5.4 อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 
 

                               คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตัิเร่ืองตา่ง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าท่ีท่ีกาหนดโดย
กฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัท กฎบตัรคณะกรรมการบริษัท และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและ
ทบทวนวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ในการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน นโยบายในการบริหารความเส่ียง แผน
งบประมาณและแผนธุรกิจประจ าปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การก าหนดเป้าหมายท่ีต้องการของผลของการ
ด าเนินงาน การตดิตามและประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ และการดแูลงบลงทนุ  

(Capital Budget) รายการระหว่างกันท่ีสาคญั การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน  
(ถ้ามี) 

 

 9.7.5.5 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ 

 

                  บริษัท ฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่าย
จดัการอยา่งชดัเจนตามคูมื่ออ านาจด าเนินการของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท าหน้าท่ีในการก าหนดนโยบายและ
ก ากบัดแูลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการในระดบันโยบาย ขณะท่ีฝ่ายจดัการท าหน้าท่ีบริหารงานในด้านตา่ง ๆ ให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีกาหนด ดงันัน้ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทัง้ 
สองต าแหนง่ต้องผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ได้บคุคลท่ีมีความเหมาะสมท่ีสดุ นอกจากนัน้ 

คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้ ก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้ บริหารระดับสูง และมีการทบทวนแผน
ดงักลา่วเป็นประจ าทกุปี โดยมีการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าประชมุ 

ในวาระดงักล่าว  ประธานกรรมการไม่ได้เป็ นกรรมการท่ีเป็ นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
บริษัทฯ ตลอดจนไม่มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  เพ่ือให้แบ่งแยกหน้าท่ีระหว่างการก ากับดูแลเชิงนโยบายใน
ภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน ส าหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้
ด าเนินงานภายใต้นโยบายตา่ง ๆ ท่ีก าหนดไว้ รับผิดชอบผลการด าเนินงานโดยรวม ควบคมุคา่ใช้จา่ยและงบลงทนุ
ตามขอบเขตท่ีคณะกรรมการอนมุตัใินแผนงานประจาปี ด าเนินการตามนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบคุคล แก้ไข
ปัญหาหรือความขดัแย้งท่ีมีผลกระทบตอ่องค์กร และด ารงไว้ซึง่การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอ่ผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
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บทบาทหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ : 
1.   รับผิดชอบงานด้านการน าทีมฝ่ายจดัการปฎิบตัิตามนโยบาย วิสยัทศัน์ และเปา้หมายหลกัของบริษัทฯ 

ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เน่ือง 
2. รับผิดชอบด้านการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัท ฯให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

3. บริหารการตลาดให้เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า 

4. บริหารงบประมาณตามแผนงบประมาณประจ าปีพิจารณาอนมุตัคิา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ตามแผนงบประมาณ
ท่ีก าหนด 

 

 9.7.5.6 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท 

 

 จ านวนปี ท่ีด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัทข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดจ านวนปีท่ีด ารง
ต าแหน่งในแตล่ะวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจากดั  พ.ศ. 2535 โดยในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี กรรมการบริษัทต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ถ้าจ านวนกรรมการแบง่ออก
ให้ตรงเป็น 3 สว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 ทัง้นี ้ก้รรมการบริษัทท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
นัน้ให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ ออกจากต าแหน่งก่อนซึ่งปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้จ านวน 10 คน จงึมีกรรมการท่ีออกจากตาแหนง่ตามวาระปีละ 4 คน อยา่งไรก็ตามกรรมการบริษัท
ท่ีออกไปนัน้ อาจได้รับเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ได้อีก 

 

 9.7.5.7 นโยบายการด ารงต าแหน่งในสถาบันภายนอกบริษัทฯของกรรมการบริษัทและ
ผู้บริหารระดับสูงการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการก าหนดจ านวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการ
บริษัทจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สงูสดุในการท่ีกรรมการบริษัทสามารถอทุิศเวลา
ส าหรับการปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัท
ด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบตัิตามนโยบายนีอ้ย่าง
เคร่งครัด ไม่มีกรรมการคนใดด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 5 บริษัท นอกจากนีบ้ริษัทมีแนวปฏิบตัิใน
กรณีกรรมการผู้ จัดการจะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน โดยจะมีการเสนอเร่ืองการด ารงต าแหน่งใน
บริษัทอ่ืนเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 
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 นโยบายและแนวปฏิบัตกิารเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูง 
 

 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการผู้จดัการและฝ่ายจดัการของบริษัทสามารถเป็น
กรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีไมใ่ชบ่ริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัทท างานในสถาบนัภายนอกได้ใน 2 

กรณี ดงันี ้

 (1)  การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึง่ไมไ่ด้ตัง้ขึน้ เพ่ือผลประโยชน์ของพรรคการเมือง 
และเป็นการให้ความชว่ยเหลือแก่ทางราชการซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 

 (2) การเ ข้า ร่วมเป็นกรรมการในอง ค์กรของเอกชนท่ีตัง้ขึ น้ เ พ่ื อประโยชน์ส่วนรวม  เช่น                        
สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั  หอการค้าจงัหวดั สมาคมการจดัการธุรกิจจงัหวดั ฯลฯ 

 

         ทัง้นีใ้ห้กรรมการผู้ จดัการเสนอขออนมุตัิการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนหรือสถาบนั
ภายนอกจากคณะกรรมการบริษัทและในกรณีของพนักงานจดัการให้เสนอขออนุมตัิตามอ านาจด าเนินการของ
บริษัท โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทท่ีมุ่งให้พนกังานทุ่มเทและตัง้ใจท างาน ตลอดจนอทุิศเวลาการ
ท างานให้กบับริษัทอย่างเต็มท่ีรวมทัง้ปฏิบตัิตามแนวจรรยาบรรณเร่ืองความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทท่ี
พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  อนึ่งการ
พิจารณาอนุมตัิให้พนกังานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัทท างานให้กับสถาบนั/บริษัทภายนอก เป็นดลุย-
พินิจของบริษัทท่ีจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป ซึ่งบริษัทได้ส่ือสารให้พนกังานจดัการท่ีเก่ียวข้อง
ทราบโดยทัว่ถึงกนัด้วยแล้ว 

 

 9.7.5.8 การประเมินผลการปฏิบัตงิานและการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ของกรรมการบริษัทฯ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
 

              คณะกรรมการบริษัท  ก าหนดนโยบายการประเมิน ผลการปฎิบัติงานตนเองของ
คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ  เป็นประจ าทกุปี  ปีละ  1  ครัง้ 
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 หัวข้อที่ใช้ในการประเมิน 

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  มีหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้

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

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ  มีหวัข้อการประเมินดงัตอ่ไปนี ้

2.1  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ 
 2.2  การประชมุคณะกรรมการชดุยอ่ย 

 2.3  บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดุย่อย  
 3. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  มีหวัข้อการประเมินดงันี  ้

3.1 ความโดดเดน่ในการใช้ความรู้ความสามารถ  
3.2 การเอาใจใสต่อ่หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

3.3 ความพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ีและการอทุิศเวลาให้กบัคณะกรรมการ 
3.4 การมีวิสยัทศัน์ในการสร้างมลูคา่เพิ่มแก่กิจการในระยะยาว 

3.5 ความเป็นอิสระ 

 

 กระบวนการประเมินผลการปฏิบตังิาน  ของคณะกรรมการบริษัท,  คณะกรรมการชดุยอ่ยทัง้คณะ, 
คณะกรรมการบริษัทรายบคุคล  มีกระบวนการประเมิน  ดงันี ้

 1.  ภายในเดือนธนัวาคมของปี  เลขานกุารบริษัทฯ  จดัสง่แบบประเมินให้ประธานกรรมการบริษัท,   
  กรรมการบริษทั  และกรรมการชดุยอ่ยทกุคนประเมินตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

 2.  เลขานกุารบริษัทฯ  เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลเสนอตอ่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

  ซึง่จะน าเสนอผลและแนวทางการปรับปรุงกบัท่ีประชมุกรรมการบริษัทตอ่ไป 

 3.  เปิดเผยผลการประเมินไว้ในรายงานประจ าปีแบบ  56-1  ภายในเดือนมีนาคมของปีถดัไป 
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 ผลการประเมินประจ าปี  2563 

 

คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย 

 

ผลประเมินการ
ปฏิบัตงิานของ 
คณะกรรมการทัง้คณะ 

(As a Whole) 

ผลประเมินการ
ปฏิบัตงิานของ 
ตนเอง 
(Self-Assessment) 

1. คณะกรรมการบริษัท  เกณฑ์”ดี” เกณฑ์”ดี” 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ เกณฑ์”ดีมาก” ไมมี่การประเมิน 

3.คณะกรรมการบริหาร เกณฑ์”ดี” ไมมี่การประเมิน 

4. คณะก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะพิ จ า รณา
ผลตอบแทน 

เกณฑ์”ดีมาก” ไมมี่การประเมิน 

 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

  1.    การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของกรรมการผู้จดัการ  คณะกรรมการบริษัทจดัให้มีแบบ
การประเมินผลการปฏิบตังิานประจ าปี  ของกรรมการผู้จดัการ  ซึง่ประกอบด้วยหวัข้อประเมินดงันี ้

    1.1  ความเป็นผู้น า 

    1.2  การก าหนดกลยทุธ์ 

    1.3  การปฏิบตัิตามกลยทุธ์ 

    1.4  การวางแผนและผลปฏิบตัิทางการเงิน 

    1.5  ความสมัพนัธ์กบัคณะกรรมการ 
    1.6  ความสมัพนัธ์กบัภายนอก 

    1.7  การบริหารงานและความสมัพนัธ์กบับคุลากร 
    1.8  การสืบทอดต าแหน่ง 
    1.9  ความรู้ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ 
    1.10  คณุลกัษณะส่วนตวั 

 

  ผลการประเมินรักษาการกรรมการผู้จัดการ  ซึ่งก าหนดให้เร่ิมการประเมินจากผลงานในปี  2562  
เป็นปีแรกส าหรับผลการประเมินในปี 2563 อยูใ่น เกณฑ์” ดี “ 
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   การฝึกอบรมพัฒนากรรมการของบริษัทฯ 

    -  ในปี  2563  ไม่มีการฝึกอบรมของกรรมการบริษัทฯ เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บริษัทฯจงึงดการเดนิทางไปอบรมของกรรมการตามประกาศของรัฐบาล 

          
 

 9.7.8 การทบทวนการน าหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีหรือ Corporate Governance Code 

ของส านักงานก.ล.ต. ไปปรับใช้ 

 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะท างานก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้พิจารณาการน า
หลักปฏิบตัิตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance 

Code (CG Code) ท่ีออกโดยสานักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้โดยได้
พิจารณาและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผู้ น าขององค์กร (Governing Board) โดยกรรมการทัง้หมด          
ได้พิจารณาหลักปฏิบตัิดงักล่าวโดยละเอียดรอบคอบและเข้าใจถึงประโยชน์และความส าคญัของการน าหลัก
ปฏิบตัติาม CG Code ซึง่เน้นการบรูณาการประเดน็ทางสงัคม สิ่งแวดล้อม และการก ากบัดแูลกิจการ เพ่ือน าไปใช้
สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืนเป็นอยา่งดีประกอบด้วย 8 หมวดหลกัดงันี ้

 หลกัปฏิบตั ิ1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรท่ี
สร้างคณุคา่ให้แก่กิจการอยา่งยัง่ยืน (Establish Clear Roles and Responsibilities of the Board) 

 หลกัปฏิบตั ิ2 ก าหนดวตัถปุระสงค์และเปา้หมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

(Define Objectives thatpromote Sustainable Value Creation) 

 หลกัปฏิบตั ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

 หลกัปฏิบตั ิ4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร (Ensure Effective 

CEO and PeopleManagement) 

 หลกัปฏิบตั ิ5 สง่เสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture 

Innovation andResponsible Business) 

 หลกัปฏิบตั ิ6 ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 

 หลกัปฏิบตั ิ7 รักษาความนา่เช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู (Ensure Disclosure 

and Financial Integrity) 
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 หลกัปฏิบตั ิ8 สนบัสนนุการมีสว่นร่วมและการส่ือสารกบัผู้ ถือหุ้น (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 

       อยา่งไรก็ตามส าหรับหลกัปฏิบตัท่ีิยงัไมเ่หมาะสมส าหรับการดาเนินธุรกิจนัน้ คณะกรรมการ
บริษัทได้มีการพิจารณาก าหนดมาตรการทดแทนท่ีเหมาะสมและได้บนัทกึไว้เป็นสว่นหนึง่ของมตคิณะกรรมการ 
เพ่ือให้มีการพิจารณาทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

 

 9.7.9  การปฏิบัตติามนโยบายการก ากับดูแลกิจการอ่ืนๆ 

 

             ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2562  วนัท่ี  20 ธนัวาคม 2562 วาระท่ี 3 ได้ทบทวนการ
น าหลักการก ากับกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code)

ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.)มาปรับใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสร้างคณุคา่ให้แก่บริษัทอยา่งยัง่ยืน 

 

                พบวา่ในปี2563 ได้ปฏิบตัติามนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตังิานท่ีก าหนดไว้อยา่งครบถ้วน 
เว้นแตใ่นบางเร่ืองท่ียงัไมส่ามารถปฏิบตัติามได้ เน่ืองจากมีวิธีปฏิบตัอ่ืินท่ีท าให้บรรลเุจตนารมณ์ตามหลกัปฏิบตัิ
ได้  โดยมีรายละเอียดหลกัการและเหตผุลค าชีแ้จง ดงัตอ่ไปนี ้

  

หลกัการ/แนวปฏิบตัิท่ีดีของ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ค าชีแ้จงของบริษัท 

หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
1)ประธานกรรมการของบริษัทฯควรเป็นกรรมการ 

       อิสระ 

ประธานกรรมการของบริษัทฯคือ นางเจริญศรี   
เจริญกลุ ซึง่เป็นผู้ ร่วมงานกบัผู้ก่อตัง้ธุรกิจของ   
บริษัทฯและเร่ิมท างานกบับริษัทฯในชว่งแรก  รวมถึง
เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ จงึเป็นผลท าให้ขาดคณุสมบตัขิอง
การเป็นกรรมการอิสระ  ทา่นเป็นผู้ มีประสบการณ์  
ความรู้  ความสามารถ  เป็นบคุคลท่ีกรรมการ, ผู้ ถือ
หุ้นและบริษัทฯ  ให้ความนบัถือและเช่ือมัน่วา่
สามารถควบคมุดแูลกรรมการทกุคนให้มีสว่นร่วมใน
การสง่เสริมให้เกิดวฒันธรรมองค์กรท่ีมีจริยธรรมและ 

การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
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2) กรรมการอิสระไมค่วรด ารงต าแหนง่กรรมการ 
    ของบริษัทฯเกิน 9 ปี 

โดยท่ีกรรมการอิสระทัง้  4  ทา่น  เป็นผู้ มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีความ
ตัง้ใจและทุม่เทให้กบัการท างานอยา่งเตม็
ความสามารถ 

 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 41/2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระ
ทา่นใหม ่1 ทา่น เข้าด ารงต าแหนง่ทดแทนกรรมการ
อิสระซึง่ด ารงต าแหนง่เกิน 9 ปีและครบวาระ 

3) กรรมการของบริษัทฯแตล่ะคนควรเข้าร่วมประชมุ 

    อยา่งสม ่าเสมอ 

   (มากกวา่ร้อยละ 75 จากการประชมุทัง้หมด) 

ปี2563 กรรมการของบริษัทฯมี 2 ท่าน ในจ านวน 12 
ทา่น ท่ีเข้าประชมุต ่ากวา่ 75% ของการประชมุ
ทัง้หมด  เน่ืองจากกรรมการทัง้ 2 ท่าน  มีถ่ินพ านกั
ในตา่งประเทศ  ไมส่ะดวกในการเดนิทางมาร่วม
ประชมุ และเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4)  คณะกรรมการมีกรรมการอิสระท่ีเป็นผู้หญิง 
     อย่างน้อย  1  คน 

บริษัทฯมีจ านวนกรรมการเพียงพอและเหมาะสม 

อยา่งไรก็ตามในอนาคตหากบริษัทฯมีการสรรหา
กรรมการอิสระ บริษัทฯพร้อมและยินดี 

5) คณะกรรมการควรพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
    ก ากบัดแูลกิจการ  CG  

บริษัทฯได้แตง่ตัง้คณะท างานก ากบัดแูลกิจการCG  

ท าหน้าท่ี  ทบทวนหลกัการและแนวทางปฏิบตัติาม
หลกัก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเสนอให้กรรมการ
บริษัทฯ  พิจารณาอนมุตัแิละมอบหมายให้
ผู้ เก่ียวข้องน าไปปฏิบตัิ 

6) บริษัทควรจดัให้มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหาร       
ในการซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัทโดยมีระยะเวลาใน
การใช้สิทธิมากกวา่ 3 ปี ก าหนดราคาใช้สิทธิท่ีสงู
กวา่ราคาตลาด ณ ชว่งเวลาท่ีมีการจดัสรรสิทธิ
รวมถึงไมมี่การกระจกุตวัเกิน 5% 

บริษัทฯอยูร่ะหว่างการศกึษาและพิจารณาตาม
ความเหมาะสม 
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10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

 10.1  นโยบายภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

  คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศ คา่นิยมองค์กร วตัถปุระสงค์ กลยทุธ์และนโยบายการด าเนินงานเม่ือ
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยนโยบายการด าเนินงานข้อท่ี 4 ได้ก าหนดว่า “บริษัทฯบริหารจดัการสิ่งแวดล้อมท่ีได้
มาตรฐานสากล  และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชนในท้องถ่ินอย่างต่อเน่ือง” 
รวมทัง้ บริหารจดัการปัญหาท่ีมีนยัส าคญัในเชิงรุก  และส่งเสริมให้พนกังานและผู้ มีส่วนร่วม มีความตระหนกัถึง
ผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม โดยการอบรม การเรียนรู้ และการน าวิธีปฎิบตัท่ีิเป็นเลิศมาใช้ 

 

            10.1.1    การด าเนินงาน และการจัดท ารายงาน 

   บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมให้เป็นผู้ประกอบการอตุสาหกรรมท่ีสงัคมยอมรับอยา่งยัง่ยืน
ของกรมโรงงาน  กระทรวงอตุสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปี พศ.2555 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อ
สงัคมเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขใหม่เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2556 และได้ด าเนินการ
อย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัโดยคณะท างานพฒันาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างมี
ส่วนร่วม(CSR) ซึ่งบริษัทฯได้มีค าสัง่แต่งตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2555  และต่อมาได้ถือเป็นงานประจ าใน
หน้าท่ีของ งานCSR ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

   ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ งาน CSR จดัการประชาสมัพนัธ์และอบรมพนกังานเก่ียวกบัหลกัการทัง้ 8 
ด้านของ CSR ทบทวนสถานะเร่ิมต้นและด าเนินการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  
โดยเน้นท่ีพนกังานและชุมชนโดยรอบ จากนัน้ได้จดัท าโครงการปรับปรุงโรงอาหารเพ่ือสนองความต้องการของ
พนกังานเป็นโครงการแรกและท าการอบรมพนกังานในหวัข้อต่างๆ  เช่น  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน,  การจดัการ
สิ่งแวดล้อม,  กฏหมายเก่ียวกบัการจดัการสิ่งปฏิกูล,  โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว,  การอนรัุกษ์พลงังานในภาค
ขนส่ง, การจดัการสารเคมีอนัตราย,  การอบรมเชิงปฏิบตัิการกรณีสารเคมีร่ัวไหล,  และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น
แก่พนกังาน  อย่างทัว่ถึง  ในส่วนของการพฒันาชมุชนนัน้ได้ท าการสานเสวนากับชมุชนเพ่ือสอบถามปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนและต่อมาได้ส่งพนกังานเข้าไปสอนการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนบ้านควนจงและไป
ช่วยสร้างสนามฟุตบอลให้หมู่บ้านพรุเมาตามล าดับ จากนัน้ได้จัดท ารายงานเสนอต่อกรมโรงงานกระทรวง
อตุสาหกรรมและได้รับการรับรองจากกระทรวงอตุสาหกรรมอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี 2555 
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  ต่อมาในปี 2556 บริษัทฯได้ด าเนินการโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและ       
เข้าร่วมโครงการองค์กรสร้างสขุ ( Happy Work Place ) กบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสงขลาร่วมกับอีก 22 บริษัท 
ในปี 2557  และได้เป็นตวัอย่างท่ีดีในการตัง้กลุ่มออมทรัพย์จดทะเบียนช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์เค.เอส.ที จ ากัด      
ณ.วนัท่ี 31ธันวาคม 2563 มีสมาชิก  182  คน โดยมีทุนเรือนหุ้ นประมาณ  24 ล้านบาทและได้รับการประเมิน    
จากกรมสง่เสริมสหกรณ์และผู้สอบบญัชี  ประจ าปี  2563  ดงันี ้

  -  ผลการจดัระดบัมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้คะแนนสงูสดุ  คือ  ดีเลิศ 

  -  ผลการจดัระดบัชัน้สหกรณ์  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ได้คะแนนสงูสดุ  คือ  ชัน้ 1 

  -  ผลการประเมินชัน้คณุภาพการควบคมุภายในปีพ.ศ.  2563  ได้คะแนนสงูสดุ  คือ  ดีมาก 

 10.1.3 การด าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ  CSR 

 ตลอดระยะเวลาการด าเนินการท่ีผา่นมา บริษัทฯไมมี่การด าเนินงานท่ีถกูตรวจสอบโดย
หนว่ยงานตา่งๆท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการฝ่าฝืนกฎหมายในเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการทัง้ 8 ข้อของ CSR แตอ่ยา่งใด  

  10.1.4  CSR after process   

   เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปี พ.ศ.2563 นัน้  
บริษัทจงึมีกิจกรรมน้อยลงกวา่ทกุปีท่ีผา่นมา   

 แตท่างบริษัทฯ ก็ได้ด าเนินการกิจกรรมตามสถานการณ์ดงันี ้

1. มอบผลิตภณัฑ์กุ้งแชแ่ข็งให้แก่โรงพยาบาล  จ านวน 4 แหง่ ได้แก่  โรงพยาบาลหาดใหญ่  โรงพยาบาล  
นาหม่อม  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์  โรงพยาบาลนาทวี  และคลินิกหมอก าพล  1  แห่ง เพ่ือเป็น
ขวญัก าลงัใจให้เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลในการปฏิบตัหิน้าท่ี 

2. ร่วมกบัทางราชการในสงักดักระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงแรงงานในการด าเนินกิจกรรมก าหนด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) และการให้ความรู้          

ท่ีถกูต้องแก่บคุลากรของบริษัทฯเพ่ือให้บคุลากรของบริษัทฯน าความรู้ท่ีถกูต้องไปเผยแพร่ตอ่ไป 

 ทัง้นี ้บริษัทฯจะท าการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและจัดประชุมคณะท างานเพ่ือจัดท า
แผนงาน กิจกรรมและงบประมาณ ในวงเงินประมาณ 200,000 บาท โดยทุกปีจะมุ่งเน้นพัฒนาเยาวชนและ
ผู้ ด้อยโอกาส ผู้พิการตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอนาหม่อม รวมทัง้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับภาครั ฐ             
ท่ีเก่ียวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะขยายพืน้ท่ี
ด าเนินการในจงัหวดัสงขลาโดยจะร่วมกบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวดัสงขลา และสว่นราชการอยา่งตอ่เน่ืองตอ่ไป 
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10.2 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ัน  
 -  นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปช่ัน 

 บริษัทฯได้ประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ครัง้แรกเม่ือวันท่ี  26  กุมภาพันธ์  2558  และ
ตอ่มาท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  3/2562 วนัท่ี  14  สิงหาคม  2562 ได้มีมตทิบทวนนโยบายต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามท่ีคณะท างานโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่เสนอและอนมุตัิประกาศใช้  มีผล 

วนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 

 -  การด าเนินงาน  ในปี  2563  มีดังต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ได้ย่ืนเร่ืองขอเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริตและได้รับการอนมุตัแิล้วเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม  2561 

2. ได้มีประกาศแต่งตัง้คณะท างานโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสงูเป็นหวัหน้าคณะท างาน  

 คณะท างานฯ  ได้ท าการประเมินความเส่ียงการทจุริตคอร์รัปชัน่ ท่ีมีนยัส าคญั  โดยเน้นกิจกรรม
และการจดัท ารายการกบัส่วนราชการ(หน่วยงานของรัฐ)ท่ีเก่ียวข้องรวม  3  หน่วยงานของรัฐ ตอ่จากนัน้ได้จดัท า
ขัน้ตอนการปฏิบตัิงานในกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงคอร์รัปชั่นเพ่ือควบคมุและป้องกันการเกิดการคอร์รัปชัน่ทัง้  3  
รายการ ดงันี ้

1. ความเส่ียงจากการกระท าผิดพระราชบญัญัติการจราจรและการขนสง่ทางบกเน่ืองจาก
กิจกรรมการขนสง่สินค้า 

2. ความเส่ียงจากการกระท าผิดกฎหมายกรมศลุกากร เน่ืองจากกิจกรรมการเดนิพิธีการศลุกากร 
                3. ความผิดตามพระราชบญัญัตกิารบริหารแรงงานตา่งด้าว เน่ืองจากกิจกรรมการวา่จ้างแรงงาน  

  3.  บริษัทฯ  ท าการฝึกอบรมและประชาสมัพนัธ์โครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้แก่พนกังาน
และหนว่ยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ี
ปลอดภยัและมีประสิทธิภาพ 

4.  บริษัทฯได้ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพ่ือป้องกันและติดตาม
ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปชนั  แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ใน คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และ ประธานกรรมการ ได้ลงนามอนุมัติ  เพ่ือมีผล
ประกาศใช้เร่ิมวันท่ี  20 กันยายน  2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการท างานในทุกขัน้ตอน เพ่ือให้
กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุสว่นทกุระดบั ของบริษัทฯได้ยดึถือปฎิบตัใินแนวทางเดียวกนั 
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  (คูมื่อมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.kst-hatyai.com) 

    5. คณะท างานฯ  ท าการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  71  ข้อ  ท่ีก าหนด
โดยสมาคมสง่เสริมกรรมการไทย(IOD)  

  6. บริษัทฯ  เร่ิมปฏิบตังิานตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่เตม็รูปแบบตัง้แตเ่ดือนเมษายน  2562  เป็นต้นมา 
และก าหนดให้บริษัท เจพี  ทิพ ออดทิ จ ากดั ส านกัตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบหลกัฐานตา่งๆ   
                7. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายใน ด้านการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ของบริษัทผู้ตรวจสอบภายใน และตรวจทวนสอบการด าเนินการตามท่ีระบใุนแบบประเมินตนเองแล้ว  
จงึลงนามรับรองแบบประเมินตนเองและน าเสนอประธานกรรมการลงนามอนมุตั ิ 
 8. บริษัทฯ  สง่แบบประเมินตนเองเพ่ือขอรับการรับรองโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD)  ในวนัท่ี 6 ธนัวาคม  2562 
และได้รับประกาศ จากคณะกรรมการแนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ของภาคเอกชนไทย ได้ลงมตรัิบรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ วนัท่ี  7  กมุภาพนัธ์  2563 

 9.  ในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2563 บริษัทฯได้รับแจ้งมติการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต(CAC)ผา่นสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการไทย(IOD)  และก าหนด
วนัรับมอบใบประกาศในงานพิธีมอบมอบประกาศนียบตัรแก่ผู้ผา่นกระบวนการรับรอง ในวนัท่ี 18 มีนาคม 2563 
นบัเป็นเกียรตแิละความภาคภมูิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน 

 

 10.3 แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัตติามจริยธรรมธุรกิจ 
 

                คณะท างานก ากับดูแลกิจการท่ีดี ได้ทบทวนจริยธรรมธุรกิจพร้อมปรับปรุงให้เหมาะสมและเสนอ
ประธานกรรมการ ลงนามอนุมัติ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ(Code of Conduct)  เพ่ือมีผลประกาศใช้เร่ิมวนัท่ี 25

กันยายน 2562  เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงานให้กรรมการ  ผู้ บริหาร  พนักงานและ
บคุลากรทกุระดบัของบริษัทฯ น ามาใช้เป็นหลกัในการปฏิบตังิาน   เสมือนเป็นวินยัอยา่งหนึง่  ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

                 1.จรรยาบรรณทางธุรกิจ  ได้แก่  การปฎิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสีย  สิทธิมนษุยชน  การปฏิบตัิด้านแรงงาน     
สิ่งแวดล้อม  การด าเนินงานอยา่งเป็นธรรม  ผู้บริโภค  การมีสว่นร่วมและพฒันาชมุชน  

 2.จรรยาบรรณของผู้บริหาร   

              3.จรรยาบรรณของพนกังาน    

              4.จรรยาบรรณตอ่ผู้ขายผู้ ซือ้และผู้ รับจ้างจดัการวตัถดุบิ   

              5.จรรยาบรรณตอ่ผู้ รับเหมา/ผู้ รับจ้าง   

 6.จรรยาบรรณตอ่ผู้ขายวสัดอุปุกรณ์และเคมีภณัฑ์  
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 พร้อมทัง้บริษัทฯส่งเสริมให้มีการปฏิบตัิอย่างต่อเน่ือง  เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผู้ มีส่วนได้เสียทุก
กลุม่ ตลอดจนน าไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยัง่ยืนขององค์กร   
 บริษัทจดัให้มีการปฐมนิเทศและอบรมให้ความรู้ ตลอดจนติดตามการปฎิบตัิ โดยก าหนดช่องทางการ      
แจ้งเบาะแส (Whistle blowing) ร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น ส าหรับบุคคลภายนอกและพนกังาน สามารถ
แจ้งเบาะแสและการข้อร้องเรียนการกระท าการผิดจรรยาบรรณ เป็นช่องทางท่ีเข้าถึงง่ายและเก็บความลับของ              
ผู้ ร้องเรียนอยา่งเคร่งครัด  โดยบริษัทฯจะให้ความคุ้มครองและความเป็นธรรมกบัผู้ ร้องเรียนทกุกรณี 

(จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และช่องทางการแจ้งเบาะแส  (Whistle blowing) หรือ         
ข้อร้องเรียน (เผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท www.kst-hatyai.com) 

 

 10.4 การด าเนินการตามนโยบายรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน AEO 

 ด้วยบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับอนุมัติสถานภาพเป็นผู้ ประกอบการผู้ น าเข้า ผู้ ส่งออกระดับ
มาตรฐานเออีโอ จากกรมศุลกากร (AEO Reference) ล าดบัท่ี IF150  ตัง้แต่ วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 และครบ
ก าหนด 3 ปี ในวนัท่ี 15  ตลุาคม  2566   

  

             ในรายละเอียดการด าเนินการ บริษัทก าหนดนโยบายรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐาน AEO 

ซึ่งระบแุนวทางในการปฏิบตัิงานและธ ารงไว้ซึ่งระบบการรักษาความปลอดภยัของผู้ส่งออกระดบัมาตรฐาน AEO 

(Authorized Economic Operator) ท่ีก าหนดขึน้โดยองค์การศลุกากรโลก WCO(World Customs Organization) 

เพ่ือปอ้งกนัการคกุคามและการก่อการร้าย  ในการจดัสง่สินค้า และเพ่ือปอ้งกนัมิให้มีการปลอมปน สิ่งผิดกฎหมาย 
ยาเสพตดิ วตัถรุะเบดิ วตัถชีุวภาพ  และเชือ้โรค  ปะปนไปกบัผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ท่ีมีการสง่ออกไปยงัตา่งประเทศ  
 

 มีรายละเอียดแนวทางปฎิบัต ิดังนี ้

1.ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบ การทวนสอบสินค้า ตู้คอนเทนเนอร์และรถลาก  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานความปลอดภัย  เพ่ือปอ้งกนัไม่ให้มีวตัถุแปลกปลอมจากการก่อการร้าย  ผ่านเข้ามาตลอดการส่งมอบ
จนถึงมือลูกค้าและต้องใช้ซีลล็อกตู้ ท่ีมีความปลอดภัยสูงเป็นไปตามมาตรฐาน ISOPAS 17712 ในการส่งออก
สินค้า 

2.จดัระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีเข้มงวด  ด้วยการตรวจตรา ตรวจสอบ พนกังาน ลกูค้า ผู้ รับเหมา 
ผู้ขาย ผู้มาตดิตอ่ ตลอดจนยานพาหนะทกุชนิด  ท่ีจะได้รับอนญุาตเข้า-ออกบริษัท  และให้รวมถึงพืน้ท่ีควบคมุ  คือ 
พืน้ท่ีจดัเก็บสินค้าส าเร็จรูป พืน้ท่ีขึน้ตู้สินค้า ผู้ ท่ีจะเข้าออกจะต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับอนุญาตเท่านัน้ โดยให้ทุกคนถือ
ปฏิบตัติามกฎการรักษาความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด 

http://www.kst-hatyai.com/
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3.ก าหนดให้มีนโยบายความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  เพ่ือควบคมุสิทธิการเข้าถึงข้อมลู การปอ้งกนั
การปลอมแปลง  ข้อมลูทางธุรกิจ  การปกปอ้งการบกุรุกระบบสารสนเทศ  และมีระบบอตัโนมตัใินการก าหนดให้มี
การเปล่ียนแปลงรหสัผ่านตามความถ่ีท่ีเหมาะสม ตลอดจนก าหนดมาตรการลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืน หรือละเมิด
สิทธ์ิ  ให้เป็นไปตามนโยบายสารสนเทศท่ี ก าหนดไว้ 

4.ค านึงถึงความปลอดภยัในด้านออกแบบ การก่อสร้างอาคาร รอบรัว้โรงงาน การติดตัง้แสงสว่าง กล้อง
วงจรปิด  ท่ีต้องสามารถปอ้งกนัการบกุรุก  การลกัลอบกระท าความผิด  การโจรกรรม และการก่อการร้าย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

5.ให้ความรู้  ความตระหนกัในการปอ้งกนัการก่อการร้ายกบัพนกังานทกุระดบั  เพ่ือให้พนกังาน ได้เข้าใจ
และร่วมเฝา้ระวงัการคกุคาม  และการก่อการร้ายตอ่สินค้า 

6.บริหารจดัการคู่ค้าทางธุรกิจในระบบการขนส่งและส่งออกสินค้า ให้มีการปฏิบตัิตามระบบการรักษา
ความปลอดภยัตามความปลอดภยัท่ีก าหนดขึน้โดยองค์การศลุกากรโลก(WCO)   

 

11   การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

11.1    การควบคุมภายใน 

 

- บริษัทได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางด าเนินธุรกิจท่ีชดัเจน สามารถวดัผลได้เป็นรูปธรรม เพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบตังิานและดแูลกิจการให้เป็นไปตามเปา้หมาย  

- บริษัทได้มีการก าหนดโครงสร้างผู้บริหารท่ีเอือ้ตอ่การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยได้
ก าหนดให้มีต าแหนง่กรรมการอิสระ 4 ทา่น ซึง่คดิเป็นร้อยละ 33 ของกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการอิสระ 

แตล่ะทา่นเป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพแตกตา่งกนั เพ่ือถ่วงดลุอ านาจและช่วย
พิจารณากลัน่กรองให้บริษัทสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างราบร่ืน 

- บริษัทได้มีการสอบทานงบการเงิน การควบคมุและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิดเผยข้อมลูของ
รายการท่ีอาจมีข้อขดัแย้งทางผลประโยชน์เพ่ือความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจ 

โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในตามแบบ
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษัทและบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและสามารถป้องกันความ
เสียหายของทรัพย์สินบริษัทท่ีอาจเกิดขึน้จากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือไมมี่อ านาจเพียงพอ 

และบริษัทได้แนบส านาความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเก่ียวกับความเพียงพอและการ
ปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในมาด้วย (โปรดดรูายงานหน้าถดัไป) 
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11.2    การบริหารความเส่ียง 
  คณะกรรมการบริษัทได้มีการก าหนดและประเมินความเส่ียงของกิจการ  โดยมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกัน  ควบคมุ  และจดัการความเส่ียง  ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานในแต่ละวงจรธุรกิจท่ีส าคญัของบริษัทฯและ
บริษัทย่อย  นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ บริหารและพนักงานตระหนั กถึง
ความส าคญัของการบริหารความเส่ียงท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  โดยก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบตัติามกฏหมายและข้อก าหนดอยา่งเคร่งครัด   
 

11.3    ระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน 
 

บริษัทฯได้ให้ความส าคัญต่อระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานท่ี มี
ประสิทธิภาพ  จึงได้ก าหนดภาระหน้าท่ี อ านาจการด าเนินการของผู้ ปฏิบตัิงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน มีการควบคมุดแูลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ 

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

 

11.4    หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเม่ือวนัท่ี  17 กมุภาพนัธ์  2558 ครัง้ท่ี 1/2558 ได้แตง่ตัง้ บริษัท  เจ
พี ทิพ  ออดิท จ ากัด  ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี  1 มกราคม 2558 ซึ่ง
บริษัท เจพี ทิพ  ออดทิ จ ากดั ได้มอบหมายให้ นายทนงศกัดิ ์ ประดษิฐาน ต าแหนง่กรรมการผู้จดัการเป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท เจพี ทิพ  ออดิท จ ากัด และนายทนงศักดิ์ 
ประดษิฐาน แล้วเห็นวา่มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าท่ีดงักลา่ว  เน่ืองจากมีความเป็นอิสระ 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบตังิานด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจและอตุสาหกรรมมาเป็นเวลานาน 
และได้ผา่นการอบรมในหลกัสตูรเก่ียวกบัการปฏิบตังิานตรวจสอบภายใน  
 

ทัง้นีก้ารพิจารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน ผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12.  บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกัน 
 

12.1    รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย  บริษัทร่วม  กรรมการและผู้บริหาร ท่ีมีนยัส าคญัน้อยมาก 
ส่วนท่ีมิได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินดงัท่ีกล่าวตอ่ไปแล้ว นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ ไม่
มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหวา่งกนักบับคุคลอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้ 

 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัได้แก่บคุคลหรือกิจการตา่งๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกบักลุม่บริษัทและบริษัทฯ 
โดยการเป็นผู้ ถือหุ้นหรือมีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมการร่วมกนั รายการท่ีมีขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั
ได้ก าหนดขึน้โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาท่ีตกลงกันตามสญัญาโดยจะยึดราคาเดียวกัน กบัการท ารายการกับ
บคุคลภายนอก 

รายละเอียดความสัมพันธ์ท่ีกลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุมหรือเป็น
กิจการท่ีบริษัทฯ ควบคมุ หรือเป็นบคุคลหรือกิจการท่ีมีรายการบญัชีกบักลุม่บริษัท มีดงันี ้

 

 

ช่ือบริษัท 

 ประเทศ
ท่ีตัง้/ 
สญัชาติ 

  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

     

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food 

Sdn.Bhd. 
 มาเลเซีย  เป็นบริษัทร่วม บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 
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12.2    นโยบายการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน   
 

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

  

นิยามที่เก่ียวข้อง 
 

“รายการท่ีเก่ียวโยงกัน”     หมายถึง การท ารายการระหวา่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยกบับคุคลท่ีเก่ียวโยง
กนัของบริษัทจดทะเบียน   
 

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

1. กรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทจดทะเบียน  ผู้ ท่ีจะได้รับการเสนอ
ให้เป็นกรรมการหรือผู้ บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคุม  รวมทัง้ผู้ เก่ียวข้องและญาติสนิทของบุคคล
ดงักลา่ว 

2. นิตบิคุคลใดๆ ท่ีมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ มีอ านาจควบคมุเป็นบคุคลตาม(1) 
3. บคุคลใดๆ ท่ีพฤตกิารณ์บง่ชีไ้ด้วา่เป็นผู้กระท าการแทนหรืออยูภ่ายใต้อิทธิพลของ(1)  และ(2) 
4. กรรมการของนิตบิคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการบริษัท 

5. คูส่มรส บตุร หรือ บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของกรรมการตาม(4) 
6. นิตบิคุคลท่ีบคุคลตาม (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 บตุรบญุธรรมท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของบคุคลตาม  7.1  ถึง  7.4 
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ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ จดัการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกตอ่จากผู้จดัการลงมา
และผู้ มีต าแหน่งเทียบเท่ารายการท่ี  4  ทุกราย  รวมถึงต าแหน่งในสายงานบญัชีหรือการเงินท่ี
เป็นระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไปหรือเทียบเทา่ 
 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หมายถึง  ผู้ ถือหุ้นทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในนิติบุคคลใดเกินกว่าร้อยละ 10 
ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงของนิตบิคุคลนัน้  โดยนบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 

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

(1) คูส่มรส 

(2) บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะ 

(3) ห้างหุ้นสว่นสามญัท่ีบคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2) เป็นหุ้นสว่น 

(4) ห้างหุ้นสว่นจ ากดัท่ีบคุคลดงักลา่ว รวมถึง (1) หรือ (2)  เป็นหุ้นสว่นไมจ่ ากดัความรับ
ผิด  หรือจ ากดัความรับผิดรวมกนัเกินกวา่  30% 

(5) บริษัทจ ากดั  หรือบริษัทมหาชนท่ีบคุคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3)  หรือ 
(4) ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 30% 

(6) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนท่ีบุคคลดงักล่าว รวมถึง (1) หรือ (2) หรือ (3) หรือ 
(4) หรือ (5)  ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ 30% 

(7)  นิตบิคุคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์)  
      ท่ีมีอ านาจจดัการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบคุคล 

 

 

 

ผู้มีอ านาจควบคุม  หมายถึง  บคุคลท่ีมีอ านาจควบคมุกิจการ  กลา่วคือ  

• ถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละ  50  ของจ านวนสิทธิออก
เสียงทัง้หมดของนิตบิคุคลนัน้ 

• ควบคมุคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของนิติบุคคลหนึ่งไม่ว่าโดยตรง
หรืออ้อม  หรือไมว่า่เพราะเหตอ่ืุนใด 

• ควบคมุการแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการตัง้แต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทัง้หมดไม่ว่า
โดยตรงหรืออ้อม 
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ญาตสนิท  หมายถึง  บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต  หรือโดยการจดทะเบียนตาม
กฎหมายได้แก่  

(1) คูส่มรส 

(2) บดิา  มารดา 

(3) พ่ีน้อง 
(4)  บตุร  และคูส่มรสของบตุร 

 

ประเภทของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

รายการท่ีเก่ียวโยงกันแบ่งออกเป็น  5  ประเภท ดังนี ้
 

1. รายการธุรกิจปกต ิ   เป็นรายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยท าเป็นปกต ิ เพ่ือการประกอบ
ธุรกิจท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เชน่ การขายสินค้า  ซือ้วตัถดุบิ  ให้บริการ เป็นต้น 

 

2. รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ  เป็นรายการท่ีท าเพ่ือสนบัสนุนรายการธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เช่น 
การวา่จ้างขนสง่สินค้า การวา่จ้างท าโฆษณา สญัญาวา่จ้างบริหาร เป็นต้น 

 

3. รายการเชา่หรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน  3 ปี   เป็นรายการเชา่หรือให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีอายุสญัญา
ไม่เกิน 3  ปี  และไม่สามารถแสดงได้ว่ามีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป  เช่น การเช่าอาคารเพ่ือเป็นส านกังาน เช่า
อาคารหรือท่ีดนิเพ่ือเป็นคลงัสินค้า 

 

4. รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ  เป็นรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  สิทธิ การให้หรือรับ
บริการ  เชน่  การซือ้เคร่ืองจกัร  ซือ้เงินลงทนุ  ขายอาคาร ขายสิทธิการเชา่ ท่ีดนิ การให้สมัปทาน 

 

5. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน  เช่น การกู้ ยืมเงิน  
ค า้ประกนั   การจา่ยคา่ธรรมเนียมจากการใช้วงเงินสินเช่ือของบคุคลท่ีเก่ียวโยง  การจา่ยคา่ธรรมเนียมให้กบั
บคุคลท่ีเก่ียวโยงท่ีค า้ประกนัการกู้ ยืม 
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 

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

 

1. กรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบถึงความสมัพนัธ์  หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน
ในกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

2. กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯซึ่งถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้บริษัทฯเป็นท่ีเช่ือถือ  และ
ไว้วางใจของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  และจดัให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบตัิของ
พนกังานทัว่ทัง้บริษัทฯ 

 

หลักการในการเข้าท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัการในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั  เพ่ือมุ่งให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม
ตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายโดยเทา่เทียมกนั   โดยมีหลกัการดงันี ้  

1. เป็นรายการท่ีผ่านกระบวนการอนุมัติท่ีโปร่งใสโดยกรรมการและผู้ บริหารด้วยความรับผิดชอบ
ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตโดยผู้ มีสว่นได้เสียไมมี่สว่นร่วมในการตดัสินใจ 

2. เป็นรายการท่ีกระท าโดยค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ  เสมือนการท ารายการกบับคุคลภายนอก 

3. มีระบบการตดิตามและตรวจสอบท่ีท าให้มัน่ใจได้วา่การท ารายการเป็นไปตามขัน้ตอนท่ีถกูต้อง 

4. มีการเปิดเผยข้อมลูอยา่งครบถ้วน  ถกูต้อง  โปร่งใส  ในเวลาท่ีเหมาะสม 
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การพจิารณาอนุมัตกิารท ารายการที่เก่ียวโยงกัน 

 

1. บริษัทฯก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาขนาดของรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ดังนี ้ (ตามประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุฯ) 
 

1.1 ประเภทรายการธุรกิจปกติ / รายการสนับสนุนการค้าปกติ / การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ระยะสัน้ และรายการเก่ียวกับทรัพย์สินหรือบริการ 

 

▪ ระดบัท่ี  1  รายการขนาดเล็ก  คือ  รายการท่ีมีมลูค่าน้อยกว่าหรือเท่ากบั  1  ล้านบาท  หรือ  
น้อยกวา่หรือเทา่กบัร้อยละ  0.03  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 

 

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

 

▪ ระดบัท่ี  3  รายการขนาดใหญ่  คือ  รายการท่ีมีมลูคา่มากกว่าหรือเทา่กบั 20  ล้านบาท  หรือ  
มากกวา่ร้อยละ  3  ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิแล้วแตจ่ านวนใดจะสงูกว่า 

 

1.2 ประเภทรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 
 

▪ ระดบัท่ี  1  รายการขนาดกลาง  คือ  รายการท่ีมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่า 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 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

1.รายการธุรกิจปกติ/ 
2.รายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ 
    -เง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิหลกัการโดยก าหนดกรอบให้ฝ่ายจดัการด าเนินการ 

   -ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

3.รายการเช่าหรือให้เชา่
อสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 3 ปี และ
ไมม่ีเง่ือนไขการค้าทัว่ไป 

ฝ่ายจดัการ ฝ่ายจดัการ และ
เปิดเผยข้อมลูตอ่   

ตลท. 

คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 
4.รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์   
หรือบริการ 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

5.รายการให้หรือรับความ
ช่วยเหลอืทางการเงิน 

 

-ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงิน 
แก่บคุคลที่เก่ียวโยง หรือบริษัทท่ี
บคุคลที่เก่ียวโยงถือหุ้น
มากกวา่บจ.ถือ 

คณะกรรมการบริษัท
(น้อยกวา่ 100 ล้าน หรือ 
3%NTA แล้วแตจ่ านวน

ใดจะต ่ากวา่) 

- 

ผู้ ถือหุ้น 

 (มากกวา่ 100 ล้าน
บาท หรือ 3%NTA 

แล้วแตจ่ านวนใดจะ 

ต ่ากวา่) 

-ให้ความชว่ยเหลอืทางการเงินแก่
บริษัทท่ีบริษัทจดทะเบียนถือหุ้น
มากกวา่บคุคลที่เก่ียวโยง 

ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 

-รับความช่วยเหลอืทางการเงิน ฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมลูตอ่ 

ตลท. 

ผู้ ถือหุ้น 
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3. บริษัทฯก าหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณารายการธุรกิจปกต ิและมีเง่ือนไขทัว่ไป  ดงันี ้

▪ รายการธุรกิจปกติ  หมายความว่า  รายการทางการค้าท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  ได้แก่  การขายสินค้า  การซือ้วัตถุดิบ การให้บริการ 
รวมถึงรายการทางการค้าของสถาบนัการเงินส่วนท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานก ากับดูแล
เป็นการทั่วไป  รายการประเภทนีเ้ป็นรายการท่ีบริษัทต้องด าเนินการเพ่ือประกอบธุรกิจ         
ถ้าบริษัทฯท ารายการดังกล่าวกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน  บริษัทฯก็ต้องกระท ารายการแบบ
เดียวกนักบับคุคลอ่ืนอยูแ่ล้ว   

 

▪ เง่ือนไขการค้าทัว่ไป  หมายความว่า เง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม  และไม่
ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์  ซึง่รวมถึงเง่ือนไขการค้าท่ีมีราคาและเง่ือนไขดงันี ้

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอ่ยได้รับหรือให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

- ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษัทจดทะเบียนสามารถแสดงได้ว่าผู้ ประกอบธุรกิจในลักษณะ
ท านองเดียวกนัให้กบับคุคลทัว่ไป 

 

ขัน้ตอนการน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

1. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัตขิองฝ่ายจัดการ 
กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของฝ่ายจดัการ  ฝ่ายจดัการจะเป็นผู้พิจารณาตดัสินใจ  
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯได้ก าหนดไว้  ภายหลงัจากท่ีฝ่ายจดัการพิจารณาอนมุตัิแล้ว  จะต้องน าเสนอเพ่ือให้
คณะกรรมตรวจสอบสอบทานความสมเหตสุมผลของรายการ  และเปิดเผยการท ารายการไว้ในแบบรายการ 
ข้อมลูประจ าปี  และรายงานประจ าปีของบริษัท  นอกจากนี ้ ต้องด าเนินการให้ผู้ มีสว่นได้เสียในการตกลงเข้า
ท ารายการไมเ่ข้าร่วมประชมุ  และไมมี่สิทธิออกเสียงในการประชมุ 
 

2. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนมุตัิของคณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายท่ีเป็นต้นเร่ืองต้องน าเสนอ
รายละเอียดความจ าเป็น  และความสมเหตสุมผลของรายการ  เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบท าความเห็น
เก่ียวกบัรายการดงักล่าว  ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  โดยต้องด าเนินการให้ผู้ มีส่วนได้เสียในการ
ตกลงเข้าท ารายการไมเ่ข้าร่วมประชมุ  และไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ  และให้มีการพิจารณาก่อนเข้าท า
รายการ 
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3. รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมัตขิองผู้ถือหุ้น 

กรณีท่ีเป็นการท ารายการท่ีอยู่ภายใต้อ านาจอนุมตัิของผู้ ถือหุ้น  ให้ฝ่ายท่ีเป็นต้นเร่ืองน าเสนอรายละเอียด  
ความจ าเป็น  และความสมเหตุสมผลของรายการ  เพ่ือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ก่อน
น าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท  เพ่ือขอความเห็นชอบและน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
เข้าท ารายการ  โดยจะต้องมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ   ตามท่ีก าหนดในหลักเกณฑ์ของประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนฯ  ก าหนด  และต้องแสดงรายช่ือและจ านวนหุ้นของบุคคลท่ีเก่ียวโยงซึ่งไม่มี
สิทธิออกเสียงด้วย 

 

12.3     ความจ าเป็น และเหตุผลของรายการระหว่างกัน  
บริษัทฯได้ดแูลให้การท ารายการดงักล่าวมีความสมเหตสุมผล    ค านงึถึงผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัท

ฯเป็นส าคญั  และจะเป็นไปตามข้อก าหนดของหน่วยงานก ากบัดแูล นอกจากนี ้รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึน้  จะได้
ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ  ซึง่จะสอบทานการท ารายการเก่ียวโยงกนัท่ีต้องได้รับการพิจารณา 

จากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง และหากรายการใดกระท ากับผู้ มีส่วนได้เสียกับ
ผู้บริหาร ผู้บริหารทา่นนัน้จะไมใ่ช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุ 

 

บริษัทฯเข้าท ารายการระหว่างกนัของบริษัทฯกบับริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กบั กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องเป็นไปเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป็นธุรกิจปกติ และสนบัสนนุธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งมี
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 

 

บริษัทฯมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินแล้ว นอกเหนือจากนีบ้ริษัทฯ ไมมี่ผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนักบับคุคลอ่ืนๆ ท่ีอาจ
เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ได้    
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12.4 รายการระหว่างกันท่ีเกิดขึน้ในระหว่างปี 2563 

 

การส่งพนักงานต่างด้าวไปปฏิบัตงิานท่ี บริษัท  โชตวัิฒน์อุตสาหกรรมการผลิต  จ ากัด  
ในระหว่างปี 2563 

รายการ รายละเอียด 

วนัท่ีท านิตกิรรม ครัง้ท่ี  1 วนัท่ี 9-20  เมษายน  2563 

ครัง้ท่ี  2 วนัท่ี 21 เมษายน  2563  ถึงวนัท่ี  20  พฤษภาคม 2563 

ครัง้ท่ี  3 วนัท่ี 21 พฤษภาคม  2563  ถึงวนัท่ี  20  มิถนุายน 2563 

ครัง้ท่ี  4 วนัท่ี 21 มิถนุายน  2563  ถึงวนัท่ี  18  กรกฏาคม 2563 

ช่ือคูส่ญัญาของบริษัท บริษัท  โชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลิต  จ ากดั 

ค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณะของ
สินทรัพย์/บริการ 

ผู้วา่จ้างตกลงจ้างและผู้ รับจ้างตกลงรับจ้างให้น าพนกังานตา่งด้าวเข้ามาท างานในไลน์ผลิต 

ครัง้ท่ี 1 จ านวน  100 คน  รวมเพศชายและเพศหญิง   
ครัง้ท่ี 2 จ านวน   99  คน  รวมเพศชายและเพศหญิง   
ครัง้ท่ี 3 จ านวน   92  คน  รวมเพศชายและเพศหญิง   
ครัง้ท่ี 4 จ านวน   92  คน  รวมเพศชายและเพศหญิง   

ช่ือบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัการท า
กิจกรรม 

คณุอจัฉรา โชตวิฒันะพนัธุ์ ผู้ลงนามผกูพนั (ในฐานะของผู้ วา่จ้าง) ในสญัญากบับริษัทฯ เป็น
น้องสาวของคณุเจริญพร โชตวิฒันะพนัธุ์ และเป็นน้องสาวคณุสมนึก โชตวิฒันะพนัธุ์ 
กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทฯ (ในฐานะของผู้ รับจ้าง) 

วตัถปุระสงค์ เพ่ือท างานในไลน์ผลิต  เชน่ ปอกปลา และแพ็คกิง้ 

ขนาดรายการ คา่บริการรับจ้าง 
ครัง้ที่ 1 จ านวน 100 คน จ านวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิม่ 7% เป็นเงินทัง้สิน้ 406,781.90 บาท 

ครัง้ที่ 2 จ านวน 99 คน จ านวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% เป็นเงินทัง้สิน้ 1,084,410.76 บาท 

ครัง้ที่ 3 จ านวน 92 คน จ านวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% เป็นเงินทัง้สิน้ 1,077,728.61 บาท 

ครัง้ที่ 4 จ านวน 92 คน จ านวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% เป็นเงินทัง้สิน้    712,916.39 บาท 

ความคดิเห็นของฝ่ายจดัการ
บริษัทเก่ียวกบัการตกลงรับจ้าง
ท ารายการโดยระบถุึงความ
สมเหตสุมผล 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้
ลกูค้ากลุม่ตา่งประเทศชะลอการซือ้สินค้า และบริษัทชะลอการผลิตสินค้า  ดงันัน้เพ่ือให้
พนกังานตา่งด้าวรายวนัมีรายได้และยงัคงอยูภ่ายในประเทศไทย จงึให้ไปปฏิบตังิานท่ี 
บริษัท  โชตวิฒัน์อตุสาหกรรมการผลิต  จ ากดั 
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12.5 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

  
                รายการระหว่างกัน ของบริษัทฯกับบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต จะไม่มีการ
เปล่ียนแปลงจากในปัจจบุนั 
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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  2563 

หน่วย  :  บาท         
 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

สนิทรัพย์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5,620,770 1,509,953 12,443,215 

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 69,815,556 41,915,208 86,032,366 

  สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ 509,948,920 711,049,780 798,481,244 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 585,385,246 754,474,941 896,956,825 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 42,176,566 42,176,566 42,176,566 

  เงินลงทนุในบริษัทย่อย 69,976,000 69,976,000 69,976,000 

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 50,000 50,000 

  สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 50,000 - - 
  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิ 263,569,314 259,651,738 223,804,129 

  ท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 17,390,364 17,390,364 

  สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 55,768,220 - - 
  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 5,171,478 4,559,489 1,918,412 

  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สุทธิ 24,948,663 26,903,115 38,643,554 

  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,497,700 142,172 137,002 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 480,548,305 420,849,444 394,096,027 

รวมสนิทรัพย์ 1,065,933,551 1,175,324,385 1,291,052,852 
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งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563 

หน่วย  :  บาท         
 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้ินหมุนเวียน    

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 216,720,000 329,560,000 212,860,000 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 60,639,194 34,453,675 74,068,388 

  สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ        
ภายในหนึง่ปี - สทุธิ 

 

6,154,398 

 

- 
 

- 
  โบนสัค้างจ่าย 1,369,781 - 11,626,745 

          รวมหนีส้ินหมุนเวียน 284,883,373 364,013,675 298,555,133 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    

  สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระในหนึง่ปี  

 

50,069,674 

 

- 
 

- 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์
พนกังาน 

 

37,576,201 

 

43,663,117 

 

81,999,845 

          รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 87,645,875 43,663,117 81,999,845 

  รวมหนีส้ิน 372,529,248 407,676,792 380,554,978 

สว่นของผู้ถือหุ้น    

  ทนุเรือนหุ้น    

  ทนุจดทะเบียน    

    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว    

    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 156,000,000 156,000,000 156,000,000 

  ก าไรสะสม    

    จดัสรรแล้ว    

       ส ารองตามกฎหมาย 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

    ยงัไม่ได้จดัสรร 454,904,303 529,147,593 671,997,874 

  รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 693,404,303 767,647,593 910,497,874 

  รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,065,933,551 1,175,324,385 1,291,052,852 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563 

หน่วย  :  บาท         
 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

รายได้จากการขาย 1,653,581,539 2,276,067,433 1,857,488,062 

รายได้จากการให้บริการ 5,216,891 32,038,536 24,653,298 

ต้นทุนขาย (1,717,745,150) (2,305,953,789) (1,760,052,630) 
ต้นทุนบริการ (4,484,131) (26,638,726) (20,495,967) 
ก าไร(ขาดทุน)ขัน้ต้น (63,430,851) (24,486,546) 101,592,763 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 3,531,413 8,642,838 14,269,451 

เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย 83,971,200 - - 
รายได้อื่น 7,509,373 5,817,844 3,591,203 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (17,082,227) (23,427,237) (22,341,393) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (79,141,950) (89,001,092) (72,600,339) 
ขาดทุนจากการด้อยคา่อาคารและอปุกรณ์ - (13,500,000) - 
ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย (4,547,773) (7,897,146) (3,876,632) 
ก าไร(ขาดทุน)กอ่นคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (69,190,815) (143,851,339) 20,635,053 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ (2,574,057) (9,192,140) (3,254,141) 
ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (71,764,872) (153,043,479) 17,380,912 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  :    

     รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   

     ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัท
ร่วมในต่างประเทศ 

- - - 

     รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร
หรือขาดทุน 

   

     ผลก าไร (ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกันภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

 

(3,098,022) 
 

12,741,497 

 

(910,637) 
     ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน    

         ส าหรับรายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ 619,604 (2,548,299) 182,127 

     ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี-สุทธิจากภาษี (2,478,418) 10,193,198 (728,510) 
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (74,243,290) (142,850,281) 16,652,402 

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้น    

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน    

     ก าไร(ขาดทุน)ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(บาท) (9.57) (20.41) 2.32 

     จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถว่งน า้หนัก(หุ้น) 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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งบกระแสเงนิสด - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563   

หน่วย  :  บาท         
  2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกจิการด าเนินงาน    

     ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปี (71,764,872) (153,043,479) 17,380,912 

     รายการปรับปรุงกระทบก าไร(ขาดทุน)เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
ด าเนนิงาน 

   

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,574,057 9,192,140 3,254,141 

     ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 38,819,462 31,114,971 27,175,143 

     ขาดทนุจากการด้อยค่าอาคาร เคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ (กลบัรายการ) - 13,500,000 - 
     ต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่าย 4,547,773 7,897,146 3,876,632 

     ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,095,603 22,172,275 8,543,405 

     (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (49,835) (507,892) 46,457 

     ก าไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัทรัพย์สิน - (316,718) - 
     ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าลดลงของสนิค้าคงเหลือ (กลบัรายการ) (4,141,977) 8,603,318 (425,874) 
     ขาดทนุจากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (1,791,570) (535,864) (481,265) 
     เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย (83,971,200) - - 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์    

และหนีส้ินด าเนินงาน (108,682,559) (61,924,103) 59,369,551 

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์ด าเนนิงาน – (เพิม่ขึน้)ลดลง    

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน (27,791,963) 44,642,663 23,588,388 

     สนิค้าคงเหลือ 205,242,837 78,828,146 (143,302,158) 
     สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,355,528) (5,170) (26,480) 
การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิด าเนินงาน – เพิม่ขึน้ (ลดลง)    

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 26,706,311 (42,520,220) 45,966,831 

     โบนสัค้างจ่าย 1,369,781 (11,626,745) 9,007,631 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 95,488,879 7,394,571 (5,396,237) 
     จ่ายภาษีเงินได้ถูกหกั ณ ท่ีจ่าย (107,220) (17,613) (2,284) 
     ช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (16,280,540) (47,767,507) (8,164,684) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 79,101,119 (40,390,549) (13,563,205) 
กระแสเงินสดจากจิกรรมลงทุน    

     เงินสดจ่ายซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (39,407,311) (80,717,515) (42,032,281) 
     เงินสดจ่ายค่าสทิธิการเช่า (4,035,671) - - 
     เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,494,537) (1,673,426) (1,171,399) 
     เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3,581,039 2,482,726 862,050 

     เงินสดรับจากการชดเชยประกันภยัทรัพย์สนิ - 390,039 - 
      เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย 83,971,200 - - 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 42,614,200 (79,518,179) (42,341,630) 
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งบกระแสเงนิสด - งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563   

หน่วย  :  บาท         
 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,575,479,232 4,768,910,000 2,571,510,000 

      เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (3,688,319,232) (4,652,210,000) (2,494,480,000) 
      เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (4,765,022) (7,724,534) (3,864,970) 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (8,876,460) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (117,605,022) 108,975,466 64,288,570 

    

เงินสดละรายการเทียบเทา่เงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สทุธิ 4,110,817 (10,933,262) 8,383,735 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ  วนัต้นปี 1,509,953 12,443,215 4,059,480 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ  วนัสิน้ปี 5,620,770 1,509,953 12,443,215 
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งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิรวม 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563   
หน่วย  :  บาท         

 2563 2562 2561 
(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

สนิทรัพย์    

สนิทรัพย์หมุนเวียน    

  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 58,496,787 2,859,494 15,886,259 

  ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 86,552,860 106,923,923 85,846,049 

  สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ 540,662,455 828,828,232 1,447,753,660 

          รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 685,712,102 938,611,649 1,549,485,968 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน    

  เงินลงทนุในบริษัทร่วม 130,417,045 128,924,500 129,152,935 

  เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน - 50,000 50,000 

  สนิทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 50,000 - - 
  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ – สทุธิ 263,569,314 263,498,013 249,382,607 

  ท่ีดินเพ่ือโครงการในอนาคต 17,390,364 17,390,364 17,390,364 

  สนิทรัพย์สทิธิการใช้ 55,768,220 - - 
  สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน – สุทธิ 5,171,478 4,599,802 1,977,370 

  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี – สุทธิ 24,948,663 28,110,335 43,488,174 

  สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,497,700 142,172 137,002 

          รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 498,812,784 442,715,186 441,578,452 

รวมสนิทรัพย์ 1,184,524,886 1,381,326,835 1,991,064,420 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sareeya
Placed Image

sareeya
sareeya



                                                   บริษัท ห้องเยน็โชติวัฒน์หาดใหญ่ จ ากัด (มหาชน)  

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี  2563  (แบบ  56-1) 
- 120 - 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ-งบการเงนิรวม 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2563    
หน่วย  :  บาท         

  2563  2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนีส้ินหมุนเวียน    

  เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 216,720,000 347,330,000 691,230,000 

  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 61,754,761 34,472,792 71,705,780 

  สว่นของหนีส้นิตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ       
ภายในหนึง่ปี - สทุธิ 

 

6,154,398 

 

- 
 

- 
ประมาณการหนีส้ินหมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 

405,690 

 

- 
 

- 
  โบนสัค้างจ่าย 1,414,117 - 11,861,461 

          รวมหนีส้ินหมุนเวียน 286,448,966 381,802,792 774,797,241 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน    

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - สทุธิจากสว่นทท่ีถึง
ก าหนดช าระในหนึง่ปี 

 

50,069,674 

 

- 
 

- 
ประมาณการหนีส้ินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 

37,576,201 

 

44,043,884 

 

82,516,873 

          รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 87,645,875 44,043,884 82,516,873 

  รวมหนีส้ิน 374,094,841 425,846,676 857,314,114 

สว่นของผู้ถือหุ้น    

  ทนุเรือนหุ้น    

  ทนุจดทะเบียน    

    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแล้ว    

    หุ้นสามญั 7.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 75,000,000 75,000,000 75,000,000 

  สว่นเกินมูลค่าหุ้นสามญั 156,000,000 156,000,000 156,000,000 

  ก าไรสะสม    

    จดัสรรแล้ว    

       ส ารองตามกฎหมาย 7,500,000 7,500,000 7,500,000 

    ยงัไม่ได้จดัสรร 608,724,122 758,894,757 929,211,409 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ถือหุ้น (36,837,273) (41,982,581) (34,040,847) 
รวมสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 810,386,849 955,412,176 1,133,670,562 

 สว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 43,196 67,983 79,744 

  รวมสว่นของผู้ถือหุ้น 810,430,045 955,480,159 1,133,750,306 

  รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,184,524,886 1,381,326,835 1,991,064,420 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ - งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563   
หน่วย  :  บาท         

 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

 บาท บาท บาท 

รายได้จากการขาย 1,671,294,288 2,474,789,316 3,147,396,454 

รายได้จากการให้บริการ 5,216,891 32,038,536 24,653,298 

ต้นทนุขาย (1,711,818,686) (2,509,984,388) (3,011,910,631) 
ต้นทนุบริการ (4,484,131) (26,638,726) (20,495,967) 
ก าไร(ขาดทนุ)ขัน้ต้น (39,791,638) (29,795,262) 139,643,154 

ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน 5,499,476 17,399,197 26,932,857 

รายได้อ่ืน 16,446,629 7,453,369 8,951,958 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่าย (35,358,174) (52,097,764) (74,805,712) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (82,436,498) (92,406,688) (132,550,212) 
ขาดทนุจากการด้อยค่าทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - (13,500,000) (30,000,000) 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม (3,652,763) 7,713,298 10,975,602 

ต้นทนุทางการเงิน – ดอกเบีย้จ่าย (4,613,959) (12,622,910) (11,398,409) 
ขาดทนุก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (143,906,927) (167,856,760) (62,250,762) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3,781,277) (12,824,598) (654,437) 
ขาดทนุส าหรับปี (147,688,204) (180,681,358) (62,905,199) 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  :    

รายการท่ีอาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง 

   

    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทร่วม
ในต่างประเทศ 

5,145,308 (7,941,734) (4,356,015) 

รายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

   

    ผลก าไร(ขาดทนุ)จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั
ส าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนกังาน 

(3,098,022) 12,906,185 930,826 

ภาษีเงินได้ของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน    

    ส าหรับรายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทรายการใหม่ 619,604 (2,553,240) 126,883 

     ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี-สทุธิจากภาษี 2,666,890 2,411,211 (3,298,306) 
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (145,021,314) (178,270,147) (66,203,505) 
การแบ่งปันขาดทนุ:    

     สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (147,692,217) (180,668,985) (62,862,275) 
     สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 4,013 (12,373) (42,924) 
 (147,688,204) (180,381,358) (62,905,199) 
การแบ่งปันขาดทนุเบด็เสร็จรวม:    

     สว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท (145,025,327) (178,258,386) (66,161,796) 
     สว่นที่เป็นของสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 4,013 (11,761) (41,709) 
 (145,021,314) (178,270,147) (66,203,505) 
ขาดทนุต่อหุ้น    

ขาดทนุต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน    

     ขาดทนุสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท(บาท) (19.69) (24.09) (8.38) 
     จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั(หุ้น) 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
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งบกระแสเงนิสด - งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563   
หน่วย  :  บาท         

 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกจิการด าเนินงาน    

     ขาดทนุส าหรับปี (147,688,204) (180,681,358) (62,905,199) 
     รายการปรับปรุงกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนนิงาน    

     ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 3,781,277 12,824,598 654,437 

     ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตดับญัชี 40,659,072 34,966,810 41,185,668 

     ขาดทนุจากการด้อยค่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลบัรายการ) (30,000,000) 13,500,000 30,000,000 

     ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบีย้จ่าย 4,613,959 12,622,910 11,398,410 

     ประมาณการหนีส้นิส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,120,526 22,200,703 39,939,693 

     (ก าไร)ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศท่ียงัไม่เกิดขึน้จริง (236,498) (913,993) 46,457 

     ก าไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกนัภยัสนิทรัพย์ - (316,718) - 
     ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าลดลงของสนิค้าคงเหลือ (กลบัรายการ) (12,058,511) 1,008,818 (6,595,461) 
     ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหนา่ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 19,799,786 (1,150,678) (3,240,212) 
     สว่นแบง่(ก าไร)ขาดทนุจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 3,652,763 (7,713,298) (10,975,602) 
ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้ิน
ด าเนนิงาน 

 

(110,355,830) 
 

(93,652,206) 
 

39,508,191 

การเปล่ียนแปลงในสนิทรัพย์ด าเนนิงาน – (เพิม่ขึน้)ลดลง    

     ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีห้มุนเวียนอ่ืน 26,163,285 (20,145,876) 103,571,231 

     สนิค้าคงเหลือ 300,224,288 617,916,609 (50,868,920) 
     สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,355,528) (5,170) (16,880) 
การเปล่ียนแปลงในหนีส้นิด าเนินงาน – เพิม่ขึน้ (ลดลง)    

     เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวียนอ่ืน 22,315,003 (39,578,804) 12,747,218 

     โบนสัค้างจ่าย 1,414,117 (11,861,460) 7,754,276 

เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนนิงาน 238,405,335 452,673,093 112,695,116 

     จ่ายภาษีเงินได้ถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย (107,551) (18,005) (2,284) 
     ช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (16,280,540) (47,767,507) (87,601,203) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 222,017,244 404,887,581 25,091,629 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

     เงินสดจ่ายซือ้เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ (39,407,311) (80,717,515) (49,461,906) 
     เงินสดจ่ายค่าสทิธิการเช่า (4,035,671) - - 
     เงินสดจ่ายซือ้สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (1,494,537) (1,673,426) (1,232,902) 
     เงินสดรับจากการจ าหน่ายเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 14,036,660 20,996,547 14,291,764 

     เงินสดรับจากการชดเชยประกันภยัทรัพย์สนิ - 390,039 - 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (30,900,859) (61,044,355) (36,403,044) 
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งบกระแสเงนิสด - งบการเงนิรวม 

ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2563 
หน่วย  :  บาท         

 2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

      เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 3,735,109,232 6,539,800,000 5,758,640,000 

      เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (3,865,719,232) (6,883,700,000)   (5,718,220,000) 
      เงินสดจ่ายค่าดอกเบีย้ (4,840,292) (13,009,991) (11,026,296) 
      เงินสดจ่ายเงินปันผลสว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (28,800) - - 
      เงินสดจ่ายเงินปันผล - - (8,876,460) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (135,479,092) (356,909,991) 20,517,244 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง) - สุทธิ 55,637,293 (13,026,765) 9,205,829 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ  วนัต้นปี 2,859,494 15,886,259 6,680,430 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   ณ  วนัสิน้ปี 58,496,787 2,859,494 15,886,259 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

  2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 2.05 2.07 3.00 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 0.26 0.12 0.33 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า 0.24 (0.12) (0.06) 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 29.69 29.42 19.24 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 12 12 19 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เท่า 1.56 2.54 2.17 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย วนั 231 142 166 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี  ้ เท่า 20.05 35.27 30.74 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 18 10 12 

Cash  Cycle วนั 225 144 172 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY 
RATIO) 

 
  

 

อตัราก าไรขัน้ต้น % (3.82) (1.06) 5.40 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (3.90) (5.89) 1.30 

อตัราก าไรอื่น % (4.45) (6.15) 0.88 

อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร % (122.37) 29.71 (55.33) 
อตัราก าไรสทุธิ % (4.30) (6.59) 0.91 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (9.82) (18.24) 1.92 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน(EFFICIENCY 

RATIO)  
  

 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % (6.40) (12.41) 1.42 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % (12.59) (50.44) 20.63 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ เท่า 1.49 1.88 1.56 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL POLICY 

RATIO)  
  

 

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.51 0.49 0.42 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า (12.65) (17.22) 6.32 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั(cash basis) เท่า (0.02) (0.03) 0.01 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0 0 51.07 

ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลี่ยระหว่างต้นงวดกบัปลายงวด 

ก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้(EBIT) 
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อัตราส่วนทางการเงนิ  งบการเงนิรวม 

  2563 2562 2561 

(ปรับปรุงใหม่) 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)     

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เท่า 2.39 2.46 2.00 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เท่า 0.51 0.29 0.13 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เท่า 0.66 0.70 0.03 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เท่า 17.33 26.01 23.04 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ วนั 21 14 16 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื เท่า 1.27 1.22 1.64 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย วนั 285 296 220 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี  ้ เท่า 18.01 26.06 35.57 

ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลีย่ วนั 20 14 10 

Cash  Cycle วนั 286 297 226 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (PROFITABILITY 
RATIO)  

   

อตัราก าไรขัน้ต้น % (2.37) (1.19) 4.40 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % (8.31) (6.19) (1.60) 

อตัราก าไรอื่น % (8.54) (7.04) (2.06) 

อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร % (159.39) (260.82) (49.34) 

อตัราก าไรสทุธิ % (8.70) (7.14) (1.96) 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % (16.73) (17.30) (5.37) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาคในการด าเนินงาน(EFFICIENCY 

RATIO) 
 

   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % (11.51) (10.72) (3.11) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร % (40.61) (56.82) (8.19) 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ เท่า 1.32 1.50 1.59 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ(FINANCIAL POLICY 

RATIO)  
   

อตัราสว่นหนีส้นิต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า 0.42 0.41 0.73 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า (28.37) (12.30) (4.46) 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผูกพนั(cash basis) เท่า (0.04) (0.03) (0.01) 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 0 0 (14.11) 
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลีย่ระหว่างต้นงวดกบัปลายงวด 

ก าไรจากการด าเนินงาน = ก าไรก่อนดอกเบีย้จ่ายและภาษีเงินได้(EBIT) 
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ท่ีมาของอัตราส่วนทางการเงนิ 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY  RATIO)   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง = สนิทรัพย์หมุนเวียน / หนีห้มุนเวียน เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเร็ว 
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลกัทรัพย์ในความต้องการของ         ตลาด + 
ลกูหนีก้ารค้าและตัว๋เงินรับ) / หนีส้นิหมุนเวียน 

เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด = กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน / หนีส้นิหมุนเวียนเฉล่ีย เทา่ 

อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า = ขายสทุธิ / (ลกูหนีก้ารค้าก่อนหนีส้งสยัจะสญู + ตัว๋เงินรับการค้า) (เฉล่ีย) เทา่ 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมุนเวียนลกูหนีก้ารค้า  วนั 

อตัราสว่นหมุนเวียนสนิค้าคงเหลือ = *ซือ้สทุธิ / สนิค้าคงเหลือ (เฉล่ีย) เทา่ 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย = 360 / อตัราสว่นหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ วนั 

อตัราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี ้ = ซือ้หรือต้นทนุขาย / (เจ้าหนีก้ารค้า + ตัว๋เงินจ่ายการค้า) (เฉล่ีย) เทา่ 

ระยะเวลาช าระหนี ้ =  360 / อตัราสว่นหมุนเวียนเจ้าหนี ้ วนั 

Cash  Cycle =  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย + ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย – ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(PROFITABILITY RATIO) 

 
 

อตัราก าไรขัน้ต้น = ก าไรขัน้ต้น / ขายสุทธิ % 

อตัราก าไรจากการด าเนนิงาน = ก าไรจากการด าเนนิงาน / ขายสุทธิ % 

อตัราก าไรอ่ืน = ก าไรท่ีไม่ได้จากการด าเนนิงาน / รายได้รวม % 

อตัราสว่นเงินสดต่อการท าก าไร = กระแสเงินสดจากการด าเนนิงาน / ก าไรจากการด าเนนิงาน % 

อตัราก าไรสทุธิ = ก าไรสทุธิ / รายได้รวม % 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น = ก าไรสทุธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย) % 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO) 

 
 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ = ก าไรสทุธิ / สินทรัพย์รวม (เฉล่ีย) % 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร = (ก าไรสทุธิ + ค่าเส่ือมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสทุธิ (เฉล่ีย) % 

อตัราการหมุนเวียนของสนิทรัพย์ = รายได้รวม / สนิทรัพย์รวม (เฉล่ีย) เทา่ 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL 

POLICY RATIO) 
 

 

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น = หนีส้นิรวม / สว่นของผู้ถือหุ้น (เฉล่ีย) เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 
= **ก าไรจากการด าเนินงาน + ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนนิงาน + ภาษี / 
ดอกเบีย้จ่ายจากการด าเนนิงานและลงทุน 

เทา่ 

อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั(cash basis) 
= **ก าไรจากการด าเนินงาน  / (การจ่ายช าระหนีส้นิ + รายจ่ายลงทุน + ซือ้
สนิทรัพย์ + เงินปันผลจ่าย) เทา่ 

อตัราการจ่ายเงินปันผล = เงินปันผล / ก าไรสุทธิ % 

หมายเหตุ         * บริษัทฯใช้ซือ้สทุธิ  เพื่อสะท้อนให้เหน็การอตัราการหมุนเวียนของสนิค้าท่ีใกล้เคียงกบัความจริง   

** บริษัทฯใช้ก าไรจากการด าเนนิงาน  เพราะเลง็เหน็วา่จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานท่ีแท้จริงของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้มากกวา่ 
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14.    การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

1. ภาพรวม 

ส าหรับในปี 2563 ความสามารถในการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯลดลง อันเน่ืองมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทต้องลดราคาขายลงกว่าปกติ 
เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้อปุสรรคในการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะ
สหภาพยโุรป ท่ีมีการ Lockdown ประเทศท าให้ไมส่ามารถสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปได้ในช่วงเวลาหนึ่ง 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ 
มีรายได้จากการขายรวม 1,671 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 5 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีรายได้
จากการขายรวม 2,475 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่า 830 ล้านบาท หรือ
ประมาณ 33% ด้านต้นทุนขายในปี 2562 มีต้นทุนการขายรวม 1,712 ล้านบาทและต้นทุนบริการ 4 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2562 มีต้นทนุจากการขายรวม 2,510 ล้านบาทและต้นทนุบริการ 27 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 
32% จะเห็นได้วา่รายได้ของบริษัทลดลงมากกวา่ต้นทนุเน่ืองจากบริษัทยงัคงมีต้นทนุคงท่ีจ านวนหนึ่ง ท าให้บริษัทมี
ขาดทุนขัน้ต้นจ านวน 40 ล้านบาทในปี 2563 จากเดิมท่ีมีขาดทุนขัน้ต้น 30 ล้านบาทในปี 2562 ท าให้ในปี 2563 
บริษัทมีขาดทนุสทุธิจ านวน 148 ล้านบาท จากเดิมในปี 2562 ท่ีมีขาดทนุสทุธิจ านวน 180 ล้านบาทซึ่ง 

อย่างไรก็ตามการท่ีบริษัทฯพยายามอย่างเต็มท่ีให้ยงัคงรักษาระดบัยอดขายไว้ จากทัง้กลยทุธ์ทางการตลาด
และความสามารถในการแขง่ขนั รวมถึงพยายามระบายสินค้าคงเหลือให้ได้ในปริมาณท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือลดต้นทนุการเกบ็
รักษา การปรับโครงสร้างองค์กรภายใน รวมทัง้บริษัทยงัคงรักษาสภาพคลอ่งทางการเงินได้ดี สง่ผลให้รายได้ตามสว่น
ด าเนินงานของกลุม่บริษัทมีข้อมลูดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

รายไดร้วม 1,015,924     1,399,569     543,371        1,025,616     21,521          21,272          -                   1,858            95,695          58,512          

ตน้ทนุรวม 1,040,185     1,407,503     556,654        1,063,873     21,863          21,470          -                   1,894            97,601          41,882          

ก าไร(ขาดทนุ)ขั้นตน้ (24,261)        (7,934)          (13,283)        (38,257)        (342)             (198)             -                   (36)               (1,906)          16,630          

เอเชีย ยโุรป อเมริกา แอฟริกา ประเทศไทย
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บริษัทฯมีการเพ่ิมกลยทุธ์ในการกระจายสินค้า โดยหนัมาสนใจการตลาดภายในประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าอีกทางหนึ่ง ซึ่งได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจส าหรับกลยุทธ์ในการขายครัง้นี  ้ถึงแม้ว่าในปี 2563 มีผลการ
ด าเนินงานขาดทุนขัน้ต้นในประเทศ อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้บริษัทต้องลดราคาขายลงกวา่ปกติ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน บริษัท
ท าการตลาดในประเทศมากขึน้นัน้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดตา่งประเทศเพียงอย่างเดียวซึ่งมีความ
ผนัผวนทัง้ในด้านราคาและอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ รวมถึงสถานการณ์เหตกุารณ์จากโรคระบาด บริษัท
ฯยงัเช่ือมัน่วา่กลยทุธ์ดงักลา่วสามารถเพ่ิมยอดขายในประเทศให้กบับริษัทฯได้อย่างตอ่เน่ือง 

สว่นการตลาดในตา่งประเทศนัน้ ทัง้ด้านตลาดเอเชียและยโุรป ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่นเดียวกนั จึงท าให้ยอดขายลดลงเปรียบเทียบกบัปี 2562 

ในด้านของงบการเงิน เหตกุารณ์ท่ีส าคญัท่ีปรากฏในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือในปี 2563
ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เน่ืองจากการใช้ข้อมลูจาก
งบการเงินของบริษัทร่วมในต่างประเทศท่ียังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบ โดยกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตในวรรคเกณฑ์แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขคือ  

“งบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ของบริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในต่างประเทศท่ีได้รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมลูจากงบการเงินของ
บริษัทร่วมในตา่งประเทศนัน้ ซึ่งยงัมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี มลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุดงักลา่วในงบการเงิน
รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 130.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
รวม และส่วนแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในตา่งประเทศนัน้ในงบการเงินรวมส าหรับปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวนเงิน 3.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ของขาดทุนรวม ข้าพเจ้าจึงไม่
สามารถตรวจสอบเพ่ือให้เป็นท่ีพอใจในยอดคงเหลือของมลูคา่เงินลงทนุในบริษัทร่วมดงักลา่วได้” 

จากเหตกุารณ์ข้างต้นบริษัทฯตระหนกัในเร่ืองดงักลา่ว ได้มีการเสนอไปยงับริษัทร่วมฯถึงความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ 
ผู้ สอบบัญชีรายเดียวกัน ทางบริษัทร่วมฯก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาซึ่งจะต้องน าเสนอในท่ีประชุมข อง
คณะกรรมการบริษัทร่วมฯ ส าหรับท่ีผ่านมาทางบริษัทร่วมชีแ้จงว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมี
ความรู้ ความสามารถเป็นท่ีน่าเช่ือถือ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีมาตรฐานในการสอบบญัชีตามท่ีกฎหมายประเทศ
มาเลเซียก าหนด และบริษัทฯเองก็ไมม่ีอ านาจควบคมุเพียงพอท่ีจะเป็นผู้คดัเลือกผู้สอบบญัชีชองบริษัทร่วมได้ 
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 นอกจากนัน้ผู้สอบบัญชียังมีการรายงานเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ โดยเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือ
เร่ืองตา่งๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจบุัน ผู้สอบบัญชีได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีไม่ได้
แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหล่านี ้ยกเว้นเร่ืองท่ีได้อธิบายในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมี
เง่ือนไขของผู้สอบบญัชี  โดยเร่ืองส าคญัท่ีผู้สอบรายงานมีดงันี  ้

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 

“บริษัทมีสินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 540.66 ล้านบาท และ 509.95 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ตามล าดับ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับสินค้าคงเหลือเน่ืองจากวิธีการค านวณต้นทุนของสินค้าส าเร็จรูป
คงเหลือมีความซับซ้อนและการพิจารณาการค านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือใช้การประมาณการ
มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดลุยพินิจอย่างมากในการประมาณการ” 
สินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

“บริษัทฯ รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีท่ีเกิดจากผลขาดทุนทางภาษี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
จ านวนเงิน 9.18 ล้านบาท ในงบการเงิน การใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีดงักล่าวขึน้อยู่กบั
ผลการด าเนินงานและการวางแผนก าไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท ซึ่งฝ่ายบริหารต้องก าหนดข้อสมมติฐานและใช้ 

ดลุยพินิจอย่างมากในการประมาณการในเร่ืองความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีท่ีเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จากขาดทนุทางภาษี” 

 

2. ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ภาพรวมส าหรับผลการด าเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดงันี ้ 
 

 

 

 

 

2563 2562

รายไดจ้ากการขาย 1,671            2,475            

รายไดจ้ากการให้บริการ 5                   32                 

ตน้ทนุขาย (1,712)          (2,510)          

ตน้ทนุให้บริการ (4)                 (27)               

ก าไรขั้นตน้ (40)               (30)               

อตัราก าไร(ขาดทนุ)ขั้นตน้(%) -2.39% -1.20%

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี (148)             (181)             

อตัราก าไร(ขาดทนุ)สุทธิต่อยอดขาย(%) -8.83% -7.22%

หน่วย : ลา้นบาท
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2.1  รายได้จากการขาย 

ส าหรับในปี 2563 ความสามารถในการจัดจ าหน่ายของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ยังคงรักษาลกูค้าได้ดีและ
สร้างยอดขายได้ตอ่เน่ืองถึงแม้วา่จะมียอดขายลดลง อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทต้องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและรักษาสภาพคลอ่งทาง
การเงิน ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 บริษัท ห้องเย็นโชติวฒัน์หาดใหญ่ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยฯ 
มีรายได้จากการขายรวม 1,671 ล้านบาทและรายได้จากการให้บริการ 5 ล้านบาท เปรียบเทียบกบัปี 2562 ท่ีมีรายได้
จากการขายรวม 2,475 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 32 ล้านบาท ซึ่งลดลงกวา่ 830 ล้านบาท   

2.2  รายได้อื่น 

รายได้อ่ืนในปี 2563 เพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 เน่ืองจากบริษัทย่อยการขายทรัพย์สินให้กับ
บุคคลภายนอกจ านวนเงินรวม 10.45 ล้านบาท รายการดงักล่าวได้รับช าระเงินและโอนกรรมสิทธ์ิแล้วในปี 2563 
บริษัทย่อยได้บันทึกก าไรจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน จ านวนเงิน 8.37 ล้านบาท (สทุธิจากการกลับค่าเผื่อด้อยค่า
ทรัพย์สิน 30 ล้านบาท) 

 2.3  ต้นทุนขาย ต้นทุนในการจดัจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
ต้นทนุขายในปี 2563 มีต้นทนุการขายรวม 1,712 ล้านบาทและต้นทนุบริการ 4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบั

ปี 2562 มีต้นทนุจากการขายรวม 2,510 ล้านบาทและต้นทนุบริการ 27 ล้านบาท หรือลดลงประมาณ 32% สอดคล้อง
กบัรายได้จากการขาย 

ต้นทนุในการจดัจ าหน่ายลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 สอดคล้องกบัรายได้จากการขายเช่นเดียวกนั 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2563 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทฯมีมติให้หยดุ
การผลิตสินค้าท่ีโรงงานของบริษัทในจังหวดัระนอง และย้ายการผลิตสินค้ามาท่ีโรงงานของบริษัทใหญ่ในจังหวัด
สงขลาแทน โดยการหยดุด าเนินการของโรงงานจงัหวดัระนอง (ปี 2562) นัน้ ฝ่ายบริหารพิจารณาความสมเหตสุมผล
ทัง้ในด้านการบริหารงานรวมถึงการบริหารต้นทนุ ซึ่งท าให้มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในปี 2562 ประมาณ  
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31.57 ล้านบาท จากการตัง้คา่เผื่อการด้อยคา่สินทรัพย์ จ านวน 13.50 ล้านบาท และการบนัทึกผลประโยชน์พนกังาน
ท่ีบนัทึกไว้ ไมเ่พียงพอในอดีตจ านวน 18.07 ล้านบาท 

ส่วนค่าใช้จ่ายในด้านอ่ืนนัน้มียอดใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมาเช่นเดียวกัน เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อย
สามารถควบคมุคา่ใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 2.4  ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯนัน้เกิดจากการกู้ ยืมมาเพ่ือการด าเนินงาน ซึ่งในปี 2563 ต้นทนุ
ทางการเงินลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 เน่ืองจากการชะลอการผลิตในปี 2563 สอดคล้องกบัท่ีบริษัทมีเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงตามไปด้วย  

 2.5  ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ี 5 ล้านบาท ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนท่ี
เกิดขึน้นัน้ เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯจ าหน่ายในรูปสกลุเงินตราตา่งประเทศ และบริษัทฯและบริษัท
ย่อยยงัเน้นการป้องกนัผลกระทบจากการผนัแปรของคา่เงินโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ  

2.6  ก าไรจากการด าเนินงาน (EBIT) 
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯนัน้มีขาดทนุจากการด าเนินงานรวม 139 ล้านบาทในปี 2563 และ 155 ล้านบาทในปี 

2562 สาเหตหุลกัมาจากในปี 2563 มียอดขายลดลง อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทต้องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและรักษาสภาพคลอ่งทาง
การเงิน ซึ่งมีผลท าให้ขาดทุนขัน้ต้นเพ่ิมขึน้ 10 ล้านบาท แต่ในปี 2562 บริษัทฯมีมติให้หยดุการผลิตสินค้าท่ีโรงงาน
ของบริษัทในจังหวดัระนอง และย้ายการผลิตสินค้ามาท่ีโรงงานของบริษัทใหญ่ในจงัหวดัสงขลาแทน โดยการหยดุ
ด าเนินการของโรงงานจงัหวดัระนอง (ปี 2562) นัน้ ฝ่ายบริหารพิจารณาความสมเหตสุมผลทัง้ในด้านการบริหารงาน
รวมถึงการบริหารต้นทนุ ซึ่งท าให้มีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานในปี 2562 ประมาณ 31.57 ล้านบาท จากการตัง้
คา่เผื่อการด้อยคา่สินทรัพย์ และการบนัทึกผลประโยชน์พนกังานท่ีบนัทึกไว้ ไมเ่พียงพอในอดีต 

จากผลประกอบการท่ีผ่านมาบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ทราบดีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และสภาพ
ตลาดโลกท่ีถดถอย จึงท าให้ต้องระมดัระวงัในด้านควบคมุต้นทนุการผลิต การสร้างกลยทุธ์ในการบริหารวตัถดุิบ และ
ควบคมุคา่ใช้จ่ายตา่งๆ รวมถึงการปรับแผนงานด้านบริหารการตลาดทัง้ในประเทศและตา่งประเทศให้มากขึน้ ดงันัน้
การพิจารณาการปิดโรงงานท่ีจงัหวดัระนองจงึเป็นแผนและกลยทุธ์อย่างหนึง่ ในการบริหารการผลิตรวมถึงการบริหาร
ต้นทนุด้วย  
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2.7  ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอตัราผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้นติดลบร้อยละ16.73 ในปี 2563 และ 17.30 ในปี 2562 
อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บริษัทต้องลดราคา
ขายลงกว่าปกติ เพ่ือรักษาฐานลกูค้าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ท าให้ในปี 2563-2562 คณะกรรมการของ
บริษัทฯ ได้มีมติให้น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีเพ่ือพิจารณางดจ่ายเงินปันผล  

 

3. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,184.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จ านวน 196.80 ล้าน
บาท และมีอตัราผลตอบแทนตอบแทนจากสินทรัพย์ติดลบร้อยละ 11.51 โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 

การบริหารเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพ่ิมขึน้ 55.64 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดท่ี
ได้มาจากการด าเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 238.41 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดท่ี
ได้รับจากการระบายสินค้าคงเหลือท่ีคงค้างออกขายอย่างเป็นสาระส าคญัซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทมีสินค้าคงเหลือ
ลดลง 288.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 กระแสเงินสดสว่นใหญ่น าไปเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ
ซือ้วตัถดุิบเพ่ือบริหารวตัถดุิบให้เพียงพอตอ่การผลิตทัง้ยอดสัง่ซือ้ในปัจจบุนัและในอนาคต เพ่ือป้องกนัปัญหาการ 

ขาดแคลนวตัถดุิบ โดยการซือ้วตัถดุิบดงักลา่วบริษัทได้ค านึงการระบายสินค้าออกไปขายและสถานท่ีจดัเก็บท่ีท าให้มี
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เป็นส าคญั 

 

ลูกหนีก้ารค้า  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีลกูหนีก้ารค้าคงเหลือจ านวน 86.55 ล้านบาท ลดลง

ประมาณ 20.37 ล้านบาทจากปี 2562 บริษัทมีระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทอยู่ท่ี 20 วนั ซึ่งมากกวา่ปี 2562 
ท่ี 14 วนั อย่างไรก็ตามบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยังคงให้ความส าคญัต่อการติดตามหนีอ้ย่างสม ่าเสมอรวมทัง้การ
วิเคราะห์ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูค้า ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีความเสี่ยงในการเก็บหนีไ้มไ่ด้คอ่นข้าง
ต ่า เน่ืองจากลกูค้าสว่นใหญ่เป็นลกูค้าท่ีท าการค้ากนัมายาวนาน และมีการป้องกนัความเสี่ยงโดยการให้ลกูค้าสว่น
ใหญ่เปิด L/C และในแตล่ะปีจะมีการวิเคราะห์สถานะการเงินของลกูค้า เพ่ือพิจารณาในการขายในปีถดัไป 
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สินค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีสินค้าคงเหลือโดยรวม 540.66 ล้านบาท ลดลงกว่า 
288.17 ล้านบาท จากการระบายสินค้าคงเหลือท่ีคงค้างออกขายอย่างเป็นสาระส าคญั ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
บริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาแล้ววา่เป็นปริมาณท่ีสมเหตสุมผลในการ
บริหารคลงัสินค้าและการขายท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้มีการพิจารณามลูคา่ท่ีลดลงของสินค้ารวมทัง้การเสื่อมสภาพ โดยในปี 2563 ได้ท า
การบันทึกกลบัรายการค่าเผื่อการปรับลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือสทุธิเท่ากบั 12.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตามสินค้า
ของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯยงัคงจ าหนา่ยได้อย่างตอ่เน่ืองรวมถึงการมีสถานท่ีจดัเก็บท่ีได้มาตรฐานท าให้สินค้ายงัคง
สภาพเดิม 

 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ราคาทนุเท่ากบั 878.83 ล้าน
บาท โดยมีมลูคา่สทุธิตามบญัชีเท่ากบั 263.57 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 ไม่เป็นสาระส าคญั บริษัทฯและ
บริษัทย่อยฯมีผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ถาวรติดลบจ านวนร้อยละ 40.61 เพ่ิมขึน้จากปี 2562 เน่ืองจากปี 2562 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการขายโรงงานในจงัหวดัปัตตานีให้กับบคุคลภายนอก รายการดงักลา่วได้รับช าระเงินและ
โอนกรรมสิทธ์ิแล้วในปี 2563 

  อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากโรงงานท่ีจงัหวดัสงขลานัน้ยงัไมไ่ด้เดินก าลงัการผลิตเตม็ก าลงัของเคร่ืองจักร 
ดงันัน้การยกเลิกการผลิตท่ีจงัหวดัระนอง และมาผลิตท่ีจงัหวดัสงขลาในส่วนของก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยู่จะช่วยให้
ผลตอบแทนต่อการใช้สินทรัพย์ถาวรดีขึน้ในอนาคต ส่วนสินทรัพย์ถาวรของโรงงานในจังหวัดระนองจะท าการ
จ าหน่ายออกไปซึ่งคาดวา่จะมีมลูคา่ไมต่ ่ากวา่มลูคา่ตามบญัชีท่ีปรากฎอยู่ในงบการเงิน จึงเป็นข้อพิสจูน์ได้วา่ 

ทรัพย์สินของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ท่ีเหลืออยู่นัน้จะไมเ่กิดการด้อยคา่เพ่ิมเติมจากท่ีได้บนัทึกไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม
ได้มีการพิจารณาการด้อยคา่ของสินทรัพย์เป็นประจ าทกุปี 

 

หนีส้ิน 

ในภาพรวมของหนีส้ินนัน้ในด้านเจ้าหนีก้ารค้าบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการจ่ายช าระท่ีคอ่นข้างเร็วเน่ืองจาก
การซือ้วตัถดุิบสว่นใหญ่เป็นการซือ้จากเกษตรกรหรือชาวประมงเป็นหลกั โดยมีระยะเวลาในการช าระหนีท่ี้ 20 วนั  

ในด้านเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินนัน้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยงัคงมีการกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือหมนุเวียนในกิจการ 
และมีการช าระหนีต้ามปกติ เพ่ือรองรับกับความต้องการซือ้วตัถุดิบเพ่ือผลิตสินค้าส าเร็จรูป ให้สมัพันธ์กับปริมาณ
การสัง่ซือ้จากลกูค้า 
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ในด้านหนีส้ินตามสญัญาเช่าเพ่ิมขึน้ทัง้จ านวน เน่ืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้น ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาใช้เป็นครัง้แรก โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective)  และไม่ปรับปรุงข้อมูล
เปรียบเทียบ 

 

4. สภาพคล่องและความเพยีงพอของทุน 

 

กระแสเงนิสด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพ่ิมขึน้ 55.64 ล้านบาท หากพิจารณาจากเงินสดท่ี
ได้มาจากการด าเนินงานบริษัทมีกระแสเงินสดเป็นบวกถึง 238.41 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากกระแสเงินสดท่ี
ได้รับจากการระบายสินค้าคงเหลือท่ีคงค้างออกขายอย่างเป็นสาระส าคญัซึ่งจะเห็นได้จากบริษัทมี สินค้าคงเหลือ
ลดลง 288.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงัเพ่ือลดคา่ใช้จ่ายในการจดัเก็บ 

อย่างไรก็ตามในปี 2563 กระแสเงินสดสว่นใหญ่น าไปเงินสดจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน และ
ซือ้วตัถุดิบเพ่ือบริหารวตัถดุิบให้เพียงพอต่อการผลิตทัง้ยอดสัง่ซือ้ในปัจจบุันและในอนาคต เพ่ือป้องกันปัญหาการ
ขาดแคลนวตัถดุิบ โดยการซือ้วตัถดุิบดงักลา่วบริษัทได้ค านึงการระบายสินค้าออกไปขายและสถานท่ีจดัเก็บท่ีท าให้มี
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมขึน้เป็นส าคญั  

ในขณะท่ีการลงทนุในการจ่ายซือ้สินทรัพย์ถาวรในปี 2563 เพ่ิมขึน้ 39.41 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุในเร่ือง
ของอาคารและเคร่ืองจกัร และช าระดอกเบีย้จ่ายเป็นเงินสดจ านวน 4.84 ล้านบาท และในระหวา่งปียงัมีเงินกู้ ยืมท่ีได้
จากกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ือเสริมสภาพคล่องเพ่ิมขึน้ 3,735.11 ล้านบาท และช าระคืนหนี ้3,865.72 ล้านบาท ซึ่งหนี ้
ทัง้หมดเป็นหนีท่ี้เป็นไปตามปกติธรุกิจ 

ในส่วนของ วงจรเงินสด หรือ Cash Cycle ของกิจการนัน้ยังเป็นไปตามปกติ ท าให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมี
กระแสเงินสดท่ีเพียงพอตอ่การด าเนินงาน อีกทัง้บริษัทยงัได้รับการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินอย่างตอ่เน่ือง 

 

สภาพคล่อง 

อตัราสภาพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯอยู่ท่ี 2.39 ลดลงจากปี 2562 ท่ี 2.46 เท่า สว่นอตัราสภาพคล่อง
หมนุเร็วอยู่ท่ี 0.51 เท่า เพ่ิมขึน้จากปี 2562 ท่ี 0.29 เท่า ซึ่งเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินคงเหลือท่ีเพ่ิมขึน้
จากปี 2562  
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ความสามารถในการช าระหนี ้แหล่งท่ีมาของเงนิทุนและโครงสร้างเงนิทุน 

ด้านอตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีอตัรา 0.42 เท่า เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 
ไมเ่ป็นสาระส าคญั ซึ่งยงัต ่าเมื่อเทียบกบัสว่นของผู้ถือหุ้น บริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดีจาก
สถาบนัการเงิน บริษัทยงัมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานท่ีมีความสามารถในการช าระหนีแ้ละดอกเบีย้ได้ดี แม้ว่า
มีผลขาดทนุอย่างมาก ซึ่งเป็นขาดทนุท่ีไมไ่ด้กระทบกบักระแสเงินสด 

 

ด้านรายจ่ายลงทุน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีการซือ้สินทรัพย์ถาวรในปี 2563 จ านวน 39.41 ล้านบาท จากการปรับปรุงการผลิต
และไมม่ีการลงทนุระยาวอ่ืนรวมถึงการขยายกิจการ เน่ืองจากยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออีกมาก บริษัทฯและบริษัทย่อย
ฯมีนโยบายการบริหารจดัการสว่นทนุซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือด ารงฐานเงินทนุให้แขง็แกร่ง  โดยการวางแผนการก าหนด
กลยุทธ์ในการด าเนินงานเพ่ือให้ธุรกิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดท่ีดีอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้
บริษัทฯและบริษัทย่อยฯยงัค านึงถึงการมีฐานะการเงินท่ีดี โดยพิจารณาลงทนุในโครงการท่ีมีอตัราผลตอบแทนอยู่ใน
เกณฑ์ดี รักษาระดบัเงินทนุหมนุเวียนท่ีเหมาะสม รวมทัง้สร้างความแขง็แกร่ง ความมัน่คงของการด ารงเงินสด และมี
โครงสร้างเงินทนุท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือด ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด าเนินธรุกิจอย่างต่อเน่ืองในอนาคต และรักษา
ความเช่ือมัน่ตอ่ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ เจ้าหนี ้และผู้มีสว่นได้เสียอ่ืนๆ 

 

5. ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้นและการบริหารจดัการภาระนอกงบแสดงฐานะการเงนิ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีหนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึน้จากหนงัสือค า้ประกนัท่ีออกโดยธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 5.7 ล้านบาท ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบตัิบางประการตามปกติ
ธรุกิจของกลุม่บริษัทรวมถึงภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างอาคารและสว่นปรับปรุงจ านวน 1.33 ล้านบาท 

 

6. ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต  
ส าหรับทิศทางการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยฯในอนาคต มีความพยายามท่ีจะขยายตวัทางด้าน

การตลาดให้เพ่ิมขึน้ แต่ทัง้นีต้้องขึน้อยู่กับปัจจัยในด้านการผลิตไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของต้นทุนวตัถุดิบ การจ้างง าน
ค่าจ้างแรงงานตลอดจนถึงค่าใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ล้วนเป็นปัจจัยส าคญัในการท าการแข่งข้นด้านการตลาดทัง้สิน้  
บริษัทและบริษัทย่อยฯจึงให้ความส าคญัต่อกระบวนการผลิตและนวตักรรมในเร่ืองเคร่ืองจกัรเพ่ือพยายามควบคมุ
ต้นทนุผลิตสินค้าให้สามารถท าการแขง่ขนัได้ในทางการตลาด สว่นในเร่ืองของปัจจยัภายนอกไมว่า่จะเป็นปัญหาด้าน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บริษัทและ 
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บริษัทย่อยฯพยายามติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมถึงการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐและทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
เพ่ือร่วมวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักลา่วได้อย่างทนัการณ์  

 

อย่างไรก็ดีบริษัทฯและบริษัทย่อยฯคงพยายามผลิตสินค้ามลูคา่เพ่ิมในสดัส่วนท่ีสงูขึน้ในอนาคต บริษัทฯและ
บริษัทย่อยฯได้ด าเนินการพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ ให้มีคณุภาพดีสม ่าเสมอตรงตามความต้องการของลกูค้า  
มุง่เน้นวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ใหมใ่ห้มีความหลากหลายและมีความโดดเดน่ เพ่ือรองรับความต้องการลกูค้าและ
ก่อให้เกิดค าสัง่ซือ้จากลกูค้าท่ีเพ่ิมขึน้ ในสว่นของการขยายตลาดใหมน่ัน้ บริษัทฯและบริษัทย่อยฯพยายามหาตลาด
ตา่งประเทศใหมท่ี่มีศกัยภาพและมีขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยฯได้มีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า หรือกิจกรรม
จับคู่ธุรกิจ เพ่ือน าเสนอสินค้าของบริษัทฯ เป็นการเพ่ิมโอกาสให้บริษัทฯและบริษัทย่อยฯมีฐานลกูค้าเพ่ิมขึน้  โดย
มุ่งเน้นน าเสนอสินค้าและผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐานเพ่ือให้ลกูค้าเกิดความเช่ือมัน่ในสินค้าและผลิตภณัฑ์
ของบริษัทฯ พร้อมกนันีบ้ริษัทฯเร่ิมมีการขยายแผนงานด้านการตลาดภายในประเทศเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง  

บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ มีการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราการแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ เน่ืองจากบริษัท
ฯและบริษัทย่อยฯมีรายได้จากการขายสินค้าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยการท าสัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า และติดตามความเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างใกล้ชิดอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนีแ้ล้วบริษัทฯและบริษัทย่อยฯได้บริหารจดัการสภาพคล่องด้วยความระมดัระวงั โดยการรักษา
ระดบัเงินสดให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน ตลอดจนการมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัแหลง่เงินทนุในปัจจบุนั 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯมีการท าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาทัง้
กระบวนการผลิตท่ีมีอยู่ให้ดีขึน้  และพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯให้มีความหลากหลาย 
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ตารางแสดงข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ และบริหารของบริษัทฯ   
 

รายช่ือบริษัท 
บริษัท บริษัทย่อย 

รายช่ือ 

ดร.สรุพล อารีย์กลุ 
X - 

นายชยัวชัร์ เหลา่เทพพิทกัษ์ // / 

นางสาวเจริญพร โชติวฒันะพนัธุ์ // / 

นายเฉลิม เหลา่เทพพิทกัษ์ // / 

Mr.H'ng  Chaiu Chin   / - 

Mrs.H'ng  Cheow  Nai   / - 

นางสดุารัตน์ เหลา่เทพพิทกัษ์ ประวตั ิ // / 

รศ.ดร.พิษณ ุ บญุนวล / - 

นายสวุฒัน์ โรจนกิจ / - 

นายพิชยั ลิม้รสเจริญ / - 

    

    

หมายเหตุ 
X 

 =  ประธาน  

 //  =  กรรมการบริหาร 

 /  =  กรรมการ  
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หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ 

 

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

                   หน้าท่ีของเลขานุการบริษัทฯ  มีดังนี ้

 

1. ติดตามและให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการบริษัทฯ และผู้ บริหารเก่ียวกับข้อก าหนดของ 
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.ต.) , ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ต.ล.ท.) . กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง . ข้อบงัคบับริษัท มติคณะกรรมการบริษัทฯ  และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  
รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดกฎหมายท่ีมีนยัส าคญัแก่บริษัทฯ 

2. จัดการประชุมผู้ ถือหุ้น  และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทัง้บันทึกและจดัเก็บ
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  และการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

4. จัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 85/14  ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

5. ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อยฯ 

 

ประวติัของกรรมการบริษัทยอ่ยฯ  จะแสดงข้อมลูอยูใ่นเอกสารแนบ  1  ชดุ  1/3 
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รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
 

ชื่อ-สกุล/ ต าแหน่ง    คุณวุฒ ิ การอบรม และประวัตกิารท างาน 

      

นายทนงศักดิ์  ประดิษฐาน   คุณวุฒ ิ

      -    ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ สาขาการบญัชี 

      -    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์ 

      -     กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจพี ทิพ ออดิท จ ากดั 

        

การฝึกอบรม   

- COSO 2013 Implementation สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน แห่ง
ประเทศไทย 

- Risk Transformation and Technology สมาคมผู้ตรวจสอบ
ภายใน แห่งประเทศไทย 

- กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน าเสนองบการเงิน สภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ 

- ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่นท่ี 4/58 สภา
วิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

                   ในปี  2563  บริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ไมม่ีรายการใดๆท่ีจะต้องมกีารประเมนิราคาสินทรพัย์    
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