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ข้้อมููลทั่่�วไป

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
ทะเบีียนบริิษััทเลขที่่� 0107537002231 (บมจ.470)
ประเภทธุุรกิิจ

ผู้้�ผลิิตและส่่งออกอาหารทะเลแช่่แข็็ง

สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถนนสายเอเซีีย 43
			ตำำ�บลนาหม่่อม อำำ�เภอนาหม่่อม
			จัังหวััดสงขลา 90310
			
โทรศััพท์์ (074) 222333
			
โทรสาร (074) 222300-1
เว็็บไซต์์
www.kst-hatyai.com
ฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
			
			
			

โทรศััพท์์ (074) 222333 ต่่อ 8115
โทรสาร (074) 222300-1
Email : jirapa.le@kst-hatyai.com
เว็็บไซต์์ www.kst-hatyai.com

หลัักทรััพย์์จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวัันที่่� 27 กุุมภาพัันธ์์ 2535
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
•	ทุุนจดทะเบีียนหุ้้�นสามััญ จำำ�นวน 75 ล้้านบาท
		 (7.5 ล้้านหุ้้�น)
•	ทุุนชำำ�ระแล้้ว จำำ�นวน 75 ล้้านบาท
		 (7.5 ล้้านหุ้้�น)
•	มููลค่่าหุ้้�นที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท
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สารจากประธานกรรมการ
	คณะกรรมการบริิษััท ยึึดมั่่�นในนโยบายการกำำ�กัับกิิจการที่่�ดีี
โดยบริิษััทมีีผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการประจำำ�ปีี 2563
อยู่่�ในระดัับ “ดีีมาก” จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
เป็็นปีีที่่� 2 ได้้รัับการประกาศ “ผ่่าน” การรัับรองของคณะกรรมการแนวร่่วม
ต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย(CAC Award 2020)

ปีี 2563 ยัังคงเป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�ภาวะเศรษฐกิิจโลกยัังคง
มีีความผัันผวนเป็็ น อย่่ า งมาก และวิิ ก ฤตการณ์์ แ พร่่ ร ะบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562
ที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น ทั่่� ว โลก ส่่ งผ ลกระทบ ให้้ ก ารส่่ ง ออกสิิ นค้้ า ระหว่่ า ง
ประเทศเกิิดการหยุุดชะงัักลง ตามความรุุนแรงของการระบาดของ
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (COVID-19) ที่่�เกิิดขึ้้�นในประเทศ
ต่่างๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับประเทศลููกค้้า คู่่�ค้้าของบริิษััทฯ เช่่น 
จีีน เกาหลีี อิิ ต าลีี และญี่่� ปุ่่�น ส่่ งผ ลให้้ ก ารส่่ ง ออกโดยรวมของ
บริิษััทฯ ลดลงประกอบกัับค่่าเงิินบาทที่่�ยัังคง แข็็งค่่าอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในระหว่่างปีีเมื่่�อเทีียบกัับประเทศคู่่�ค้้า ทำำ�ให้้บริิษััทไม่่สามารถปรัับ
ราคาขายให้้สููงขึ้้�น สอดคล้้องกัับต้้นทุุนราคาวััตถุุดิิบในประเทศ
ที่่�สููงขึ้้�น ส่งผ
่ ลให้้ยอดขายและกำำ�ไรไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย
ผลผลิิ ตข องวััตถุุ ดิิ บ กุ้้�งของเกษตรกรในปีี 2563 ลดลง
อย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจากการระบาดของโรคติิดเชื้้�อ ไวรััสโคโรน่่า
2019 (COVID-19) ส่่งผลต่่อความมั่่�นใจในการเลี้้�ยงทำำ�ให้้ปริิมาณ
ผลผลิิตมีีน้้อยลงไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการของโรงงาน ส่่งผลให้้
ราคาวััตถุุดิิบในปีี 2563 ปรัับตััวสููงขึ้้�นกว่่าปีีก่่อน แต่่ด้้วยคุุณภาพ
ของวััตถุุดิิบ คุุณภาพการผลิิต การบริิการที่่�ดีีและการปรัับเปลี่่�ยน
กลยุุทธ์์ในการเพิ่่�มความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดตลอดทั้้�ง supply
chain ไม่่ว่่าจะเป็็น supplier ทีีมงานในบริิษััทและลููกค้้าเป็็นส่่วน
สำำ�คััญที่่�ช่่วยให้้บริิษััทผ่่านพ้้นอุุปสรรควิิกฤตนี้้�ไปได้้ นอกจากนี้้�
ผลจากการขยายฐานการผลิิตไปที่่�สาขามหาชััยและปรัับปรุุงการ
ผลิิตในโรงงานแม่่โดยการนำำ�เทคโนโลยีีสมััยใหม่่มาใช้้ตั้้�งแต่่ 1-2
ปีีก่่อน ก็็เริ่่�มที่่�จะส่่งผลทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพการผลิิตในภาพรวม
เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย
บริิ ษััท ได้้ ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการสนัับสนุุ นกิิ จ กรรม
โครงการต่่ า งๆ ให้้ ส อดคล้้ อ งกัับสถานการณ์์ โรคระบาด เช่่ น 

มอบสิินค้้ากุ้้�งแช่่แข็็งให้้กัับโรงครััวของโรงพยาบาลต่่างๆ ในจัังหวััด
สงขลา เพื่่� อ นำำ� ไปเป็็ นวััตถุุ ดิิ บ ในการปรุุ ง อาหารเพื่่� อ สนัับสนุุ น
บุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องมาตรการป้้องกััน
และควบคุุมโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 ที่่�สอดคล้้องตาม
ประกาศคณะกรรมการโรคติิดต่่อจัังหวััดสงขลา เพื่่�อเฝ้้าระวัังให้้
บุุคคลากรปลอดจากการติิดเชื้้�อฯ โดยปีี 2563 บริิษััท ได้้รัับผลการ
ประเมิิน “ผ่่าน” ได้้รัับเกีียรติิบััตรจากกรมประมง “ผ่่านมาตรการ
ควบคุุมและป้้องกัันการปนเปื้้�อน COVID-19 ในสิินค้้าประมง”
คณะกรรมการบริิษััท ยึึดมั่่�นในนโยบายการกำำ�กัับกิิจการ
ที่่�ดีี โดยบริิษััทมีีผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการประจำำ�ปีี
2563 อยู่่�ในระดัับ “ดีีมาก” จากสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการ
บริิษััทไทย (IOD) เป็็นปีีที่่� 2 ได้้รัับการประกาศ “ผ่่าน” การรัับรอง
ของคณะกรรมการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย
(CAC Award 2020)
ปีี 2564 ยัังคงเป็็ นปีี ที่่� ท้้ า ทาย ในนามคณะกรรมการ
บริิษััทมีีความเชื่่�อมั่่�นว่่าด้้วยการปฏิิบััติิงานที่่�มีีแผนดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ที่่�รอบคอบ ยึึดมั่่�นในการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การทำำ�งานของ
ทีีมที่่�มีีประสบการณ์์ใส่่ใจกระบวนการ และมุ่่�งมั่่�นต่่อเป้้าหมาย
จะสามารถนำำ�องค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ กัับขอขอบคุุณทุุก
ท่่านที่่�มีีส่่วนร่่วมตั้้�งแต่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า คู่่�ค้้า ผู้้�บริิหารและพนัักงาน
ทุุกคนที่่�ให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของบริิษััทด้้วยดีีตลอดมา

(ดร.สุุรพล อารีีย์์กุุล)
ประธานกรรมการบริิษััท
15 มีีนาคม 2564
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ ค่่านิิยม และเป้้าหมายองค์์กร
	บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทร่่วมฯ ประกอบกิิจการ
ผลิิตอาหารทะเล แช่่แข็็งเพื่่�อการส่่งออกไปยัังตลาดต่่างๆ ทั่่�วโลก เช่่น ญี่่�ปุ่่�น ยุุโรป และสหรััฐอเมริิกา
ภายใต้้เครื่่�องหมายการค้้าของบริิษััทฯ เช่่น SEA KING, SEA CHAMPION, SEA FLOWER เป็็นต้้น
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และมีีความยั่่�งยืืนในธุุรกิิจผลิิตและส่่งออกอาหารทะเลแช่่แข็็ง
ในปีี 2563 บริิษััทฯ จึึงได้้ทบทวนวััตถุุประสงค์์(วิิสััยทััศน์์) กลยุุทธ์์ ค่่านิิยมองค์์กร นโยบายการดำำ�เนิินงานและเป้้าหมายองค์์กร ดัังนี้้�
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วิิสััยทััศน์์

ค่่านิิยมองค์์กร

KST คััดสรรอาหารคุ้้�มค่่า น่่าเชื่่�อถืือ

พััฒนาความรู้้�คู่่�ทัักษะซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ทำำ�งานเป็็น
ระบบประสบผลสำำ�เร็็จด้้วยทีีมงาน

กลยุุทธ์์

เป้้าหมายองค์์กร

1. หาพัันธมิิ ต รทางการค้้ า ที่่� มีีศัั กยภาพทั้้� ง ด้้ า นการผลิิ ต
และการตลาด เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
2.	ส่่งเสริิมนวััตกรรมและงานวิิจััย เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์
3.	พร้้อมปรัับตััวเพื่่�อรัับการเปลี่่�ยนแปลง

เป้าหมายองค์กร ในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2562-2564)
บริษัทฯก�ำหนดเป้าหมายองค์กร ดังนี้ “เพิ่มอัตราการ
เติิบโตของยอดขาย เพิ่่�มขึ้้�น ปีีละ 10-15% ในแต่่ละปีี
ของปีี 2562-2564”
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นโยบายการดำำ�เนิินงาน
1. มุ่่�งเน้้นความสำำ�คััญที่่�ลููกค้้า  ด้้วยการสร้้าง “ความสััมพัันธ์์
และความประทัับใจ” ด้้วยระบบการจััดการและระบบสารสนเทศที่่�เป็็น
มาตรฐานสากลให้้กัับลููกค้้าทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต ทั้้�งลููกค้้าภายนอก
และลููกค้้าภายใน โดยที่่�ลููกค้้าภายนอกคืือผู้้�ที่่�ซื้้�อสิินค้้าจากเรา ผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีีย และลููกค้้าภายในคืือผู้้�ที่่�อยู่่�ในองค์์กรและรัับงานต่่อจากเรา
2. เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และเพิ่่�มพัันธมิิตรด้้าน
การผลิิตและการตลาด โดยนำำ�ระบบมาตรฐานการจััดการ การบริิหาร
จััดการความเสี่่� ย ง นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้ อ ย่่ า งเหมาะสม 
ประกอบด้้วย ลดต้้นทุุน เพิ่่�มผลผลิิต เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มช่่องทาง
การจำำ�หน่่าย และพััฒนาสิินค้้าที่่�มีีมููลค่่าเพิ่่�ม  
3. ยึึดถืือหลัักคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และปฏิิบััติิงานภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทฯ โดยปฏิิบััติิ
ตามแนวทางและวิิธีีปฏิิบััติิที่่�กำำ�หนดไว้้ พร้้อมทั้้�งปฏิิบััติิตามกฎหมาย
ระเบีียบ ข้้อบัังคัับ วิิธีีการและมาตรฐาน ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกำำ�หนดไว้้
และที่่�สากลยึึดถืือ
4. นำำ� ระบบการผลิิ ตสิิ นค้้ า ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รกัับสิ่่� ง แวดล้้ อ มและ
สอดคล้้องกัับกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ ตามมาตรฐาน
สากล รวมทั้้�ง บริิหารจััดการปััญหาที่่�มีีนััยสำำ�คััญในเชิิงรุุก และส่่งเสริิม
ให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนร่่วม มีีความตระหนัักถึึงผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
โดยการอบรม การเรีียนรู้้� และการนำำ�วิิธีีปฎิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศมาใช้้
5. พััฒนาระบบการจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย มาตรฐาน
สากล และข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆ เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยในการ
ทำำ�ง านให้้ กัั บพนัักงาน คู่่�ธุุ ร กิิ จ ผู้้�รัับเหมา ผู้้�ติิ ด ต่่ อ หรืือมาปฏิิ บััติิ ง าน
ภายในบริิษััทฯ และส่่ งเสริิ มให้้ เกิิ ดการตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของ
การป้้องกััน และประเมิินความเสี่่�ยงของอัันตรายต่่างๆ ผ่่านการอบรม
ให้้ความรู้้� สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้พนัักงานทุุกระดัับ รวมถึึงการติิดตามประเมิิน
ผลการดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
6. พัั ฒ นาความรู้้�ความสามารถของพนัักงานทุุ ก ระดัับอย่่ า ง
ต่่อเนื่่�อง และสนัับสนุุนให้้พนัักงานเติิบโตในหน้้าที่่�การงานตามความรู้้�
ความสามารถด้้ ว ยการจััดการความรู้้�อย่่ า งเป็็ น ระบบ รวมถึึงบริิ ห าร
จััดการระบบค่่ า ตอบแทน รวมทั้้� ง สวััสดิิ ก ารต่่ า งๆ อย่่ า งเหมาะสม
และเป็็นธรรม เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างสรรค์์ผลงานและความเจริิญก้้าวหน้้า
อย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับบริิษััท
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

สรุปข้ อมูลทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท

งบการเงินรวม
2563
ผลการดําเนินงาน
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนบริ การ
กําไรขันต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
เงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อย
รายได้อืน
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์
ต้นทุนทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปี
กําไร(ขาดทุน)ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อ
หุน้ (บาท)
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
หนี สิน
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนี สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)
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2562

2561
(ปรับปรุงใหม่ )

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563

2562

2561
(ปรับปรุงใหม่ )

1,671.29
5.22
(1,711.82)
(4.48)
(39.79)
5.50
0.00
16.45
(117.79)

2,474.79
32.04
(2,509.98)
(26.64)
(29.80)
17.40
0.00
7.45
(144.50)

3,147.40
24.65
(3,011.91)
(20.50)
139.64
26.93
0.00
8.95
(207.36)

1,653.58
5.22
(1,717.75)
(4.48)
(63.43)
3.53
83.97
7.51
(96.22)

2,276.07
32.04
(2,305.95)
(26.64)
(24.49)
8.64
0.00
5.82
(112.43)

1,857.49
24.65
(1,760.05)
(20.50)
101.59
14.27
0.00
3.59
(94.94)

0.00
(4.61)
(3.65)
(3.78)
(147.69)

(13.50)
(12.62)
7.71
(12.82)
(180.68)

(30.00)
(11.40)
10.98
(0.65)
(62.91)

0.00
(4.55)
0.00
(2.57)
(71.76)

(13.50)
(7.90)
0.00
(9.19)
(153.04)

0.00
(3.88)
0.00
(3.25)
17.38

(19.69)

(24.09)

(8.38)

(9.57)

(20.41)

2.32

1,184.52
374.09
810.43
0.46

1,381.33
425.85
955.48
0.45

1,991.06
857.31
1,133.75
0.76

1,065.93
372.53
693.40
0.54

1,175.32
407.68
767.65
0.53

1,291.05
380.55
910.50
0.42

ผลการดาเนินงาน
3,500.00

3,500.00

3,172.05

3,000.00

3,000.00
2,506.83

2,500.00

1,676.51

1,500.00

1,716.30

1,500.00

2562

0.00

(20.00)
(40.00)
2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

2563

รายได้ ขายรวม (ล้ านบาท)

(60.00)

2563

(29.80)
2561 (ปรับปรุ งใหม่ )

-5%
4,238.79

-10%

4,000.00
2,994.65

-15%
-20%

34.50
6,000.00

5,408.12
0%

5,000.00

0%

5,283.35
-2%

-5%
-10%
-15%

4,000.00
2,996.95

3,000.00

-25%

-26%
-29%

2561 (ปรับปรุ งปริมาณส่2562
2563
งออก (ตัน) - เฉพาะกิจการ
ใหม่ )

อัตราการเพิ่มขึน้ ของปริมาณส่ งออก (%)

-30%
-35%

-25%
-35%
-40%

1,000.00
-

-20%
-30%

2,000.00

2,000.00

-43%
2561 (ปรั บปรุ ง
ใหม่ )

2562

2562

(39.79)
2563

กาไรขัน้ ต้ นรวม (ล้ านบาท)

0%

5,000.00

-

2562

ต้ นทุนขายรวม (ล้ านบาท)

5,712.430%

3,000.00

60.00
20.00

0.00
2561 (ปรั บปรุ งใหม่ )

80.00
40.00

500.00

500.00

1,000.00

100.00

1,000.00

1,000.00

6,000.00

120.00

2,536.62

2,500.00

139.64

140.00

2,000.00

2,000.00

0.00

160.00
3,032.41

2563

ปริมาณส่ งออก (ตัน) - บริษัทย่ อย

-45%
-50%

34.00

33.82

33.50
33.00
32.22

32.50
32.00
31.50

30.86

31.00
30.50
30.00
29.50
29.00

2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

2562

2563

เฉลี่ยอัตราแลกเปลี่ยน (บาท/USD)

อัตราการลดลงของปริมาณส่ งออก (%)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดาเนินงาน
6,000.00

5,712.43

5,000.00

6,000.00

4,000.00

2,994.65

3,000.00

1,789.41
1,241.96

1,000.00
-

350.00

2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

2,000.00
786.68

2562

2563

1,279.99

1,186.34

749.29

1,000.00
-

2561 (ปรับปรุ งใหม่ )

2562

2563

รายได้ จากการขายส่ งออก (ล้ านบาท) - บริษัทย่ อย

ปริมาณการขายส่ งออก (ตัน) - เฉพาะกิจการ

ปริมาณการขายส่ งออก (ตัน) - บริษัทย่ อย

313.25

300.00
293.00

269.03

250.00

250.00
200.00

200.00
143.80

165.32

162.04

236.68

250.02
224.60

167.76

150.00
100.00

100.00
50.00

50.00

-

-

2561 (ปรั บปรุ ง
2562
2563
ใหม่ )
เฉลี่ยราคาวัตถุดิบ (บาท/kg) - เฉพาะกิจการ
เฉลี่ยราคาขาย (บาท/kg) - เฉพาะกิจการ

16

2,996.95

3,000.00

รายได้ จากการขายส่ งออก (ล้ านบาท) - เฉพาะกิจการ

300.00

150.00

5,283.35

5,000.00

4,238.79

4,000.00

2,000.00

5,408.12
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2561 (ปรับปรุ งใหม่ )

-

-

2562

2563

เฉลี่ยราคาวัตถุดิบ (บาท/kg) - บริษัทย่ อย
เฉลี่ยราคาขาย (บาท/kg) - บริษัทย่ อย

สรุ ปข้ อมูลทางการเงิน
1,000.00

2,500.00
2,000.00

900.00

1,991.06

857.31

800.00
700.00
1,381.33

1,500.00

1,184.52

600.00
500.00

425.85

400.00

1,000.00

374.09

300.00
200.00

500.00

100.00
0.00

0.00
2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

2562

2563

0.80

1,133.75

810.43

800.00

0.76

0.60
0.50

600.00

0.45

0.46

2562

2563

0.40
0.30

400.00

0.20

200.00
0.00

2563

0.70

955.48

1,000.00

2562

หนีส้ ินรวม (ล้ านบาท)

สินทรัพย์ รวม (ล้ านบาท)

1,200.00

2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

0.10
2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

2562

ส่ วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้ านบาท)

2563

-

2561 (ปรับปรุ ง
ใหม่ )

อัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถือหุ้น (เท่ า)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

18
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1 นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุุรกิิจ
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจมากว่่า 40 ปีี ตามแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้
หลัักบรรษััทภิิบาลที่่�ดีี ก่่อตั้้�งในปีี 2521 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ประกอบกิิจการผลิิตอาหารทะเลแช่่แข็็งเพื่่�อการส่่งออกประเภท
กุ้้�งและหมึึกแช่่ แข็็ ง ปัั จ จุุ บัันมีีทุุ น จดทะเบีียน 75 ล้้ า นบาท 
ชำำ�ระเต็็มมููลค่่า 75 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น 7.5 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าหุ้้�นละ
10 บาท โดยมีีสำำ�นัักงานใหญ่่โรงงานแห่่งที่่� 1 ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 4/2
หมู่่�ที่่� 3 ถนนสายเอเซีีย 43 ตำำ� บลนาหม่่ อ ม อำำ� เภอนาหม่่ อ ม  
จัังหวััดสงขลา 90310
และสาขาโรงงานแห่่ งที่่� 2 ตั้้� ง อยู่่�เลขที่่� 55/83 ชั้้� น  2  
หมู่่�ที่่�  6 ตำำ�บลท่่าทราย อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดสมุุทรสาคร 74000   
ประกอบกิิจการผลิิตอาหารทะเลแช่่แข็็งเพื่่�อการส่่งออกประเภท
กุ้้�งและหมึึก

บริิษััทฯ มีีบริิษััทย่่อย คืือ บริิษััท เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ จำำ�กััด
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 371 ถนนนาเกลืือ ตำำ�บลบานา อำำ�เภอเมืือง จัังหวััด
ปัั ตต านีี ประกอบธุุ ร กิิ จ จำำ� หน่่ า ยอาหารทะเลแช่่ แข็็ ง เพื่่� อ การ
ส่่ ง ออก ทั้้� งนี้้� ใ นปีี 2563 ได้้ ยุุ ติิ ก ารผลิิ ต และย้้ า ยมาดำำ� เนิิ น การ
ด้้านการจำำ�หน่่าย ณ โรงงานแห่่งที่่� 1
นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังถืือหุ้้�นในบริิษััทร่่วมอีีก 1 แห่่ง  คืือ  
Kiang Huat Seagull Trading  Frozen  Food Sdn. Bhd.,  
ตั้้�งอยู่่�ในรััฐซาบาห์์ ประเทศมาเลเซีีย ประกอบธุุรกิิจผลิิตอาหาร
ทะเลแช่่แข็็งเพื่่�อการส่่งออก
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

stakeholders, and internal customers who are in the
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)  และ organization and the work next to us.)
บริิษััทร่่วมฯ ประกอบกิิจการผลิิตอาหารทะเล แช่่แข็็งเพื่่�อการ
2. เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และเพิ่่�มพัันธมิิตร
ส่่งออกไปยัังตลาดต่่างๆ ทั่่�วโลก เช่่น ญี่ปุ่่�น ยุ
่� ุโรป และสหรััฐอเมริิกา ด้้านการผลิิตและการตลาด โดยนำำ�ระบบ มาตรฐานการจััดการ
ภายใต้้ เครื่่� องหมายการค้้ าของบริิ ษััทฯ เช่่ น SEA KING,  SEA การบริิหารจััดการความเสี่่�ยง นวััตกรรมและเทคโนโลยีีมาใช้้อย่่าง
CHAMPION,  SEA FLOWER, MERMAID เป็็นต้้น 
เหมาะสม ประกอบด้้วย ลดต้้นทุุน เพิ่่�มผลผลิิต เพิ่่�มประสิิทธิิภาพ 
เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรที่่�มีีการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ เพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่าย และพััฒนาสิินค้้าที่่มีี� มููลค่่าเพิ่่�ม  
มีีความยั่่�งยืืนในธุุรกิิจผลิิตและส่่งออกอาหารทะเลแช่่แข็็ง  ในเดืือน (We aim to increase competiveness, production and
ธัันวาคม ปีี 2563 บริิษััทฯ จึึงได้้ทบทวนและกำำ�หนดวิิสััยทััศน์์   marketing alliances by implementing appropriate
กลยุุทธ์์ ค่่านิิยมองค์์กร นโยบายการดำำ�เนิินงาน และเป้้าหมาย management systems, risk management, innovation,
องค์์กร ดัังนี้้�
and technology with the goal of reducing costs,

1.1 วิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ ค่่านิิยม และเป้้าหมายองค์์กร

วิิสััยทััศน์์

KST คััดสรรอาหารคุ้้�มค่่า น่่าเชื่่�อถือื
(Provides Reliable and Valued Food)

กลยุุทธ์์
1. หาพัันธมิิตรทางการค้้าที่่�มีีศัักยภาพทั้้�งด้้านการผลิิต
และการตลาด เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
2. ส่่งเสริิมนวััตกรรมและงานวิิจััย  เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
และเพิ่่�มมููลค่่าผลิิตภััณฑ์์
3. พร้้อมปรัับตััวเพื่่�อรัับการเปลี่่�ยนแปลง

ค่่านิิยมองค์์กร

“พััฒนาความรู้้�คู่่�ทัักษะ ซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ทำำ�งานเป็็นระบบ
ประสบผลสำำ�เร็็จด้้วยทีีมงาน”
(Knowledge, Skill, Integrity, Systematic
Approach and Teamwork)

นโยบายการดำำ�เนิินงาน (Operation Policy)

1. มุ่่�งเน้้นความสำำ�คััญที่่�ลููกค้้า ด้้วยการสร้้าง “ความสััมพัันธ์์
และความประทัับใจ” ด้้วยระบบการจััดการและระบบสารสนเทศ
ที่่� เ ป็็ นม าตรฐานสากลให้้ กัั บลูู ก ค้้ า ทั้้� ง ในปัั จ จุุ บััน และอนาคต 
ทั้้� งลูู ก ค้้ า ภายนอกและลูู ก ค้้ า ภายใน โดยที่่� ลูู ก ค้้ า ภายนอกคืือ
ผู้้�ที่่�ซื้้�อสิินค้้าจากเรา ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และลููกค้้าภายในคืือผู้้�ที่่�อยู่่�ใน
องค์์กรและรัับงานต่่อจากเรา
(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
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increasing productivity and increasing efficiency.
We also aim to increase distribution channels and
develop value-added products.)

3. ยึึดถืือหลัักคุุณธรรมและความโปร่่งใสในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจและปฏิิบััติิงานภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการบริิษััทฯ
โดยปฏิิ บััติิ ต ามแนวทางและวิิ ธีี ปฏิิ บััติิ ที่่� กำำ� หนดไว้้  พร้้ อ มทั้้� ง
ปฏิิ บััติิ ต ามกฎหมาย ระเบีียบ ข้้ อ บัังคัับ วิิ ธีี การและมาตรฐาน 
ที่่�หน่่วยงานกำำ�กัับดููแลกำำ�หนดไว้้ และที่่�สากลยึึดถืือ
(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. นำำ� ระบบการผลิิ ตสิิ นค้้ า ที่่� เ ป็็ นมิิ ต รกัับสิ่่� ง แวดล้้ อ ม
และสอดคล้้ อ งกัับกฎหมาย กฎระเบีียบ และข้้ อ กำำ� หนดอื่่� น ๆ
ตามมาตรฐานสากล รวมทั้้�ง บริิหารจััดการปััญหาที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ในเชิิงรุุก  และส่่งเสริิมให้้พนัักงานและผู้้�มีีส่่วนร่่วม มีีความตระหนััก
ถึึงผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม โดยการอบรม การเรีียนรู้้� และการนำำ�
วิิธีีปฎิิบััติิที่่�เป็็นเลิิศมาใช้้
(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.)

ใบรัับรองสำำ�คััญในปีี 2563
กุุมภาพัันธ์์ 2563

ได้้รัับใบรัับรองจาก สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
“รัับรอง บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  จำ�กัั
ำ ด (มหาชน)
เป็็นสมาชิิกของแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย มีีอายุุ 3 ปีี”

สิิงหาคม 2563

ได้้รัับใบรัับรองจาก กรมประมง “รัับรอง บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  
จำำ�กััด (มหาชน) มีีมาตรการและมาตรฐานการรัักษาความปลอดภััย
จากสถานการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019”

ตุุลาคม 2563

ได้้รัับใบรัับรองจาก กรมศุุลกากร “รัับรอง 
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำ�กัั
ำ ด
(มหาชน) ผ่่านการทบทวนสถานภาพ
การเป็็นผู้้�นำำ�ของเข้้า ผู้้�ส่งข
่ องออก
ระดัับมาตรฐานเออีีโอ”
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

5. พััฒนาระบบการจััดการความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีีให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย
มาตรฐานสากล และข้้ อ กำำ� หนดอื่่� น ๆ เพื่่� อ สร้้ า งวััฒนธรรม
ความปลอดภััยในการทำำ�งานให้้กัับพนัักงาน คู่่�ธุุรกิิจ ผู้้�รัับเหมา
ผู้้�ติิดต่่อหรืือมาปฏิิบััติิงานภายในบริิษััทฯ และส่่งเสริิมให้้ เกิิดการ
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการป้้องกััน และประเมิินความเสี่่�ยง
ของอัันตรายต่่ า งๆ ผ่่ า นการอบรมให้้ ค วามรู้้� สร้้ า งจิิ ตสำำ�นึึ กให้้
พนัักงานทุุกระดัับ รวมถึึงการติิดตามประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างต่่อเนื่่�องและสม่ำำ��เสมอ
(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. พัั ฒ นาความรู้้�ความสามารถของพนัักงานทุุ ก ระดัับ
อย่่างต่่อเนื่่�อง และสนัับสนุุนให้้พนัักงานเติิบโตในหน้้าที่่�การงาน
ตามความรู้้�ความสามารถด้้วยการจััดการความรู้้�อย่่างเป็็นระบบ
รวมถึึงบริิหารจััดการระบบค่่าตอบแทน รวมทั้้�งสวััสดิิการต่่างๆ
อย่่ า งเหมาะสมและเป็็ น ธรรม เพื่่� อ ร่่ ว มกัันสร้้ า งสรรค์์ ผ ลงาน
และความเจริิญก้้าวหน้้าอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับบริิษััท
(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.

1.2 การเปลี่่�ยนแปลงและพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน ในปีี 2563 บริิษััทฯ
ได้้เปิิดสาขาแห่่งใหม่่ที่่� ตำำ�บลท่่าทราย อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุ ท รสาคร เนื่่� อ งจากบริิ ษััท ฯจะได้้ เ ปรีียบในเรื่่� อ งของ
ต้้นทุนุ หลัักต่่อหน่่วยลดลง เพิ่่�มความหลากหลายของสิินค้้า รวมถึึง
สิินค้้ามููลค่่าเพิ่่�ม (Value added) การได้้เปรีียบในเรื่่�องการขนส่่ง 
(Logistic) จากเดิิ มที่่� ส่่ ง ออกจากท่่ า เรืือสงขลา เปลี่่� ย นเป็็ น
ส่่งออกจากท่่าเรืือแหลมฉบััง
- วััตถุุดิิบหลััก
ในปีี 2563 ปริิ ม าณการเพาะเลี้้�ย งกุ้้�งมากกว่่ า ปีี 2562  
เล็็ ก น้้ อ ย เนื่่� อ งจากความต้้ อ งการของผู้้� บ ริิ โ ภคลดลง จาก
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ดัังนั้้�นบริิษััทจึึงได้้ปรัับกลยุุทธ์์การซื้้�อวััตถุุดิิบช่่วง
ที่่�ราคาลดลง เพื่่�อรองรัับในช่่วงที่่�วััตถุุดิิบขาดแคลนและเพื่่�อให้้
ได้้ ต้้ นทุุ นวััตถุุ ดิิ บ ที่่� ส ามารถแข่่ งขััน ได้้ บริิ ษััท ฯจึึงได้้ ซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ
เก็็บเข้้ามาเป็็นสต๊๊อก (Stock)

- การขายและตลาด
ในปีี 2563 ไตรมาส 2 เป็็นต้้นมา เนื่่�องจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการอาหาร ทำำ�ให้้ยอดขายของกลุ่่�ม
เป้้าหมายองค์์กร
ธุุ ร กิิ จ ผลิิ ตภัั ณฑ์์ กุ้้�ง และหมึึกแช่่ แข็็ ง ปรัับลดลง โดยเฉพาะกลุ่่�ม
เป้้าหมายองค์์กร  ในระยะเวลา  3  ปีี  คืือปีี 2562 ถึึง 2564 ตลาดหลัักคืือ ญี่่� ปุ่่�น และยุุ โรป ดัังนั้้� นทางบริิ ษััทจึึงได้้ กระจาย
บริิษััทฯกำำ�หนดเป้้าหมายองค์์กร คืือ “เพิ่่�มอััตราการเติิบโตของ ความเสี่่�ยงและปรัับตััวให้้เข้้ากัับ สถานการณ์์รููปแบบใหม่่  (New
ยอดขายขึ้้�นร้้อยละ 10 ถึึง  15 (10-15%) ของแต่่ละปีี
Normal)  โดยการมุ่่�งเน้้นการผลิิตกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์รองได้้แก่่ กุ้้�ง
เป็็นต้้มและกุ้้�งเป็็นดิิบ และขยายตลาดไปยัังประเทศเกาหลีี จีีน 
ไต้้หวััน และออสเตรเลีีย รวมถึึงพััฒนากลุ่่�มสิินค้้ากุ้้�งเป็็นต้้มส่่งออก
ไปยัังตลาดญี่่�ปุ่่�น เพื่่�อฟื้้�นยอดขายของตลาดหลัักโดยเปลี่่�ยนกลุ่่�ม 
(End customer) จากการจััดจำำ�หน่่ายไปยัังร้้านค้้า ร้้านอาหาร
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ต่่ า งๆ เป็็ น การส่่ งสิิ นค้้ า ที่่� ซุุ ป เปอร์์ ม าเก็็ ต ให้้ ผู้้� บ ริิ โ ภคโดยตรง 
ในส่่ ว นของกรรมวิิ ธีี การผลิิ ต  บริิ ษััทมีี การพัั ฒ นาต่่ อ เนื่่� อ งเพื่่� อ
เพิ่่�มผลผลิิตและลดต้้นทุุนด้้านแรงงานโดยนำำ�เครื่่�องจัักรเข้้ามา
ช่่ ว ยเพิ่่� ม ประสิิ ทธิิภ าพและความเสถีียรของการทำำ�ง านมากขึ้้� น 
- การลงทุุน
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลของการผลิิตและ
การปฏิิบััติิงาน  บริิษััทได้้ลงทุุนด้้านเครื่่�องจัักรและด้้านเทคโนโลยีี
ต่่างๆ  ดัังต่่อไปนี้้�
1.  เครื่่� อ งพัั บ กล่่ อ งอััตโนมััติิ    เพื่่� อ ลดจำำ�น วนพนัักงาน
และลดค่่าใช้้จ่่ายของการทำำ�งานล่่วงเวลา  สามารถนำำ�พนัักงานไป
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในส่่วนอื่่�นๆ ต่่อไป
2.  ปั๊๊�มส่่งจ่่ายน้ำำ��แบบ Automatic  Booster  Inverter  
Pump ใช้้ในไลน์์ผลิิตสามารถควบคุุมแรงดัันน้ำำ�� ได้้คงที่่�
3.  ระบบบาร์์โคดแผนกคลัังสิินค้้า  ทำำ�ให้้การตรวจนัับ
สิินค้้าและทราบจำำ�นวนสิินค้้าคงเหลืือแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น
4.  ระบบโทรศััพท์์ดิิจิิตอลแบบ Voice Over Internet
Protocol (VOIP) เป็็นระบบการส่่งสััญญาณการโทรผ่่านเครืือข่่าย
อิินเตอร์์เน็็ตแทนการใช้้ระบบโทรศััพท์์แบบเดิิม ช่่วยประหยััด
ค่่าโทรศััพท์์ได้้มากขึ้้�น 
5.  เปลี่่�ยนสายแลน(UTP) เปลี่่�ยนเป็็นสายรัับสััญญาณ
ไฟเบอร์์ออฟติิค  ทำำ�ให้้การส่่งข้้อมููลภายในองค์์กรมีีความเสถีียร
และรวดเร็็วมากยิ่่�งขึ้้�น 
6.  ปรัับปรุุ ง แสงสว่่ า งพื้้� นที่่� สำำ� หรัับซ่่ อ มคอยค์์ เ ย็็ น และ
ระบบแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิินภายในห้้องเก็็บ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยใน
การทำำ�งาน, เพิ่่�มความปลอดภััยในการซ่่อมบำำ�รุุงคอยล์์เย็็น และ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพของระบบแจ้้งเหตุุฉุุกเฉิินภายในห้้องเก็็บ                                                                          
7.  ระบบทำำ�ความเย็็ นในการควบคุุ มอุุ ณหภูู มิิ ห้้ อ งเก็็ บ
ทำำ�ให้้ระบบความเย็็นมีีความคงที่่ม� ากยิ่่�งขึ้้�น
- การดำำ�เนิินการด้้านบริิหาร
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19)  บริิ ษััทฯได้้ เพิ่่� มม าตรการและมาตรฐานที่่�
การัันตีีถึึงความปลอดภััย ดัังต่่อไปนี้้�
-  การคััดกรองพนัักงานและผู้้�เยี่่�ยมชมก่่อนเข้้าพื้้�นที่่�ผลิิต
1.  ตรวจสอบประวััติิ  โดยต้้องไม่่เคยเดิินทางไปในพื้้�นที่่�
เสี่่�ยงอย่่างน้้อย  14  วัันก่่อนเข้้าโรงงาน
เก็็บบัันทึึกเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
2. ตรวจวััดอุุณหภููมิิร่่างกาย ต้้องไม่่เกิิน 37.5  ํํC
3. ล้้างมืือด้้วยสบู่่�และฆ่่าเชื้้�อด้้วยแอลกอฮอล์์  ก่่อนเข้้า
พื้้�นที่่�ผลิิตและตามรอบเวลาที่่�เหมาะสม ระหว่่าง
ผลิิต

4. มีีกฎบัังคัับให้้ทุุกคนสวมหน้้ากากอนามััย
5. สวมอุุปกรณ์์และชุุดป้้องกัันที่่�สะอาด เช่่น  เสื้้�อคลุุม 
หมวกหรืือเน็็ ตคลุุ มผม  รองเท้้ า บู๊๊�ทหรืือถุุ งค รอบ
รองเท้้า ถุุงมืือ เป็็นต้้น
6. มีีพนัักงานใช้้ลููก กลิ้้� งรููด ตามร่่ า งกาย ป้้ อ งกัันการ
หลุุดลอดของสิ่่�งแปลกปลอม เช่่น เส้้นผม ที่่�อาจติิด
อยู่่�บนเสื้้�อคลุุมและหมวก
7. เดิินลุุยบ่่อน้ำำ��ผสมคลอรีีนเพื่่�อฆ่่าเชื้้�อบนรองเท้้าบู๊๊�ท
-  การควบคุุมกระบวนการผลิิต
1. พนัักงานทุุ ก คนได้้ รัั บการอบรมเรื่่� อ ง GMP จึึงมีี
สุุขลัักษณะในการผลิิตที่่�ดีี
2. พนัักงานทุุ ก คนต้้ อ งล้้ า งมืือและฆ่่ า เชื้้� อ ด้้ ว ย
แอลกอฮอล์์ ใ นระหว่่ า งการผลิิ ตต ามรอบเวลา
ที่่�กำำ�หนด
3. ล้้ า งวััสดุุ  อุุ ป กรณ์์ และพื้้� นที่่� ผลิิ ตด้้ ว ยน้ำำ�� ยา
ทำำ�ความสะอาด ตามด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อตามรอบเวลา
ที่่�กำำ�หนด
4.  ปรัับอุุณหภููมิิในพื้้�นที่่�ผลิิตให้้เหมาะสม
5.  น้ำำ��ที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิตต้้องได้้มาตรฐานตามที่่�
กระทรวงสาธารณสุุขกำำ�หนด
6. จำำ�กััดการเข้้าแผนกที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการปนเปื้้�อน  
เฉพาะบุุคคลที่่�ได้้รัับอนุุญาต
7. ไม่่อนุุญาตให้้ผู้เ้� ยี่่�ยมชมที่่�เข้้าไปในพื้้�นที่่�การผลิิต  
สััมผััสอาหารหรืือวััสดุุ อุุปกรณ์์ต่่างๆ
8. ต้้องมีีเจ้้าหน้้าที่่�โรงงานติิดตามผู้้�เยี่่�ยมชมตลอดเวลา
ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ผลิิต
-  เตรีียมแผนการรัับมืือและการฟื้้�นฟููกรณีีพบพนัักงาน
ติิดเชื้้�อ
1. การจััดการพนัักงาน
- ให้้ พนัักงานที่่� ติิดเชื้้� อปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�ของ
				แพทย์์ (กัักตััวเองในที่่�พัักหรืือรัักษาในโรงพยาบาล)
ตามขั้้�นตอนที่่�กระทรวงสาธารณะสุุขกำำ�หนด
- รัักษาข้้อมููลส่่วนบุุคคลของพนัักงาน
- บุุ ค ลากรที่่� ใ กล้้ ชิิ ด กัับพนัักงานผู้้�นั้้� น ให้้ ห ยุุ ด พัั ก
กัักตััว 14 วััน เพื่่�อเฝ้้าระวัังอาการและติิดตามผล
2. การจััดการพื้้�นที่่�และอุุปกรณ์์การผลิิต
- สำำ�รวจเส้้นทางและพื้้�นที่่�ที่่�พนัักงานผู้้�นั้้�นเข้้าไป
- กั้้�นพื้้�นที่่� ห้้ามพนัักงานที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องเข้้าไปโดย
เด็็ดขาด
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

- ทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อพื้้�นที่่�และอุุปกรณ์์ทุุก
- บริิ ษััท ฯขอรัับรองเพื่่� อ รัับการทบทวนสถานภาพ
ชิ้้�นที่่�พนัักงานผู้้�นั้้�นสััมผััส
ผู้้�ส่่ ง ออกระดัับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic
- จััดให้้มีีชุุดและอุุปกรณ์์ป้้องกัันขณะปฏิิบััติิงาน Operator) กัับกรมศุุ ล กากร ได้้ รัั บอนุุ มััติิ ส ถานภาพเป็็ น
สำำ�หรัับพนัักงานทำำ�ความสะอาด
ผู้้�ประกอบการผู้้�นำำ�เข้้าผู้้�ส่่งออกระดัับมาตรฐานเออีีโอ จากกรม
ศุุ ล กากร (AEO  Reference) ในระดัับที่่� 150 ตั้้� ง แต่่ วัันที่่� 15  
-  มาตรการป้้องกัันในโรงงาน รัับมืือสถานการณ์์การแพร่่ ตุุลาคม 2563 และมีีอายุุ 3 ปีีนัับจากวัันที่่�ได้้รัับรองเป็็นต้้นไป
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในรายละเอีียดการดำำ� เนิิ น การ ทบทวนและกำำ� หนด
1. เพิ่่�มมาตรการคััดกรองพนัักงานและผู้้�เยี่่�ยมชมก่่อน นโยบายรัักษาความปลอดภััยตามมาตรฐาน AEO บริิ ษััท ได้้
เข้้าพื้้�นที่่�โรงงานและฝ่่ายผลิิตอย่่างเข้้มข้้น
ระบุุ แ นวทางในการปฏิิ บััติิ ง านและธำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ระบบการรัักษา
2. เข้้มงวดเรื่่�องทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อพื้้�นที่่�ผลิิต ความปลอดภััยของผู้้�ส่่งออกระดัับมาตรฐาน AEO (Authorized
และวััสดุุ อุุปกรณ์์ รวมถึึงจำำ�กััดพื้้�นที่่�สััญจรภายใน Economic Operator) ที่่� กำำ� หนดขึ้้� น โดยองค์์ ก ารศุุ ล กากร
โรงงาน
โลก WCO(World Customs Organization) เพื่่�อป้้องกัันการ
3. อบรมพนัักงานทุุ ก ระดัับถึึงวิิ ธีี การป้้ องกัันตนเอง คุุกคามและการก่่อการร้้าย ในการจััดส่่งสิินค้้า และเพื่่�อป้้องกััน
และสัังคมไม่่ ใ ห้้ ติิ ด เชื้้� อ และดูู แ ลตััวเองเมื่่� อ มีี มิิ ใ ห้้ มีี การปลอมปน สิ่่� งผิิ ด กฎหมาย ยาเสพติิ ด  วััตถุุ ร ะเบิิ ด
อาการป่่วย
วััตถุุชีีวภาพ  และเชื้้�อโรค ปะปนไปกัับผลิิตภััณฑ์์สำำ�เร็็จรููป ที่่�มีีการ
ส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ  
- บริิษััทฯ เข้้าร่่วมการประกาศเจตนารมณ์์เป็็นแนวร่่วม
ปฏิิบััติิฯเพื่่�อขอเข้้ารัับรองใน “โครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาค
เอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า นทุุ จ ริิ ต ” ในวัันที่่� 15 สิิ ง หาคม 2561  
บริิษััทฯ ได้้ทบทวนและประกาศนโยบายเกี่่�ยวกัับการต่่อต้้านการ
ทุุจริิต คอร์์รััปชั่่�นรวมถึึงห้้ามจ่่ายสิินบนเพื่่�อผลประโยชน์์ทางธุุรกิิจ
ของบริิษััท อีีกทั้้�งได้้จััดทำำ�กระบวนการในการประเมิินความเสี่่�ยง
จากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับ
ดููแลและควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยง นอกจากนี้้�
ได้้ กำำ� หนดแนวทางในการติิ ด ตามประเมิิ นผ ลการปฏิิ บััติิ ต าม
นโยบายการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ปชั่่� น พร้้ อ มจััดให้้ มีี การ
ฝึึ ก อบรมแก่่ พนัั กงานเพื่่� อ ให้้ ค วามรู้้�เกี่่� ย วกัับนโยบายและแนว
ปฏิิบััติิในการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท ทั้้�งนี้้�บริิษััท
ได้้ส่่งแบบประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น  
71 ข้้อซึ่่�งกำำ�หนดโดย สมาคมส่่งเสริิมกรรมการไทย(IOD) ไปยััง
สมาคมส่่งเสริิมกรรมการไทย(IOD) ในวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562 เพื่่�อ
ขอรัับการตรวจรัับรอง และบริิษััทฯได้้รัับประกาศรัับรอง ลงวัันที่่�  
7  กุุมภาพัันธ์์ 2563 โดยรัับรองดัังกล่่าวมีีอายุุ 3 ปีี      
- บริิ ษััทฯ  ได้้ มีี การทบทวนและจััดผัังองค์์ กรใหม่่ เพื่่� อ
ให้้สอดรัับการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล หลัักการทำำ�งาน  
และเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายแผนธุุรกิิจ       
คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนได้้
พิิจารณาทบทวน  เรื่่�องอััตราค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััทฯ
และกรรมการอิิสระประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อเสนอต่่อคณะกรรมการ
บริิษััทฯและที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น นอกจากนี้้�ยัังได้้เสนอหลัักเกณฑ์์
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และวิิธีีการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการตลอดจนได้้เสนอวิิธีีการและแบบประเมิินผลตนเองของ
คณะกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับบริิษััทฯด้้วย

1.3 โครงสร้้างการถืือหุ้้�นของกลุ่่�มบริิษััทฯ
บริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ คืือ Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd., ในรััฐซาบาห์์ ประเทศมาเลเซีีย
ดำำ�เนิินธุุรกิิจเช่่นเดีียวกัับบริิษััทฯ คืือ ผลิิตกุ้้�งแช่่แข็็งเพื่่�อการส่่งออกไปยััง ออสเตรเลีีย, ยุุโรป และสหรััฐอเมริิกา
โครงสร้้ างการถืื อหุ้้�นของกลุ่่�มบริิ ษััทฯ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิ ษััท ฯ มีีเงิิ น ลงทุุ น ในบริิ ษััทย่่ อ ยฯและบริิ ษััทร่่วมฯ
ดัังแสดงในแผนภููมิิข้้างล่่างนี้้�

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จ�ำกัด (มหาชน)
ทุนจดทะเบียน 75 ล้านบาท
ถือหุ้น 99.96%

บริษัท เทพพิทักษ์ซีฟูดส์ จ�ำกัด
ทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท

ถือหุ้น 40.00%

King Huat Segull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.
ทุุนจดทะเบีียน RM 8.55 ล้้าน

1.4 ความสััมพัันธ์์กัับกลุ่่�มธุุรกิิจของผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมฯ  มีีความเป็็นอิิสระในด้้านการบริิหารงาน 
โดยคณะกรรมการของบริิษััทฯ บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมฯจะเป็็นผู้้�กำำ�หนดนโยบายการดำำ�เนิินงาน และให้้ฝ่่ายบริิหารและฝ่่ายจััดการ
เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิตามนโยบายต่่างๆ ที่่�กำำ�หนดขึ้้�น ที่่�ผ่่านมาการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ  บริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมฯไม่่ได้้มีีความสััมพัันธ์์
หรืือส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งกัับกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ ของผู้้� ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ ในปัั จ จุุ บััน บริิ ษััท ฯมีีการกำำ� หนดนโยบายการทำำ� รายงานที่่� เ กี่่� ย วโยงกััน
เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

2. ลัักษณะการประกอบธุุรกิิจ
โครงสร้างรายได้ของธุรกิจเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี
สายผลิตภัณฑ์
กุ้้�งและแช่่แข็็ง
กุ้้�งและหมึึกแช่่แข็็ง

ด�ำเนินการ %การถือหุ้น
โดย
ของบริษัทฯ

CHOTI
TPT

99.96%

รวมมูลค่าทั้งสิ้น
หมายเหตุุ

CHOTI
TPT

หมายถึึง
หมายถึึง

ปีี 2563

ปีี 2562

ปีี 2561

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

1,659
849
2,508

66.15
33.85
100.00

2,308
199
2,507

92.07
7.93
100.00

ล้านบาท

%

1,882 59.34
1,290 40.66
3,172 100.00

บริิษััท  ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
บริิษััท  เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์  จำำ�กััด  (บริิษััทย่่อย)

2.1 ลัักษณะผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
ลัักษณะของผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯนั้้�นจะมีีกุ้้�งเป็็นวััตถุุดิิบหลัักและหมึึกเป็็นวััตถุุดิิบรอง โดยเริ่่�มจากการนำำ�กุ้้�งและหมึึกที่่�ผ่่าน
การคััดสรรด้้านคุุณภาพ  สารตกค้้าง สารปฏิิชีีวนะแล้้ว นำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการแปรรููปเบื้้�องต้้นมีีทั้้�งแบบคงสภาพไว้้ทั้้�งหััว  เอาหััวออก  หรืือ
ปอกหััวและเปลืือกออกให้้ เ ป็็ นผลิิ ตภัั ณฑ์์ ใ นรูู ป แบบลัักษณะต่่ า งๆ ตามที่่� ลูู ก ค้้ า ต้้ อ งการ หลัังจากนั้้� น จะนำำ� ไปผ่่ า นกระบวนการ
แช่่ เ ยืือกแข็็ งต ามเทคนิิ ค เพื่่� อ จะได้้ ถน อมรัักษาคุุ ณ ค่่ า และรสชาติิ ข องผลิิ ตภัั ณฑ์์ ใ ห้้ อ ยู่่�ในสภาพที่่� ส ดและสะอาดจนถึึงผู้้� บ ริิ โ ภค
ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
บริิษััทหลัักผลิิตวััตถุุดิิบกุ้้�งและหมึึก มีีดัังนี้้�
1. Head-on,Shell-on Shrimp คืือ กุ้้�งสดที่่�ผ่่านการทำำ�ความสะอาด มีีหััว  เปลืือกและหางครบถ้้วน  ฆ่่าเชื้้�อ  แช่่เยืือกแข็็ง
2. Headless shrimp  คืือ กุ้้�งสดที่่�ผ่่านการทำำ�ความสะอาด หัักหััว  ดึึงไส้้  ฆ่่าเชื้้�อ  และแช่่เยืือกแข็็ง 
3. Peeled  Deveined or undeveined shrimp คืือ กุ้้�งสดที่่�ผ่่านการทำำ�ความสะอาด  ปอกเปลืือก  ดึึงไส้้หรืือไม่่ดึึงไส้้  
ปรัับสภาพ  ฆ่่าเชื้้�อและแช่่เยืือกแข็็ง   
4. Frozen live Shrimp คืือ กุ้้�งสดในสภาพที่่�มีีชีีวิิตทั้้�งตััว ผ่่านการทำำ�ความสะอาด คััดขนาด ฆ่่าเชื้้�อ และแช่่เยืือกแข็็ง
5. Frozen Cooked live Shrimp คืือ กุ้้�งสดในสภาพที่่�มีีชีีวิิตทั้้�งตััว ผ่่านการทำำ�ความสะอาด คััดขนาดต้้มสุุกและแช่่เยืือกแข็็ง                              
6.  Whole clean Squid คืือ หมึึกกล้้วยสด ผ่่านการทำำ�ความสะอาด ลอกหนััง ดึึงตา มููลและไส้้ออกผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ แช่่เยืือกแข็็ง
7. Whole clean cuttlefish คืือ หมึึกเจาะสด ผ่่านการทำำ�ความสะอาด ลอกหนััง ดึึงตา มููลและไส้้ออก ผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ  แช่่เยืือกแข็็ง 
8.  Whole clean octopus  คืือ  หมึึกสายสด ผ่่านการทำำ�ความสะอาด  ดึึงตา  มููลและไส้้ออก ผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ  แช่่เยืือกแข็็ง 
9.  Baby octopus cut คืือ หมึึกสายสด ผ่่านการทำำ�ความสะอาด ดึึงตา มููลและไส้้ออก หั่่�นเป็็นชิ้้�น ผ่่านการฆ่่าเชื้้�อ แช่่เยืือกแข็็ง 
10.  Squid ring and tentacle  คืือ หมึึกกล้้วยผ่่านการทำำ�ความสะอาด ลอกหนััง ดึึงตา  มููลและไส้้ออก หั่่น� เป็็นวงผสมหััว
แช่่เยืือกแข็็ง  
สิิทธิิประโยชน์์ในการส่่งเสริิมการลงทุุน		
ในปััจจุุบัันสิิทธิิประโยชน์์ในด้้านการส่่งเสริิมการลงทุุนของบริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) สิ้้�นสุุดลงเมื่่�อ
พฤษภาคม 2557  สำำ�หรัับบริิษััท เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ จำำ�กััด สิิทธิิประโยชน์์ฯ สิ้้�นสุุดลงเมื่่�อ พฤศจิิกายน  2558
		
(ก) การผลิิต
กำำ�ลัังการผลิิตและปริิมาณการผลิิตจริิง

26

Annual Report 2020

บริิษััทฯมีีโรงงานผลิิตอาหารทะเลแช่่แข็็งรวมทั้้�งสิ้้�น 2 แห่่ง โดยมีีสำำ�นัักงานใหญ่่โรงงานแห่่งที่่� 1 และโรงงานสาขาแห่่งที่่� 2  
โรงงานทั้้�ง 2 แห่่งมีีกำำ�ลัังผลิิตรวมทั้้�งสิ้้�น 14,329 ตััน มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
กำำ�ลัังการผลิิต (ตััน)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (ระนอง)
บจก.เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (สาขามหาชััย)
ปริิมาณการผลิิต (ตััน)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (ระนอง)
บจก.เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (สาขามหาชััย)
การใช้้กำำ�ลัังการผลิิต (%)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (ระนอง)
บจก.เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (สาขามหาชััย)
อััตราเพิ่่�ม/ลดของปริิมาณการผลิิต (%)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (ระนอง)
บจก.เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ (นาหม่่อม)
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (สาขามหาชััย)

2563

2562

2561

11,004
3,325

11,004
3,617
-

9,495
4,145
13,300
-

5,094
1,549

8,971
2,081
-

5,419
2,976
4,494
-

50.94
46.57

81.52
57.53
-

57.00
71.80
33.79
-

43.21
100

65.54
30.07
(100.00)
-

3.99
19.71
(44.95)
-

ที่่�ตั้้�งโรงงาน (นาหม่่อม)
: เลขที่่� 4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถนนสายเอเซีีย 43  ตำำ�บลนาหม่่อม  อำำ�เภอนาหม่่อม จัังหวััดสงขลา 90310
ดำำ�เนิินการผลิิตในนาม บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่   
ที่่�ตั้้�งโรงงาน (สมุุทรสาคร)			
: เลขที่่� 55/83  ชั้้�นที่่� 2  ตำำ�บลท่่าทราย  อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร  จัังหวััดสมุุทรสาคร  74000
ดำำ�เนิินการผลิิตในนาม บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ (สาขามหาชััย)         
		
(ข) ขั้้�นตอนการผลิิตและเทคโนโลยีีการผลิิต
วััตถุุดิิบที่่�รัับซื้้�อเข้้ามาหลัังจากผ่่านกระบวนการตรวจสอบคุุณภาพ แล้้วจะนำำ�ไปทำำ�ความสะอาด ผ่่านการชั่่�งน้ำำ��หนัักด้้วย
เครื่่�องชั่่�งอััตโนมััติิ คััดขนาด และลำำ�เลีียงวััตถุุดิิบลงบนสายพานเข้้าสู่่�การแปรรููปตามชนิิดของผลิิตภััณฑ์์นั้้�นๆ หลัังจากแปรรููปขั้้�นแรก
แล้้วจะนำำ�ไปปรุุงแต่่ง, ชั่่�งน้ำำ��หนััก, เรีียงบรรจุุและแช่่แข็็งที่่�ความเย็็น -40 ํํC,  นำำ�เข้้าห้้องเก็็บสิินค้้า และจััดจำำ�หน่่ายไปยัังต่่างประเทศ
(ขั้้�นตอนการผลิิตได้้แสดงไว้้ในแผนภููมิิที่่� 1)
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

		
ระบบแช่่เยืือกแข็็งที่่�บริิษััทใช้้ในปััจจุุบัันมีีอยู่่� 2 ระบบ คืือ
1. ระบบ Contact plate freezing : เป็็ น การแช่่ เ ยืือกแข็็ งที่่� ใช้้ เ ครื่่� อ งแช่่ เ ยืือกแข็็ ง แบบแผ่่ นที่่� ต้้ อ งสััมผััสกัับบล๊๊ อก
บรรจุุสิินค้้าโดยตรง ใช้้กัับการแช่่เยืือกแข็็งสิินค้้าประเภทบล็็อกที่่�ต้้องมีีการจััดเรีียงสิินค้้าในถาดหรืือกล่่องแสตนแลส
เติิมน้ำ� 
ำ� และปิิดฝาก่่อนนำำ�ไปแช่่แข็็ง
2. ระบบ Tunnel Freezing : เป็็นการแช่่เยืือกแข็็งโดยการผ่่านสิินค้้าเข้้าอุุโมงค์์ทำำ�ความเย็็นที่่�ออกแบบเพื่่�อการแช่่
เยืือกแข็็งแบบรวดเร็็วด้้วยการจ่่ายสารทำำ�ความเย็็นลงที่่�ชิ้้�นผลิิตภััณฑ์์ ปััจจุุบัันมีี 3 แบบ คืือ แบบ Spiral Freezer,
Tunnel freezer และ Tunnel Freezerที่่�ใช้้แก๊๊สไนโตรเจน ใช้้ในการแช่่เยืือกแข็็งสิินค้้าประเภท IQF (Individual
Quick Freeze – แช่่เยืือกแข็็งสิินค้้าเดี่่�ยวอย่่างรวดเร็็ว) สิินค้้าประเภท Semi – IQF (สิินค้้าที่่�บรรจุุลงในบรรจุุภััณฑ์์
และเติิมน้ำ�ำ� ลงในสิินค้้าก่่อนนำำ�ไปแช่่แข็็ง)
เมื่่�อผลิิตภััณฑ์์อยู่่�ในภาวะเยืือกแข็็งแล้้ว จึึงนำำ�ออกไปบรรจุุถุุงพลาสติิก และใส่่กล่่องกระดาษแข็็งแล้้วนำำ�เก็็บเข้้าห้้องเก็็บแช่่
แข็็ง (Cold Storage Room) ในอุุณหภููมิิ -20 ํํC  เพื่่�อรอการจำำ�หน่่ายและจััดส่่งผลิิตภััณฑ์์ต่่อไป โดยทั่่�วไปผลิิตภััณฑ์์ที่่�ทำำ�การแช่่แข็็งจะ
สามารถเก็็บรัักษาไว้้ได้้นานสิิบสองถึึงยี่่�สิิบสองเดืือน
สำำ�หรัับบริิษััทย่่อยฯมีีกระบวนการผลิิตสิินค้้าไม่่ได้้แตกต่่างจากกระบวนการหลัักมากนััก ซึ่่�งได้้แสดงกระบวนการผลิิตไว้้ใน
แผนภููมิิที่่� 1 และแผนภููมิิที่่� 2
ธุุ ร กิิ จ ประเภทอุุ ต สาหกรรมอาหารทะเลแช่่ แข็็ ง เป็็ นอุุ ต สาหกรรมที่่� ใช้้ แรงงานเข้้ ม ข้้ น  (Labor intensive) เพื่่� อ เพิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุนในการผลิิตที่่�สามารถทำำ�ให้้แข่่งขัันได้้ บริิษััทจึึงได้้ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิตโดยใช้้เครื่่�องจัักรเพิ่่�มมากขึ้้�น  
เพื่่�อทดแทนแรงงานที่่�ขาดแคลน เช่่น ระบบสายพานที่่�ลำำ�เลีียงวััตถุุดิิบผ่่านระบบการล้้างทำำ�ความสะอาดและสะเด็็ดน้ำำ��และส่่งต่่อ
เข้้าเครื่่�องชั่่�งอััตโนมััติิ เพื่่�อบัันทึึกน้ำำ��หนัักและส่่งตรงไปยัังระบบคำำ�นวณต้้นทุุน และวััตถุุดิิบก็็จะถููกลำำ�เลีียงสู่่�เครื่่�องคััดขนาดที่่�มีีความ
แม่่นยำำ�ในการคััดแยก ทำำ�ให้้ลดการใช้้พนัักงาน รวมทั้้�งมีีความแม่่นยำำ�เพิ่่�มมากขึ้้�น ด้้วยระบบการลำำ�เลีียงที่่�เป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้
การควบคุุมเวลาและอุุณหภููมิิของวััตถุุดิิบมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ส่่งผลให้้คุุณภาพของสิินค้้าดีีขึ้้�น 
บริิษััทได้้มีีการเพิ่่�มไลน์์การผลิิตสิินค้้ากุ้้�งเป็็นต้้มและมีีกระบวนการต้้มที่่�ใช้้หม้้อต้้มน้ำำ��แบบสายพานลำำ�เลีียงอย่่างต่่อเนื่่�อง 
ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีีการผลิิตกุ้้�งที่มีีคุ
่� ุณภาพดีี คงความสดมากยิ่่�งขึ้้�น  และยัังช่่วยเพิ่่�มกำ�ลััง
ำ การผลิิตในปีี  2563  ทำำ�ให้้สินค้
ิ ้ากุ้้�งเป็็นต้้มเป็็นอีีกสิินค้้า
มีีมููลค่่าการตลาดสููงขึ้้�น
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แผนภููมิิที่่� 1 ขั้้�นตอนการผลิิตกุ้้�งแช่่เยืือกแข็็ง
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

แผนภููมิิที่่� 1 ขั้้�นตอนการผลิิตกุ้้�งแช่่เยืือกแข็็ง
รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ทำความสะอาด,คัดขนาด,แบงเกรด
เตรียมวัตถุดิบเบื้องตน

(ผาตา ดึงไส, มูล, สิ่งปลอมปนออก ลอกหนัง )

ทำความสะอาด
ผลิตหมึก Block

ผลิตหมึก IQF , Semi IQF

ผลิตสินกุงแชแข็ง

ชั่งน้ำหนัก ปรับสภาพ

ตัดขนาดตามกำหนด

ปรุงแตง/เติมรส

ลงบลอก/ฟรีซเปนตัว

ชั่งน้ำหนักตามกำหนด

ชั่งน้ำหนัก ตามกำหนด

ฟรีซแชแข็ง (-40oC)

ฟรีซแชแข็ง (-40 ํC)

เรียงลงถุง เติมน้ำ

บรรจุภัณฑ

บรรจุลงถุง Inner

ฟรีซแชแข็ง (-40 ํC)

(ใสถุงไมปดผนึก)

เขาหองเก็บ (-20oC)

บรรจุลงกลอง

จัดจำหนายในประเทศ

จัดจำหนายตางประเทศ

บรรจุภัณฑลง inner
เขาหองเก็บ (-20 ํC)
จัดจำหนาย
ตาง/ในประเทศ
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2.2 การตลาดและการแข่่งขััน
		
(ก) การทำำ�การตลาด

บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ยัังคงรัักษาระดัับมาตรฐานและเน้้นคุุณภาพสม่ำำ��เสมอโดยเฉพาะผลิิตภััณฑ์์กุ้้�งและหมึึกกลุ่่�มลูู
กค้้าหลัักคืือตลาดญี่่�ปุ่่�น ส่่วนผลิิตภััณฑ์์ประเภทหมึึกนั้้�นมีีการผลิิตและจััดจำำ�หน่่ายให้้กัับกลุ่่�มลููกค้้าหลัักคืือตลาดยุุโรป ขณะเดีียวกััน
บริิษััทฯได้้มีีการขยายตลาดไปยัังแถบเอเซีียมากขึ้้�นโดยเฉพาะจีีน และเกาหลีีใต้้ รวมถึึงตลาดภายในประเทศ และเพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์
ให้้หลากหลายเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงของตลาดที่่�กว้้างขึ้้�น
สำำ�หรัับปีี 2563 ผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลแช่่เยืือกประเภทกุ้้�งและหมึึกยัังคงแข่่งขัันรุุนแรงอย่่างต่่อเนื่่�อง ในด้้านราคา ซึ่่�งเกิิดจาก
สภาวะเศรษฐกิิจซบเซาและแม้้ว่่าค่่าเงิินบาทของไทยในปีี 2563 จะลดลงถึึง 2.9% จากปีี 2562 และจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ส่่งผลกระทบต่่อกลุ่่�มลููกค้้าหลัักอย่่างประเทศญี่่�ปุ่่�น อิิตาลีี และสหรััฐอเมริิกา ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทฯ จะได้้รัับผลกระทบ
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ที่่�มีีอััตราการแพร่่ระบาดสููงในพื้้�นที่่�ของกลุ่่�มลููกค้้าหลััก บริิษััทฯจึึงได้้ดำำ�เนิินการ
ขยายตลาดและผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ในหลายประเทศ  เช่่น  จีีน  ไต้้หวััน  เวีียดนาม  มาเลเซีีย  และออสเตรเลีีย  เป็็นต้้น  อีีกทั้้�งบริิษััทฯ  
มีีความสััมพัันธ์์ อัันดีีที่่� มีี ต่่ อ คู่่�ค้้ า มาอย่่ า งยาวนาน บริิ ษััท ฯจึึงยัังคงมีีสััดส่่ ว นปริิ ม าณการส่่ ง ออกให้้ แ ก่่ ป ระเทศญี่่� ปุ่่�นที่่� จัั ดจำำ� หน่่ า ย
ภายใต้้แบรนด์์  SEA  KING  เป็็นอัันดัับ  1  เมื่่�อเทีียบกัับสััดส่่วนปริิมาณการส่่งออกของปีี  2563  
สััดส่่วนปริิมาณการส่่งออกสิินค้้าปีี 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยได้้ส่่งออกอาหารทะเลแช่่แข็็ง  ไปยัังตลาดญี่่�ปุ่่�นร้้อยละ 39  
ตลาดอิิตาลีีร้้อยละ 35 ตลาดเกาหลีีร้้อยละ 14 และตลาดอื่่�นๆ ร้้อยละ 12
สััดส่่วนการจำำ�หน่่ายแยกตามประเทศ (%)
ประเทศ

2561

2562

2563

ญี่่�ปุ่่�น
อิิตาลีี
เกาหลีี
อื่่�นๆ

58
35
7

50
42
8

39
35
14
12

หมายเหตุุ  ประเทศอื่่น� ๆ ได้้แก่่  ประเทศจีีน  ไต้้หวััน ออสเตรเลีีย  และอเมริิกา

กลยุุทธ์์ทางการตลาด

1. บริิษััทฯ ให้้ความสำำ�คััญเรื่่�องคุุณภาพสิินค้้าเป็็น
อัันดัับหนึ่่�ง ดัังนั้้�นจึึงให้้กลยุุทธด้้านการคััดเลืือกวััตถุุดิิบเริ่่�มต้้น
ที่่�มีีคุุณภาพสููง และเข้้มงวดในการควบคุุมต้้นทุุนในกระบวนการ
ผลิิตทุุกขั้้�นตอน  
2. มีีการพััฒนาช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารในรููปแบบ
ใหม่่ เ พิ่่� มม ากขึ้้� น  เช่่ น การพัั ฒ นา WEBSITE และ เริ่่� มมีี การใช้้
social media marketing
3. มีีกลยุุ ทธ์์ ใ นการสร้้ า งความสััมพัันธ์์ กัั บลูู ก ค้้ า
เพื่่�อให้้ทราบถึึงความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง
4. มีีการทำำ�การตลาดโดยการออกงานแสดงสิินค้้า
ในตลาดเป้้าหมาย เพื่่�อให้้บริิษััทเป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น  เพื่่�อขยาย
ฐานลููกค้้า และเพิ่่�มโอกาสได้้ลููกค้้าใหม่่
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

5. มีีการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า เพื่่�อความพึึงพอใจในผลิิตภััณฑ์์และบริิการของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯ
ซึ่่�งลููกค้้าหลัักของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯส่่วนใหญ่่ จะเป็็นลููกค้้าที่่�มีีการติิดต่่อซื้้�อขายกัันมาอย่่างยาวนาน มีีการประเมิินความพึึงพอใจ
ของลููกค้้า โดยวิิเคราะห์์ทั้้�งในด้้านคุุณภาพสิินค้้าและการให้้บริิการหลัังการขาย เพื่่�อให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจสููงสุุด
(ข) สภาวะอุุตสาหกรรมและการแข่่งขััน
อุุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่่แข็็งในปีีที่่�ผ่่านมาประสบปััญหาการหดตััวของตลาดหลััก  ซึ่่�งเกิิดจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019  (COVID-19) ส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการบริิโภคลดลง ทำำ�ให้้กระทบกัับการส่่งออกภาครวมของ
ตลาดคู่่�ค้้ามากกว่่าร้้อยละ 50 รวมทั้้�งปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�มีีจำำ�กััด และจากการประกาศห้้ามออกนอกเคหะสถาน(เคอร์์ฟิิว) ทั่่�วประเทศ  
ซึ่่�งส่่งผลต่่อระบบขนส่่ง (Logistic) จากสถานการณ์์ดัังกล่่าวยัังส่่งผลต่่อภาคแรงงาน เนื่่�องจากไม่่สามารถนำำ�เข้้าแรงงานต่่างด้้าวได้้   
ทั้้�งนี้้�สิินค้้าหมึึกกล้้วยยัังเป็็นสิินค้้าหมึึกหลัักที่่�ต้้องอาศััยวััตถุุดิิบภายในประเทศ ทำำ�ให้้การแข่่งขัันด้้านราคาวััตถุุดิิบสููง ทางบริิษััท
จึึงปรัับแผนการหาแหล่่งวััตถุุดิิบเพิ่่�มเติิมและปรัับการขายหมึึกกล้้วย Frozen on board เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย และที่่�สำำ�คััญค่่าเงิินบาท
เมื่่�อเทีียบกัับเงิินเหรีียญสหรััฐฯ เงิินยููโร  และเงิินเยน  มีีค่่าแข็็งขึ้้�นมากกว่่าคู่่�แข่่ง ทำำ�ให้้การทำำ�กำำ�ไรเป็็นไปด้้วยความยากลำำ�บาก จึึงทำำ�ให้้
บริิษััทต้้องปรัับกลยุุทธ์์ในการลดต้้นทุุนและเพิ่่�ม Yield การผลิิตให้้ได้้มากกว่่ามาตรฐานที่่กำ� ำ�หนด  

2.3 การจััดหาผลิิตภััณฑ์์หรืือบริิการ
(ก) การจััดหาวััตถุุดิิบ และผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ
สำำ�หรัับบริิษััทฯวััตถุุดิิบหลััก ที่่�ใช้้ในการผลิิตคืือ กุ้้�งขาวแวนนาไม กุ้้�งกุุลาดำำ� และหมึึกซึ่่�งวััตถุุดิิบกุ้้�งได้้จากการเพาะเลี้้�ยง
ร้้อยละ 100 ส่่วนวััตถุุดิิบหมึึกเป็็นวััตถุุดิิบจากธรรมชาติิ   
แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบกุ้้�งบริิษััทฯ ไม่่ได้้พึ่่�งพาการซื้้�อวััตถุุดิิบ จากผู้้�จำำ�หน่่ายรายใดเกิินร้้อยละ 30 ของมููลค่่าการจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบกุ้้�ง โดยบริิษััทฯจััดซื้้�อจากแหล่่ง 3 ลัักษณะหลััก ดัังนี้้�
1. จากนายหน้้ า แพปลาและเรืือประมงจากสะพานปลา ที่่� ส่่ งวััตถุุ ดิิ บ กุ้้�งและหมึึกเข้้ า มาขายที่่� โรงงานโดยตรง และ
ผ่่านการคััดเลืือกเป็็นผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบที่่�ดีี (Approved Vendor List) ประมาณ 60-70 ราย โดยครอบคลุุมเกืือบ
ทุุกจัังหวััดในภาคใต้้ภาคกลางและภาคตะวัันออกที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของแพต่่าง ๆ
2. จากฟาร์์มเพาะเลี้้�ยงกุ้้�ง โดยครอบคลุุมเกืือบทุุกจัังหวััดในภาคใต้้ ภาคกลางและภาคตะวัันออก ที่่�เป็็นที่่�ตั้้�งของผู้้�ส่่งมอบ
3. จากท่่าเทีียบเรืือหรืือเรืือประมงจากสะพานปลาและผู้้�รวบรวมโดยส่่งวััตถุุดิิบเข้้ามาขายที่่�บริิษััท
4. ในส่่วนของวััตถุุดิิบที่่�ไม่่ใช่่อาหารทะเล เช่่น แป้้ง ส่่วนผสมอาหาร บริิษััทจะสั่่ง� ซื้้�อจากผู้้�ผลิิตโดยตรง
-    การจััดหาวััตถุุดิิบกุ้้�งและหมึึกเพื่่�อจำำ�หน่่าย
วััตถุุดิิบกุ้้�งและหมึึกที่่�บริิษััทซื้้�อเข้้ามาผลิิตเพื่่�อส่่งออกเกืือบทั้้�งหมด ยกเว้้นวััตถุุดิิบที่่�คุุณภาพไม่่ผ่่านเกณฑ์์มาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด ซึ่่งมีี
� ปริิมาณที่่�น้้อยมาก บริิษััทจำำ�หน่่ายในรููปวััตถุุดิิบภายในประเทศ
- สััดส่่วนการซื้้�อวััตถุุดิิบกุ้้�งและหมึึกในประเทศและต่่างประเทศ
ในปีี 2563 บริิษััทฯจััดซื้้�อวััตถุุดิิบกุ้้�งทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ จากผู้้�ส่่งมอบวััตถุุดิิบกุ้้�งที่่�ดีี เป็็นการประเมิินผล
ของผู้้�ขายวััตถุุดิิบกุ้้�งในด้้านคุุณภาพที่่�ดีี ปราศจากสารตกค้้างและเชื้้�อจุุลิินทรีีย์์ปนเปื้้�อนเช่่นเดีียวกัับการซื้้�อวััตถุุดิิบหมึึกบริิษััทฯจััดซื้้�อ
จากภายในประเทศทั้้�งหมดคิิดเป็็นร้้อยละ 100  (ตามมาตรฐานกรมประมงในการเลี้้�ยงกุ้้�งของประเทศไทย  มีีการควบคุุมคุุณภาพค่่อน
ข้้างสููงมาก)
- สภาพการแข่่งขัันในการจััดหาวััตถุุดิิบกุ้้�ง
จากข้้อมููลการจำำ�หน่่ายลููกพัันธุ์์�กุ้้�งเพาะเลี้้�ยง(Fry Movement Document:FMD)การลงลููกกุ้้�ง ในเดืือนมกราคม
ถึึงธัันวาคม ของปีี 2563 ปริิมาณลููกกุ้้�งรวม 31,673 ล้้านตััว เทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกััน ปีี 2562 ปริิมาณลููกกุ้้�งรวม 35,501 ล้้านตััว
ลดลงร้้อยละ 10.8 เนื่่�องจากเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019  (COVID-19) ทำำ�ให้้มีีผลกระทบกัับการบริิโภค
ทั้้�งภายในประเทศและต่่างประเทศ จึึงทำำ�ให้้เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงกุ้้�งบางส่่วนไม่่มั่่�นใจในราคาที่่�จะเลี้้�ยงในรอบต่่อไป แต่่ก็็เป็็นเพีียงช่่วง

32

Annual Report 2020

ระยะเวลาสั้้� น ๆ ที่่� ทำำ� ให้้ ก ารลงลูู ก พัันธ์์ กุ้้�ง ลดลงร้้ อ ยละ 10.8
แต่่ปริิมาณผลผลิิตลดลงเพีียงร้้อยละ 8.2 เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2562
แสดงให้้เห็็นว่่าผลผลิิตกุ้้�งเพาะเลี้้�ยง ปีี 2563 ผลิิตได้้เพิ่่�มขึ้้�นโดย
ใช้้ปริิมาณลููกพัันธ์์กุ้้�งลดลง แต่่กลัับได้้ผลผลิิตกุ้้�งเพิ่่�มขึ้้น ทำ
� ำ�ให้้ต้นทุ
้ นุ
การเพาะเลี้้� ยงของเกษตรกรต่ำำ��กว่่ าปีี 2562 และมีีกุ้้�งบางส่่ วน
ที่่�สููญเสีียจากการตายก่่อนกำำ�หนดขายน้้อยกว่่า ปีี2562 แต่่ใน
ปริิ ม าณผลผลิิ ตปีี 2563 ลดลง ราคาวััตถุุ ดิิ บ กุ้้�งก็็ ไ ม่่ สูู งม ากนััก
จะมีีบางช่่วงที่่�ราคาสููงสลัับกัับราคาต่ำำ��บ้้าง ตามปริิมาณผลผลิิต 
ของกุ้้�งที่่�ออกมาในแต่่ละเดืือน
นอกจากนี้้�ผลผลิิตของบริิษััทฯบางส่่วนถููกขายออกไป
ยัังตลาดบริิโภคภายในประเทศในเดืือนมกราคมถึึงธัันวาคม 2563
ปริิมาณรวม 197,829 ตััน เพิ่่�มขึ้้�นถึึงร้้อยละ 22 เมื่่�อเทีียบกัับ
ช่่วงเวลาเดีียวกััน ปีี 2562  
จากข้้อมููลข้้างต้้น ภาวะการแข่่งขัันการจััดหาวััตถุุดิิบ
กุ้้�ง พอจะสรุุปได้้ดัังนี้้�
1. เกษตรกรต้้องการราคาเพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้องเพิ่่�มช่่องทาง
ในการจััดจำำ� หน่่ า ยอื่่� น ๆ นอกเหนืือจากปีี 2562  
การป้้อนวััตถุุดิิบให้้ห้้องเย็็นร้้อยละ 90 และขายไปยััง
ตลาดบริิ โ ภคภายในประเทศร้้ อ ยละ 10 เป็็ นป้้ อ น
วััตถุุ ดิิ บ ให้้ ห้้ อ งเย็็ นร้้ อ ยละ 70 และขายไปยัังตลาด
ผู้้� บ ริิ โ ภคภายในประเทศที่่� ราคาดีีกว่่ าถึึงร้้ อ ยละ 30
เพื่่� อ มาเฉลี่่� ย ราคาให้้ ส ามารถรองรัับต้้ นทุุ น การ
เพาะเลี้้�ยงกุ้้�งและมีีแรงจููงใจในการเลี้้�ยงต่่อไปได้้
2. ในปริิมาณกุ้้�งที่่�ขายให้้ห้้องเย็็น ก็็จะมีีการซื้้�อกุ้้�งเป็็น 
2 แบบ กล่่าวคืือซื้้�อเป็็นกุ้้�งสดแช่่น้ำำ��แข็็ง กัับ กุ้้�งมีีชีีวิิต
(กุ้้�งเป็็น)ที่่�ราคาสููงกว่่ากุ้้�งสดแช่่น้ำำ��แข็็งร้้อยละ 10 ในปีี
2563 มีีความต้้องการกุ้้�งเป็็นเพิ่่�มขึ้้�นมาก
3. คู่่�แข่่งในการจััดหาวััตถุุดิิบแม้้ว่่าจะมีีจำำ�นวนห้้องเย็็น
น้้อยลงจากการที่่�ห้้องเย็็นบางส่่วนหยุุดการดำำ�เนิินงาน
ไป ห้้องเย็็นที่่�เหลืือที่่�เป็็นห้้องเย็็นใหญ่่ 2 แห่่งที่่�จััดหา
วััตถุุดิิบรวมกัันเกิินร้้อยละ 50 ของผลผลิิตกุ้้�งทำำ�ให้้การ
จััดหาวััตถุุดิิบถููกชี้้�นำำ�ราคาโดยห้้องเย็็นใหญ่่ จากภาวะ
ที่่�ต้้นทุุนการเพาะเลี้้�ยงของเกษตรกร สููงกว่่าต้้นทุุน
เพาะเลี้้�ยงของประเทศอื่่�นๆ ที่่�เพาะเลี้้�ยงกุ้้�งด้้วยกััน 
เช่่ น อิิ น เดีีย อิิ น โดนีีเซีีย เอกวาดอร์์ เป็็ นต้้ น ทำำ� ให้้
ต้้ นทุุ นวััตถุุ ดิิ บ ของประเทศไทยที่่� เ ป็็ นต้้ นทุุ น หลััก
ของสิิ นค้้ า แข่่ งขัันกัั บสิิ นค้้ า กุ้้�งของประเทศอื่่� น ๆ ได้้
ลำำ�บาก ในขณะที่่�ปริิมาณผลผลิิตกุ้้�งของประเทศอื่่�นๆ
มีีแนวโน้้มที่่�เติิบโตมาก แต่่ผลผลิิตกุ้้�งของประเทศไทย
ลดลงจากปีี 2562

แหล่่งที่่�มาของวััตถุุดิิบ ได้้แก่่
1. จากผู้้�ส่่งสิินค้้า นายหน้้า แพปลาต่่าง ๆ ซึ่่�งนำำ�สิินค้้า
มาส่่งที่่�โรงงานโดยตรงซึ่่�งกระจายอยู่่�เกืือบ ทุุกจัังหวััด
ที่่�ติิดชายทะเลทั้้�งฝั่่�งอ่่าวไทยและอัันดามััน
2. ซื้้�อผ่่านทางผู้้�ขายที่่�มีีเรืือประมงทำำ�การจัับ ในจัังหวััด
แถบภาคใต้้ ภาคกลางและภาคตะวัันออก ผู้้�จำำ�หน่่าย
วััตถุุดิิบหมึึกให้้แก่่บริิษััทฯ มีีอยู่่�ประมาณ 15 - 20 ราย
และบริิษััทฯย่่อยฯ ไม่่มีีการพึ่่�งพาผู้้�จำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบ
หมึึก รายใดเกิินกว่่าร้้อยละ 30 ของยอดซื้้�อวััตถุุดิิบหมึึก
ข. ผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
- การดำำ�เนิินการเพื่่�อกำำ�จััดวััตถุุดิิบเหลืือใช้้และสิ่่�งก่่อ
ให้้ เ กิิ ด มลพิิ ษ จากกระบวนการผลิิ ต เพื่่� อ ลดผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อม ดัังต่่อไปนี้้�
(1) ปีี 2563 บริิษััทฯ ติิดตั้้�งระบบผลิิตไฟฟ้้าจากพลัังงาน
แสงอาทิิ ตย์์ (Solar Rooftop) ซึ่่� งมีี ประโยชน์์ ต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
และสัังคม ดัังนี้้�
- ไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์เป็็นพลัังงานหมุุนเวีียน
มีีไม่่สิ้้�นสุุด ทดแทนการเผาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
- เป็็นพลัังงานสะอาด ส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อลดปััญหาภาวะโลกร้้อนทำำ�ให้้
ชุุมชนน่่าอยู่่�

(2) เศษหัั ว กุ้้�งเปลืื อ กกุ้้�งวัันละประมาณ 4 ตััน ขายได้้
ส่่วนหนึ่่�งให้้กัับผู้้�รัับเหมาโดยบรรทุุกรถไม่่ให้้น้ำำ��หััวกุ้้�งหกเรี่่�ยราด
ระหว่่างขนส่่งรวมทั้้�งให้้มีีผ้้าใบคลุุมด้้านบนของรถเพื่่�อป้้องกััน
เปลืือกกุ้้�งหััวกุ้้�งปลิิวออกมาด้้วย
- เศษหััวกุ้้�งเปลืือกกุ้้�งอีีกส่่วนหนึ่่�งนำำ�มาผ่่านกระบวนการ
			ผลิิตเป็็นเปลืือกกุ้้�งอบแห้้งผงสามารถนำำ�ไปใช้้เป็็น
ผงปรุุงรสกุ้้�ง,  สารให้้กลิ่่�นกุ้้�งตามธรรมชาติิ  ผลิตภัั
ิ ณฑ์์
ที่่� มีี การประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ ง านเปลืือกกุ้้�งอบแห้้ ง ใน
ท้้องตลาด เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ข้้าวเกรีียบกุ้้�ง, แป้้งคลุุก
สำำ�เร็็จรููปเพื่่�อทอด เป็็นต้้น
(3) น้ำำ��เสีียวัันละประมาณ 441 ลบ.เมตร ผ่่านกระบวนการ
บำำ�บััดน้ำำ��เสีียก่่อนปล่่อยลงสู่่�แหล่่งคููระบายน้ำำ��
Annual Report 2020

33

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานค่่าเฉลี่่�ยคุุณลัักษณะของน้ำำ��ทิ้้�งออกนอกโรงงานระหว่่างปีี พ.ศ. 2561-2563
ค่่ามาตรฐานกรมโรงงาน
ค่่าpH		
ค่่าSS		
ค่่า BOD5 (ppm)
ค่่า COD (ppm)

ไม่่เกิิน 5.5-9.0
ไม่่เกิิน 50
ไม่่เกิิน 20
ไม่่เกิิน 120

ค่่าน้ำำ��ทิ้้�งออกนอกโรงงาน
ปีี 2563
7.03
11.00
6.72
36.00

ปีี 2562
7.03
9.88
8.55
3.30

ปีี 2561
7.63
10.29
3.58
23.96

บริิษััทไม่่มีีข้้อร้้องเรีียนหรืือข้้อพิิพาทเกี่่�ยวกัับสิ่่�งแวดล้้อมแต่่อย่่างใด นอกจากนั้้�นบริิษััทฯได้้เปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาจากโรงเรีียน
และสถาบัันการศึึกษาทุุ กแห่่ งเข้้ ามาศึึกษาเยี่่� ยมชมและดำำ�เนิินการเก็็ บตััวอย่่ างและทำำ�วิิจัั ยต่่ างๆ ด้้ านสิ่่� งแวดล้้ อมโดยเฉลี่่� ยปีี ละ
1-2 สถาบััน 

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ
บริิษััทฯและบริิษััทสาขา ไม่่ได้้ประกอบธุุรกิิจที่่มีีลัั
� กษณะเป็็นโครงการระยะยาวจึึงไม่่มีีงานที่่�ยัังไม่่ส่่งมอบ
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3. ปััจจััยความเสี่่�ยง
ปััจจััยความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท 3.2 ความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันในตลาด
ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อยฯ
ในปีี 2563 บริิษััทฯ เผชิิญปััญหาการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงทั้้�ง
มีีดัังนี้้�
ในประเทศและต่่างประเทศเนื่่�องจากประเทศคู่่�แข่่ง  เช่่น  อิินเดีีย
เวีียดนาม และอิินโดนีีเซีีย มีีค่่าจ้้างแรงงานที่่�ต่ำำ��กว่่าและจากภาวะ
3.1 ความเสี่่�ยงจากการจััดซื้้�อจััดหาวััตถุุดิิบ
เศรษฐกิิ จ ที่่� ถ ดถอยในประเทศญี่่� ปุ่่�น ซึ่่� ง เป็็ นต ลาดใหญ่่ ข อง
ธุุรกิิจการผลิิตสิินค้้ากุ้้�งและหมึึกแช่่แข็็ง มีีปััจจััยความเสี่่�ยง บริิ ษััท ฯนั้้� น  จากการสำำ� รวจพบว่่ า ลูู ก ค้้ า ในประเทศญี่่� ปุ่่�น  และ
ของธุุรกิิจ เรื่่�องแรกคืือวััตถุุดิิบ ซึ่่�งเป็็นต้้นทุุนมากกว่่าร้้อยละ 80 อิิตาลีีมีีความต้้องการซื้้�อสิินค้้าที่่�มีีคุุณภาพสููงแต่่มีีราคาต่ำำ��ลงด้้วย
ของการผลิิ ตสิิ นค้้ า บริิ ษััท ฯซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ กุ้้�งจากการเพาะเลี้้� ย ง ในขณะที่่�สิินค้้าของบริิษััทฯมีีคุุณภาพสููงและราคาสููง
ร้้อยละ 100 โดยซื้้�อผ่่านแพกุ้้�งหรืือผู้้�รวบรวมทั้้�งหมด 60-70 ราย
ทำำ� ให้้ ค วามเสี่่� ย งในการขาดวััตถุุ ดิิ บ กุ้้�งลดลง เนื่่� อ งจากมีีแพกุ้้�ง
การบริิหารความเสี่่�ยง
หรืือนายหน้้าเพีียงพอต่่อความต้้องการวััตถุุดิิบ และวััตถุุดิิบหมึึก
ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เริ่่�มขยายการขายและการส่่งออก
เป็็นวััตถุุดิิบที่่�มาจากธรรมชาติิ ไม่่ใช่่วััตถุุดิิบที่่�เพาะเลี้้�ยงได้้ ซึ่่�ง สิินค้้า ไปยัังตลาดเป้้าหมายอื่่�น เช่่น จีีน ไต้้หวััน  เซี่่�ยงไฮ้้ เกาหลีีใต้้
จะมีีความเสี่่� ย งเรื่่� อ งของปริิ ม าณวััตถุุ ดิิ บ สูู ง  ธรรมชาติิ บ างช่่ ว ง และออสเตรเลีีย เพื่่�อขยายโอกาสทางธุุรกิิจ และลดความเสี่่�ยง
ไม่่อุุดมสมบููรณ์์ หรืือมีีการทำำ�ประมงมาก เกิิดการจัับสััตว์์น้ำำ��ใน หากตลาดใดตลาดหนึ่่�ง เกิิดภาวะภาวะเศรษฐกิิจถดถอย หรืือ
ขณะที่่�ยัังโตไม่่เต็็มที่่� ส่่งผลให้้ต้้นทุุนวััตถุุดิิบเปลี่่�ยนแปลงได้้ง่่าย การแข่่งขัันด้้านราคาสููงเกิินไป
รวมทั้้�งกระบวนการ ทำำ�ประมงมีีหลายรููปแบบ ทำำ�ให้้เกิิดต้้นทุุน
การบริิหารจััดการวััตถุุดิิบที่่�ต่่างกััน ทางบริิษััทฯ ได้้วิิเคราะห์์ความ 3.3 ความเสี่่�ยงจากสภาวะเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้า
เสี่่�ยงของธุุรกิิจและวางแผนรองรัับปััจจััยความเสี่่�ยงนี้้� โดยการ
สิิ นค้้าของบริิ ษััทฯส่่วนใหญ่่ ส่่งไปยัังประเทศญี่่� ปุ่่�น และ
วางแผนเก็็บวััตถุุดิิบในแต่่ละช่่วงฤดููกาล
สหภาพยุุโรป หากเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้าเหล่่านี้้�ถดถอยย่่อม
มีีผลกระทบในด้้านลบต่่อการส่่งออกของบริิษััทฯ
ปัั จ จััยอัันดัับสองที่่� เ ป็็ นค วามเสี่่� ย งของธุุ ร กิิ จ ประมงคืือ
แรงงงาน เนื่่�องจากในการผลิิตสิินค้้าประมงยัังต้้องอาศััยแรงงาน
การบริิหารความเสี่่�ยง
ในกระบวนการแปรรููป ซึ่่�งแรงงานปััจจุุบัันหายากต้้องมีีการนำำ�เข้้า
เนื่่�องจากสภาวะเศรษฐกิิจของประเทศคู่่�ค้้า เป็็นปััจจััย
แรงงานต่่ า งด้้ า ว  ปัั จ จััยดัังกล่่ า วทางบริิ ษััทจึึงดำำ� เนิิ น การหา ภายนอกที่่� ค วบคุุ ม ได้้ ย าก ทางบริิ ษััท ฯ จึึงได้้ มีี การติิ ด ตาม
พัันธมิิตรในส่่วนที่่�เป็็นแรงงาน โดยการขยายฐานการผลิิตมายััง ข่่ า วสารของสภาวะเศรษฐกิิ จ ของประเทศคู่่�ค้้ า อย่่ า งใกล้้ ชิิ ด
แหล่่งที่่�มีีแรงงานจำำ�นวนมากคืือ จัังหวััดสมุุทรสาคร รวมทั้้�งการ รวมถึึงพยายามบริิ ห ารต้้ นทุุ น การผลิิ ตสิิ นค้้ า และค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
พััฒนาแรงงานที่่�มีีให้้เป็็นแรงงานฝีีมืือดีี โดยการวางแผนบริิหาร ต่่างๆ  ให้้เหมาะสมและสามารถทำำ�การแข่่งขัันได้้      
ด้้ า นสวััสดิิ ก าร เช่่ น การให้้ เ บี้้� ย ขยััน เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด แรงจูู ง ใจใน
การทำำ�งาน  
3.4 ความเสี่่�ยงจากความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่� ย นเป็็ นสิ่่� งที่่� ย ากต่่ อ
การบริิหารความเสี่่�ยง
การคาดการณ์์ เนื่่� อ งจากมีีปัั จ จััยต่่ า งๆ ที่่� ส่่ งผ ลกระทบต่่ อ การ
บริิษััทฯได้้ทำำ�การวางแผนการซื้้�อวััตถุุดิิบในช่่วงราคาต่ำำ�� เคลื่่�อนไหวของอััตราแลกเปลี่่�ยน ทั้้�งปััจจััยพื้้�นฐานทางเศรษฐกิิจ
มาเก็็บสต๊๊อกไว้้ในห้้องเย็็น เพื่่�อนำำ�มาผลิิตเป็็นผลิิตภััณฑ์์ในช่่วงที่่� ในประเทศ นโยบายการเงิิ น และการคลััง ภาวะเศรษฐกิิ จ โลก  
วััตถุุ ดิิ บ มีีราคาสูู งข องปีี 2564 นอกเหนืือจากการซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ การคาดการณ์์และการเก็็งกำำ�ไร เสถีียรภาพการเมืืองในประเทศ
ในพื้้� นที่่� เ ดิิ ม แล้้ ว  มีีการขยายพื้้� นที่่� ก ารรัับซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ จากแหล่่ ง และต่่างประเทศ ตลอดจนข่่าวลืือต่่างๆ  ซึ่่�งความผัันผวนของ
รัับซื้้� อวััตถุุ ดิิบใหญ่่ เช่่ น ภาคกลางและภาคตะวัันออก อีีกด้้ วย   อััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นไม่่สามารถควบคุุมได้้และก่่อให้้เกิิด
ความเสี่่�ยง  แก่่ภาคธุุรกิิจ โดยเฉพาะธุุรกิิจที่่�มีีการนำำ�เข้้า-ส่่งออก
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ซึ่่� ง ในปีี 2563  เกิิ ด เหตุุ ก ารณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรค
ติิ ด เชื้้� อ ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระจายไปทั่่� ว โลก  
ซึ่่�งส่่งผลให้้เศรษฐกิิจทั่่�วโลกต้้องหยุุดชะงัักลง บางธุุรกิิจต้้องปิิด
กิิ จการถาวร บางธุุ รกิิ จปิิ ดตััวชั่่� วคราวหรืือลดกำำ�ลัังการผลิิตลง  
เหตุุการณ์์ดัังกล่่าวส่่งผลต่่อความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน
เป็็นอย่่างมาก  บริิษััทฯซึ่่�งประกอบธุุรกิิจส่่งออกสิินค้้าอาหารทะเล
แช่่ แข็็ งจำำ� หน่่ า ยไปยัังต่่ า งประเทศก็็ ไ ด้้ รัั บผลกระทบดัังกล่่ า ว
เช่่นเดีียวกััน  
การบริิหารความเสี่่�ยง
การบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญกัับการเฝ้้า
ระวัังความไม่่แน่่นอนของตลาดการเงิินและการบริิหารจััดการ
เพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น บริิษััทฯกำำ�หนดให้้มีีนโยบาย
การป้้องกัันความเสี่่�ยงจากความ ผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่�ยน 
โดยใช้้เครื่่�องมืือประเภทอนุุพัันธ์์ทางการเงิิน เช่่น การทำำ�สััญญา
ซื้้� อ ขายเงิิ นต ราต่่ า งประเทศล่่ ว งหน้้ า เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษััท ฯสามารถ
บริิหารจััดการรายได้้และต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
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3.5 ความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิิน
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทำำ� ให้้ ห ลายประเทศทั่่� ว โลกต้้ อ งประกาศ
ปิิดประเทศเป็็นการชั่่�วคราวเพื่่�อป้้องการแพร่่ระบาดของเชื้้�อโรค
ที่่�ทวีีความรุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลให้้บริิษััทมีีรายได้้จากการขายสิินค้้า
ลดลงอัันเนื่่� อ งมาจากการขอยกเลิิ ก คำำ�สั่่� ง ซื้้� อ หรืือขอเลื่่� อ นการ
ส่่งมอบสิินค้้าจากลููกค้้า
การบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััทบริิหารความเสี่่�ยงด้้านการเงิินโดยการลดกำำ�ลัังการ
ผลิิตลงเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์ ที่่�เกิิดขึ้้�น และปรัับเปลี่่�ยน
การผลิิตสิินค้้าส่่งออกไปยัังกลุ่่�มลููกค้้าเดิิมและลููกค้้าใหม่่ที่่�ยัังคง
เปิิดประเทศมากขึ้้�น ขณะเดีียวกัันในส่่วนของภาครััฐเองก็็ได้้เข้้า
มาช่่วยเหลืือภาคธุุรกิิจโดยมีีนโยบายประกาศลดอััตราดอกเบี้้�ย
เงิินกู้้�ระยะสั้้�นลงชั่่�วคราวทำำ�ให้้บริิษััทสามารถกู้้�ยืืมเงิินได้้ในอััตรา
ดอกเบี้้�ยที่่ต่ำ� ำ��ลง ซึ่่�งทำำ�ให้้ต้้นทุุนของบริิษััทลดลงเช่่นเดีียวกััน

4. ทรััพย์์สิินที่่�ใช้้ในการประกอบธุุรกิิจ
4.1 ทรััพย์์สิินถาวรหลััก
ที่่�ดิิน อาคาร และเครื่่�องจัักร
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
						
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ที่่ดิ� ินและส่่วนปรัับปรุุง
มููลค่่าตามบััญชีี(ล้้านบาท) กรรมสิิทธิ์์�/
							
ภาระผููกพััน
-  ที่่�ดิิน  53  ไร่่  ที่่�อำำ�เภอนาหม่่อม  จัังหวััดสงขลา
33.98
บริิษััท  /   ไม่่มีี
-  ที่่�ดิิน  61  ไร่่  ที่่�อำำ�เภอเมืือง  จัังหวััดระนอง (ยัังไม่่ใช้้งาน)
  
   5.30
บริิษััท  /   ไม่่มีี
-   ที่่�ดิิน  15  ไร่่  ที่่�อำำ�เภอเมืือง  จัังหวััดระนอง  (ยัังไม่่ใช้้งาน)
12.09
บริิษััท  /   ไม่่มีี
2. อาคารและส่่วนปรัับปรุุง
- โรงงานที่่�อำำ�เภอนาหม่่อม  จัังหวััดสงขลา
290.39
บริิษััท  /   ไม่่มีี
-  โรงงานที่่�ระนอง
31.82
บริิษััท  /   ไม่่มีี
-  โรงงานที่่�สมุุทรสาคร
5.33
ผู้ใ้� ห้้เช่่า /   ไม่่มีี
3. เครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์  
378.66
บริิษััท  /   ไม่่มีี
4. อื่่�น ๆ ได้้แก่่เครื่่�องตกแต่่ง ติิดตั้้�ง เครื่่�องใช้้สำำ�นัักงานและยานพาหนะ       138.66
บริิษััท  /   ไม่่มีี
หััก   ค่่าเสื่่�อมราคาสะสม                                                            (601.76)
            ที่่ดิ� ินอาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ                                                294.46
โรงงานที่่�ระนองตั้้�งอยู่่�บนเนื้้�อที่่� 2 ไร่่ 3 งาน 12.15 ตารางวาซึ่่�งเป็็น ที่่�เช่่าจากองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระนอง สาระสำำ�คััญ
ของสััญญาปรากฎดัังนี้้�
คู่่�สััญญา
:    บริิษััท  ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  จำ�กัั
ำ ด  (มหาชน)  กัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระนอง
วัันที่่�ทำำ�สััญญา    :    1  กรกฎาคม  2528
อายุุสััญญา         :    1  กรกฎาคม  2528 – 30  มิิถุุนายน  2532  และได้้รัับการต่่ออายุุสััญญาเช่่า   
                              จนถึึง 30  มิิถุุนายน  2543       
หมายเหตุุ
บริิษััทฯ  ได้้ทำำ�หนัังสืือแจ้้งขอต่่อสััญญากัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระนองแล้้ว  ขณะนี้้�อยู่่�ในขั้้�นตอนการพิิจารณา
อนุุมััติิขององค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดระนอง
อััตราค่่าเช่่า         :    ปีีละ  16,492  บาท
เงื่่�อนไขที่่�สำำ�คััญ :     ถ้้าผู้้�เช่่าประสงค์์จะต่่ออายุุสััญญาการเช่่าต่่อไปให้้ผู้้�เช่่ายื่่�นความจำำ�นงเป็็นหนัังสืือ ต่่อผู้้�ให้้เช่่าก่่อนวัันสิ้้�นอายุุสััญญา  
ทั้้�งนี้้� ผู้้�ให้้เช่่าสงวนสิิทธิ์์�ที่่�จะให้้ผู้้�เช่่า เช่่าที่่�ดิินต่่อไปหรืือไม่่ก็็ได้้ ถ้้าผู้้�ให้้เช่่ายิินยอมให้้เช่่าต่่อ ผู้้�เช่่ายิินยอมชำำ�ระ
ค่่าเช่่าตามที่่�ผู้ใ้� ห้้เช่่ากำำ�หนดเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราร้้อยละ  10  ของอััตราค่่าเช่่าเดิิม
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

บริิษััท เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ จำำ�กััด
ในปีี 2563  บริิษััทฯ ได้้จำำ�หน่่ายที่่�ดิินพร้้อมสิ่่�งปลููกสร้้าง เลขที่่�  96/22 หมู่่�ที่่� 8  ถนนนาเกลืือ  ตำำ�บลบานา  อำำ�เภอเมืือง  จัังหวััด
ปััตตานีี  และจำำ�หน่่ายสิ่่�งปลููกสร้้าง เครื่่�องจัักร  และอุุปกรณ์์ต่่างๆ  ที่่�ตั้้�งอยู่่�เลขที่่�  371 หมู่่�ที่่� 5 ถนนนาเกลืือ  ตำำ�บลบานา  อำำ�เภอเมืือง  
จัังหวััดปััตตานีี  พร้้อมทั้้�งได้้ยกเลิิกการเช่่าที่่�ดิินกัับองค์์การบริิหารส่่วนจัังหวััดปััตตานีีด้้วยแล้้ว  
                          นอกจากนี้้�  บริิษััทฯยัังมีีสาขาโรงงานแห่่งที่่� 2 ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 55/83  ชั้้�น  2  หมู่่�ที่่�  6  ตำำ�บลท่่าทราย  อำำ�เภอเมืือง  
จัังหวััดสมุุทรสาคร  74000   บริิษััทฯเช่่าบริิษััท  ซีีบอร์์น  ฟู้้�ดซััพพลาย  จำำ�กััด    โดยมีีสาระสำำ�คััญของสััญญาปรากฎดัังนี้้�
                          คู่่�สััญญา              บริิษััท  ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  จำำ�กััด  กัับบริิษััท  ซีีบอร์์น  ฟู้้�ดซััพพลาย  จำำ�กััด    
                           วัันที่่�ทำำ�สััญญา      วัันที่่�  16  เมษายน  2563
                           อายุุสััญญา           3  ปีี  (16  เมษายน  2563 -  16  เมษายน  2566)
เนื้้�อที่่�เช่่า          3,285.50  ตารางเมตร
                           อััตราค่่าเช่่า        670,000  บาท  ต่่อเดืือน
		
สิินทรััพย์์บริิษััทฯและบริิษัทย่
ั ่อยฯ
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
		
(ล้้านบาท)
ที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์สุุทธิิ                                                                                              294.46
หนี้้�สิินจากภาระผููกพััน                                                                                                            -    
มููลค่่าที่่�ดิินอาคารและอุุปกรณ์์หลัังหัักหนี้้�สิิน                                                                         294.46
มููลค่่าต่่อหุ้้�น  (บาท)                                                                                                  
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39.46

รายละเอีียดเครื่่�องจัักรและอุุปกรณ์์ของบริิษััทฯ ประกอบด้้วย
เครื่่�องจัักร

		ขนาด (ตััน)

	จำำ�นวน (เครื่่�อง)		

สถานที่่�ตั้้�ง

1.    BLAST  FREEZER
2.    CONTACT FREEZER
3.    SPIRAL FREEZER
       GRAZE FREEZER
       TUNNAL FREEZER

1.4
1
0.25-0.5
0.5-1
1

2
8
2
2
2

         สงขลา
         สงขลา   
            สงขลา
         สงขลา
         สงขลา

4.    เครื่่�องทำำ�น้ำำ��แข็็งหลอด
       เครื่่�องทำำ�น้ำำ��แข็็งหลอด
       เครื่่�องทำำ�น้ำำ��แข็็งหลอด
       เครื่่�องทำำ�น้ำำ��แข็็งหลอด

     50
     30
     20
       5

1
2
1
1

สงขลา
สงขลา
สงขลา
สงขลา

5.    ห้้องเย็็นปริิมาณความจุุเฉลี่่�ยห้้องละ

400  ตััน

6   ห้้อง

สงขลา

       ห้้องเย็็นปริิมาณความจุุเฉลี่่�ยห้้องละ

300  ตััน

2   ห้้อง

สงขลา

4.2 นโยบายการลงทุุนในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม
บริิษััทฯมีีนโยบายและมุ่่�งเน้้ นการลงทุุนในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่่เยืือกแข็็ง รวมถึึงธุุรกิิจอื่่�นที่่�ต่่อเนื่่�องจากธุุรกิิจ
อุุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่่เยืือกแข็็ง เนื่่�องจากบริิษััทฯมีีศัักยภาพทั้้�งด้้านประสบการณ์์ และมีีความชำำ�นาญในการประกอบธุุรกิิจ
ประเภทนี้้� ซึ่่�งบริิษััทฯเล็็งเห็็นว่่าบริิษััทฯสามารถนำำ�องค์์ความรู้้� ทรััพยากร และประสบการณ์์มาพััฒนาธุุรกิิจประเภทนี้้�ให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดสำำ�หรัับกลุ่่�มบริิษััท  
สำำ�หรัับในช่่วงเวลานี้้� บริิษััทฯยัังไม่่มีีนโยบายลงทุุนเพิ่่�มในธุุรกิิจอุุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่่เยืือกแข็็ง    

4.3 ราคาประเมิินทรััพย์์สิิน หากมีีการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์หรืือมีีการตีีราคาทรััพย์์สิินใหม่่
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯ ไม่่มีีการตีีราคาทรััพย์์สิินใหม่่
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

5. ข้้อพิิพาททางกฎหมาย
- ไม่่มีี -

6. ข้้อมููลทั่่�วไปและข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
6.1 ข้้อมููลทั่่�วไป

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
ที่่�ตั้้�งสำำ�นัักงาน
: เลขที่่  � 4/2  หมู่่�ที่่�  3  ถนนสายเอเซีีย  43  ตำำ�บลนาหม่่อม  
อำำ�เภอนาหม่่อม    จัังหวััดสงขลา   90310
โทรศััพท์์
: (074)  222333
โทรสาร
:   (074)  222300-1
เว็็บไซต์์
:    www.kst-hatyai.com  
ที่่�ตั้้�งสาขา
:    เลขที่่  � 55/83  ชั้้�นที่่� 2  ตำำ�บลท่่าทราย  อำำ�เภอเมืืองสมุุทรสาคร
จัังหวััดสมุุทรสาคร  74000
โทรศััพท์์
: (074)  222333
โทรสาร
: ธุุรกิิจหลััก
: ผลิิตและส่่งออกอาหารทะเลแช่่เยืือกแข็็งไปยัังญี่่ปุ่่�น  
� สหรััฐอเมริิกา  และยุุโรป  
ทุุนชำำ�ระแล้้ว
: 75  ล้้านบาท
เลขทะเบีียนบริิษััท 
: 0107537002231 (บมจ.470)
นิิติิบุุคคลที่่�บริิษัทถื
ั ือหุ้้�นมากกว่่า 10%
                            บริิษััท                               
บริิษััท  เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์   จำำ�กััด
4/2  หมู่่�ที่่  � 3  ถนนสายเอเชีีย 43  ตำำ�บลนาหม่่อม
อำำ�เภอนาหม่่อม  จัังหวััดสงขลา
โทรศััพท์์   :  (074) 222333
โทรสาร     :  (074) 222333 ต่่อ 301
Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food Sdn. Bhd.,
2-6-29 Harbour  Trade Centre,  
No. 2 Gat Lebuh Macallum, 10300 Penang
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ทุุนจดทะเบีียน(ล้้านบาท)        
70

RM 8.55 ล้้าน

%การถืือหุ้้�น
   99.96

        40.00

บุุคคลอ้้างอิิงอื่่�น ๆ
(ก)    นายทะเบีียนหุ้้�น    

:

บริิษััท ศููนย์์รัับฝากหลัักทรััพย์์ (ประเทศไทย) จำำ�กััด
62 อาคารตลาดหลัักทรััพย์์ประเทศไทย
ชั้้�น 4 , 7 ถนนรััชดาภิิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร 10110.

(ข)    ผู้้�สอบบััญชีี        

  : นายอธิิพงศ์์           อธิิพงศ์์สกุุล
นายวิิชััย               รุุจิิตานนท์์
นายเสถีียร   
วงศ์์สนัันท์์
นางสาวกุุลธิิดา     ภาสุุรกุุล
นายยุุทธพงษ์์         เชื้้�อเมืืองพาน 
นางสาวพััชรีี           ศิิริิวงษ์์ศิิลป์์
นางสาวคนางค์์นาถ  กลิ่่�นขจร
บริิษััท  เอเอ็็นเอส  ออดิิท  จำำ�กััด
เลขที่่� 100/72  ชั้้�น  22  ห้้อง  100/2  อาคารว่่องวานิิช  บีี
ถนนพระราม  9  ห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร  10310  โทร.02-6450107-9

(ค)    สถานบัันการเงิิน  
        ที่่ติ� ิดต่่อประจำำ�

:     ธนาคารกรุุงเทพ  จำำ�กััด  (มหาชน)
ธนาคารกรุุงไทย  จำำ�กััด  (มหาชน)
ธนาคารกสิิกรไทย  จำำ�กััด  (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิิชย์์  จำำ�กััด  (มหาชน)

6.2 ข้้อมููลสำำ�คััญอื่่�น
- ไม่่มีี
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
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7. ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ
นุ จดทะเบียแนละผู้้�
ณถืวัือนหุ้้�น
ที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 75 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน
7.ษัทข้้อฯมีมููลทหลัักทรััพย์์
7,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
7.1 จำำ�นวนทุุนจดทะเบีียนและทุุนชำำ�ระแล้้ว
ทุนทีบริิ่เรีษััทยกช
วจานวน 75� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ
ล้ านบาท แบ่งเป็
หุ้นสามั
ญจานวน
7,500,000
้ น มูลค่าที่ตราไว้
ฯมีีทุุาระแล้
น จดทะเบีียน ณ วัันที่่
�นน
วน 75 ล้้
า นบาท แบ่่
ง เป็็ นหุ้้�น
สามััญจำำ�นหุ
วน 7,500,000 หุ้้�น 
มููลค่่าที่่�ตราไว้้หุ้้�นละ 10 บาท                             
หุ้นละ
10 บาท
        ทุุนที่่�เรีียกชำำ�ระแล้้วจำำ�นวน 75  ล้้านบาท แบ่่งเป็็นหุ้้�นสามััญจำำ�นวน 7,500,000 หุ้้�น มููลค่่าที่่ต� ราไว้้ หุ้้�นละ 10 บาท     

7.2

ผู้ถือหุ้น
7.2 ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายชื่อกลุ
่ �อผูกลุ่่�มผู้้�
้ ถือหุถื้ นือรายใหญ่
ของจ
านวนหุ�มีีสิ้ นิทธิทีิอ่มอกเสีียงทั้้�
ีสิทธิออกเสี
ยงทังหมดของบริ
้ ษััทฯ ณ วัันที่่� 16  มีีนาคม 2563
ษัทฯ ณ วันที่ 15
รายชื่่ม
หุ้้�นรายใหญ่่ 10
10 รายแรก
รายแรก ของจำำ
�นวนหุ้้�นที่่
งหมดของบริิ
�ปิิดสมุุ256
ดทะเบีียนล่่
มี(วัันที่่
นาคม
4 (วันทีาสุุ่ปดิ ด)  มีีรายนามดัังนี้้�
สมุดทะเบียนล่าสุด) มีรายนามดังนี ้
รายชื่อ / กลุ่มผู้ถือหุ้น
1.กลุ่มตระกูลโชติวัฒนะพันธุ์
-

จานวนหุ้น(หุ้น)
2,244,640.00

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

2.กลุ่มตระกูลเหล่ าเทพพิทักษ์
-

1,950,000.00

26.00%

108,000.00

1.44%

91,540.00

1.22%

69,300.00

0.92%

25,800.00

0.34%

1,986,960.00

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

3.กลุ่มตระกูลสกุลฮึง้ (H’NG)

26.49%

642,840.00

8.57%

584,400.00

7.79%

525,960.00

7.01%

233,760.00

3.12%

1,753,200.00

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

สัดส่ วนการถือหุ้น (%)
29.92%

23.38%

997,920.00
456,580.00
298,700.00

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

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

13.31%
6.09%
3.98%

3.04%
2.69%
1.55%
0.80%
0.31%
0.27%
0.27%
11.28%
100.00%

หมายเหตุุ :
1. รายชื่่�อของผู้้�หุ้้�นใน บริิษััท โชติิวััฒน์์โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด ประกอบด้้วย  นางเจริิญศรีี  เจริิญกุุล , นางพิิริิยาพร แซ่่ฮึ้้�ง , นางสาว
จุุฑามาศ โชติิวััฒนะพัันธุ์์� , นางสาวเจริิญพร  โชติิวััฒนะพัันธุ์์�, นางสาวเจริิญขวััญ โชติิวััฒนะพัันธุ์์�, นายสมนึึก  โชติิวััฒนะพัันธุ์์�  
นางสาวอััจฉรา  โชติิวััฒนะพัันธุ์์� , นายสมชาย  โชติิวััฒนะพัันธุ์์� และนายสมบููรณ์์  โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
- 32 -

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
Annual Report 2020

43

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

2. รายชื่่�อขอผู้้�ถืือหุ้้�น ใน H”NG KIM CHANG & SONS SDH. BHD   ประกอบด้้วย 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. ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นที่่�มีีนััยสำำ�คััญในระยะเวลาห้้าปีีย้้อนหลััง  และผู้้�ลงทุุนสามารถดููข้้อมููลผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นปััจจุุบััน
ได้้จาก  Website (www.kst-hatyai.com) ของบริิษััทฯก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น

7.3 การออกหลัักทรััพย์์อื่่�น
บริิษััทฯ ไม่่มีีการออกหลัักทรััพย์์อื่่�น ๆ

7.4 นโยบายการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิ ษััท ฯมีีนโยบายจ่่ ายเงิิ นปัันผลในอััตราร้้ อยละ 60 ของกำำ� ไรสุุ ทธิิข องงบการเงิิ น รวม ภายหลัังชำำ� ระภาษีีและตั้้� งสำำ�รอง
ตามกฎหมายแล้้ว ทั้้�งนี้้�ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทในแต่่ละปีี และขึ้้�นอยู่่�กัับมติิของที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นด้้วย

ข้้อมููลการจ่่ายเงิินปัันผลของบริิษััทในรอบระยะเวลา 5 ปีี ที่่�ผ่่านมา
ปี

2562

2561

2560

2559

2558

-24.09

-8.38

1.71

16.69

4.19

เงิินปัันผลต่่อหุ้้�น (บาท)

-

-

1.00

16.00

4.00

อััตราการจ่่ายเงิินปัันต่่อกำำ�ไรสุุทธิิ (%)

-

-

58.56

95.86

95.44

กำำ�ไรขาดทุุนสุุทธิิต่่อหุ้้�น (บาท)

หมายเหตุุ   ในปีี   2562 และปีี 2563  ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี มีีมติิให้้งดจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานของปีี  2561
และปีี  2562
สำำ�หรัับการจ่่ายเงิินปัันผลจากผลการดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีมติิให้้เสนอต่่อที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ประจำำ�ปีีครั้้�งที่่� 42/2564 พิิจารณางดจ่่ายเงิินปัันผล

8. โครงสร้้างการจััดการ
ผัังการบริิหารงาน (ณ.วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
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8.1 คณะกรรมการบริิษััท
ในปีี  2564  มีีการเปลี่่�ยนแปลงคณะกรรมการบริิษััทจากการลาออกและเกษีียณอายุุ ตามมติิที่่�ประชุุมกรรมการบริิษััทฯ ครั้้�งที่่�
1/2564  เมื่่�อวัันที่่  � 28  มกราคม  2564  โดยมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

เหตุุผล

1

นางเจริิญศรีี

เจริิญกุุล

ประธานกรรมการ

ภารกิิจงานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น

2

นายเจริิญ

เหล่่าเทพพิิทัักษ์์

รองประธานกรรมการ

เกษีียณอายุุ

3

นายสมนึึก	

โชติิวััฒนะพัันธุ์์�

กรรมการบริิษััท

ภารกิิจงานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น

ทั้้�งนี้้�  ในการประชุุมกรรมการบริิษััทฯ  ดัังกล่่าว  มีีมติิเป็็นเอกฉัันฑ์์แต่่งตั้้�งคณะกรรมการแทนกรรมการที่่�ลาออกและเกษีียณอายุุ  
ดัังต่่อไปนี้้�
ลำำ�ดัับที่่�

ชื่่�อ - สกุุล

ตำำ�แหน่่ง

เหตุุผล

1

ดร.สุุรพล

อารีีย์์กุุล

ประธานกรรมการ

-

2

นายสุุวััฒน์์

โรจนกิิจ

รองประธานกรรมการ

-

3

นางสุุดารััตน์์

เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ

กรรมการบริิษััท

-

บริิษััทจะมีีคณะกรรมการบริิษััท 1 ชุุดและคณะกรรมการชุุดย่่อยอีีก 4 ชุุด คืือ คณะกรรมการบริิหาร,  คณะกรรมการตรวจสอบ,  
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน และคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง คณะกรรมการบริิษััทจะกำำ�หนดนโยบาย
ในการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหารสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิษััทในการติิดตามดููแลให้้การบริิหารงานเป็็นไป
ตามนโยบายและบรรลุุเป้้าหมายที่่�คณะกรรมการได้้วางไว้้และคณะกรรมการตรวจสอบจะช่่วยประเมิินระบบการควบคุุมภายใน 
และคุุณภาพรวมของรายงานทางการเงิินของบริิษััทฯ คณะกรรมการสรรหาฯ จะช่่วยสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนเบื้้�องต้้น
ของคณะกรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััทฯ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ทำำ�หน้้าที่่�กำำ�กัับดููแลและควบคุุมความเสี่่�ยงทุุกด้้าน
ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ณ วัันที่่� 28 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริิษัทมีี
ั รายนามดัังนี้้�
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ดร.สุุรพล
อารีีย์์กุุล
นายสุุวััฒน์์
โรจนกิิจ
นายชััยวััชร์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
Mrs.H’ng Cheow  Nai
Mr.H’ng Chiau Chin
นางสาวเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
นายเฉลิิม
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
นางสุุดารััตน์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ
ดร.พิิษณุุ
บุุญนวล
นายพิิชััย
ลิ้้�มรสเจริิญ

ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง
ตำำ�แหน่่ง

ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
รองประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุ* (1)  นายปรีีชา  สัันติิธรรมรัักษ์์ มีีความประสงค์์ไม่่ขอรัับตำำ�แหน่่งในวาระถััดไปตามมติิที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่� 41/2563  ลงวัันที่่�  24 กรกฏาคม  2563  
(2) นายพิิชััย  ลิ้้�มรสเจริิญ  ได้้รัับแต่่งตั้้�งเป็็นกรรมการบริิษััทฯ  ตามมติิที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นครั้้�งที่่�
41/2563  ลงวัันที่่  � 24  กรกฏาคม  2563  แทนนายปรีีชา  สัันติิธรรมรัักษ์์
คณะกรรมการบริิษััททั้้�ง 10 คน ไม่่มีีคุุณสมบััติต้ิ ้องห้้าม ดัังนี้้�
1. ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ความผิิดอาญาในความผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ซึ่่�งได้้กระทำำ�โดยทุุจริิต
2. ไม่่มีีประวััติิการทำำ�รายการที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯในรอบปีีที่ผ่่� ่านมา
รายงานการเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการบริิษัทั
ในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาคณะกรรมการบริิษััทมีีการประชุุมตามวาระปกติิ รวมทั้้�งสิ้้�น  6 ครั้้�ง การเข้้าร่่วมประชุุมของคณะกรรมการ
บริิษััทแต่่ละท่่านสรุุปได้้ดัังนี้้�
ตารางการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการบริิษััทปีี 2563 (1 มกราคม 2563 – 31 ธัันวาคม 2563)
การประชุมคณะกรรมการ
ล�ำดับ

รายชื่อ

1
2
3

นางเจริิญศรีี
นายเจริิญ
นายชััยวััชร์์

เจริิญกุุล
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

นายสมนึึก	
โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Chiau Chin
นางสาวเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
นายเฉลิิม
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
ดร.สุุรพล
อารีีย์์กุุล
นายปรีีชา	สัันติิธรรมารัักษ์์
นายสุุวััฒน์์
โรจนกิิจ *
ดร.พิิษณุุ	บุุญนวล
นายพิิชััย	ลิ้้�มรสเจริิญ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ
รองประธาน
รัักษาการ
กรรมการผู้้�จััดการผู้้�บริิหาร/
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผู้้�บริิหาร
กรรมการ/ผู้้�บริิหาร
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
กรรมการอิิสระ
รวม

จ�ำนวนครั้ง
ประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม

(%)

6
6
6

6
6
6

100
100
100

6
6
6
6
6
6
1
6
6
2
69

6
0
0
6
5
6
1
4
4
1
51

100
0
0
100
83
100
100
67
67
50
73.91

สรุุป   1. คณะกรรมการทั้้�งคณะเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเฉลี่่�ยกรรมการทั้้�งคณะเข้้าร่่วมการประชุุม
กรรมการ ร้้อยละ 74.36 ของการประชุุมทั้้�งหมดในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
2. กรรมการส่่วนใหญ่่ เข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการ ร้้อยละ 80-100 ยกเว้้นกรรมการ 2 ท่่านที่่�เข้้าประชุุมร้้อยละ 0
เนื่่�องจากมีีถิ่่�นพำำ�นัักอยู่่�ต่่างประเทศและสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
3. คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร 3 ท่่านคิิดเป็็นร้้อยละ 23 และกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหาร 10 ท่่าน 
คิิดเป็็นร้้อยละ 77  
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4. ในจำำ�นวนกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้บ้� ริิหาร 9 ท่่านนี้้� มีี 5 ท่่านที่่�มีีประสบการณ์์ เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท คืือการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
การตลาด และการบริิหารโรงงานอุุตสาหกรรมอาหารทะเล  คืือ
1. นางเจริิญศรีี เจริิญกุุล
ประธานกรรมการ
2. นายเจริิญ
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
รองประธาน
3. นายสมนึึก โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
กรรมการ
4. Mrs.H’ng Cheow  Nai
กรรมการ
5. Mr.H’ng Chiau  Chin
กรรมการ
5. คณะกรรมการประกอบด้้วยกรรมการที่่�เป็็นอิิสระ 4 ท่่านคิิดเป็็นร้้อยละ 33.33
6. กรรมการอิิสระ 1 ท่่านที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ร่่วมพิิจารณากำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท  
ตารางการเข้้าประชุุมของคณะกรรมการชุุดย่่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบปีี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

ดร.สุุรพล

อารีีย์์กุุล

2
3
4
5

นายปรีีชา	สัันติิธรรมารัักษ์์
นายสุุวััฒน์์
โรจนกิิจ
ดร.พิิษณุุ	บุุญนวล
นายพิิชััย	ลิ้้�มรสเจริิญ*

การด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิิสระ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ

จ�ำนวนครั้ง
ประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม

(%)

4

4

100

2
4
4
1

1
3
4
1

50
75
100
25

สรุุป   1.  คณะกรรมการตรวจสอบทั้้�งคณะเข้้าร่่วมการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่่างสม่ำำ��เสมอ โดยเฉลี่่�ยกรรมการทั้้�งคณะ
เข้้าร่่วมการประชุุมกรรมการร้้อยละ 100 ของการประชุุมทั้้�งหมดในรอบปีีที่่�ผ่่านมา       
2. สมาชิิกของกรรมการตรวจสอบ  เป็็นกรรมการอิิสระของบริิษััทฯ และกรรมการตรวจสอบ 1 ท่่าน * เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความเข้้าใจ
หรืือมีีประสบการณ์์ด้้านการบััญชีีหรืือการเงิิน  และมีีความรู้้�ต่่อเนื่่�องเกี่่�ยวกัับเหตุุที่่�มีีต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของรายงาน
ทางการเงิิน
2. คณะกรรมการบริิหารปีี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นางสาวเจริิญขวััญ โชติิวััฒนะพัันธุ์์�

2
3
4
5
6

นายชััยวััชร์์
นายเฉลิิม
นางสาวเจริิญพร
นายณฐชาติิ
นางสุุดารััตน์์

เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานคณะ
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร
กรรมการบริิหาร

จ�ำนวนครั้ง
ประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม

(%)

6

5

83.33

6
6
6
6
6

6
2
6
5
6

100
33.33
100
83.33
100
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

3.  คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนปีี 2563 (1 มกราคม 2563 - 31 ธัันวาคม 2563)
ล�ำดับ

รายชื่อ

1

นายปรีีชา	สัันติิธรรมารัักษ์์

2
3

นายสุุวััฒน์์ โรจนกิิจ
นางสุุดารััตน์์ เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการอิิสระ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
กรรมการ/ผู้้�บริิหาร

จ�ำนวนครั้ง
ประชุม

จ�ำนวนครั้งที่
เข้าประชุม

(%)

1

1

100

1
1

1
1

100
100

สรุุป 1. คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทและ/หรืือผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยสาม (3) คน 
มีีกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�เป็็นกรรมการอิิสระจำำ�นวน 2 ท่่านจากจำำ�นวนรวม 3 ท่่าน เท่่ากัับประกอบด้้วย
กรรมการอิิสระเป็็นส่่วนใหญ่่ของจำำ�นวนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนทั้้�งหมด (มากกว่่ากึ่่�งหนึ่่�งของจำำ�นวน
กรรมการ)
        2. ประธานกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน  เป็็นกรรมการอิิสระ

8.2 ผู้้�บริิหารของบริิษััทฯ (ณ.วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563)
บริิษััทฯ มีีรายชื่่�อผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััทฯ จำำ�นวน 6 ท่่าน ประกอบด้้วย
1.  นายชััยวััชร์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
ตำำ�แหน่่ง    รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
2.  นางสาวเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
ตำำ�แหน่่ง    รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนการบััญชีีและการเงิิน
3.  นายเฉลิิม
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์  
ตำำ�แหน่่ง    รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนการตลาด
4.  นางสุุดารััตน์์   เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ   ตำำ�แหน่่ง    รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนสำำ�นัักงาน   
5.  นายณฐชาติิ
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์    
ตำำ�แหน่่ง    รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานวางแผนและพััฒนาธุุรกิิจ
6.  นางสาวจิิรภา ลีีลาสำำ�ราญ
ตำำ�แหน่่ง    ผู้้�ช่่วยรองกรรมการผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีี/เลขานุุการบริิษััท 
ทั้้�งนี้้�รายชื่่�อผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษััทข้้างต้้นเป็็นไปตามนิิยาม “ผู้้�บริิหาร” ตามประกาศคณะกรรมการกัับตลาดทุุนที่่� ทจ.
23/2551
ผู้้�บริิหารระดัับสููงทั้้�ง 6 คน ไม่่มีีคุุณสมบััติิต้้องห้้าม ดัังนี้้�
            1. ไม่่มีีประวััติิการกระทำำ�ผิิดอาญาในความผิิดที่่�เกี่่�ยวกัับทรััพย์์ ซึ่่�งได้้กระทำำ�โดยทุุจริิต
            2. ไม่่มีีประวััติิการทำำ�รายการที่่�อาจเกิิดจากความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯในรอบปีีที่ผ่่� ่านมา

8.3 เลขานุุการบริิษััทฯ
คณะกรรมการบริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด ได้้มีีมติิแต่่งตั้้�งให้้ นางสาวจิิรภา  ลีีลาสำำ�ราญ ดำำ�รงตำำ�แหน่่งเป็็น
เลขานุุการบริิษััทฯตั้้�งแต่่วัันที่่� 14 พฤษภาคม 2563 เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�จััดการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดย่่อย และ
การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งจััดทำำ�รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท รายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น รายงานประจำำ�ปีี ตลอด
จนจััดเก็็บเอกสารตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด โดยเลขานุุการบริิษััทที่่�คณะกรรมการแต่่งตั้้�งขึ้้�น จบการศึึกษาปริิญญาตรีีด้้านบััญชีี เป็็น
ผู้้�ที่่�คณะกรรมการเห็็นว่่ามีีความเหมาะสม มีีความรู้้�ความสามารถในการบริิหารงานเลขานุุการบริิ ษััท โดยคุุณสมบััติิของผู้้�ดำำ�รง
ตำำ�แหน่่งเป็็นเลขานุุการบริิษััทฯเปิิดเผยไว้้ในรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับกรรมการ ผู้้�บริิหาร และเลขานุุการบริิษััท ในรายงานประจำำ�ปีี
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8.4 ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
คณะกรรมการบริิษััทมอบหมายให้้คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนพิิจารณาเสนอแนวทางและวิิธีีการจ่่าย
ค่่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย และผู้้�บริิหารระดัับสููง ตลอดจนติิดตามความเปลี่่�ยนแปลงและแนวโน้้ ม
ในเรื่่�องผลตอบแทนของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณา
นโยบายการจ่่ายค่่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อย
การกำำ�หนดค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสมแก่่คณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย เป็็นการพิิจารณาโดยเปรีียบเทีียบ
กัับการจ่่ายค่่าตอบแทนกรรมการของบริิษััทในระดัับกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกัันของบริิษััท ในและนอกตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ตลอดจน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท และเสนอขออนุุมััติที่ิ ่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามข้้อบัังคัับบริิษััท
ค่่าตอบแทนกรรมการ
บริิษััทฯได้้กำำ�หนดนโยบายค่่าตอบแทนกรรมการไว้้อย่่างชััดเจนและโปร่่งใส และอยู่่�ในระดัับเดีียวกัับอุุตสาหกรรมตลอดจน
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท โดยค่่าตอบแทนที่่�ใช้้ในปีี2563 ได้้ผ่่านการพิิจารณาของ ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทครั้้�งที่่� 1/2563
วัันที่่� 22 กุุมภาพัันธ์์ 2563 และได้้รัับการอนุุมััติิจากที่่�ประชุุมสามััญ ผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีครั้้�งที่่� 41/2563 วัันที่่� 24 กรกฏาคม 2563 แล้้ว
อััตราค่่าตอบแทนของคณะกรรมการบริิษััทและคณะกรรมการชุุดย่่อย กำำ�หนดเป็็นค่่าตอบแทนประจำำ�(FixedFee) และ
ค่่าตอบแทนต่่อครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม(Attendance Fee) ดัังนี้้�
รายละเอีียด
ค่่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััท
ประธานกรรมการ
รองประธานฯ
กรรมการอื่่�น
2. ค่่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำำ�นวน 1 ท่่าน (ต่่อปีี)
กรรมการตรวจสอบจำำ�นวน 3 ท่่าน
3. ค่่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
- ประธานคณะกรรมการฯ
- กรรมการ
4. ค่่าตอบแทนอื่่�น ๆ

ปีี 2563
เงิินประจำำ�ตำำ�แหน่่ง

เบี้้�ยประชุุมต่่อครั้้�ง

40,000/เดืือน
ไม่่มีี
ไม่่มีี

15,000
10,000
10,000

ไม่่มีี
ไม่่มีี

15,000
10,000

ไม่่มีี
ไม่่มีี
ไม่่มีี

10,000
5,000
ไม่่มีี

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหารเป็็นไปตามหลัักการและนโยบายที่่�คณะกรรมการบริิษััทฯกำำ�หนด ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับผลการดำำ�เนิินงานของ
บริิษััทฯและผลการดำำ�เนิินงานของผู้้�บริิหารแต่่ละท่่าน
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ค่่าตอบแทนกรรมการบริิษััทฯ ในปีี  2563
ค่าตอบแทน (บาท)
ล�ำดับ

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

รายชื่อ

กรรมการ

การด�ำรงต�ำแหน่ง

นางเจริิญศรีี
เจริิญกุุล
นายเจริิญ
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
นายชััยวััชร์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
นายสมนึึก	
โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Cheow Chin
นางสาวเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์�
นายเฉลิิม
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
ดร.สุุรพล
อารีีย์์กุุล
นายปรีีชา	สัันติิธรรมารัักษ์์
นายสุุวััฒน์์
โรจนกิิจ
ดร.พิิษณุุ	บุุญนวล
นายพิิชััย	ลิ้้�มรสเจริิญ
รวมยอดทั้้�งสิ้้�น

เงินประจ�ำ
เบี้ยประชุม
รวม
ต�ำแหน่ง คณะกรรมการ
320,000.60,000.380,000.ประธานกรรมการ
40,000.40,000.รองประธาน
40,000.40,000.รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
40,000.40,000.กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
40,000.40,000.กรรมการ
40,000.40,000.กรรมการ
85,000.85,000.กรรมการอิิสระ
30,000.30,000.กรรมการอิิสระ
55,000.55,000.กรรมการอิิสระ
60,000.60,000.กรรมการอิิสระ
20,000.20,000.กรรมการอิิสระ
320,000.- 510,000.830,000.-

ค่่าตอบแทนผู้้�บริิหาร
ในปีี  2563 บริิษััทฯได้้จ่่ายค่่าตอบแทนประกอบด้้วย เงิินเดืือนและโบนััสให้้กัับผู้้�บริิหาร รวมทั้้�งสิ้้�นเป็็นเงิิน  6,236,810.-  บาท
ค่่าตอบแทนอื่่�นๆ
ไม่่มีี

8.5 บุุคลากร
บริิษััทฯและสาขามีีจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด 880 คน โดยในปีี 2563 บริิษััทฯได้้จ่่ายผลตอบแทนให้้แก่่พนัักงานเป็็นจำำ�นวนเงิิน
รวมทั้้�งสิ้้�น 166 ล้้านบาท ซึ่่�งผลตอบแทน ได้้แก่่ เงิินเดืือน ค่่าล่่วงเวลา เงิินโบนััส  เงิินประกัันสัังคม เงิินสมทบกองทุุนทดแทน และ
สวััสดิิการต่่างๆ เป็็นต้้น   
ตารางสรุุปจำำ�นวนพนัักงานและผลตอบแทน
ปีี 2563
พนัักงานปฏิิบััติิการ/บริิการ (คน)
พนัักงานบริิหาร (คน)
พนัักงานสำำ�นัักงาน (คน)
รวม (คน)
ค่่าตอบแทนพนัักงาน (ล้้านบาท)
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บริิษััทฯ

สาขา

712
14
69
795
157

73
7
5
85
9

หมายเหตุุ

บริิษััทฯ
สาขา

หมายถึึง
หมายถึึง

บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่
บมจ.ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  สาขามหาชััย
เริ่่�มดำำ�เนิินกิิจการเมื่่�อเดืือนพฤษภาคม  2563

สำำ�หรัับในเรื่่�องของการพััฒนาบุุคลากรของบริิษััทฯมีีนโยบายในการพััฒนาให้้พนัักงานเพิ่่�มพููนความรู้้�ความสามารถ เพื่่�อให้้สอดคล้้อง
กัับธุุรกิิจของบริิษััทฯ  โดยกำำ�หนดให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้รัับการฝึึกอบรมและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องตามแนวทางของระบบมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
และสนองตอบต่่อวััตถุุประสงค์์ที่่�คณะกรรมการกำำ�หนด โดยกำำ�หนดเป็็นแผนการอบรมประจำำ�ปีีดัังตััวอย่่าง  ต่่อไปนี้้�

จุดประสงค์การพัฒนา

หลักสูตร(บางส่วน)

พััฒนาตามกลยุุทธองค์์กร

การสร้้างมาตรฐานงานด้้วย SOP.

ข้้อกำำ�หนดตามกฎหมาย / นโยบายความ
ปลอดภััย / สิ่่�งแวดล้้อม

ความปลอดภััยอาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม
เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยระดัับบริิหารและ
หััวหน้้างาน
ระเบีียบข้้อบัังคัับของบริิษััท

ข้้อกำำ�หนดระบบคุุณภาพ

หลัักGMPและHalalในการแปรรููปสััตว์์น้ำำ��
HACCP
หลััก GMP. เบื้้�องต้้นสำำ�หรัับพนัักงานใหม่่
การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
จรรยาบรรณธุุรกิิจ
การจััดทำำ�แผนการอบรมยุุคใหม่่
หลัักและวิิธีีการประเมิินความเสี่่�ยงสำำ�หรัับ
พนัักงานรัักษาความปลอดภััย

โครงการ / งานพิิเศษ
ความรู้้�เฉพาะในหน้้าที่่�

การจััดทำำ� Job Description และแบบประเมิินผลให้้
สอดคล้้องกัับ SOP.
การใช้้อุุปกรณ์์คุ้้�มครองอัันตรายส่่วนบุุคคล
ดัับเพลิิงขั้้�นต้้น การอพยพหนีีภััยและแอมโมเนีียรั่่�วไหล
การขัับรถโฟลค์์ลิิฟท์์อย่่างปลอดภััย
จิิตสำำ�นึึกในการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม
หลัักสููตรผู้้�ควบคุุมมลพิิษทางน้ำำ��
การทดสอบทางประสาทสััมผััส
การเตรีียมน้ำำ��คลอรีีนBL&MSDSและการใช้้สารเคมีี
การดำำ�เนิินการตามนโยบายรัักษาความปลอดภััยAEO
การดำำ�เนิินการตามนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
คอร์์รััปชั่่�น
กระบวนการพิิจารณาทางวิินััย

ในปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (covid-19) และจากการประกาศห้้ามออกนอก
เคหะสถาน (เคอร์์ฟิิว) ทั่่�วประเทศ ทำำ�ให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการเดิินทางเข้้ารัับการฝึึกอบรมรวมทั้้�งหน่่วยงานต่่างๆของภาครััฐและเอกชน
งดการจััดอบรมด้้วยสถานการณ์์ดัังกล่่าวข้้างต้้น จึึงมีีการอบรมน้้อยกว่่าทุุกปีีที่่�ผ่่านมา

แผนสืืบทอดตำำ�แหน่่งผู้้�บริิหารระดัับสููง
เริ่่�มจากการคััดเลืือกผู้้�ที่่�มีีประสบการณ์์ความรู้้�ความสามารถและจริิยธรรมเข้้ามาร่่วมงาน  รวมทั้้�งมุ่่�งเน้้นรัับคนรุ่่�นใหม่่ (Young
Talent) และพััฒนาสร้้างความพร้้อมให้้ทุุกคนมีีโอกาสเติิบโตก้้าวหน้้าขึ้้�นสู่่�ระดัับผู้้�บริิหาร ในอนาคต (Future Leader) ได้้ โดยผ่่าน
ขั้้� นต อนการประเมิิ นพนัั กงานที่่� มีีศัั กยภาพสูู ง  (High Potential) ซึ่่� งพนัั กงานที่่� มีีศัั กยภาพและได้้ รัั บการคััดเลืือก จะได้้ รัั บการ
พััฒนาตามแผนที่่�วางไว้้เป็็นรายบุุคคล (Individual Development Plan) มีีการมอบหมายงานที่่�ท้้าทาย รวมทั้้�งหมุุนเวีียนงาน 
เพื่่�อพััฒนาทัักษะการเป็็นผู้้�นำำ�และความรอบรู้้�ในงานทุุกด้้าน ซึ่่�งการเตรีียมบุุคลากรดัังกล่่าว ได้้ดำำ�เนิินการกัับพนัักงานทุุกระดัับ
ให้้มีีความพร้้อมในการทดแทนกรณีีที่่มีีตำ
� �ำ แหน่่งงานว่่างลง
นอกจากนี้้�บริิษััทฯและบริิษััทฯสาขา มีีการจััดการสภาพการจ้้างที่่�ถููกต้้องตามกฎหมาย เคารพในหลัักสิิทธิิมนุุษยชนไม่่เลืือก
ปฏิิบััติิต่่อกลุ่่�มคนที่่�ต้้องได้้รัับการดููแลเป็็นพิิเศษรวมทั้้�งจััดให้้มีีสวััสดิิการต่่อพนัักงานทุุกคนอย่่างเหมาะสม และกำำ�หนดนโยบาย
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ดัังต่่อไปนี้้�
1. ในปีี    2563 บริิ ษััท ฯได้้ ทำำ� ประกัันภััยคุ้้�มครองการติิ ด เชื้้� อ ไวรััสโคโรนาให้้ กัั บพนัักงานคนไทยและพนัักงานต่่ า งด้้ า ว
ทุุกคนโดยเริ่่�มคุ้้�มครองตั้้�งแต่่วัันที่่�พนัักงานเริ่่�มทำ�ง
ำ านกัับบริิษััทฯ
2. ดำำ� เนิิ น การบริิ ห ารจััดการระบบความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ�ง านโดยการปฏิิ บััติิ ต าม
กฎหมายและข้้อกำำ�หนดอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

3. ทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไข และหาเครื่่�องมืือ อุุปกรณ์์เพื่่�อป้้องกัันและระงัับอัันตรายทุุกชนิิดอัันเกิิดจากอััคคีีภััย สารทำำ�ความเย็็น 
สารเคมีี ไฟฟ้้ า และเครื่่� อ งจัักรอื่่� น ๆ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การพัั ฒ นาด้้ า นความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้ อ มในการทำำ�ง าน
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีเป้้าหมายให้้อุุบััติิเหตุุเป็็นศูนย์
ู ์
4. ให้้การฝึึกอบรม และฝึึกซ้้อม ตลอดจนสร้้างจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน 
กัับพนัักงานทุุกระดัับในองค์์กรอย่่างพอเพีียง
ตลอดจนดููแลสุุขภาวะขององค์์กรโดยยึึดหลัักความสุุข 8 ประการ ของสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
(สสส.) ในการสนัับสนุุนกิิจกรรมเพื่่�อพััฒนาสมดุุลชีีวิิตของพนัักงานเพื่่�อการปฏิิบััติิงานอย่่างมีีความสุุข

สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน ถึึงขั้้�นหยุุดงาน ตั้้�งแต่่ปีีพ.ศ. 2562-2563
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จํานวนอุบตั เิ หตุร้ายแรง หยุดงานเกิน 6 วัน (ออกเอกสาร ก.ท) (ราย)
จํานวนอุบตั เิ หตุบาดเจ็บเล็กน้ อย หยุดงานไม่ เกิน 6 วัน (ราย)

กราฟแสดง สถิิติิการเกิิดอุุบััติิเหตุุอัันเนื่่�องจากการทำำ�งาน ถึึงขั้้�นหยุุดงาน ตั้้�งแต่่ปี  ี 2563

9. การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
9.1 นโยบายเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
บริิ ษััท ฯตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของหลัักการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี   โดยเชื่่� อ มั่่� นว่่ า การกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี   จะแสดง
ถึึงการมีีระบบการบริิ ห ารจััดการที่่� มีี ประสิิ ทธิิ ภ าพ โปร่่ ง ใส และสามารถตรวจสอบได้้   ช่่ ว ยสร้้ า งความเชื่่� อ มั่่� น ให้้ แ ก่่    ผู้้� ถืื อ หุ้้�น  
นัักลงทุุ น   ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย  และผู้้�ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งทุุ ก ฝ่่ า ย อัันจะนำำ� ไปสู่่�การสร้้ า งความสามารถในการแข่่ งขััน   การเพิ่่� ม มูู ล ค่่ า   และ
การเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� งยืืนข องบริิ ษััท ฯ  ดัังนั้้� น  บริิ ษััท ฯจึึงมีีการกำำ� หนดนโยบายการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี  ต ามหลัักเกณฑ์์ ข อง
ตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และถืื อ เป็็ น ภารกิิ จ ที่่� บ ริิ ษััท ฯจะต้้ อ งดำำ� เนิิ น การอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งในการส่่ ง เสริิ ม ให้้ บ ริิ ษััท ฯมีี
ระบบการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี   และกำำ� หนดให้้ มีี การทบทวนนโยบายดัังกล่่ า วให้้ ส อดคล้้ อ งกัับแนวทางของตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่ ง ประเทศไทย ซึ่่� ง อาจมีีการปรัับเปลี่่� ย นในอนาคตเพื่่� อ ให้้ มีีค วามเหมาะสมและสอดคล้้ อ งกัับสภาพการณ์์ ที่่� เ ปลี่่� ย นแปลง
ในปีี  2563  คณะกรรมการบริิษััท  ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องกำำ�กัับดููแลกิิจการ  ดัังนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท ได้้ดำำ�เนิินการในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการ  โดยคณะทำำ�งานกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี  (Corporate  
Governance  Working  Committee)  ได้้นำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�ออนุุมััติิให้้บริิษััทมีีการกำำ�หนดนโยบาย รวมถึึงนำำ�หลััก
เกณฑ์์ดัังกล่่าวไปปฏิิบััติิ ในหลายๆ กรณีี  โดยบริิษััทฯได้้ทำำ�การเปิิดเผยในรายงานแบบ 56-1 ประจำำ�ปีี 2563  และรายงานประจำำ�
ปีี2563  มีีผลให้้ในปีี2563 ณ.วัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563 บริิษััทได้้รัับการประกาศผลประเมิินในเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการ จากสมาคม
ส่่งเสริิมส่่งเสริิมกรรมการบริิษััทไทย (IOD) โดยได้้รัับการประกาศรายชื่่�อ ใน Corporate Government Report of Thai Listed
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Companies 2020 เป็็นบริิษััทที่่�มีีคะแนนอยู่่�ในเกณฑ์์กลุ่่�ม 80-89 คะแนน ความหมายระดัับ “ดีีมาก “(Very Good) โดยใช้้จำำ�นวน            
ตราสััญลัักษณ์์ของคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลแห่่งชาติิแสดง จำำ�นวน 4 สััญญลัักษณ์์ กำำ�กัับ นัับเป็็นความภาคภููมิิใจของ
คณะกรรมการบริิษััท ผู้้�บริิหาร และพนัักงานทุุกคน
ตารางแสดงการให้้คะแนนของการประเมิินผลการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ของสมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย

สรุุปผลการประเมิินการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี : CGR 2020  ของบริิษััทฯ (หลัักทรััพย์์ : CHOTI) ว่่า อยู่่�ในระดัับคะแนนสี่่�ดาว
เพื่่�อสิิทธิิประโยชน์์ระยะยาวของผู้้�ถืือหุ้้�นภายใต้้กรอบข้้อกำำ�หนดของกฎหมายและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ โดยกำำ�หนดนโยบาย
สำำ�คััญในการกำำ�กัับดููแลกิิจการไว้้  9  หััวข้้อ
มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1. สิิทธิิของผู้้�ถือื หุ้้�น 
2. การปฏิิบััติิกัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียม
3. สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
4. การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
5. ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
6. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน การควบคุุมและการตรวจสอบภายใน
7. การบริิหารความเสี่่�ยง
8. จริิยธรรมและจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
9. นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�
               (ดัังเผยแพร่่ใว้้ในเว็็บไซด์์ของบริิษััทฯ www.kst-hatyai.com)
2. พิิจารณา ทบทวนกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในส่่วนของหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
    

3. พิิจารณาและอนุุมััติิหลัักเกณฑ์์การสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนของผู้้�เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการและผู้้�บริิหารสููงสุุด
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ของบริิษััท รายละเอีียดปรากฎใน หััวข้้อ 9.3 การสรรหาและแต่่ง
ตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
       4.พิิ จ ารณาอััตราค่่ า ตอบแทนคณะกรรมการเพื่่� อ เสนอ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นครั้้�งที่่�  41/2563  พิิจารณาอนุุมััติิ รายละเอีียด
ปรากฎใน  หััวข้้อ  8.4  ค่่าตอบแทนกรรมการและผู้้�บริิหาร
5. พิิ จ ารณาและอนุุ มััติิป ระกาศแต่่ งตั้้� งคณะกรรมการ
บริิ ห ารความเสี่่� ย งชุุ ด ใหม่่ แทนคณะกรรมการชุุ ด เดิิ ม  รายชื่่� อ
คณะกรรมการความเสี่่�ยง 13 ท่่าน
6. พิิ จ ารณาและอนุุ มััติิ  น โยบายต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชั่่� น 
คู่่�มืือมาตรการต่่ อ ต้้ า นคอร์์ รัั ปชั่่� น  จริิ ย ธรรมธุุ ร กิิ จ และแบบ
ประเมิินตนเอง 71ข้้อ พร้้อมรัับทราบการนำำ�ส่่ง สมาคมส่่งเสริิม
กรรมการบริิษััทไทย(IOD)เพื่่�อขอรัับการตรวจรัับรอง ตามโครงการ
แนวร่่วมการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น ในวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562และ
เมื่่� อวัันที่่� 15 กุุมภาพัันธ์์ 2563 ได้้รัั บ แจ้้งจากสมาคมส่่งเสริิ ม
กรรมการบริิษััทไทย (IOD) ถึึงมติิการรัับรองของคณะกรรมการ
แนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาคเอกชนไทย(CAC) ไตรมาส
4-2562 ต่่อบริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

สามารถดููได้้จากเว็็ปไซต์์บริิษััทฯ   
www.kst-hatyai.com
3. กฏบััตรคณะกรรมการบริิหาร
- ในปีี  2563 คณะกรรมการบริิหารได้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิหารแล้้วไม่่มีีการ
แก้้ไขโดยยัังคงใช้้กฏบััตรเดิิมซึ่่�งสามารถดููได้้จาก
เว็็ปไซต์์บริิษััทฯ  www.kst-hatyai.com
4. กฏบััตรคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
- ในปีี  2563  คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงได้้มีี
การพิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการความ
เสี่่�ยงแล้้วไม่่มีีการแก้้ไขโดยยัังคงใช้้กฏบััตรเดิิมซึ่่�ง
สามารถดููได้้จากเว็็ปไซต์์บริิษััทฯ   
www.kst-hatyai.com
5. กฎบััตรคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
- ในปีี  2563  คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่ า ตอบแทนได้้ มีี การพิิ จ ารณาทบทวนกฎบััตร
คณะกรรมการความเสี่่�ยงแล้้วไม่่มีีการแก้้ไขโดย
ยัังคงใช้้ ก ฏบััตรเดิิ มซึ่่� ง สามารถดูู ไ ด้้ จ ากเว็็ ป ไซต์์
บริิษััทฯ www.kst-hatyai.com

7. พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ ท บทวนเอกสารเกี่่� ย วกัับการกำำ�กัั บ
ดููแลกิิจการที่่�ดีีเพื่่�อให้้มีีการดำำ�เนิินการไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี (CG) คณะกรรมการบริิษััท จึึงมีีการทบทวนกฎบััตร
ของคณะกรรมการอย่่างน้้อยปีีละหนึ่่�งครั้้�ง คณะกรรมการจึึงได้้
พิิจารณาทบทวน กฎบััตรดัังนี้้�
8. พิิ จ ารณาทบทวน ความเหมาะสมของการนำำ� หลััก
- กฎบััตรของคณะกรรมการบริิษััท
ปฏิิบััติิตามCG CODE มาปรัับใช้้
- กฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริิษััทได้้พิิจารณาทบทวนความเหมาะสม
- กฎบััตรของคณะกรรมการบริิหาร
ของการนำำ� หลัักปฏิิ บััติิ ต าม CG Code มาปรัับใช้้ ใ นบริิ ษััท ฯ  
และรวมถึึงสรุุปข้้อมููลหลัักปฏิิบััติิตาม CG  Code บางประการ
สำำ� หรัับในเรื่่� อ งการพิิ จ ารณาแก้้ ไ ขกฎบััตรของคณะ ที่่� บ ริิ ษััท ฯยัังไม่่ ส ามารถนำำ� ไปปรัับใช้้ ไ ด้้ โดยสรุุ ป รายละเอีียด
กรรมการชุุดต่่าง ๆ สรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
หลัักการพร้้ อ มเหตุุ ผ ลคำำ�ชี้้� แจง รายละเอีียดปรากฎในหััวข้้ อ
1. กฏบััตรคณะกรรมการบริิษััท
9.7.9การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ อื่่�นๆ
- ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณา
ทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการบริิ ษััท แล้้ ว ไม่่ มีี
9. พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ แผนงานการดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ และ
การแก้้ไขโดยยัังคงใช้้กฏบััตรเดิิมซึ่่�งสามารถดููได้้ งบประมาณประจำำ�ปี  ี 2563
จากเว็็ปไซต์์บริิษััทฯ  www.kst-hatyai.com
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ พิิ จ ารณาอนุุ มััติิ แผนงานการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ และงบประมาณประจำำ�ปีี  2563 พร้้อมให้้คำำ�แนะนำำ�
2. กฏบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการดำำ�เนิินการ
- ในปีี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้้ มีี การ
10. การดำำ� เนิิ น การเรื่่� อ งกองทุุ น เลี้้� ย งชีีพต่่ อ เนื่่� อ งจาก
พิิจารณาทบทวนกฎบััตรคณะกรรมการตรวจสอบ การที่่� ป ระชุุ มค ณะกรรมการบริิ ษััท ครั้้� งที่่�    8/2561 วัันที่่� 9  
แล้้ ว ไม่่ มีี การแก้้ ไขโดยยัังคงใช้้ ก ฏบััตรเดิิ มซึ่่� ง พฤศจิิกายน 2561 มีีมติิให้้จััดตั้้�งกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ โดยมีี
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บริิษััท ซีีไอเอ็็มบีี-พริินซิิเพิิล  จำำ�กััด  เป็็นผู้้�จััดการกองทุุนภายใต้้ชื่่�อ
“กองทุุ นสำำ� รองเลี้้� ย งชีีพ ซีีไอเอ็็ มบีี -พริิ นซิิ เ พิิ ล สมดุุ ล ตามอายุุ
ซึ่่�งจดทะเบีียนแล้้ว” และกำำ�หนดอััตราเงิินสะสมและเงิินสมทบ
แยกตามระดัับพนัักงานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความสามารถในการ
ออมของพนัักงาน กำำ� หนดเริ่่� มหัั กเงิิ น สะสมจากพนัักงาน และ
บริิษััทฯสมทบในงวดค่่าจ้้างในวัันที่่� 30 มกราคม 2563 เป็็นงวด
แรก การดำำ�เนิินการ มีีความก้้าวหน้้าด้้วยดีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม  
2563 กองทุุนมีีเงิินสะสมที่่�เกิิดจากเงิินของพนัักงานและเงิินที่่�
บริิษััทสมทบ รวมเป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 1,193,210.00.- บาท

ทุุกกลุ่่�ม

13. คณะกรรมการได้้ จัั ดให้้ มีีช่่ อ งทางที่่� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย

13.1   สามารถติิ ด ต่่ อ /ร้้ อ งเรีียนในเรื่่� อ งที่่� อ าจเป็็ น
ปััญหา ได้้โดยตรงกัับคณะกรรมการ
13.2 สามารถแจ้้ ง หรืือร้้ อ งเรีียนกรณีีที่่� ถูู ก ละเมิิ ด
สิิ ทธิิพร้้อมให้้ ข้้อมูู ลในการติิ ดต่่ อ โดยบริิ ษััทระบุุ ช่่องทางส่่งถึึง
ผู้้�รัับผิิดชอบชััดเจน
13.3 การเปิิดเผยข้้อมููลช่่องทางการสื่่�อสารกัับผู้้�ถืือ
หุ้้�นและบุุ คค ลภายนอกบน website ของบริิ ษััท ฯ www.ksthatyai.com ดัังต่่อไปนี้้�
1. รัับเรื่่�องร้้องเรีียนหรืือคำำ�ถามภายนอกด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม และการลงทุุน
2.   เสนอวาระการประชุุมเข้้าที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
3. เสนอชื่่� อกรรมการเพื่่� อเข้้ าพิิ จารณาเลืือก
เป็็นกรรมการบริิษััท
4.  ส่่งคำำ�ถามในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นล่่วงหน้้า
5.  แจ้้งเบาะแสคอรััปชั่่�น (Whistle  Blowing)
 ซึ่่ง� จะถููกส่่งเข้้าไปยััง email ของผู้้�รัับผิิดชอบ

11.  คณะกรรมการบริิษััทร่่วมกัับคณะทำำ�งานโครงการ
ต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น  ได้้ดำำ�เนิินงานดัังนี้้�
11.1 ทบทวนและประกาศนโยบายต่่ อ ต้้ า นการ
คอร์์รััปชั่่�นและจััดให้้มีีการประเมิินความเสี่่�ยง                         
จากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�
11.2 จััดทำำ�แนวปฏิิบััติิเกี่่�ยวกัับการกำำ�กัับดููแลและ
ควบคุุมดููแลเพื่่�อป้้องกัันและติิดตามความเสี่่�ยง
จากการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่น�
11.3 จััดทำำ�แนวทางในการติิดตามประเมิินผลการ
ปฏิิ บััติิ ต ามนโยบายการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ต
14.  บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายระยะยาวของบริษัท และ
คอร์์รััปชั่่�น (ดููรายละเอีียดของข้้อ 9.1-9.3 ใน ก�ำหนดวัตถุประสงค์ รวมทั้งตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานของบริษัท  
หััวข้้ อ 10.5 การป้้ องกัันการมีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ ง ทั้งที่เป็นมิติทางด้านการเงิน มิติที่ไม่ใช่ด้านการเงิน พร้อมอนุมัติ
กัับการคอร์์รััปชั่่น� )
แผนการด�ำเนินงานและแผนงบประมาณ ดังต่อไปนี้
12. คณะกรรมการบริิ ษััทม อบหมายให้้ ฝ่่ า ยทรััพยากร
มนุุ ษ ย์์  จัั ดให้้ มีี การให้้ ค วามรู้้�และฝึึ ก อบรมพนัักงานหลัักสูู ต ร
เรื่่� อ งจิิ ตสำำ�นึึ กในการรัักษาสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรม
ในพื้้�นที่่�จริิง เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อม
เพื่่�อความยั่่�งยืืนต่่อไป
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

เป้้าหมายบริิษััทในระยะเวลา 3 ปีี (ปีี 2562-2564)
บริิษััทกำำ�หนดเป้้าหมาย อััตราการเจริิญเติิมโตของยอดเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 10-15 ต่่อปีี ในแต่่ละปีีของปีี 2562-2564
โดยมีีรายละเอีียด ดัังต่่อไปนี้้�
มุมมอง
1. ด้้านการเงิิน

2. ด้้านกระบวนการภายใน
3. ด้้านการเรีียนรู้้�และการเติิบโต
4. ด้้านลููกค้้า

ตัวชี้วัดหลัก

หมายเหตุ

1. เพิ่่�มยอดขายสิินค้้า
2. เพิ่่�มกำำ�ไร
2.1 สต๊๊อกถููกที่่�ถููกเวลา
2.2 ลดต้้นทุุน
3. ยกระดัับมาตรฐานโดยประยุุกต์์
ใช้้การจััดการที่่�เป็็นประโยชน์์
4. ปลููกฝัังวััฒนธรรมองค์์กร
5. เพิ่่�มความพึึงพอใจของลููกค้้า

บริิ ษัั ท กำำ� หนดตัั วชี้้� วัั ด แยกตามกระบวนการ
ทำำ� งาน และยัั ง กำำ� หนดตัั วชี้้� วัั ด ของทุุกฝ่่ า ยใน
บริิษััท เช่่น ฝ่่ายขาย,ฝ่่ายจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ,ฝ่่าย
โรงงาน,ฝ่่ายสำำ�นัักงาน เพิ่่�มเติิมเพื่่�อสนัับสนุุน
ตัั วชี้้� วัั ด หลัั ก ของบริิ ษัั ท อีี กทั้้� ง มอบหมาย
ผู้้� บริิ ห ารที่่� เ กี่่� ยวข้้ องทำำ� หน้้าที่่� เ จ้้าภาพประจำำ�
แ ต่่ ล ะ ตัั วชี้้� วัั ด ห ลัั ก เ ป็็ นก า ร บริิ ห า ร แ บบ
Cross Functional อีีกด้้วย

                           นอกจากนี้้� คณะกรรมการได้้ติิดตามผลการดำำ�เนิินงานตาม เป้้าหมาย ตััวชี้้�วััด ในทุุกๆ ครั้้�งที่่�มีีการประชุุม คณะกรรมการ
บริิษััท ในวาระ : รัับทราบผลการดำำ�เนิินงานจากคณะกรรมการบริิหาร และในเดืือนที่่�ไม่่มีีการประชุุม คณะกรรมการจะรัับทราบผล
การดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายจาก รายงานการประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ทั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานบรรลุุตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
15.  คณะกรรมการบริิษััท ได้้ประกาศนโยบายในการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทอื่่�นของกรรมการ, กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง เมื่่�อวัันที่่� 15  สิิงหาคม 2561 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ากรรมการบริิษััท, กรรมการผู้้�จััดการ และผู้้�บริิหารระดัับสููง สามารถอุุทิิศเวลา
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ได้้อย่่างเพีียงพอและมีีประสิิทธิิภาพ  คณะกรรมการบริิษััท จึึงกำำ�หนดให้้
1.  กรรมการบริิษััทที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารแต่่ละคนดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�นรวมไม่่เกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน ทั้้�งนี้้�  
ต้้องรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
2.  กรรมการผู้้�จััดการ กรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร และผู้้�บริิหารระดัับสููงแต่่ละคนจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการในบริิษััทจดทะเบีียน
อื่่�นได้้  ต้้องผ่่านความเห็็นชอบจากคณะกรรมการบริิษััทก่่อน  โดยกำำ�หนดประเภทของตำำ�แหน่่งกรรมการ จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียน
ที่่�สามารถไปดำำ�รงตำำ�แหน่่งได้้  ดัังนี้้�
2.1   ดำำ�รงตำำ�แหน่่งทั้้�งกรรมการที่่�เป็็นผู้้�บริิหารและกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารได้้รวมไม่่เกิิน 3 บริิษััทจดทะเบีียน  หรืือ
2.2   ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการที่่�ไม่่เป็็นผู้้�บริิหารได้้ รวมไม่่เกิิน 5 บริิษััทจดทะเบีียน 
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9.2 คณะกรรมการของบริิษััทฯ
โครงสร้้ า งคณะกรรมการของบริิ ษััท ฯ ประกอบด้้ ว ย
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยดัังต่่อไปนี้้�
1. คณะกรรมการบริิษััท  
2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริิหาร
2.3 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
โดย คณะกรรมการบริิษััทได้้ประกาศนโยบายองค์์ประกอบ
คณะกรรมการบริิษััท  (เมื่่�อวัันที่่�15 สิิงหาคม 2561) การจััดตั้้�ง
คณะกรรมการชุุดต่่างๆ และมีีการแต่่งตั้้�งคณะกรรมการชุุดย่่อย
ข้้างต้้นที่่�มีีคุุณสมบััติิสอดคล้้องกัับองค์์ประกอบ นอกจากนี้้�ได้้มีีมติิ
อนุุมััติิ และกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่� และความรัับผิิดชอบ  
วาระการดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง  การทบทวนและการประเมิิ นผ ล ของ
ประธานกรรมการและคณะกรรมการแต่่ละคณะ ไว้้ในกฎบััตร ซึ่่�ง
บริิษััทเผยแพร่่ไว้้ใน website ของบริิษััท www.kst-hatyai.com

9.3 การสรรหาและแต่่งตั้้�งกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับ
สููงของบริิษััท
คณะกรรมการบริิ ษััท  ได้้ แ ต่่ งตั้้� งค ณะกรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2561 โดย
มีีกรรมการส่่ ว นใหญ่่เป็็น กรรมการอิิสระและมีีกรรมการอิิ สระ
เป็็นประธานกรรมการ พร้้อมกำำ�หนดกฎบััตรของคณะกรรมการ
และกำำ�หนดขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ที่่�รัับผิิดชอบ ให้้คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทนจะทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�พิิจารณาคััด
เลืือกบุุคคลที่่�จะเข้้ามาเป็็นกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงของ
บริิษััท ซึ่่�งจะต้้องมีีคุุณสมบััติิเหมาะสมครบถ้้วนตามหลัักเกณฑ์์ที่่�
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมของ
คณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อพิิจารณาความเห็็นชอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิต่่อไป คณะกรรมการสรรหา
และพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน ได้้ กำำ� หนดหลัักเกณฑ์์  ดััง ต่่ อ ไปนี้้�
หลัักเกณฑ์์ วิิ ธีี การสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนของผู้้� เข้้ า
ดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ และผู้้�บริิหารสููงสุุดของบริิษััท
1. หลัักเกณฑ์์วิิธีีการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ของกรรมการของบริิษััท
1.1   การสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
1.1.1 คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณา
ค่่ า ตอบแทนซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยกรรมการ
อิิ ส ระเป็็ นส่่ ว นใหญ่่ แ ละประธานเป็็ น

กรรมการอิิสระทำำ�หน้้าที่่�พิิจารณาสรรหา
คัั ด เ ลืื อ ก แ ล ะ ก ลั่่� น ก ร อ งบุุ คค ล ที่่� มีี
คุุณสมบััติิครบถ้้วน ตามคุุณสมบััติิ ที่่�คณะ
กรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้ ซึ่ง่� สอดคล้้อง
กัับกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์ ฯ
และ ก.ล.ต.
1.1.2 นอกจากนี้้�บริิษััทฯ ยัังคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิของ
ผู้้�ลงทุุนรายย่่อยในการแต่่งตั้้�งกรรมการ
โดยบริิษััทฯ เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอ
ชื่่�อบุุคคลที่่�มีีความรู้้� ความสามารถ และมีี
คุุ ณ สมบััติิ ที่่� เ หมาะสม เพื่่� อ รัับการ
พิิ จ ารณาแต่่ งตั้้� ง เป็็ น กรรมการบริิ ษััท 
ล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�น
ผ่่ า นทาง E-mail Address :center
@kst-hatyai.com หรืือทางโทรสาร
หมายเลข 074-222300-1 โดยบริิษััทฯ
ได้้ กำำ� หนดหลัักเกณฑ์์ และวิิ ธีี ปฏิิ บััติิ
ในการเสนอแต่่ งตั้้� ง กรรมการ รวมถึึง
แนวทางการพิิจารณาของคณะกรรมการ
ไว้้ ที่่� h ttp://www.kst-hatyai.com/
investor และได้้ เ ผยแพร่่ จ ดหมายถึึง
ผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์
อย่่างน้้อย 3 เดืือนก่่อนวัันสิ้้�นรอบปีีบััญชีี 
1.1.3 การเสนอชื่่� อ ต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััท
เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบหลัังจาก
สรรหาและคััดเลืือกตามข้้อ 1.1.1-1.1.2
แล้้ว คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่ า ตอบแทนจะเป็็ น ผู้้� เ สนอชื่่� อ ผู้้�ที่่� มีี
คุุณสมบััติิเหมาะสม โดยจำำ�นวนที่่�เสนอ
จะเท่่ า กัับจำำ�น วนกรรมการที่่� ค รบวาระ
และเสนอความเห็็ น ต่่ อ คณะกรรมการ
บริิษััทเพื่่�อขอความเห็็นชอบ
			 1.1.4 เสนอชื่่�อต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อพิิจารณา
อนุุมััติิหลัังจากได้้รัับความเห็็นชอบจาก
คณะกรรมการบริิษััทแล้้ว คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จึึงนำำ�
เสนอชื่่� อ ให้้ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�นเลืือกตั้้� ง
กรรมการตามหลัักเกณฑ์์ แ ละวิิ ธีี การ
ที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้แล้้ว ต่่อไป
1.2   หลัักเกณฑ์์ พิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

มีีหน้้าที่่�ในการพิิจารณาค่่าตอบแทนในเบื้้�องต้้น
แล้้ ว จะนำำ� ข้้ อ มูู ล ที่่� ไ ด้้ เ สนอต่่ อ ที่่� ป ระชุุ มค ณะ
กรรมการบริิษััท  เพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นชอบ
ก่่ อ นนำำ� เสนอต่่ อ ที่่� ประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�นเพื่่� อ อนุุ มััติิ
บริิษััทมีีหลัักเกณฑ์์ในการเสนอค่่าตอบแทนของ
กรรมการ ดัังนี้้�
1.2.1 ประธานกรรมการบริิ ษััท  จะได้้ รัั บค่่ า
ตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิินในรููปของเงิินเดืือน
ประจำำ�ตำำ� แหน่่ ง และเบี้้� ย ประชุุ มต าม
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าประชุุม โดยพิิจารณาให้้
อยู่่�ในระดัับที่่� เ หมาะสมกัับภาระหน้้ า ที่่�
และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย  
โดยเทีียบเคีียงได้้ กัั บอุุ ต สาหกรรมที่่� มีี
ลัักษณะเดีียวกััน
1.2.2 คณะกรรมการบริิ ษััท  (รวมกรรมการ
ที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร) จะได้้รัับค่่าตอบแทนที่่�
เป็็ นตัั วเงิิ น ในรูู ป ของเบี้้� ย ประชุุ มต าม
จำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
1.2.3 คณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย เฉพาะคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน จะได้้รัับ
ค่่าตอบแทนที่่�เป็็นตััวเงิิ นในรููปของเบี้้� ย
ประชุุมตามจำำ�นวนครั้้�งที่่�เข้้าร่่วมประชุุม
2. หลัักเกณฑ์์วิิธีีการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
ของดำำ�รงตำำ�แหน่่ง ผู้บ้� ริิหารระดัับสููงสุุดของบริิษััท
2.1 หลัักเกณฑ์์ ก ารสรรหาและคััดเลืือกกรรมการ
ผู้้�จััดการบริิษััท คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็็นผู้้�
พิิจารณาเบื้้�องต้้น ในการสรรหา คััดเลืือก และ
กลั่่� น กรองบุุ คค ลที่่� มีีคุุ ณ สมบััติิ เ หมาะสม  
มีีความรู้้�ความสามารถ ทัักษะ และประสบการณ์์
ที่่� เ ป็็ น ประโยชน์์ ต่่ อ การดำำ� เนิิ นง านของบริิ ษััท
และเข้้ า ใจในธุุ ร กิิ จ ของบริิ ษััท เป็็ น อย่่ า งดีี 
			 ตลอดจนสามารถบริิหารงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์
ตามเป้้ า หมายที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััทกำำ� หนด
ไว้้ และนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
อนุุมััติิต่่อไป
2.2 หลัักเกณฑ์์การพิิจารณาค่่าตอบแทนกรรมการ
ผู้้�จััดการบริิษััท คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็็น
ผู้้�พิิจารณาค่่าตอบแทนในเบื้้�องต้้น โดยคำำ�นึึงถึึง
ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และกลั่่�นกรอง
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อย่่างละเอีียดถึึงความเหมาะสมประการต่่างๆ
โดยมีีการเปรีียบเทีียบทั้้�งอุุตสาหกรรมประเภท
เดีียวกัันและค่่ า ตอบแทนถััวเฉลี่่� ย ตามขนาด
ธุุ ร กิิ จ ที่่� ใ กล้้ เ คีียงกััน รวมถึึงความสามารถ
ในการจ่่ายของบริิษััท และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิ ษััทพิิ จ ารณาเพื่่� อ พิิ จ ารณา
อนุุมััติิต่่อไป
		
คุุณสมบััติิกรรมการอิิสระ
สำำ� หรัับกรรมการอิิ ส ระของบริิ ษััท ค ณะกรรมการ
บริิษััทได้้พิิจารณาจากผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เป็็นผู้้�มีีคุุณธรรมและจริิยธรรม  
และมีีความเหมาะสมในด้้ า นอื่่� น ๆ ประกอบกััน และได้้ มีี การ
กำำ�หนดคุุณสมบััติิและนิิยามกรรมการอิิสระของบริิษััทฯไว้้ดัังนี้้�
1. ถืือหุ้้�นไม่่เกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิ
ออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
ผู้้� ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�น าจควบคุุ มข อง
บริิษััท โดยให้้นัับรวมหุ้้�นที่่�ถืือโดยผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของ
กรรมการอิิสระรายนั้้�น ๆ ด้้วย
2. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นกรรมการที่่�มีีส่่วนร่่วมบริิหาร
งาน ลูู ก จ้้ า ง พนัักงาน ที่่� ป รึึกษาที่่� ไ ด้้ เ งิิ น เดืือน
ประจำำ� หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท บริิษััท
ย่่ อ ย บริิ ษััทร่่ ว ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือของผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท เว้้นแต่่จะได้้พ้้นจากการ
มีีลัักษณะดัังกล่่าวมาแล้้วไม่่น้้อยกว่่าสองปีี  
3. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต หรืือ
โดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายในลัักษณะที่่�เป็็น
บิิดา มารดา คู่่�สมรส พี่่�น้้อง และบุุตร รวมทั้้�งคู่่�สมรส
ของบุุตร ของกรรมการรายอื่่�น ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�น
รายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือบุุคคลที่่�จะได้้รัับ
การเสนอให้้เป็็นกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมของบริิษััท บริิษััทย่่อย และบริิษััทร่่วม
4. ไม่่เป็็นบุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจกัับบริิษััท 
บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท ในลัักษณะที่่�อาจเป็็น
การขััดขวางการใช้้วิิจารณญาณอย่่างอิิสระของตน  
รวมทั้้�งไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย หรืือผู้้�มีี
อำำ�นาจควบคุุ มของผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ ทางธุุ รกิิ จ
กัับบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่  
หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท  เว้้นแต่่จะได้้พ้้น
จากการมีีลัักษณะดัังกล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า
สองปีี

5. ไม่่เป็็นหรืือเคยเป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััท
ย่่อย บริิษััทร่่วม ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจ
ควบคุุ มข องบริิ ษััท  และไม่่ เ ป็็ น ผู้้� ถืื อ หุ้้�นที่่� มีีนัั ย
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือหุ้้�นส่่วนของสำำ�นัักสอบบััญชีี 
ซึ่่�งมีีผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม เว้้นแต่่จะ
ได้้ พ้้ น จากการมีีลัักษณะดัังกล่่ า วมาแล้้ ว ไม่่ น้้ อ ย
กว่่าสองปีี
6. ไม่่ เ ป็็ น หรืือเคยเป็็ น ผู้้� ใ ห้้ บ ริิ ก ารทางวิิ ช าชีีพใดๆ
ซึ่่�งรวมถึึงการให้้บริิการเป็็นที่่�ปรึึกษากฎหมายหรืือ
ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน ซึ่่�งได้้รัับค่่าบริิการเกิินกว่่า
สองล้้านบาทต่่อปีีจากบริิษััท บริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััท 
และไม่่เป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�มีีนััย ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หรืือ
หุ้้�นส่่วนของผู้้�ให้้บริิการทางวิิชาชีีพนั้้�นด้้วย  เว้้นแต่่
จะได้้ พ้้ น จากการมีีลัักษณะดัังกล่่ า วมาแล้้ ว
ไม่่น้้อยกว่่าสองปีี
7. ไม่่เป็็นกรรมการที่่�ได้้รัับการแต่่งตั้้�งขึ้้�นเป็็นตััวแทน
เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ของกรรมการบริิษััทผู้้�ถืือ
หุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�ถืือหุ้้�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ผู้้�ถือื หุ้้�นรายใหญ่่ของบริิษััท 
8. ไม่่ ป ระกอบกิิ จ การที่่� มีี สภาพอย่่ า งเดีียวกัันและ
เป็็ น การแข่่ งขัันที่่� มีีนัั ยกัับกิิ จ การของบริิ ษััท  
หรืือบริิษััทย่่อย หรืือไม่่เป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มีีนััยสำำ�คััญ
ในห้้ า งหุ้้�นส่่ ว น หรืือเป็็ น กรรมการที่่� มีีส่่ ว นร่่ ว ม 
บริิหารงาน ลููกจ้้าง พนัักงาน ที่่�ปรึึกษาที่่�รัับเงิินเดืือน
ประจำำ� หรืือถืือหุ้้�นเกิินร้้อยละหนึ่่�งของจำำ�นวนหุ้้�น
ที่่� มีีสิิ ทธิิ อ อกเสีียงทั้้� ง หมดของบริิ ษััทอื่่� น ซึ่่� ง
ประกอบกิิ จ การที่่� มีี สภาพอย่่ า งเดีียวกัันและ
เป็็นการแข่่งขัันที่่�มีีนััยกัับกิิจการของบริิษััทหรืือ
บริิษััทย่่อย
9. ไม่่มีีลัักษณะอื่่�นใด ที่่�ทำำ�ให้้ไม่่สามารถให้้ความเห็็น
อย่่างเป็็นอิิสระเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััท
ทั้้�งนี้้� คุุณสมบััติิและนิิยามของกรรมการอิิสระของ
บริิษััทได้้กำำ�หนดไว้้  มีีความเข้้มงวดกว่่าข้้อกำำ�หนด
ขั้้�นต่ำำ��ที่่�คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนกำำ�หนด เช่่น 
		การมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในนิิติิบุุคคลที่่�อาจมีีความขััดแย้้ง 
			ซึ่่�งรวมถึึงการมีีอำำ�นาจความคุุมหรืือมีีส่่วนได้้เสีีย
อื่่�นใดไม่่ว่่าทางตรงหรืือทางอ้้อมอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ตามรายละเอีียดในข้้อ  2, 4 , 5 และ 6

9.4 การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทย่่อย และ
บริิษััทร่่วม
คณะกรรมการบริิ ษััทได้้ มีี การส่่ งบุุคคลเพื่่� อเป็็นตััวแทน
ของบริิษััทฯ ไปเป็็นกรรมการหรืือผู้้�บริิหารในบริิษััทย่่อยฯและ
บริิษััทร่่วม โดยตััวแทนดัังกล่่าวได้้รัับมติิเห็็นชอบจากที่่�ประชุุม
คณะกรรมการบริิษััท และมีีหน้้าที่่�ดููแลจััดการรวมถึึงรัับผิิดชอบ
การดำำ� เนิิ นง านของบริิ ษััทย่่ อ ยและบริิ ษััทร่่ ว ม เพื่่� อ ดูู แ ลรัักษา
ผลประโยชน์์ในเงิินลงทุุนของบริิษััทฯ  
ขอบเขต อำำ�นาจ และหน้้าที่่�ของตััวแทนของบริิษััทฯ
- มีีส่่ ว นร่่ ว มในการกำำ� หนดนโยบายที่่� สำำ�คัั ญต่่ อ การ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
- มีีส่่ ว นร่่ ว มในการกำำ� หนดระบบการควบคุุ ม ภายใน
และกลไกอื่่�นในการกำำ�กัับดููแลบริิษััทย่่อยและบริิษััท
ร่่วมที่่�เหมาะสม และเพีียงพอในการดำำ�เนิินงาน
- รายงานสถานการณ์์ ต่่ า งๆ ที่่� ส่่ งผ ลกระทบต่่ อ การ
ดำำ�เนิินงานและภาพลัักษณ์์ของบริิษััทย่่อยและบริิษััท
ร่่วมในทัันทีี

9.5 การดููแลเรื่่�องการใช้้ข้้อมููลภายใน
บริิษััทฯมีีนโยบายและวิิธีีการดููแลกรรมการและผู้้�บริิหาร
ในการนำำ�ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ซึ่่�งยัังไม่่เปิิดเผยต่่อสาธารณชน
ไปใช้้เพื่่�อแสวงหาผลประโยชน์์ส่่วนตนเองไว้้ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดให้้กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานรัับทราบ
ถึึงประกาศที่่�เกี่่�ยวข้้องของสำำ�นัักงานคณะกรรมการ
กำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ที่่�
กำำ�หนดให้้กรรมการ และผู้้�บริิหาร มีีหน้้าที่่�รายงาน
การเปลี่่�ยนแปลงการถืือครองหลัักทรััพย์์ต่่อสำำ�นัักงาน
กำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ตาม
มาตรา 59 แห่่ งพ ระราชบััญญััติิ ห ลัักทรััพย์์ แ ละ
ตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วััน นัับจาก
วัันที่่� มีี การเปลี่่� ย นแปลงการถืื อ ครองหลัักทรััพย์์
และแจ้้งให้้เลขานุุการบริิษััทฯรัับทราบเพื่่�อจััดทำำ�บัันทึึก
การเปลี่่� ย นแปลงและสรุุ ป จำำ�น วนหลัักทรััพย์์ ข อง
กรรมการและผู้้�บริิหารเป็็นรายบุุคคล เพื่่�อนำำ�เสนอ
ให้้ แ ก่่ ค ณะกรรมการบริิ ษััทรัั บทราบในการประชุุ ม
ครั้้� งถัั ดไป นอกจากนั้้� น ยััง ได้้ แจ้้ ง บทลงโทษหากมีี
การฝ่่าฝืืนหรืือไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวด้้วย
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

2. กำำ�หนดห้้ามไม่่ให้้กรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงานหรืือหน่่วยงานที่่�ได้้รัับทราบข้้อมููลของงบการเงิิน หรืือข้้อมููลอื่่�นที่่�เป็็นสาระ
สำำ�คััญและมีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของทางบริิษััทฯ เปิิดเผยข้้อมููลภายในแก่่บุุคคลภายนอกหรืือบุุคคลที่่�ไม่่มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
ห้้ามทำำ�การซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯในช่่วง 1 เดืือน ก่่อนที่่�ข้้อมููลงบการเงิินหรืือข้้อมููลที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์จะเผยแพร่่
ต่่อสาธารณชน และต้้องไม่่ซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯจนกว่่าจะพ้้นระยะเวลา 24 ชั่่�วโมง นัับแต่่ได้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลนั้้�นสู่่�สาธารณะ
ทั้้�งหมดแล้้ว การไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดวิินััยของทางบริิษััทฯ หากกรรมการ ผู้้�บริิหารหรืือพนัักงาน 
ที่่�ได้้ล่่วงรู้้�ข้้อมููลภายในที่่�สำำ�คััญ คนใดกระทำำ�ผิิดวิินััยจะได้้รัับโทษตั้้�งแต่่ การตัักเตืือน การตััดค่่าจ้้าง การพัักงาน โดยไม่่ได้้รัับค่่าตอบแทน 
จนถึึงการเลิิก จ้้างงาน ทั้้�งนี้้�แนวทางในด้้านการดููแลการใช้้ข้้อมููลภายในของบริิษััทฯ ได้้ผ่่านเห็็นชอบของคณะกรรมการบริิษััทแล้้ว

9.6 ค่่าตอบแทนของผู้้�สอบบััญชีี
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อย ได้้มีีการจ่่ายค่่าสอบบััญชีีให้้กัับ บริิษััท เอเอ็็นเอส ออดิิท จำำ�กััด โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�     

ค่่าตอบแทน
ของผู้้�สอบบััญชีี
ค่่าสอบบััญชีี (Audit Fee)
ค่่าสอบบััญชีีของบริิษััทย่่อย 1 แห่่ง
- บริิษััท เทพพิิทัักษ์์ซีีฟููดส์์ จำำ�กััด
รวมยอดทั้้�งสิ้้�น
ค่่าบริิการอื่่�น ๆ (Non-audit fee)

ปีี 2563
ค่่าสอบ
ค่่าใช้้จ่่าย
บััญชีี
ทางตรง
อื่่�นๆ

ปีี 2562
ค่่าสอบ
ค่่าใช้้จ่่าย
บััญชีี
ทางตรง
อื่่�นๆ

ปีี 2561
ค่่าสอบ
ค่่าใช้้จ่่าย
บััญชีี
ทางตรง
อื่่�นๆ

1,455,000

185,000

1,000,000

151,000

830,000

115,000

585,000
2,040,000

61,000
246,000

500,000
1,500,000

61,000
212,000

480,000
1,310,000

57,000
172,000

ไม่่มีี

ไม่่มีี

ไม่่มีี

9.7 การปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี

9.7.1	สิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น
บริิษััทฯตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญถึึงสิิทธิิของผู้้�ถืือหุ้้�น  โดยจะไม่่กระทำำ�การใดที่่�เป็็นการละเมิิดหรืือริิดรอนสิิทธิิของ
ผู้้�ถือื หุ้้�น  รวมถึึงส่่งเสริิมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิของตน   โดยสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของผู้้�ถือื หุ้้�น  ได้้แก่่  การซื้�อ้   การขายหรืือการโอนหุ้้�น  
การมีีส่่ ว นแบ่่ ง ในกำำ� ไรของกิิ จ การ การได้้ รัั บข่่ า วสารข้้ อ มูู ล ของกิิ จ การอย่่ า งเพีียงพอ การเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�น
เพื่่�อใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุม สำำ�หรัับการแต่่งตั้้�ง หรืือถอดถอนกรรมการ แต่่งตั้้�งผู้้�สอบบััญชีี  พิิจารณาค่่าตอบแทน
กรรมการ ได้้แก่่ค่่าตอบแทนประจำำ� เบี้้�ยประชุุม โบนััส/บำำ�เหน็็จ (เป็็นประจำำ�ทุุกปีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง) )และเรื่่�องที่่�มีี
ผลกระทบต่่อบริิษััทฯ เช่่นการจััดสรรเงิินปัันผล เป็็นต้้น  ด้้วยบริิษััทได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการปกป้้องผลประโยชน์์
และอำำ�น วยความสะดวกในการใช้้ สิิ ทธิิ ข องผู้้� ถืื อ หุ้้�น บริิ ษััท ฯจึึงได้้ กำำ� หนดนโยบายการปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นทุุ ก ราย
อย่่างเสมอภาคและเท่่าเทีียมกััน ดัังต่่อไปนี้้�

		 1. การสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิ :
บริิษััทฯ สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายให้้ใช้้สิิทธิิได้้อย่่างเสมอภาคเท่่าเทีียมกััน และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
เข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ตลอดจนสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นเสนอความคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะต่่อคณะกรรมการบริิษััท  
			
และไม่่กระทำำ�การใดๆที่่�เป็็นการจำำ�กััดโอกาสการเข้้าประชุุมของผู้้�ถืือหุ้้�น  โดยจะมีีการให้้ข้้อมููลวััน เวลา สถานที่่�
และวาระการประชุุมโดยมีีคำำ�ชี้้�แจงและเหตุุผลประกอบในแต่่ละวาระหรืือประกอบมติิที่่�ขอ ตามที่่�ระบุุไว้้ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นหรืือในเอกสารแนบวาระการประชุุม
ในปีี 2561 คณะกรรมการบริิษััทได้้สนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นใช้้สิิทธิิเพิ่่�มเติิม ซึ่่�งเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่ดีี 
� ในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างเป็็นธรรมและเท่่าเทีียมกััน ดัังต่่อไปนี้้�
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1. สามารถเสนอเพิ่่�มวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
					คุุณสมบติิของผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�สามารถเสนอเพิ่่�มวาระประชุุม
ต้้องเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นรายเดีียวหรืือหลายรายซึ่่�งถืือหุ้้�นและมีีสิิทธิิออกเสีียงนัับรวมกัันได้้ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 5  
ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของบริิษััท
2. สามารถเสนอชื่่�อบุุคคลเพื่่�อเข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการบริิษััท
3. ส่่งคำำ�ถามเข้้าสู่่�ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทล่่วงหน้้า
					หมายเหตุุ : รายละเอีียดข่่าวการให้้สิิทธิิ, แบบฟอร์์มที่่�ใช้้, เอกสารหลัักฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องที่่�ใช้้แนบ, คุุณสมบััติิ
ของกรรมการที่่�เสนอชื่่�อ, ขั้้�นตอน และระยะเวลาที่่�ต้้องส่่ง บริิษััทฯได้้กำำ�หนดไว้้ในเว็็บไซต์์ของบริิษััท  
www.kst-hatyai.com และจดหมายแจ้้งข่่าวผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
		
		 2. การส่่งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้ถื้� ือหุ้้�น :
บริิษััทฯจะดำำ�เนิินการให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯได้้รัับทราบ วััน เวลา สถานที่่� วาระการประชุุม ข้้อมููลสำำ�คััญหลัักเกณฑ์์
และวิิธีีการที่่�ใช้้ในการประชุุมต่่างๆ รวมถึึง วิิธีีการออกเสีียงในแต่่ละวาระการประชุุม ล่่วงหน้้าก่่อนมีีการประชุุม
สามััญผู้้�ถืือหุ้้�น โดยบริิษััทฯจะพยายามจััดส่่งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นทั้้�งหมดให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายล่่วงหน้้า
เป็็ น เวลาไม่่ น้้ อ ยกว่่ า เจ็็ ด (7) วััน เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นสามารถศึึกษาข้้ อ มูู ล  ล่่ ว งหน้้ า ก่่ อ นเข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�น 
นอกจากนี้้�บริิษััทฯจะนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวทั้้�งหมดประกาศลงในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ เพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางในการรัับรู้้�
ข่่าวสารข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประชุุมผู้้�ถืือแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
		 3. การอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้ถื้� ือหุ้้�น :
			 3.1 บริิษััทฯจะดำำ�เนิินการให้้กรรมการทุุกท่่านเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ซัักถามข้้อสงสััย
ในประเด็็นต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้
			 3.2 บริิษััทจะดำำ�เนิินการชี้้�แจงในที่่�ประชุุมให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบเกี่่�ยวกัับกฎเกณฑ์์ที่่�ใช้้ในการประชุุม รวมถึึงวิิธีีการใช้้
สิิทธิิลงคะแนน และสิิทธิิในการแสดงความคิิดเห็็น รวมถึึง การตั้้�งคำำ�ถามต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นตามระเบีียบ
วาระการประชุุม
			3.3 ในการเข้้ า ร่่ ว มการประชุุ ม และการออกเสีียงในที่่� ป ระชุุ ม สามััญ บริิ ษััท ฯสนัับสนุุ น ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นมีีส่่ ว นร่่ ว ม
ในการตััดสิิ น ใจในประเด็็ นที่่� สำำ�คัั ญและออกเสีียงในประเด็็ น ต่่ า งๆ ในที่่� ป ระชุุ ม สามััญผู้้� ถืื อ หุ้้�น ทั้้� งนี้้� ใ น
การออกเสีียงเพื่่�อลงมติิทุุกครั้้�งจะมีีการใช้้บััตรลงคะแนนเสีียงในวาระที่่�สำำ�คััญ เช่่น การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยง 
การทำำ�รายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� เพื่่�อความโปร่่งใสและสามารถตรวจสอบได้้  
ในกรณีีที่่มีี� ข้้อโต้้แย้้งในภายหลััง
			 3.4 บริิษััทฯจะจััดให้้มีีการลงมติิเป็็นแต่่ละรายการ  ในกรณีีที่่�วาระนั้้�นมีีหลายรายการ เช่่น วาระการแต่่งตั้้�งกรรมการ
			 3.5 บริิ ษััท ฯจะจััดให้้ มีีบุุ คค ลที่่� เ ป็็ นอิิ ส ระเป็็ น ผู้้�ตรวจนัับหรืือตรวจสอบคะแนนเสีียงในการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�น 
และเปิิดเผยให้้ที่่�ประชุุมทราบพร้้อมบัันทึึกไว้้ในรายงานการประชุุม
		

4. การให้้โอกาสแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นในการซัักถามและแสดงความคิิดเห็็น :
ในการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�น บริิ ษััท ฯจะเปิิ ด โอกาสให้้ แ ก่่ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นทุุ ก คนได้้ ซัั กถาม แสดงความคิิ ด เห็็ น  หรืือแสดง
ข้้อเสนอแนะใดๆ ในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างอิิสระทุุกครั้้�ง โดยประธานกรรมการจะจััดสรรเวลาในการประชุุมอย่่าง
เหมาะสมและเพีียงพอ รวมถึึงให้้กรรมการและผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้าร่่วมประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อตอบข้้อซัักถามของ
ผู้ถื้� ือหุ้้�นในที่่�ประชุุม
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

		 5. การจััดทำำ�รายงานการประชุุม :
			5.1 บริิษััทฯจะจััดให้้มีีการจััดทำำ�รายงานการประชุุมให้้ครบถ้้วน ถููกต้้อง โดยจะบัันทึึกการชี้้�แจงขั้้�นตอนการลง
คะแนน และวิิธีีการแสดงผลคะแนนให้้ที่่�ประชุุมทราบก่่อนดำำ�เนิินการประชุุม บัันทึึกประเด็็นซัักถามและ
ข้้ อ คิิ ด เห็็ นที่่� สำำ�คัั ญไว้้ ใ นรายงานการประชุุ ม เพื่่� อ ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นสามารถตรวจสอบได้้ รวมถึึงบัันทึึกผลการ
ลงคะแนนในแต่่ ล ะวาระว่่ า มีีผู้้� ถืื อ หุ้้�นเห็็ นด้้ ว ย คััดค้้ า น และงดออก เสีียงเป็็ น อย่่ า งไร และบัันทึึกรายชื่่� อ
กรรมการผู้เ้� ข้้าร่่วมประชุุมและกรรมการที่่�ไม่่ได้้เข้้าประชุุมด้้วย
			5.2 บริิษััทฯจะนำำ�ส่่งรายงานการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นไปยัังตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย  ภายใน 14 วัันนัับแต่่วัันที่่�
มีีการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น  และเผยแพร่่รายงานการประชุุมดัังกล่่าวในเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
		 6. การมอบฉัันทะ
หากผู้้�ถืือหุ้้�นไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ บริิษััทฯเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นสามารถมอบฉัันทะให้้กรรมการอิิสระ
หรืือบุุ คค ลใดๆ เข้้ า ร่่ ว มประชุุ ม แทนได้้ โดยใช้้ ห นัังสืือมอบฉัันทะที่่� บ ริิ ษััท ฯจััดส่่ ง ไปพร้้ อ มหนัังสืือเชิิ ญ ประชุุ ม 
ทั้้� งนี้้� บ ริิ ษััท จะสนัับสนุุ น ให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นใช้้ ห นัังสืือมอบฉัันทะในรูู ป แบบที่่� ผู้้� ถืื อ หุ้้�นสามารถกำำ� หนดทิิ ศ ทางการ
ลงคะแนนเสีียงได้้ และจะเสนอชื่่�อกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย 1 คนเป็็นทางเลืือกในการมอบฉัันทะของผู้้�ถืือหุ้้�น
9.7.2 การปฏิิบัติั ิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกััน
บริิษััทฯยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างเท่่าเทีียมกัันและเป็็นธรรม ทั้้�งผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ไม่่เป็็น
ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นสััญชาติิไทย ผู้้�ถืือหุ้้�นต่่างชาติิ  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ และผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
ผู้้� ถืื อ หุ้้�นทุุ ก กลุ่่�มว่่ า  คณะกรรมการบริิ ษััท ฯและฝ่่ า ยบริิ ห ารบริิ ษััท ฯได้้ ดำำ� เนิิ น การให้้ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นทุุ ก รายได้้ รัั บข้้ อ มูู ล
ต่่างๆ อย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยมีีหลัักการดัังต่่อไปนี้้�
		 1. การประชุุมผู้ถื้� ือหุ้้�น :
			1.1 บริิษััทฯจะแจ้้งกำ�ำ หนดการประชุุม พร้้อมระเบีียบวาระ และความเห็็นของ คณะกรรมการต่่อผู้้�ถือื หุ้้�น ในหนัังสืือ
เชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นและผ่่านช่่องทางอื่่�นที่่�เหมาะสม ก่่อนวัันประชุุม ไม่่น้้อยกว่่าระยะเวลาที่่�กฎหมายกำำ�หนด
			 1.2 บริิษััทฯจะแจ้้งให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นทราบกฎเกณฑ์์ต่่างๆ ที่่�ใช้้ในการประชุุม ขั้้�นตอนการออกเสีียง ลงมติิ รวมทั้้�งสิิทธิิ
การออกเสีียงลงคะแนนตามแต่่ละประเภทของหุ้้�นในหนัังสืือเชิิญประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
			1.3 บริิษััทฯจะอำำ�นวยความสะดวกให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นผู้้�ซึ่่�งไม่่สามารถเข้้าร่่วมการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ ด้้วยการใช้้หนัังสืือ
มอบฉัันทะ และสนัับสนุุนให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นผู้้�ซึ่่�งไม่่สามารถเข้้าร่่วมประชุุมได้้ มอบฉัันทะให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง 
หรืือให้้กรรมการอิิสระของบริิษััทฯท่่านหนึ่่�งเป็็นผู้้�รัับมอบฉัันทะเข้้าร่่วมประชุุมและออกเสีียงลงคะแนนแทนได้้
		 2. การดููแลผู้้�ถืือหุ้้�นส่่วนน้้อย :
			2.1 กำำ� หนดให้้ ก รรมการอิิ ส ระเป็็ น ผู้้�ดูู แ ลผู้้� ถืื อ หุ้้�นส่่ ว นน้้ อ ย โดยผู้้� ถืื อ หุ้้�นส่่ ว นน้้ อ ยสามารถแสดงความคิิ ด เห็็ น
เสนอแนะ หรืือแจ้้งข้้อร้้องเรีียนไปยัังกรรมการอิิสระได้้ โดยกรรมการอิิสระจะเป็็นผู้้�พิิจารณาดำำ�เนิินการ
ให้้เหมาะสมในแต่่ละเรื่่�อง หากเป็็นข้้อร้้องเรีียน กรรมการอิิสระจะตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงและดำำ�เนิินการหาวิิธีี
แก้้ไขที่่�เหมาะสม หากเป็็นข้้อเสนอแนะ กรรมการอิิสระจะทำำ�การพิิจารณาข้้อเสนอแนะและแสดงความคิิดเห็็น 
ซึ่่�งหากกรรมการอิิสระ
พิิจารณาว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�สำำ�คััญที่่�มีีผลต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียโดยรวม หรืือมีีผลต่่อการประกอบธุุรกิิจของบริิษััทฯ  
กรรมการอิิสระจะเสนอเรื่่�องดัังกล่่าวต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการ เพื่่�อพิิจารณากำำ�หนดเป็็นวาระการประชุุม
ในการประชุุมผู้ถื้� ือหุ้้�นต่่อไป
			2.2 บริิษััทฯจะเปิิดโอกาสให้้ผู้ถื้� ือหุ้้�นได้้ใช้้สิิทธิิในการแต่่งตั้้�ง กรรมการเป็็นรายบุุคคล
			2.3 บริิษััทฯจะดำำ�เนิินการมิิให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�เป็็นผู้้�บริิหาร  เพิ่่�มวาระการประชุุมที่่�มิิได้้แจ้้งเป็็นการล่่วงหน้้าโดยไม่่จำำ�เป็็น  
โดยเฉพาะวาระที่่�ผู้ถื้� ือหุ้้�นต้้องใช้้เวลาในการศึึกษาข้้อมููลก่่อนการตััดสิินใจ
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2.4 เมื่่�อวัันที่่� 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริิษััท ได้้แต่่งตั้้�งกรรมการอิิสระ 1 ท่่าน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�ร่่วม
พิิจารณากำำ�หนดระเบีียบวาระการประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อให้้การประชุุมของคณะกรรมการ
บริิษััท ดำ�ำ เนิินการบรรลุุตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
		 3. การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ :
3.1 กรรมการและผู้้�บริิหารบริิษััทฯมีีหน้้าที่่�เปิิดเผยการเปลี่่�ยนแปลงในการมีีส่่วนได้้เสีียในกิิจการต่่างๆ  ตาม
แนวทางการรายงานการมีีส่่วนได้้เสีียของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย และนำำ�ส่่งรายงานต่่อเลขานุุการ
บริิษััทฯในทุุกครั้้�งที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููล
3.2 กรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของบริิษััทฯต้้องเปิิดเผยให้้บริิษััทฯทราบโดยไม่่ชัักช้้า ในกรณีีที่่�มีีส่่วนได้้
เสีียใดๆ ที่่� อ าจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด การขััดแย้้ งท างผลประโยชน์์ อ ย่่ า งน้้ อ ยก่่ อ นการพิิ จ ารณาวาระนั้้� น  และกำำ� หนด
ให้้ ต้้ อ งบัันทึึกไว้้ ใ นรายงานการประชุุ มค ณะกรรมการบริิ ษััท ทั้้� งนี้้� เ ป็็ น ไปตามกฎเกณฑ์์ ห รืือแนวทางของ
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์และของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย ตลอดจน
นโยบายของบริิษััท
3.3 กำำ� หนดให้้ ก รรมการบริิ ษััท ฯที่่� มีีส่่ ว นได้้ เ สีียในการพิิ จ ารณาวาระใดๆ อย่่ า งมีีนััยสำำ�คัั ญในลัักษณะที่่� อ าจ
ทำำ�ให้้กรรมการรายดัังกล่่าว ไม่่สามารถให้้ความเห็็นได้้อย่่างอิิสระ ควรงดเว้้นจากการมีีส่่วนร่่วมในการประชุุม
พิิจารณาวาระนั้้�น และต้้องงดเว้้นการออกเสีียงลงมติิในการประชุุมพิิจารณาวาระดัังกล่่าว
9.7.3	สิิทธิิของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
บริิ ษััทฯยึึดถืือหลัักการทั่่�วไปในการปฏิิบััติิอย่่างเท่่าเทีียมกัันต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย อัันได้้แก่่ ผู้้� ถืือหุ้้�น ลููกค้้า พนัักงาน
คู่่�ค้้ า  หุ้้�นส่่ ว นธุุ ร กิิ จ เจ้้ า หนี้้� แ ละคู่่�แข่่ ง  รวมถึึงสาธารณชนและสัังคมโดยรวม ทั้้� งนี้้� เ พื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ความเป็็ น ธรรม
และความโปร่่งใส บริิษััทฯจึึงกำำ�หนดนโยบายให้้มีีการปฏิิบััติิต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียแต่่ละกลุ่่�มโดยคำำ�นึึงถึึงสิิทธิิผู้้�มีีส่่วน
ได้้เสีียดัังกล่่าวทั้้�งตามกฎหมายหรืือตามข้้อตกลงที่่�มีีกัับบริิษััทฯดัังต่่อไปนี้้�
1. ผู้้�ถืือหุ้้�น :  

2. ลููกค้้า  :

3. พนัักงาน :

บริิษััทฯจะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยมุ่่�งเน้้นการเจริิญเติิบโตของบริิษััทฯอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาวเพื่่�อ
สร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น และดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใสโดยจััดให้้มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�มีีประสิิทธิิภาพและไม่่ดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�จะก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ เพื่่�อ
ประโยชน์์สููงสุุดของผู้้�ถืือหุ้้�น รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และสม่ำำ��เสมอ
บริิษััทฯพยายามที่่�จะรัักษาและเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีในระยะยาวกัับลููกค้้าของบริิษััทฯ  
บริิษััทฯมุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจสููงสุุดโดยการผลิิตสิินค้้าและให้้บริิการที่่�มีีคุุณภาพดีี 
เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้ได้้มากที่่�สุุดในราคา ที่่�ยุุติิธรรม รวมทั้้�ง มีีการให้้บริิการ
หลัังการขายตามมาตรฐานขั้้� นสูู ง ต ลอดจนให้้ ข้้ อ มูู ล ที่่� ถูู ก ต้้ อ งเกี่่� ย วกัับการดำำ� เนิิ นกิิ จ การ
และผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯแก่่ลููกค้้าอีีกด้้วย บริิษััทฯจะพยายามรัักษาช่่องทางการติิดต่่อกัับลููกค้้า
โดยเปิิดรัับฟัังความเห็็นของลููกค้้าและรัักษาความลัับของลููกค้้าอย่่างสม่ำำ��เสมอ
พนัักงานของบริิษััทฯทุุกคนถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าขององค์์กร และมีีความสำำ�คััญต่่อการเติิบโต 
และความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อย บริิษััทฯจึึงพยายามจััดหาสิ่่�งแวดล้้อม
ในการทำำ�งานที่่�มีีคุุณภาพให้้แก่่พนัักงาน โดยให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องของสุุขภาพและความปลอดภััย
สูู งสุุ ด และบริิ ษััท ฯปฏิิ บััติิ ต่่ อ พนัักงานทุุ ก คนด้้ ว ยความเป็็ น ธรรมให้้ ไ ด้้ รัั บผลตอบแทนอย่่ า ง
ยุุ ติิ ธ รรมและเป็็ น ธรรมเมื่่� อ เทีียบกัับธุุ ร กิิ จ ที่่� ใ กล้้ เ คีียงกััน นอกจากนี้้� บ ริิ ษััท ฯยัังให้้ ค วามสำำ�คัั ญ
ต่่ อการพัั ฒนาทัักษะ ความรู้้�ความสามารถ และศัักยภาพของพนัักงานบริิ ษััทฯ และพยายาม
สร้้างสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความหลากหลาย และสร้้างแรงจููงใจให้้พนัักงานที่่�มีีความรู้้�
ความสามารถสููงให้้คงอยู่่�เพื่่�อพััฒนาองค์์กรต่่อไป
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

4. คู่่�ค้้า,หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจและเจ้้าหนี้้�  :  บริิษััทฯถืือว่่าการทำำ�ให้้คู่่�ค้้า หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจและเจ้้าหนี้้�ของบริิษััทฯ เข้้าใจถึึง
กิิ จ การของบริิ ษััท ฯอย่่ า งถ่่ อ งแท้้ เ ป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ ทั้้� งนี้้� เ พื่่� อ คงไว้้ ซึ่่� งค วามสััมพัันธ์์ ที่่� ดีี ยั่่� งยืืน  
และอยู่่�บนพื้้�นฐานของความไว้้ใจซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างบริิษััทฯกัับคู่่�ค้้า หุ้้�นส่่วนธุุรกิิจและเจ้้าหนี้้�
ของบริิษััทฯ โดยบริิษััทฯจะปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าและหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจอย่่างเป็็นธรรมและปฏิิบััติิตามเงื่่�อนไข
ข้้อกำำ�หนดของสััญญาและจรรยาบรรณธุุรกิิจของบริิษััทฯ ตลอดจนให้้ข้้อมููล ทางการเงิินที่่�ครบถ้้วน
และถููกต้้องเหมาะสมแก่่เจ้้าหนี้้�ของบริิษััทฯ
5. คู่่�แข่่ง  :
บริิ ษััท ฯจะปฏิิ บััติิ ต่่ อ คู่่�แข่่ งข องบริิ ษััท ฯ ตามกรอบของการแข่่ งขััน อย่่ า งยุุ ติิ ธ รรม มีีจริิ ย ธรรม 
และประกอบธุุ ร กิิ จ โดยมีีเป้้ า หมายเพื่่� อ การพัั ฒ นาและความก้้ า วหน้้ า ของตลาด ซึ่่� งส่่ งผ ลดีี
ต่่ออุุตสาหกรรมในภาพรวม
6. สาธารณชน :   บริิษััทฯใส่่ใจและให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และคุุณภาพชีีวิิตของ
ผู้้�คนที่่� มีีส่่ ว นเกี่่� ย วข้้ อ งกัับการ ดำำ� เนิิ นง านทั้้� ง หมดของบริิ ษััท ฯรวมทั้้� ง จัั ดให้้ มีี การปฏิิ บััติิ ต าม
กฎหมายและระเบีียบข้้ อ บัังคัับต่่ า งๆ นอกจากนี้้� บริิ ษััท เข้้ า มีีส่่ ว นร่่ ว มในกิิ จ กรรมต่่ า งๆ ที่่� เป็็ น
การสร้้างและรัักษาไว้้ซึ่่�งสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมที่่�ดีีบริิษััทฯมีีมาตรการจััดการขยะและของเสีีย
จากการผลิิตของบริิษััทฯให้้มีีผลกระทบต่่อชุุมชน สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และประชาชนน้้อยที่่�สุุด
7. หน่่วยงานรััฐที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานของบริิษััท :  บริิษััทฯจะปฏิิบััติิและควบคุุมให้้มีีการปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
ตามเจตนารมณ์์ของกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�ออกโดยหน่่วยงานรััฐที่่�กำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯจะจััดให้้มีีกระบวนการและช่่องทางในการรัับและจััดการกัับข้้อร้้องเรีียน
ของผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียผ่่ า น E-mail ของบริิ ษััท ฯ โดยมีีผู้้�ที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััทม อบหมายเป็็ น
ผู้้�รัับผิิดชอบกลั่่�นกรองข้้อร้้องเรีียนส่่งให้้ผู้้�บริิหารที่่�เกี่่�ยวข้้องรวมทั้้�ง รายงานให้้คณะกรรมการ
บริิษััทรัับทราบ
9.7.4 การเปิิดเผยข้้อมููลและความโปร่่งใส
บริิษััทฯให้้ความสำำ�คััญต่่อการเปิิดเผยข้้อมููลที่่�มีีความถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใสและทั่่�วถึึงทั้้�งรายงานข้้อมููลทางการเงิิน
และข้้อมููลทั่่�วไป ตลอดจนข้้อมููลสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อราคาหลัักทรััพย์์ของบริิษััทฯ โดยได้้เผยแพร่่ข้้อมููลข่่าวสาร
ต่่างๆ ดัังกล่่าวเพื่่�อให้้ผู้้�ลงทุุนและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รัับทราบข้้อมููลอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยบริิษััทฯทำำ�การเผยแพร่่ข้้อมููล
ข่่าวสารผ่่านช่่องทางการเผยแพร่่ข้้อมููลต่่างๆ ของตลาดหลัักทรััพย์์  และผ่่านทางเว็็ปไซต์์ของบริิษััทฯ
เมื่่� อ วัันที่่� 15 สิิ ง หาคม 2561 คณะกรรมการบริิ ษััท  ได้้ ป ระกาศนโยบายการสื่่� อ สารและเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล
โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อให้้เป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และเพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิต่่อไป มีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. หลัักการในการเปิิดเผยข้้อมููล
1.1 ข้้อมููลที่่�เปิิดเผยได้้
1.2 ข้้อมููลที่่ห้� ้ามเปิิดเผย
2. แนวปฏิิบััติิในการเปิิดเผยข้้อมููล
2.1 ข้้อมููลที่่�ได้้เปิิดเผยสู่่�สาธารณชนแล้้ว
2.2 การเปิิดเผยข้้อมููลที่่�แตกต่่างกััน
2.3 การส่่งหรืือการอ้้างถึึงบทวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
2.4 การจััดการกัับข่่าวลืือ
2.5 ช่่วงเวลาไม่่ให้้ข่่าว
3. รายละเอีียดอื่่�นๆ  
เพื่่�อเป็็นแนวทางปฏิิบััติิต่่อไป
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นอกจากนี้้�  บริิษััทฯมีีการกำำ�หนดนโยบายในการเปิิดเผยข้้อมููลไว้้  ดัังนี้้�
1. บริิษััทฯจะเปิิดเผยข้้อมููลที่่�สำำ�คััญของบริิษััทฯอย่่างถููกต้้อง ครบถ้้วน และโปร่่งใส เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�น หรืือนัักลงทุุน
ได้้มีีข้้อมููลประกอบการพิิจารณา และเพีียงพอต่่อการตััดสิินใจ
2. บริิษััทฯตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อรายงานข้้อมููล ข่่าวสาร งบการเงิินที่่�มีีข้้อมููลที่่�ถููกต้้องและสมเหตุุผล สำำ�หรัับ
งบการเงิิ นของบริิษััทฯนั้้�นจะถูู กจััดขึ้้� นตามมาตรฐานการบััญชีีที่่� รัั บรองทั่่� วไป โดยมีีการเลืือกใช้้ นโยบายบััญชีี
ที่่�เหมาะสมและถือื ปฏิิบััติิอย่่างสม่ำำ��เสมอ  
3. บริิษััทฯจะจััดให้้มีีฝ่่ายนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ของบริิษััทฯเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ติิดต่่อสื่่�อสาร และให้้ข้้อมููลต่่างๆ กัับนัักลงทุุ
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น  ผู้้�ถืือหุ้้�นรายย่่อย และสถานบัันต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
4. นโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด (Whistle Blowing) บริิษััทฯได้้มีีนโยบายการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิิด
ไว้้ในข้้อ 5 ของนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นดัังนี้้�  “บริิษััทฯ จะสนัับสนุุนให้้มีีระบบและช่่องทางการแจ้้ง
เบาะแสและข้้อร้้องเรีียนด้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นอย่่างปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ”
5. ช่่องทางการติิดต่่อกัับกรรมการผู้้�จััดการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�ประสงค์์จะแจ้้งเบาะแส,ขอ/ให้้ข้้อมููล หรืือร้้องเรีียน
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย เช่่น บุุคคลภายนอก,นัักลงทุุน,ลููกค้้า,ส่่วนราชการ,ชุุมชนส่่งถึึง
(1.) ด้้านการทุุจริิต คอร์์รััปชั่่น�
  
1.1 รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ
       
นายชััยวััชร์์  เหล่่าเทพพิิทัักษ์์
     
         
E-mail : chaiwat@kst-hatyai.com
       
        
ไปรษณีีย์์ : รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำ�กัั
ำ ด (มหาชน)
                                  4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
  
1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
        
ดร.สุุรพล  อารีีย์์กุุล
         
E-mail : surapon.ar@gmail.com
                        
ไปรษณีีย์์ : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด(มหาชน)  
                  
4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
  
1.3 เลขานุุการบริิษััท 
                            
นางสาวจิิรภา  ลีีลาสำำ�ราญ                       
E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com
                                    โทร : 074-222333 ต่่อ 8115
                                    ไปรษณีีย์์ : 4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
1.4 สำำ�นัักงานตรวจสอบภายใน
บริิษััท เจพีี ทิิพ ออดิิท จำำ�กััด
โทร. : 02-9322990
                                    ไปรษณีีย์์ : 304/9 ซอยลาดพร้้าว 87 (จัันทราสุุข) ถนนลาดพร้้าว แขวงคลองเจ้้าสุุณสิิงส์์
                            
เขตวัังทองหลาง กรุุงเทพฯ 10310
            
1.5 ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
                                   นายอดิิศร  กลิ่่�นพิิกุุล
                                   E-mail : adisorn.kl@kst-hatyai.com
                             
โทร. : 074-222333 ต่่อ 8369
                            
ไปรษณีีย์์ : 4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

(2.) ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม -> คณะทำำ�งาน CSR
      นางสุุดารััตน์์  เหล่่าเทพพิิทัักษ์์ ประวััติิ
                          โทรศััพท์์ : 074-222333 ต่่อ 1104
                            E-mail : sudarat.la@kst-hatyai.com
                             ไปรษณีีย์์ : คณะทำำ�งาน CSR บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำ�กัั
ำ ด (มหาชน)
                   
4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
(3.) ด้้านการลงทุุน -> นัักลงทุุนสััมพัันธ์์
นางสาวจิิรภา  ลีีลาสำำ�ราญ
  
      โทรศััพท์์ : 074-222333 ต่่อ 8115
    
       E-mail : Jirapa.le@kst-hatyai.com
                      ไปรษณีีย์์ : นัักลงทุุนสััมพัันธ์์ บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
                         4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
(4.) ด้้านการตลาด -> ผู้้�จััดการฝ่่ายขาย
     
นางสาวธนวรรณ  รัังสิิตเสถีียร
   
      โทรศััพท์์ : 074-222333 ต่่อ 1201
   
      E-mail : thanawan.ra@kst-hatyai.com
    
      ไปรษณีีย์์ : หััวหน้้าฝ่่ายขาย บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำ�กัั
ำ ด (มหาชน)
                      
4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถ.สายเอเซีีย 43 ต.นาหม่่อม อ.นาหม่่อม จ.สงขลา 90310
	ช่่องทางการติิดต่่อข้้างต้้นซึ่่�งบริิษััทเผยแพร่่ไว้้ใน Website ของบริิษััท www.kst-hatyai.com
  

(5.) บริิ ษััท ฯ ได้้ สื่่� อ สารข้้ อ มูู ล ของบริิ ษััท ฯ ผ่่ า นการจััดทำำ� จดหมายข่่ า วถึึงตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย
ตามวาระโอกาส เช่่น  
5.1 รายงานให้้ทราบถึึงงบแสดงฐานะการเงิินของบริิษััทฯ ประจำำ�ไตรมาส และประจำำ�ปีี ภายในระยะเวลา
45 วัันหลัังสิ้้�นสุุดไตรมาส
5.2 ส่่งข่่าวถึึงผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อทราบถึึง  สิิทธิิ, หลัักการ, วิิธีีการ
-  ส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมผู้ถื้� ือหุ้้�นประจำำ�ปีี
-  เสนอวาระการประชุุมล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นประจำำ�ปีี
-  เสนอรายชื่่�อบุุคคลเพื่่�อคััดเลืือกเป็็นกรรมการ
(6.) บริิษััทมีีเว็็บไซด์์ที่่�นำำ�เสนอข้้อมููลที่่�ทัันสมััย เพื่่�อให้้ข้้อมููลสำำ�หรัับนัักลงทุุนพิิจารณาประกอบการลงทุุนดัังต่่อไปนี้้�
6.1 งบการเงิินของบริิษััทฯ รายไตรมาส และงบการเงิินประจำำ�ปีล่ี ่าสุุด
6.2 โครงสร้้างผู้ถื้� ือหุ้้�นของบริิษััท
6.3 โครงสร้้างองค์์กร
6.4 ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับคณะกรรมการและผู้้�บริิหาร
6.5 ข้้อบัังคัับบริิษััท

6. การเปลี่่ย� นแปลงการถืือครองหุ้้�นบริิษัทั ฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ในระหว่่างปีี  2563  มีีรายละเอีียดการเปลี่่�ยนแปลงดัังนี้้� (โดยสรุุปปรากฏว่่าไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง)

66

Annual Report 2020

รายงานการเปลี่่�ยนแปลงการถืือหุ้้�นบริิษััทฯ ของกรรมการและผู้้�บริิหาร ของบริิษััท ในปีี 2563
ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ลำ�ดับที่

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

1

คุณเจริญศรี เจริญกุล

2

คุณเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์

3
4
5
6

คุณสมนึก โชติวัฒนะพันธุ์
Mrs.H’ng Cheow Nai
Mr.H’ng Chaie Chin
คุณเจริญพร โชติวัฒนะพันธุ์

7

คุณชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทักษ์

8
9
10
11
12

คุณเฉลิม เหล่าเทพพิทักษ์
ดร.สุรพล อารีย์กุล
คุณปรีชา สันติธรรมารักษ์
คุณสุวัฒน์ โรจนกิจ
ดร.พิษณุ บุญนวล

ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และรักษา
การกรรมการผู้
จัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จำ�นวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2562
91,540

จำ�นวนหุ้นที่
ถือ ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
91,540

จำ�นวนหุ้นที่
เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ในปี 2563
-

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท (%)

584,400

584,400

-

7.792

95,100
108,000

95,100
108,000

-

1.268
1.440

-

-

-

-

525,960
-

525,960
-

-

7.013
-

1.221

9.7.5 ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิษัทั
		 9.7.5.1 โครงสร้้างของคณะกรรมการ
         
โครงสร้้างคณะกรรมการของบริิษััทฯ ประกอบด้้วยคณะกรรมการและคณะกรรมการชุุดย่่อยโดยคณะกรรมการ
ชุุดย่่อย มีีทั้้�งหมด 4 ชุุด มีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
       
1. คณะกรรมการบริิษััท

                  

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
2.2 คณะกรรมการบริิหาร
2.3 คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
คณะกรรมการข้้างต้้นนี้้� คณะกรรมการบริิษััท ได้้มีีมติิอนุุมััติิ และกำำ�หนดขอบเขต อำำ�นาจหน้้าที่่�วาระ
การดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง  การทบทวนและการประเมิิ นผ ล ไว้้ ใ นกฎบััตรของคณะกรรมการแต่่ ล ะคณะ  
ซึ่่�งบริิษััทเผยแพร่่ไว้้ใน website ของบริิษััท  www.kst-hatyai.com
1. คณะกรรมการบริิษััท ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการบริิษััท จำำ�นวนอย่่างน้้อย 5 คน และกรรมการ
บริิ ษััท ไม่่ น้้ อ ยกว่่ า กึ่่� ง หนึ่่� งข องจำำ�น วนกรรมการทั้้� ง หมด จะต้้ อ งมีีถิ่่� นที่่� อ ยู่่�ในราชอาณาจัักร
และประกอบด้้ ว ยกรรมการอิิ ส ระอย่่ า งน้้ อ ยหนึ่่� ง ในสามของจำำ�น วนกรรมการทั้้� ง หมดแต่่ ต้้ อ ง
ไม่่น้้อยกว่่า 3 คน
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

2. คณะกรรมการชุุดย่่อย
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการอิิสระอย่่างน้้อย
สามท่่ า น และกรรมการตรวจสอบอย่่ า งน้้ อ ยหนึ่่� งท่่ า น มีีความรู้้�ประสบการณ์์ ด้้ า นการ
บััญชีีหรืือการเงิิน
รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ
  ตำำ�แหน่่ง
1. ดร.สุุรพล   อารีีย์์กุุล
ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
2. นายสุุวััฒน์์ โรจนกิิจ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
3. ดร.พิิษณุุ
บุุญนวล*
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
4. นายพิิชััย
ลิ้้�มรสเจริิญ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
								หมายเหตุุ *มีีความรู้้�และประสบการณ์์ด้้านบััญชีี และสอบทานงบแสดงฐานะการเงิิน
ของบริิษััทกำำ�หนดการประชุุมอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง
		 บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้้ บ ริิ ษััทมีี การรายงานทางการเงิิ น อย่่ า งถูู ก ต้้ อ งและครบถ้้ ว น (accuracy and completeness)
2. สอบทานให้้บริิษััทมีีระบบการควบคุุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  
audit)  ที่่�เหมาะสมและมีีประสิิทธิิผล  
3. สอบทานให้้บริิษััทปฏิิบััติิตามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
กฎหมาย และมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
4. พิิ จ ารณาความเป็็ นอิิ ส ระของหน่่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้้ ค วามเห็็ นช อบในการพิิ จ ารณาแต่่ งตั้้� ง
โยกย้้าย เลิิกจ้้างหััวหน้้าหน่่วยงานตรวจสอบภายใน หรืือหน่่วยงานอื่่�นใดที่่�รัับผิิดชอบเกี่่�ยวกัับการตรวจสอบภายใน 
5. พิิจารณา คััดเลืือก เสนอแต่่งตั้้�งและเลิิกจ้้าง บุุคคลซึ่่�งมีีความเป็็นอิิสระเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�สอบบััญชีีของบริิษััท และ
เสนอค่่าตอบแทนของบุุคคลดัังกล่่าว รวมทั้้�งเข้้าร่่วมประชุุมกัับผู้้�สอบบััญชีีโดยไม่่มีีฝ่่ายจััดการเข้้าร่่วมประชุุม
ด้้วยอย่่างน้้อยปีีละครั้้�ง
6. พิิ จ าณารายการเกี่่� ย วโยงกััน หรืือ รายการที่่� อ าจมีีความขััดแย้้ งท างผลประโยชน์์ เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจได้้ ว่่ า เป็็ น ไป
ตามกฎหมายที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง รายการดัังกล่่ า วมีีความสมเหตุุ ส มผลและเป็็ น ประโยชน์์ สูู งสุุ ด ต่่ อ กิิ จ การบริิ ษััท
7. สอบทานความถูู ก ต้้ อ งของเอกสารอ้้ า งอิิ ง และแบบประเมิิ นตน เองเกี่่� ย วกัับมาตรการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น
ของกิิจการบริิษััทตามโครงการแนวร่่วมปฏิิบััติิของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต
8. สอบทานการดำำ�เนิินกิิจการของบริิษััทฯ โดยจะต้้องมั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีระบบการควบคุุมภายในที่่�ป้้องกัันความเสี่่�ยง
ด้้านการคอร์์รััปชั่่�นอย่่างเพีียงพอ และให้้มีีการรายงานผลการปฏิิบััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััท พร้้อมข้้อเสนอแนะ
เพื่่�อปรัับปรุุงมาตรการต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นนั้้�น
9. บริิษััทมีีคณะกรรมการตรวจสอบกำำ�กัับดููแลการควบคุุมภายใน การจััดทำำ�รายงานทางการเงิิน และกระบวนการอื่่�น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
10. จััดทำำ� รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิิ ด เผยไว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปีี ข องบริิ ษััท ซึ่่� ง รายงานดัังกล่่ า ว
ต้้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้้องประกอบด้้วยข้้อมููลอย่่างน้้อยดัังต่่อไปนี้้�
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความถููกต้้อง ครบถ้้วน เป็็นที่่�เชื่่�อถืือได้้ของรายงานทางการเงิินของบริิษััท
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในของบริิษััท
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติติ ามกฎหมายว่่าด้้วยหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์  ข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์
กฎหมายและมาตรฐานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมของผู้้�สอบบััญชีี
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
. ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายงานการสอบทานบริิหารความเสี่่�ยง 
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. จำำ�นวนการประชุุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้้าร่่วมประชุุมของกรรมการตรวจสอบแต่่ละท่่าน
. ความเห็็นหรืือข้้อสัังเกตโดยรวมที่่�คณะกรรมการตรวจสอบได้้รัับจากการปฏิิบััติิหน้้าที่่ต� ามกฎบััตร (charter)
			. รายการอื่่�นที่่�เห็็นว่่าผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�ลงทุุนทั่่�วไปควรทราบ ภายใต้้ขอบเขตหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบที่่�ได้้รัับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริิษััท
11. ปฏิิบััติิการอื่่�นใดตามที่่ค� ณะกรรมการของบริิษััทมอบหมายด้้วยความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ห้องเย็นโชติวฒั น์หาดใหญ่ จากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งขึ้นโดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกาหนด ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 4 ท่าน
ดังนี้
1. ดร.สุ รพล
2. นายสุ วฒั น์
3. ดร.พิษณุ
4. นายพิชยั

อารี ยก์ ุล
โรจนกิจ
บุญนวล
ลิ้มรสเจริ ญ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามภาระหน้าที่ อย่างเป็ นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิงาน โดย
จัดให้มีการประชุ มสอบทานรายงานงบการเงิ นรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน การสอบทานกากับดูแลกิจการที่ดี และการเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี
ในรอบ ปี 2563 คณะกรรมการได้จดั ให้มีการประชุม จานวน 4 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุ ม
ครบองค์ประชุ มทุกครั้งและได้หารื อร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี เพื่อสอบทานตาม
ขอบเขตและความรับผิดชอบ ทั้งนี้เมื่อสิ้ นปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการชุดย่อยเป็ นรายคณะ ซึ่ งผลการประเมินอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก สรุ ปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ใน
รอบปี 2563 ดังนี้
1. สอบทานรายงานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี 2563 โดยการรับฟั งคาชี้ แจงของฝ่ าย
บริ หารและพิ จารณาผลการตรวจสอบงบการเงิ น และข้อเสนอแนะผูส้ อบบัญ ชี เพื่ อให้ก ารแสดงรายการใน
งบการเงิ น เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ก ารเปิ ดเผยสาระส าคัญ เพี ย งพอ และเชื่ อ ถื อ ได้
และมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนเพียงพอ
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้อเสนอแนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
3. สอบทานการทุจริ ตผ่านระบบข้อร้ องเรี ยนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรื อพนักงานภายใน
บริ ษทั ฯ โดยสามารถร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ www. kst-hatyai.com หรื อ e-mail หรื อโทรศัพท์Annual
ถึงประธานกรรมการ
Report 2020
ตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่พบเรื่ องที่ผดิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
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งบการเงิ น เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น มี ก ารเปิ ดเผยสาระส าคัญ เพี ย งพอ และเชื่ อ ถื อ ได้
และมีความเห็รายงานประจำำ
นว่ารายงานทางการเงิ
�ปีี 2563 นมีความถูกต้องเชื่อถือได้ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วนเพียงพอ

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
2. สอบทานแผนการตรวจสอบภายในข้
อเสนอแนะในการตรวจสอบ และการควบคุมภายในให้เหมาะสม
และมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

3. สอบทานการทุ จริ ตผ่านระบบข้อร้ องเรี ยนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก หรื อพนักงานภายใน
บริ ษทั ฯ โดยสามารถร้องเรี ยนผ่านเว็บไซต์ www. kst-hatyai.com หรื อ e-mail หรื อโทรศัพท์ถึงประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ในปี 2563 ไม่พบเรื่ องที่ผดิ นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
4. สอบทานการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษทั และมีความเห็ นว่าไม่มี ป ระเด็ นที่มีส าระสาคัญในการ
ไม่ปฏิบตั ิตาม
5. สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีขอ้ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ ยวโยงกัน
และมีความเห็นว่า ข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันได้รับการเปิ ดเผยไว้อย่างถูกต้อง และเพียงพอแล้ว
6. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนและรายงานการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ และมีความเห็นว่ามี
ความเพียงพอเหมาะสมแล้ว
7. พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาเสนอชื่อ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อลงมติแต่งตั้ง บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
สรุ ปในภาพรวมปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยติดตามการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยมีความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอ และมีความเห็นว่าบริ ษทั ฯ
ได้จดั ทารายงานทางการเงินในสาระสาคัญ อย่างถูกต้อง เชื่ อถือได้ โดยจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรอง
โดยทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์บริ ษทั ฯ ก็ได้จดั ให้มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างเคร่ งครัด และมี การปฏิ บตั ิตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุ รกิจอย่างครบถ้วน
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

( ดร.สุ รพล อารี ยก์ ุล )
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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2.2 คณะกรรมการบริิ ห าร (Executive Committee) ซึ่่� ง จะประกอบด้้ ว ยกรรมการบริิ ษััท
และผู้้� บ ริิ ห ารที่่� มีีส่่ ว นกี่่� ย วข้้ อ งกัับการบริิ ห ารงานประจำำ� และหรืือกรรมการผู้้�มีีอำำ�น าจ
ลงนามผููกพัันบริิษััท โดยมีีจำำ�นวนตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทเห็็นสมควรและ ประกอบด้้วย
กรรมการอย่่างน้้อย 3 คนโดย คณะกรรมการบริิษััท เป็็นผู้้�แต่่งตั้้�ง
รายนามคณะกรรมการบริิหาร		
		ตำำ�แหน่่ง
1.นางสาวเจริิญขวััญ   โชติิวััฒนะพัันธุ์์�       
ประธานกรรมการ
2.นายชััยวััชร์์
เหล่่าเทพพิิทัักษ์์                     รัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ/กรรมการบริิษััท
3.นางสาวเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์�                    รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนการเงิินและบััญชีี/กรรมการ/กรรมการบริิษััท       
4.นายเฉลิิม  เหล่่าเทพพัักษ์์                         รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนการตลาด/กรรมการ/กรรมการบริิษััท
5.นายณฐชาติิ เหล่่าเทพพิิทัักษ์์                      รองกรรมการผู้้�จััดการสายงานวางแผนและพััฒนาธุุรกิิจ/กรรมการ
6.นางสุุดารััตน์์ เหล่่าเทพพิิทัักษ์์  ประวััติิ          รองกรรมการผู้้�จััดการส่่วนสำำ�นัักงาน/กรรมการ
กำำ�หนดการประชุุม : เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน
		 บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการบริิหาร
1. กำำ�หนดนโยบายเป้้าหมาย กลยุุทธ์์ แผนการดำำ�เนิินงาน งบประมาณประจำำ�ปีีและอำำ�นาจการบริิหารงานต่่างๆ  
			
ของบริิษััท เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิ                                                                                                                                  
2. กำำ�หนดโครงสร้้างองค์์กรและการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยครอบคลุุมทั้้�งเรื่่�องการคััดเลืือก การฝึึกอบรม 
การว่่าจ้้าง และการเลิิกจ้้างหนัักงานของบริิษััทที่่�เป็็นคณะผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�บริิหารระดัับสููง โดยอาจมอบหมาย
ให้้ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารหรืือผู้้� บริิหารระดัับสูู งของบริิ ษััทเป็็ นผู้้�มีีอำำ�นาจแทนบริิ ษััทที่่�จะลงนาม ในสััญญา
จ้้างแรงงาน
		 3. พิิจารณาอนุุมััติิในเรื่่�องต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจปกติิของบริิษััทหรืือนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััท เพื่่�อ
			
พิิจารณาอนุุมััติิในเรื่่�องที่่�มีีผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสำำ�คััญแก่่บริิษััท
4. พิิจารณาอนุุมััติิการใช้้จ่่ายเงิินเพื่่�อการลงทุุน การจััดทำำ�ธุุรกรรมทางการเงิินกัับสถาบัันการเงิิน เพื่่�อการเปิิดบััญชีี 
กู้้�ยืืม จำำ�นำำ� ค้ำำ�� ประกััน และการอื่่� น ใด รวมถึึงการซื้้� อ ขายจดทะเบีียนกรรมสิิ ทธิ์์� ที่่� ดิิ น  เพื่่� อ การทำำ�ธุุ ร กรรม   
ตามปกติิของบริิษััท ภายใต้้อำำ�นาจวงเงิินที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้
		
5. พิิจารณามอบหมายให้้บุุคคลหนึ่่�งมีีอำำ�นาจในการลงนามในเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเบิิกจ่่ายรายการทางการเงิิน
			
ในแต่่ละรายการ รวมถึึงกำำ�หนดวงเงิินอนุุมััติิในการเบิิกจ่่าย แต่่ละครั้้�งตามอำำ�นาจหน้้าที่่ที่� ่�กำำ�หนด
6. ศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ สำำ� หรัับโครงการใหม่่ ๆ และมีีอำำ�น าจพิิ จ ารณาอนุุ มััติิ เข้้ า ร่่ ว มประมูู ล งานต่่ า งๆ ตลอดจน  
เข้้าดำำ�เนิินงานโครงการต่่างๆ ตามที่่�เห็็นสมควร รวมถึึงการทำำ�นิิติิกรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องดัังกล่่าวจนเสร็็จการ
7. กำำ�กัับดููแลและอนุุมััติิเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและอาจแต่่งตั้้�งหรืือมอบหมายให้้บุุคคลใดบุุคคลหนึ่่�ง
หรืือหลายคนกระทำำ�การอย่่างหนึ่่�งอย่่างใด แทนคณะกรรมการบริิหารตามที่่�เห็็นสมควรได้้ และคณะกรรมการ
บริิหารสามารถยกเลิิก เปลี่่�ยนแปลง หรืือแก้้ไขอำำ�นาจนั้้�นๆ ได้้
8. พิิ จารณากลั่่�นกรองงานทุุ กประเภทที่่� เสนอคณะกรรมการชุุ ดย่่ อยอื่่� นของบริิ ษััทที่่�จะเป็็ นผู้้�พิิ จารณากลั่่� นกรอง
เพื่่�อนำำ�เสนอคณะกรรมการบริิษััทโดยตรง
9. ปฏิิบััติิหน้้าที่่อื่� ่�นใดตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

							
2.3   คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ( Risk  Management Committee ) ซึ่่�งประกอบด้้วย
กรรมการบริิษััทฯ  และผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยสามคนมีีกำำ�หนดการประชุุม  อย่่างน้้อยปีีละ  2 ครั้้�ง
		 บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
1. จััดทำำ�นโยบายบริิหารความเสี่่�ยงและการวางกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
บริิษััทอย่่างเหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพเสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทเพื่่�อขออนุุมััติิ
2. กำำ�หนดแผนการจััดการความเสี่่�ยงและกระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิ
ในส่่วนงานต่่างๆ ตามความรัับผิิดชอบ
3. กำำ�หนดวงเงิิ นหรืือประเภทของกิิ จ การตามความเสี่่� ย งเสนอต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััท  เพื่่� อ ขออนุุ มััติิ เ ป็็ นเกณฑ์์
ในการปฏิิบััติงิ าน ในสถานการณ์์ตามความเสี่่�ยงแต่่ละประเภท
4. กำำ�กัับดููแลให้้มั่่�นใจว่่ามาตรการดัังกล่่าวมีีการสื่่�อสารอย่่างทั่่�วถึึง และพนัักงานได้้ปฏิิบััติิตามมาตรการเหล่่านั้้�น
5. จััดให้้มีีการประเมิินและวิิเคราะห์์ความเสีียหายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างเป็็นระบบและต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการ
สำำ�รวจความเสี่่�ยงได้้ครอบคลุุมทุุกขั้้�นตอนของการดำำ�เนิินธุุรกิิจและสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
6. สนัับสนุุนและพัฒ
ั นาการบริิหารความเสี่่�ยงให้้เกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องทั่่�วทั้้�งองค์์กร
7. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�คณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย ซึ่่�งครอบคลุุมถึึงการดำำ�เนิินการใดๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความเสี่่�ยง
ประเภทต่่างๆ ที่่สำ� ำ�คััญของบริิษััท
2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิิ จ ารณาค่่ า ตอบแทน (Nomination and Remuneration
Committee : NRC) ซึ่่�งประกอบด้้วยกรรมการบริิษััทและหรืือผู้้�บริิหารอย่่างน้้อยสามคน  
โดยจะต้้ อ งมีีกรรมการสรรหาฯ ที่่� เ ป็็ น กรรมการอิิ ส ระเป็็ นส่่ ว นใหญ่่  คืื อมากกว่่ า กึ่่� ง หนึ่่� ง
ของจำำ�น วนกรรมการสรรหาฯทั้้� ง หมด และมีีกรรมการอิิ ส ระเป็็ น ประธานกรรมการ  
มีีรายนามคณะกรรมการ ดัังนี้้�
														ตำำ�แหน่่ง
1. นายสุุวััฒน์์ โรจนกิิจ
ประธานกรรมการ/กรรมการอิิสระ
2. นางสุุดารััตน์์ เหล่่าเทพพิิทัักษ์์  ประวััติิ     กรรมการ/ผู้บ้� ริิหาร
3. นายพิิชััย
ลิ้้�มรสเจริิญ
กรรมการ/กรรมการอิิสระ
รวมกรรมการทั้้�งสิ้้�น 3 ท่่าน
กำำ�หนดการประชุุม อย่่างน้้อย ปีีละ 1 ครั้้�ง
บทบาทหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามที่่�ได้้รัับมอบหมายจากคณะกรรมการบริิษััทโดยมีีขอบเขต
อำำ�นาจหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ ดัังต่่อไปนี้้�
1. การสรรหา
1.1 กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย กรรมการผู้้�จััดการ และกรรมการ
ผู้้�บริิหาร หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมในบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม โดยพิิจารณาความเหมาะสม ทั้้�งในเรื่่�องของจำำ�นวน 
โครงสร้้ า ง และองค์์ ป ระกอบของคณะกรรมการที่่� เ หมาะสมกัับขนาด ประเภท และความซัับซ้้ อ นของธุุ ร กิิ จ
กำำ� หนดคุุ ณ สมบััติิ ข องกรรมการ เพื่่� อ เสนอต่่ อ  คณะกรรมการบริิ ษััท  และ/หรืือเสนอขออนุุ มััติิ ต่่ อ ที่่� ป ระชุุ ม
ผู้้�ถือื หุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
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1.2 พิิ จ ารณาสรรหา คััดเลืือก และเสนอบุุ คค ลที่่� เ หมาะสมให้้ ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการบริิ ษััท  กรรมการชุุ ด ย่่ อ ย   
กรรมการผู้้�จััดการและกรรมการผู้้� บ ริิ ห าร หรืือผู้้�มีีอำำ�น าจควบคุุ ม ในบริิ ษััทย่่ อ ยและบริิ ษััทร่่ ว มที่่� ค รบวาระและ
/หรืือ มีีตำำ�แหน่่งว่่างลง และ/หรืือแต่่งตั้้�งเพิ่่�ม
1.3 ปฏิิบััติิการอื่่น� ใดเกี่่�ยวกัับการสรรหาตามที่่ค� ณะกรรมการบริิษััทมอบหมาย
1.4 ทบทวนและสรุุ ป ผลการจััดทำำ� แผนการสืืบทอดตำำ� แหน่่ ง และความต่่ อ เนื่่� อ งในการบริิ ห ารที่่� เ หมาะสมสำำ� หรัับ
ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการ เป็็นประจำำ�ทุุกปีีและรายงานให้้คณะกรรมการบริิษััทรัับทราบ
2. การพิิจารณาค่่าตอบแทน
2.1 จััดทำำ�หลัักเกณฑ์์ในการกำำ�หนดค่่าตอบแทนของกรรมการบริิษััท กรรมการชุุดย่่อย และกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่�อเสนอ
ต่่อคณะกรรมการบริิษััท และ/หรืือเสนอขออนุุมััติิต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นแล้้วแต่่กรณีี
2.2 พิิจารณาค่่าตอบแทนที่่�จำำ�เป็็นและเหมาะสมทั้้�งที่่�เป็็นตัั วเงิิ นและมิิใช่่ตััวเงิิ นของกรรมการบริิษััท และกรรมการ
ชุุ ด ย่่ อ ย เป็็ น รายบุุ คค ล โดยการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนของกรรมการบริิ ษััท  กรรมการชุุ ด ย่่ อ ย  และกรรมการ
ผู้้�จััดการ ให้้ พิิ จ ารณาความเหมาะสมกัับภาระหน้้ า ที่่�  ค วามรัับผิิ ด ชอบ ผลงาน และเปรีียบเทีียบกัับบริิ ษััท
ในธุุรกิิจที่่�คล้้ายคลึึงกััน และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากกรรมการ เพื่่�อเสนอให้้คณะกรรมการบริิษััทพิิจารณา
และนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อขออนุุมััติิ
2.3 รัับผิิ ด ชอบต่่ อ คณะกรรมการบริิ ษััท  และมีีหน้้ า ที่่� ใ ห้้ คำำ�ชี้้� แจง ตอบคำำ�ถ ามเกี่่� ย วกัับค่่ า ตอบแทนของกรรมการ
บริิษััทในที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
2.4 รายงานนโยบาย หลัักการ/เหตุุ ผ ลของการกำำ� หนดค่่ า ตอบแทนของกรรมการบริิ ษััท  และกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย
ตามข้้อกำำ�หนดของตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดยเปิิดเผยไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี (56-1) และรายงานประจำำ�ปีี
ของบริิษััท
2.5 ปฏิิบััติิการอื่่� นใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการพิิจารณาค่่าตอบแทนตามที่่� คณะกรรมการบริิ ษััทมอบหมายโดยฝ่่ายบริิหาร
และหน่่วยงานต่่างๆ จะต้้องรายงานหรืือนำำ�เสนอข้้อมููลและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อ คณะกรรมการสรรหาและพิิจารณา
ค่่าตอบแทน เพื่่�อสนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน ให้้บรรลุุตามหน้้าที่่�
ที่่�ได้้รัับมอบหมาย
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9.7.5.2 ขอบเขตหน้้าที่่�ของคณะกรรมการบริิษัทั
- คณะกรรมการบริิษััทฯต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตาม
ที่่� ไ ด้้ กำำ� หนดไว้้ ต ามขอบเขต อำำ�น าจหน้้ า ที่่�  
ภายใต้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง และกำำ�กัับดููแล
การดำำ�เนิินงานให้้เป็็นไปตาม นโยบายการ
กำำ�กัั บดูู แ ล ติิ ด ตามการดำำ� เนิิ นง านตาม 
วิิ สัั ยทััศน์์ ภารกิิ จ และกลยุุ ทธ์์ เป้้ า หมาย
แผนธุุ ร กิิ จ และงบประมาณของบริิ ษััท ฯ
ตลอดจนกำำ�กัั บดูู แ ลให้้ ฝ่่ า ยจััดการดำำ� เนิิ น
การให้้เป็็นไปตามแผนธุุรกิิจและงบประมาณ
ที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและ
ประสิิ ทธิิ ผ ล เพื่่� อ เพิ่่� ม มูู ล ค่่ า ทางเศรษฐกิิ จ
สูู งสุุ ด ให้้ แ ก่่ กิิ จ การ และความมั่่� นคงสูู งสุุ ด
ให้้แก่่ผู้้�ถือื หุ้้�น
- คณะกรรมการบริิษััทได้้จััดให้้บริิษััทฯมีีระบบ
การควบคุุ ม ภายใน การตรวจสอบภายใน 
				และมาตรการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผล
รวมทั้้�งมีีการติิดตามการดำำ�เนิินการในเรื่่�อง
ดัังกล่่ า วอย่่ า งสม่ำำ�� เสมอ ในการประชุุ ม
คณะกรรมการบริิษััท
- ในด้้านการป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการได้้ กำำ� หนดหลัักเกณฑ์์ และ
ขั้้� นต อนการอนุุ มััติิ ร ายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกััน
ไว้้ เ ป็็ น ลายลัักษณ์์ อัั กษรเพื่่� อ ป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้
กรรมการ ผู้้�บริิหารและผู้้�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ข้้อมููล
ภายในของบริิ ษััท ฯ ไปใช้้ เ พื่่� อ ประโยชน์์
ส่่วนตนดัังนี้้�

รายการที่่�อาจมีีความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ท ราบถึึงรายการที่่� มีีค วาม
ขััดแย้้ งท างผลประโยชน์์ แ ละรายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกััน และได้้
พิิ จ ารณาความเหมาะสมอย่่ า งรอบคอบทุุ ก ครั้้� ง  รวมทั้้� งมีี
การปฏิิ บััติิ ต ามหลัักเกณฑ์์ ข องตลาดหลัักทรััพย์์ โดยราคา
และเงื่่� อ นไขเสมืือนทำำ� รายการกัับบุุ คค ลภายนอก (Arm’s
Length Basis) และได้้ เ ปิิ ด เผยรายละเอีียด มูู ล ค่่ า รายการ
คู่่�สััญญา เหตุุ ผ ล/ความจำำ� เป็็ น ไว้้ ใ นแบบแสดงข้้ อ มูู ล ประจำำ�ปีี
หรืือรายงานประจำำ�ปีี  น อกจากนี้้� ร ายการที่่� มีี การเกี่่� ย วโยงกััน
จะต้้ อ งผ่่ า นการพิิ จ ารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานความเห็็นให้้คณะกรรมการบริิษััททราบต่่อไป
การประชุุมคณะกรรมการบริิษัทั
- คณะกรรมการมีีกำำ� หนดประชุุ ม โดยปกติิ เ ป็็ น ประจำำ�
ทุุ ก 3 เดืือน และมีีการประชุุ มพิิ เ ศษเพิ่่� ม ต าม
ความจำำ� เป็็ น โดยมีีการกำำ� หนดวาระชััดเจนล่่ ว งหน้้ า
และจะมีีวาระพิิจารณาติิดตามผลการดำำ�เนิินงานเป็็น
ประจำำ�  ฝ่่ า ยเลขานุุ ก ารบริิ ษััท ฯได้้ จัั ดหนัังสืือเชิิ ญ
ประชุุ มพร้้ อ มระเบีียบวาระการประชุุ ม และเอกสาร
ก่่อนการประชุุมล่่วงหน้้า 7 วััน เพื่่�อให้้คณะกรรมการ
ได้้มีีเวลาศึึกษาข้้อมููลอย่่างเพีียงพอก่่อนเข้้าร่่วมประชุุม 
ปกติิการประชุุมแต่่ละครั้้�งจะใช้้เวลาประมาณ 1- 1.5
ชม. ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการจดบัันทึึกการประชุุมเป็็นลายลัักษณ์์
อัักษร จััดเก็็ บ รายงานการประชุุ มที่่� ผ่่ า นการรัับรอง
จากคณะกรรมการพร้้ อ มให้้ ค ณะกรรมการและผู้้�ที่่�
เกี่่�ยวข้้องตรวจสอบ
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ในปีี 2563 ได้้มีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมคณะกรรมการ ดัังต่่อไปนี้้�
ปีี 2563
ครั้งที่

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
26 กุุมภาพัันธ์์ 2563
13 พฤษภาคม 2563
13 สิิงหาคม 2563
11 พฤศจิิกายน 2563

27 กุุมภาพัันธ์์ 2563
1 เมษายน 2563
14 พฤษภาคม 2563
22 มิิถุุนายน 2563
14 สิิงหาคม 2563
12 พฤศจิิกายน 2563

1
2
3
4
5
6

การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
18 กุุมภาพัันธ์์ 2563

ในปีี 2563 ได้้มีีการกำำ�หนดตารางการประชุุมกรรมการประจำำ�ปีี 2564 เป็็นการล่่วงหน้้า (ตารางการประชุุมนี้้�อาจมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงได้้) โดยไม่่รวมการประชุุมวาระพิิเศษ ดัังนี้้�
ปีี 2564
ครั้งที่

การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท

1
2

28 มกราคม 2564
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564

3
4
5
6

14
13
15
24

พฤษภาคม 2564
สิิงหาคม 2564
พฤศจิิกายน 2564
ธัันวาคม 2564

การประชุุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
25 มกราคม 2564 (วาระพิิเศษ)
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564 (วาระพิิเศษ)
25 กุุมภาพัันธ์์ 2564
13 พฤษภาคม 2564
11 สิิงหาคม 2564
12 พฤศจิิกายน 2564

คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทหน้้าที่่ดั� ังต่่อไปนี้้�
1. บริิ ห ารกิิ จ การให้้ เ ป็็ น ไปเพื่่� อ ประโยชน์์ ที่่� ดีีที่่� สุุ ด แก่่
ผู้้� ถืื อ หุ้้�นและผู้้�ที่่� มีีส่่ ว นได้้ ส่่ ว นเสีีย โดยยึึดถืื อ แนวปฏิิ บััติิ สำำ�คัั ญ
4 ประการ  คืือ
1.1 การปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ด้้ ว ยความรัับผิิ ด ชอบ ระมััด
ระวัังและรอบคอบ (Duty of Care)
1.1.1 การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ด้้วยความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต 
(Duty of Loyalty)
1.1.2 การปฏิิ บััติิตามกฎหมาย วััตถุุ ประสงค์์
ข้้อบัังคัับของบริิษััท มติิคณะกรรมการ
บริิษััท และ มติิที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น (Duty
of Obedience)
1.1.3 การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล ต่่ อ ผู้้� ถืื อ หุ้้�นอย่่ า ง
ถููกต้้อง ครบถ้้วน โปร่่งใส ตรวจสอบได้้
และทัันเวลา (Duty of Disclosure)
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การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
25 มกราคม 2564

2. กำำ�หนดและทบทวนโครงสร้้างคณะกรรมการ ในเรื่่�อง
จำำ�น วนกรรมการ สััดส่่ ว นกรรมการอิิ ส ระรวมทั้้� งคุุ ณ สมบััติิ ที่่�
หลากหลาย เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
3. กำำ�หนดวิิสััยทััศน์์ กลยุุทธ์์ นโยบาย และเป้้าหมายใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท โดยมีีการทบทวนและอนุุมััติิประจำำ�
ทุุกปีี
4. พิิ จ ารณาแผนหลัักในการดำำ� เนิิ นง าน งบประมาณ  
เป้้ า หมายและนโยบายการดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ ตลอดจนพัั ฒ นาขีีด
ความสามารถของบริิษััทให้้แข่่งขัันได้้ในระดัับสากล
5. ติิดตามดููแลให้้มีีการนำำ�กลยุุทธ์์ของบริิษััทไปปฏิิบััติิ  
และติิ ด ตามการวััดผลการดำำ� เนิิ นง านทั้้� ง ในระดัับกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
และระดัับบริิษััท โดยกำำ�หนดให้้มีีการรายงานผลการดำำ�เนิินงาน
อย่่างสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�งให้้นโยบายเพื่่�อการพััฒนาและปรัับปรุุง
การดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยและสุุขอนามััย
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการพััฒนา
บุุคลากรของบริิษััท

6. จััดการบริิษััทให้้เป็็นไปตามกฎหมาย วััตถุุประสงค์์
ข้้ อ บัังคัับของบริิ ษััท มติิ ค ณะกรรมการบริิ ษััท  และมติิ ข องที่่�
ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยความรัับผิิดชอบ ระมััดระวัังรอบคอบ ซื่่�อสััตย์์
สุุจริิต เพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดของบริิษััทและเป็็นธรรมต่่อผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
7. กำำ�กัั บดูู แ ลและสนัับสนุุ น การสร้้ า งนวััตกรรมที่่� ก่่ อ
ให้้ เ กิิ ด มูู ล ค่่ า แก่่ บ ริิ ษััท ค วบคู่่�กัับการสร้้ า งคุุ ณ ประโยชน์์ ต่่ อ ผู้้�มีี
ส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายตามหลัักการความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
8. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหารจััดการเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และมาตรการรัักษาความมั่่� นคง ปลอดภััย ของระบบเทคโลยีี
สารสนเทศ
9. กำำ� หนดนโยบายบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และกำำ�กัั บดูู แ ล
ให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีีประสิิทธิิผล รวมทั้้�งมีีการทบทวน
และประเมิินระบบการจััดการความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอ และเมื่่�อ
ระดัับความเสี่่�ยงมีีการเปลี่่�ยนแปลง
10.  กำำ� หนดนโยบายการต่่ อต้้ านคอร์์ รัั ปชั่่� นทุุก รูู ปแบบ  
ทั้้� งทางตรงและทางอ้้ อมเพื่่� อใช้้ เป็็ นแนวทาง ในการยึึดถืื อ และ
นำำ�ไปปฏิิบััติิทั่่�วทั้้�งองค์์กร
11.  กำำ�กัับดููแลตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี และ
พัั ฒ นาบรรษััทภิิ บ าลของบริิ ษััท ให้้ อ ยู่่�ในระดัับสากลเพื่่� อ เป็็ น
แนวทางในการดำำ� เนิิ นธุุ ร กิิ จ  ติิ ด ตามให้้ มีี การปฏิิ บััติิ และเป็็ น
แบบอย่่ า งในการปฏิิ บััติิ ต ามหลัักการกำำ�กัั บดูู แ ละกิิ จ การที่่� ดีี
และจรรยาบรรณธุุรกิิจ
12.  ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับได้้แก่่ กรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงาน ให้้ มีีจิิ ตสำำ�นึึ กในจริิ ย ธรรมและคุุ ณ ธรรม และ
ปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่่อต้้าน
คอร์์รััปชั่่�นของบริิษััท พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแลให้้มีีระบบการควบคุุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่่�เหมาะสม เพื่่�อลดความเสี่่�ยง
ด้้านการทุุจริิตและการใช้้อำำ�นาจอย่่างไม่่ถููกต้้อง รวมทั้้�งป้้องกััน
การกระทำำ�ผิิดกฎหมาย
13.  ติิ ด ตามดูู แ ลสภาพคล่่ อ งทางการเงิิ น และความ
สามารถในการชำำ�ระหนี้้�รวมทั้้�งแผนหรืือกลไกในการ แก้้ไขหาก
เกิิดปััญหา
14.  กำำ�กัับดููแลให้้ระบบการจััดทำำ�รายงานทางเงิินและ
การเปิิ ด เผยข้้ อ สำำ�คัั ญต่่ า งๆ ถูู ก ต้้ อ ง เพีียงพอ ทัันเวลา เป็็ น ไป
ตามกฎเกณฑ์์และแนวปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้อง
15.  ดูู แ ลให้้ มั่่� น ใจว่่ า ผู้้� ถืื อ หุ้้�นมีีส่่ ว นร่่ ว มในการตััดสิิ น
ใจในเรื่่� อ งสำำ�คัั ญของบริิ ษััท  เคารพสิิ ทธิิ แ ละปฏิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้� ถืื อ หุ้้�น
ทั้้�งรายใหญ่่ รายย่่อยและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย อย่่างเป็็นธรรม
และโปร่่งใส กำำ�กัับดููแลให้้มีีกระบวนการและช่่องทางในการรัับ
และจััดการกัับข้้อร้้องเรีียนของผู้้�ที่่�ประสงค์์จะแจ้้งเบาะแส หรืือ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างมีีประสิิทธิิผล และเปิิดโอกาสให้้ผู้้�มีี

ส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ ก ฝ่่ า ยสามารถ ติิ ด ต่่ อ /ร้้ อ งเรีียนในเรื่่� อ งที่่� อาจเป็็ น
ปััญหากัับคณะกรรมการได้้โดยตรง
16.  พิิจารณาแผนพััฒนากรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง และแผนสืืบทอดกรรมการผู้้�จััดการ และกำำ�กัับดููแลให้้มีี 
การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหาร
ระดัับสููงที่่�มีีประสิิทธิิผลเป็็นประจำำ�ทุุกปีี และมีีระบบการพิิจารณา
กำำ�หนดค่่าตอบแทนแก่่กรรมการผู้้�จััดการและผู้้�บริิหารระดัับสููง
ที่่�รอบคอบ โปร่่งใส สอดคล้้องกัับความรัับผิิดชอบ และผลการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่�อก่่อให้้เกิิดแรงจููงใจทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว
17. ประเมิิ นผ ลการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ข องคณะกรรมการ
บริิษััทเป็็นประจำำ�ทุุกปีี โดยให้้มีีการประเมิินผลการปฏิิบััติิงาน
เป็็น 3 แบบ คืือประเมิินการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการบริิษััท
โดยรวม (As a Whole) ประเมิินตนเองเป็็นรายบุุคคล (SelfAssessment) และประเมิิ นผ ลการปฏิิ บััติิ ง านของประธาน 
กรรมการ รวมทั้้�งติิดตามผล
18. การประเมิินของคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการ
ชุุ ด ย่่ อ ย และกรรมการผู้้�จััดการ เพื่่� อ  พิิ จ ารณาร่่ ว มกัันในคณะ
กรรมการบริิษััท และทบทวนแบบประเมิินผลการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
ของ กรรมการบริิ ษััท กรรมการชุุ ด ย่่ อ ยเป็็ น ประจำำ� สม่ำำ�� เสมอ
19. กำำ�กัับดููแลให้้มีีกระบวนการสรรหาและเลืือกตั้้�งบุุคคล
เป็็นกรรมการบริิษััทอย่่างโปร่่งใส และมีีการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
กรรมการบริิ ษััท  กรรมการชุุ ด ย่่ อ ย และกรรมการผู้้�จััดการ
อย่่างเหมาะสม
20. อุุ ทิิ ศ เวลาในการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� อ ย่่ า งเพีียงพอ เข้้ า
ร่่ ว มประชุุ มค ณะกรรมการบริิ ษััท และการประชุุ ม  ผู้้� ถืื อ หุ้้�น 
เว้้นแต่่ในกรณีีที่่�มีีเหตุุสุุดวิิสััยโดยกรรมการบริิษััทที่่�ไม่่สามารถ
เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องแจ้้งให้้ ประธานกรรมการหรืือเลขานุุการ
คณะกรรมการบริิษััททราบล่่วงหน้้าก่่อนการประชุุม
21.  ติิดตามดููแลและจััดการความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการ คณะกรรมการบริิษััท 
หรืือผู้้�ถืือหุ้้�น กำำ�กัับดููแลให้้มีีการป้้องกัันการใช้้ประโยชน์์อัันมิิควร
ในทรััพย์์สิินของบริิษััท และการทำำ�ธุุรกรรมกัับผู้้�ที่่�มีีความสััมพัันธ์์
เกี่่�ยวโยงกัับบริิษััท ในลัักษณะที่่�ไม่่สมควร
22. พััฒนาความรู้้�ความสามารถในการปฏิิบััติิงานอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง เข้้ า อบรมหรืือเข้้ า ร่่ ว มในหลัักสูู ต รที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับการ
ปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ก รรมการหรืือกิิ จ กรรมสััมมนาที่่� เ ป็็ น การเพิ่่� มพูู น
ความรู้้�ในการปฏิิบััติิงานอย่่างต่่อเนื่่�อง  
23.  คณะกรรมการควรจััดสรร จััดการดููแลให้้มีีการจััดการ
ทรััพยากรให้้ เ ป็็ น ไปอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและมีีประสิิ ทธิิ ผ ล
โดยคำำ�นึึงถึึงผ ลกระทบและการพัั ฒ นาทรััพยากรตลอดสาย
Value chain เพื่่�อให้้สามารถบรรลุุวััตถประสงค์์และเป้้าหมาย
Annual Report 2020

77

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

หลัักได้้ อ ย่่ า งยั่่� งยืืน ในการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ค ณะกรรมการบริิ ษััท
9.7.5.4 	อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััท
อาจขอคำำ� ปรึึกษาจากที่่� ป รึึกษาอิิ สระภายนอกหรืือผู้้� เชี่่� ย วชาญ
คณะกรรมการบริิษััทมีีอานาจอนุุมััติิเรื่่�องต่่าง ๆ
ในวิิชาชีีพอื่่�นๆ หากเห็็นว่่ามีีความจำำ�เป็็นและเหมาะสม
ของบริิษััทตามขอบเขตหน้้าที่่�ที่่�กาหนดโดยกฎหมาย ข้้อบัังคัับ
ของบริิ ษััท  กฎบััตรคณะกรรมการบริิ ษััท  และมติิ ที่่� ป ระชุุ ม ผู้้�
9.7.5.3 บทบาทหน้้าที่่�ของประธานกรรมการ
ถืื อ หุ้้�น ซึ่่� ง รวมถึึงการกำำ� หนดและทบทวนวิิ สัั ยทััศน์์ พัันธกิิ จ
1. พิิ จ า ร ณ า กำำ� ห น ด ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุุ ม กลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน แผนการดำำ�เนิินงาน นโยบายในการ
คณะกรรมการบริิ ษััท  และดูู แ ลให้้ ก รรมการบริิ ษััท ได้้ รัั บข้้ อ มูู ล บริิ ห ารความเสี่่� ย ง แผนงบประมาณและแผนธุุ ร กิิ จ ประจำำ�ปีี
อย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง ครบถ้้ ว น ชััดเจน และทัันเวลาก่่ อ นการประชุุ ม  แผนธุุรกิิจระยะปานกลาง การกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ต้้องการของผล
เพื่่� อ ให้้ ก รรมการบริิ ษััท สามารถตััดสิิ น ใจได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม ของการดำำ�เนิินงาน การติิดตามและประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน
2. เป็็นผู้้�นำำ�ของคณะกรรมการบริิษััท และเป็็น ให้้เป็็นไปตามแผนที่่�กาหนดไว้้ และการดููแลงบลงทุุน (Capital
ประธานในการประชุุมคณะกรรมการบริิษััท
Budget) รายการระหว่่างกัันที่่�สาคััญ การเข้้าควบรวมกิิจการ
2.1 ดำำ� เนิิ น การประชุุ มค ณะกรรมการ การแบ่่งแยกกิิจการ และการเข้้าร่่วมทุุน  (ถ้้ามีี)
บริิ ษััทต ามระเบีียบวาระ ข้้ อ บัังคัับ
ของบริิษััท และกฎหมาย
9.7.5.5 การแบ่่ ง แยกบทบาทหน้้ า ที่่� ร ะหว่่ า งคณะ
2.2 จััดสรรเวลาอย่่ า งเพีียงพอ และ กรรมการบริิษััทกัับฝ่่ายจััดการ
ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ก รรมการบริิ ษััททุุ ก คน
บริิ ษััท  ฯ ได้้ แ บ่่ ง แยกบทบาทหน้้ า ที่่� ค วาม
อภิิ ป ราย แลกเปลี่่� ย นความคิิ ด เห็็ น รัับผิิ ด ชอบระหว่่ า งคณะกรรมการบริิ ษััทกัั บฝ่่ า ยจััดการอย่่ า ง
ได้้ อ ย่่ า งเต็็ มที่่� เป็็ นอิิ ส ระ และใช้้ ชััดเจนตามคู่่�มืืออำำ�น าจดำำ� เนิิ น การของบริิ ษััท  โดยกรรมการ
ดุุลยพิินิิจอย่่างรอบคอบ โดยคำำ�นึึงถึึง บริิ ษััททำำ� หน้้ า ที่่� ใ นการกำำ� หนดนโยบายและกำำ�กัั บดูู แ ลการ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายอย่่างครบถ้้วน ดำำ�เนิินงานของฝ่่ายจััดการในระดัับนโยบาย ขณะที่่�ฝ่่ายจััดการ
2.3 สรุุ ป มติิ ที่่� ป ระชุุ ม และสิ่่� งที่่� จ ะต้้ อ ง ทำำ�หน้้าที่่�บริิหารงานในด้้านต่่าง ๆ ให้้เป็็นไปตามนโยบายที่่�กำ�ำ หนด
ดำำ� เ นิิ น ก า ร ต่่ อ ไ ป อ ย่่ า งชัั ด เจ น ดัังนั้้� น  ประธานกรรมการและกรรมการผู้้�จััดการจึึงเป็็ นบุุ คค ล
3. เป็็ น ผู้้�นำำ� ในการประชุุ ม ผู้้� ถืื อ หุ้้�นให้้ เ ป็็ น ไป คนละคนกััน โดยทั้้� ง  สองตำำ� แหน่่ งต้้ อ งผ่่ า นการคััดเลืือกจาก
ตามระเบีียบวาระ ข้้อบัังคัับของบริิษััท และกฎหมายโดยจััดสรร คณะกรรมการบริิ ษััท  เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้ บุุ คค ลที่่� มีีค วามเหมาะสมที่่� สุุ ด
เวลาให้้เหมาะสม รวมทั้้�งเปิิดโอกาสให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นแสดงความคิิดเห็็น นอกจากนั้้� น ค ณะกรรมการบริิ ษััทยััง เป็็ น ผู้้�กำำ� หนดแผนการ
อย่่างเท่่าเทีียมกัันและดููแลให้้มีีการตอบข้้อซัักถามของผู้้�ถืือหุ้้�น สืืบทอดตำำ�แหน่่งของผู้้�บริิหารระดัับสููง และมีีการทบทวนแผน
อย่่างเหมาะสมและโปร่่งใส
ดัังกล่่ า วเป็็ น ประจำำ�ทุุ ก ปีี โดยมีีการประชุุ มร่่ ว มกัันระหว่่ า ง
4. สนัับสนุุ น และเป็็ น แบบอย่่ า งที่่� ดีี ในการ กรรมการที่่� ไ ม่่ เ ป็็ น ผู้้� บ ริิ ห ารโดยไม่่ มีี ฝ่่ า ยจััดการเข้้ า ประชุุ ม 
ปฏิิบััติิตามหลัักบรรษััทภิิบาลและจรรยาบรรณของบริิษััท
ในวาระดัังกล่่ า ว ประธานกรรมการไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ น กรรมการที่่� เ ป็็ น
5. เสริิ ม สร้้ า งความสััมพัันธ์์ อัันดีี ระหว่่ า ง ผู้้�บริิหาร และไม่่มีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานของบริิษััทฯ ตลอดจน
คณะกรรมการบริิ ษััทกัั บฝ่่ า ยจััดการ และสนัับสนุุ น การปฏิิ บััติิ ไม่่มีีอำำ�นาจลงนามผููกพัันบริิษััท เพื่่�อให้้แบ่่งแยกหน้้าที่่�ระหว่่าง
หน้้ า ที่่� ข องกรรมการผู้้�จััดการและฝ่่ า ยจััดการตามนโยบาย การกำำ�กัั บดูู แ ลเชิิ งน โยบายในภาพรวมของบริิ ษััทกัั บการ
ของบริิษััท
บริิหารงานได้้อย่่างชััดเจน สำำ�หรัับฝ่่ายจััดการได้้รัับมอบหมาย
6. กำำ�กัับดููแลให้้มีีการเปิิดเผยข้้อมููลและการ อำำ�น าจหน้้ า ที่่� ใ ห้้ ดำำ� เนิิ นง านภายใต้้ น โยบายต่่ า ง ๆ ที่่� กำำ� หนดไว้้
จััดการอย่่ า งโปร่่ ง ใสในกรณีีที่่� มีีค วามขััดแย้้ งท างผลประโยชน์์ รัับผิิ ด ชอบผลการดำำ� เนิิ นง านโดยรวม ควบคุุ ม ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยและ
			 7. กำำ�กัับดููแลให้้คณะกรรมการบริิษััทมีีโครงสร้้าง งบลงทุุ นต ามขอบเขตที่่� ค ณะกรรมการอนุุ มััติิ ใ นแผนงาน
และองค์์ ป ระกอบที่่� เ หมาะสมกำำ�กัั บดูู แ ลให้้ ก ารปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� ประจำำ�ปีี ดำำ� เนิิ นการตามนโยบายด้้ า นบริิ หารทรััพยากรบุุคคล
ของคณะกรรมการบริิษััทโดยรวม คณะกรรมการชุุดย่่อยชุุดต่่าง ๆ แก้้ ไขปัั ญ หาหรืือความขััดแย้้ งที่่� มีีผ ลกระทบต่่ อ องค์์ ก ร และ
และกรรมการบริิ ษััท แต่่ ล ะคน เป็็ น ไปอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ ดำำ�รงไว้้ซึ่ง่� การสื่่�อสารที่่�มีีประสิิทธิิภาพต่่อผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
และเกิิดประสิิทธิิผล
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บทบาทหน้้าที่่�ของกรรมการผู้้�จััดการ :
1. รัับผิิดชอบงานด้้านการนำำ�ทีีมฝ่่ายจััดการปฎิิบััติิตาม
นโยบาย วิิสััยทััศน์์ และเป้้าหมายหลัักของบริิษััทฯ ให้้สามารถ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
2. รัับผิิดชอบด้้านการบริิหารจััดการธุุรกิิจของบริิษััท ฯ
ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�กำำ�หนด
3. บริิหารการตลาดให้้เป็็นไปตามความต้้องการของลููกค้้า
4. บริิ ห ารงบประมาณตามแผนงบประมาณประจำำ�ปีี
พิิจารณาอนุุมััติิค่่าใช้้จ่่ายต่่าง ๆ ตามแผนงบประมาณที่่�กำำ�หนด

นโยบายและแนวปฏิิบััติิการเป็็นกรรมการในสถาบััน
ภายนอกของผู้้�บริิหารระดัับสููง

คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ กำำ� หนดนโยบายให้้ ก รรมการ
ผู้้�จััดการและฝ่่ า ยจััดการของบริิ ษััท สามารถเป็็ น กรรมการใน
บริิ ษััทอื่่� นที่่� ไ ม่่ ใช่่ บ ริิ ษััทย่่ อ ย และบริิ ษััทร่่ ว ม หรืือใช้้ เวลาของ
บริิษััททำำ�งานในสถาบัันภายนอกได้้ใน 2 กรณีี ดัังนี้้�
(1) การเข้้ า ร่่ ว มเป็็ น กรรมการในองค์์ ก รของภาครััฐซึ่่� ง
ไม่่ได้้ตั้้�งขึ้้�น เพื่่�อผลประโยชน์์ของพรรคการเมืือง และเป็็นการให้้
ความช่่วยเหลืือแก่่ทางราชการซึ่่�งจะเป็็นประโยชน์์ต่่อส่่วนรวม
9.7.5.6 วาระการดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท
(2) การเข้้าร่่วมเป็็นกรรมการในองค์์กรของเอกชนที่่�ตั้้�ง
จำำ�นวนปีี ที่่�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งของกรรมการบริิษััท ขึ้้�นเพื่่�อประโยชน์์ส่่วนรวม เช่่น สภาอุุตสาหกรรมจัังหวััด  หอการค้้า
อบัังคัับของบริิ ษััท ได้้ กำำ� หนดจำำ�น วนปีี ที่่� ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง ในแต่่ ล ะ จัังหวััด สมาคมการจััดการธุุรกิิจจัังหวััด ฯลฯ
วาระของกรรมการบริิ ษััท เป็็ น ไปตามพระราชบััญญััติิ บ ริิ ษััท
มหาชนจากััด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุุ ม สามััญผู้้� ถืื อ หุ้้�น          ทั้้� งนี้้� ใ ห้้ ก รรมการผู้้�จััดการเสนอขออนุุ มััติิ ก ารเข้้ า
ประจำำ�ปีี กรรมการบริิษััทต้้องออกจากตำำ�แหน่่งจำำ�นวน 1 ใน 3 ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง กรรมการในบริิ ษััทอื่่� น หรืือสถาบัันภายนอกจาก
ถ้้ า จำำ�น วนกรรมการแบ่่ ง ออกให้้ ต รงเป็็ น  3 ส่่ ว นไม่่ ไ ด้้ ก็็ ใ ห้้ อ อก คณะกรรมการบริิ ษััทและในกรณีีของพนัักงานจััดการให้้ เสนอ
โดยจำำ�นวนใกล้้ที่่�สุุดกัับส่่วน 1 ใน 3 ทั้้�งนี้้�กรรมการบริิษััทที่่�จะ ขออนุุมััติิตามอำำ�นาจดำำ�เนิินการของบริิษััท โดยให้้พิิจารณาตาม
ต้้องออกจากตำำ�แหน่่งนั้้�นให้้พิิจารณาจากกรรมการบริิษััทที่่�อยู่่� เจตนารมณ์์ ข องบริิ ษััทที่่� มุ่่�ง ให้้ พนัั กงานทุ่่�มเทและตั้้� ง ใจทำำ�ง าน 
ในตำำ� แหน่่ งน านที่่� สุุ ด เป็็ น ผู้้� อ อกจากตำำ� แหน่่ งก่่ อ นซึ่่� งปัั จ จุุ บััน ตลอดจนอุุ ทิิ ศ เวลาการทำำ�ง านให้้ กัั บบริิ ษััท อย่่ า งเต็็ มที่่� ร วมทั้้� ง
บริิ ษััทมีี กรรมการทั้้� งสิ้้� นจำำ�น วน 12 คน จึึงมีีกรรมการที่่� อ อก ปฏิิบััติิตามแนวจรรยาบรรณเรื่่�องความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
จากตาแหน่่งตามวาระปีีละ 4 คน อย่่างไรก็็ตามกรรมการบริิษััท ของบริิ ษััทที่่� พนัั กงานจะไม่่ ป ระกอบกิิ จ การอย่่ า งใดอย่่ า งหนึ่่� ง
ที่่�ออกไปนั้้�น อาจได้้รัับเลืือกตั้้�งให้้ดำ�ำ รงตำำ�แหน่่งได้้อีีก
ที่่� เ ป็็ น หรืืออาจเป็็ น การแข่่ งขัันกัั บกิิ จ การของบริิ ษััท  อนึ่่� ง การ
พิิจารณาอนุุมััติิให้้พนัักงานเป็็นกรรมการหรืือใช้้เวลาของบริิษััท
9.7.5.7 นโยบายการดำำ�รงตำำ�แหน่่งในสถาบัันภายนอก ทำำ�งานให้้กัับสถาบััน/บริิษััทภายนอก เป็็นดุุลยพิินิิจของบริิษััท
บริิษััทฯของกรรมการบริิษััทและผู้้�บริิหารระดัับสููงการกำำ�หนด ที่่� จ ะพิิ จ ารณาตามความเหมาะสมเป็็ น กรณีีๆ ไป ซึ่่� ง บริิ ษััท ได้้
จำำ�นวนบริิษััทจดทะเบีียนที่่�กรรมการบริิษััทจะไปดำำ�รงตำำ�แหน่่ง สื่่�อสารให้้พนัักงานจััดการที่่�เกี่่�ยวข้้องทราบโดยทั่่�วถึึงกัันด้้วยแล้้ว
กรรมการ
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ กำำ� หนดนโยบายการ
9.7.5.8 การประเมิิ น ผลการปฏิิ บัั ติิ ง านและการฝึึ ก
กำำ� หนดจำำ�น วนบริิ ษััท จดทะเบีียนที่่� ก รรมการบริิ ษััท จะไปดำำ� รง อบรมพััฒนาความรู้้�ของกรรมการบริิษััทฯการประเมิินผลการ
ตำำ� แหน่่ ง กรรมการ เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ษััท ได้้ รัั บประโยชน์์ สูู งสุุ ด ในการ ปฏิิบััติิงานของกรรมการ
ที่่� ก รรมการบริิ ษััท สามารถอุุ ทิิ ศ เวลาสาหรัับการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่�
คณะกรรมการบริิ ษััท กำำ� หนดนโยบายการ
ได้้ อ ย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพ คณะกรรมการบริิ ษััทจึึงกำำ� หนดเป็็ น ประเมิินผลการปฎิิบััติิงานตนเองของคณะกรรมการบริิษััท คณะ
นโยบายให้้กรรมการบริิษััทดำำ�รงตำำ�แหน่่งในบริิษััทจดทะเบีียน กรรมการชุุดย่่อยของบริิษััทฯ เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ปีีละ 1 ครั้้�ง
อื่่�นรวมไม่่เกิิน 5 บริิษััท ซึ่่�งคณะกรรมการบริิษััทได้้ปฏิิบััติิตาม
นโยบายนี้้� อ ย่่ า งเคร่่ งครัั ด ไม่่ มีี กรรมการคนใดดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง
หััวข้้อที่่�ใช้้ในการประเมิิน
ในบริิ ษััท จดทะเบีียนอื่่� น เกิิ น  5 บริิ ษััท น อกจากนี้้� บ ริิ ษััทมีี
1. แบบประเมิินตนเองของคณะกรรมการบริิษััททั้้�งคณะ  
แนวปฏิิ บััติิ ใ นกรณีีกรรมการผู้้�จััดการจะเข้้ า ดำำ� รงตำำ� แหน่่ ง มีีหััวข้้อการประเมิินดัังต่่อไปนี้้�
กรรมการในบริิษััทอื่่�น โดยจะมีีการเสนอเรื่่�องการดำำ�รงตำำ�แหน่่ง
1.1 โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
ในบริิ ษััทอื่่� น เพื่่� อ ให้้ ค ณะกรรมการบริิ ษััท ให้้ ค วามเห็็ นช อบ
1.2 การประชุุมคณะกรรมการ
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

1.3 บทบาท หน้้ า ที่่� แ ละความรัับผิิ ด ชอบของ
3.4 การมีีวิิสััยทััศน์์ในการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มแก่่กิิจการ
คณะกรรมการ
ในระยะยาว
1.4 การทำำ�หน้้าที่่�ของกรรมการ
3.5 ความเป็็นอิิสระ
1.5 ความสััมพัันธ์์กัับฝ่่ายจััดการ
1.6 การพััฒนาตนเองของกรรมการและการพััฒนา
กระบวนการประเมิิ นผ ลการปฏิิ บััติิ ง าน ของคณะ
ผู้้�บริิหาร                                         
กรรมการบริิษััท, คณะกรรมการชุุดย่่อยทั้้�งคณะ,คณะกรรมการ
2. แบบประเมิิ นตน เองของคณะกรรมการชุุ ด ย่่ อ ย บริิษััทรายบุุคคล มีีกระบวนการประเมิิน ดัังนี้้�
ทั้้�งคณะ มีีหััวข้้อการประเมิินดัังต่่อไปนี้้�
1.   ภายในเดืือนธัันวาคมของปีี เลขานุุการบริิษััทฯ จััดส่่ง
2.1 โครงสร้้างและคุุณสมบััติิของคณะกรรมการ
แบบประเมิินให้้ประธากรรมการบริิษััท, กรรมการ
2.2  การประชุุมคณะกรรมการชุุดย่่อย
บริิษััทและกรรมการชุุดย่่อยทุุกคนประเมิินตามแบบ
2.3 บทบาท หน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบของคณะ
ฟอร์์มที่่�กำำ�หนด
กรรมการชุุดย่่อย
2. เลขานุุการบริิษััทฯ เป็็นผู้้�รวบรวมและสรุุปผลเสนอ
3. การประเมิิ นผ ลการปฏิิ บััติิ ง านของคณะกรรมการ
ต่่อคณะกรรมการสรรหาและพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััทรายบุุคคล มีีหััวข้้อการประเมิินดัังนี้้�
ซึ่่� ง จะนำำ� เสนอผลและแนวทางการปรัับปรุุ งกัั บที่่�
3.1 ความโดดเด่่นในการใช้้ความรู้้�ความสามารถ 
ประชุุมกรรมการบริิษััทต่่อไป
3.2 การเอาใจใส่่ต่่อหน้้าที่่�และความรัับผิิดชอบ
3. เปิิ ด เผยผลการประเมิิ น ไว้้ ใ นรายงานประจำำ�ปีี แบบ
3.3 ความพร้้ อ มในการปฏิิ บััติิ ห น้้ า ที่่� แ ละการอุุ ทิิ ศ
56-1 ภายในเดืือนมีีนาคมของปีีถััดไป
เวลาให้้กัับคณะกรรมการ
ผลการประเมิินประจำำ�ปี  ี 2563
คณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
1.	คณะกรรมการบริษัท
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ
3. 	คณะกรรมการบริหาร
4. 	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
	ผลตอบแทน

ผลประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)
เกณฑ์์”ดีี”
เกณฑ์์”ดีีมาก”
เกณฑ์์”ดีี”
เกณฑ์์”ดีีมาก”

การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานของกรรมการผู้้�จััดการ
1. การประเมิินผลการปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีีของกรรมการ
ผู้้�จััดการ คณะกรรมการบริิ ษััทจัั ดให้้ มีี แบบการประเมิิ นผ ล
การปฏิิบััติิงานประจำำ�ปีี ของกรรมการผู้้�จััดการ ซึ่่�งประกอบด้้วย
หััวข้้อประเมิินดัังนี้้�
1.1 ความเป็็นผู้้�นำำ�
1.2   การกำำ�หนดกลยุุทธ์์
1.3   การปฏิิบััติิตามกลยุุทธ์์
1.4   การวางแผนและผลปฏิิบััติทิ างการเงิิน
1.5   ความสััมพัันธ์์กัับคณะกรรมการ
1.6   ความสััมพัันธ์์กัับภายนอก
1.7   การบริิหารงานและความสััมพัันธ์์กัับบุุคลากร
1.8 การสืืบทอดตำำ�แหน่่ง
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ผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของตนเอง (Self-Assessment)
เกณฑ์์”ดีี”
ไม่่มีีการประเมิิน
ไม่่มีีการประเมิิน
ไม่่มีีการประเมิิน

1.9   ความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
1.10  คุุณลัักษณะส่่วนตััว
ผลการประเมิินรัักษาการกรรมการผู้้�จััดการ  ซึ่่�งกำำ�หนด
ให้้เริ่่�มการประเมิินจากผลงานในปีี  2562  เป็็นปีีแรก สำำ�หรัับ
การประเมิินในปีี 2563 อยู่่�ในเกณฑ์์ “ดีี”
การฝึึกอบรมพััฒนากรรมการของบริิษััทฯ
ในปีี 2563 ไม่่ มีี การฝึึ ก อบรมของกรรมการบริิ ษััท ฯ
เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรััสโคโรนา
2019 (Covid-19) บริิ ษััท ฯจึึงงดการเดิิ นท างไปอบรมของ
กรรมการตามประกาศของรััฐบาล

หลัักปฏิิ บััติิ 6 ดูู แ ลให้้ มีี ระบบการบริิ ห ารความเสี่่� ย ง
9.7.8 การทบทวนการนำำ�หลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี หรืื อ Corporate Governance Code ของสำำ�นัั ก งาน และการควบคุุ ม ภายในที่่� เ หมาะสม (Strengthen Effective
Risk Management and Internal Control)
ก.ล.ต. ไปปรัับใช้้
หลัักปฏิิ บััติิ 7 รัักษาความน่่ า เชื่่� อ ถืื อ ทางการเงิิ น และ
คณะกรรมการบริิ ษััท โดยการเสนอแนะจาก การเปิิ ด เผยข้้ อ มูู ล (Ensure Disclosure and Financial
คณะทำำ�ง านกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี ได้้ พิิ จ ารณาการนำำ� หลัักปฏิิ บััติิ Integrity)
หลัักปฏิิบััติิ 8 สนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสาร
ตามหลัักการกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี สาหรัับบริิ ษััท จดทะเบีียนปีี
2560 หรืือ Corporate Governance Code (CG Code) กัับผู้้� ถืื อ หุ้้�น (Ensure Engagement and Communication
ที่่�ออกโดยสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาด with Shareholders)
หลัักทรััพย์์  มาปรัับใช้้ โดยได้้ พิิจารณาและตระหนัักถึึงบทบาท        อย่่างไรก็็ตามสำำ�หรัับหลัักปฏิิบััติิที่่�ยัังไม่่เหมาะสมสำำ�หรัับ
หน้้าที่่�ในฐานะผู้้�นำำ�ขององค์์กร (Governing Board) โดยกรรมการ การดาเนิินธุุรกิิจนั้้�น คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการพิิจารณากำำ�หนด
ทั้้� ง หมด ได้้ พิิจ ารณาหลัักปฏิิ บััติิ ดััง กล่่ า วโดยละเอีียดรอบคอบ มาตรการทดแทนที่่�เหมาะสมและได้้บัันทึึกไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
และเข้้าใจถึึงประโยชน์์และความสำำ�คััญของการนำำ�หลัักปฏิิบััติิ มติิคณะกรรมการ เพื่่�อให้้มีีการพิิจารณาทบทวนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ตาม CG Code ซึ่่� ง เน้้ น การบูู ร ณาการประเด็็ นท างสัังคม 
9.7.9 การปฏิิบััติิตามนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
สิ่่�งแวดล้้อม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้สร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่กิิจการเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนเป็็นอย่่างดีีประกอบด้้วย อื่่�นๆ
ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 5/2562  
8 หมวดหลัักดัังนี้้�
หลัักปฏิิบััติิ 1 ตระหนัักถึึงบทบาทและความรัับผิิดชอบ วัันที่่� 20 ธัันวาคม 2562 วาระที่่� 3ได้้ ท บทวนการนำำ� หลััก
ของคณะกรรมการในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรที่่�สร้้างคุุณค่่าให้้แก่่กิิจการ การกำำ�กัั บกิิ จ การที่่� ดีีสำำ� หรัับบริิ ษััท จดทะเบีียนปีี 2 560 หรืือ
อย่่างยั่่�งยืืน (Establish Clear Roles and Responsibilities Corporate Governance Code (CG Code)ของคณะ
กรรมการกำำ�กัั บหลัักทรััพย์์ แ ละตลาดหลัักทรััพย์์ ( ก.ล.ต.)
of the Board)
หลัักปฏิิบััติิ 2 กำำ�หนดวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายหลััก มาปรัับใช้้กัับบริิบททางธุุรกิิจของบริิษััทอย่่างละเอีียดรอบคอบ
ของกิิ จ การที่่� เ ป็็ น ไปเพื่่� อ ความยั่่� งยืืน  (Define Objectives เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ แ ละสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ให้้ แ ก่่ บ ริิ ษััท อย่่ า งยั่่� งยืืน
thatpromote Sustainable Value Creation)
พบว่่ า ในปีี 2 563 ได้้ ป ฏิิ บััติิ ต ามนโยบายและ
หลัักปฏิิบััติิ 3 เสริิมสร้้างคณะกรรมการที่่�มีีประสิิทธิิผล               
ขั้้� นต อนการปฏิิ บััติิ ง านที่่� กำำ� หนดไว้้ อ ย่่ า งครบถ้้ ว น เว้้ น แต่่ ใ น
(Strengthen Board Effectiveness)
หลัักปฏิิบััติิ 4 สรรหาและพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููงและ บางเรื่่�องที่่�ยัังไม่่สามารถปฏิิบััติิตามได้้ เนื่่�องจากมีีวิิธีีปฏิิบััติิอื่่�นที่่�
การบริิ หารบุุ ค ลากร (Ensure Effective CEO and People ทำำ� ให้้ บ รรลุุ เจตนารมณ์์ ต ามหลัักปฏิิ บััติิ ไ ด้้ โดยมีีรายละเอีียด
หลัักการและเหตุุผลคำำ�ชี้้�แจง ดัังต่่อไปนี้้�
Management)
หลัักปฏิิบััติิ 5 ส่่งเสริิมนวััตกรรมและการประกอบธุุรกิิจ
อย่ า งมีความรั บ ผิ ด ชอบ (Nurture Innovation and
Responsible Business)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

หลักการ/แนวปฏิบัติที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมวด ความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
1) ประธานกรรมการของบริิษััทฯควรเป็็นกรรมการ
	อิิสระ

2) กรรมการอิิสระไม่่ควรดำำ�รงตำำ�แหน่่งกรรมการ
	ของบริิษััทฯเกิิน 9 ปีี

3) กรรมการของบริิษััทฯแต่่ละคนควรเข้้าร่่วมประชุุม
อย่่างสม่ำำ��เสมอ
(มากกว่่าร้้อยละ 75 จากการประชุุมทั้้�งหมด)
4) คณะกรรมการมีีกรรมการอิิสระที่่�เป็็นผู้้�หญิิง
อย่่างน้้อย 1 คน
5) 	คณะกรรมการควรพิิจารณาแต่่งตั้้�ง
	คณะกรรมการกำำ�กัับดููแลกิิจการ CG
6) บริิษััทควรจััดให้้มีีโครงการให้้สิิทธิิแก่่ผู้้�บริิหาร
ในการซื้้�อหลัักทรััพย์์ของบริิษััทโดยมีีระยะเวลา
ในการใช้้สิิทธิิมากกว่่า 3 ปีี กำำ�หนดราคาใช้้สิิทธิิ
	ที่่�สููงกว่่าราคาตลาด ณ ช่่วงเวลาที่่�มีีการจััดสรร
	สิิทธิิรวมถึึงไม่่มีีการกระจุุกตััวเกิิน 5%
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คำำ�ชี้้�แจงของบริิษััท
ประธานกรรมการของบริิษััทฯคืือ นางเจริิญศรีี เจริิญกุุล ซึ่่�งเป็็นผู้้�
ร่่วมงานกัับผู้้�ก่่อตั้้�งธุุรกิิจของ บริิษััทฯและเริ่่�มทำำ�งานกัับบริิษััทฯใน
ช่่วงแรก รวมถึึงเป็็นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ จึึงเป็็นผลทำำ�ให้้ขาดคุุณสมบััติิของ
การเป็็นกรรมการอิิสระ ท่่านเป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ ความรู้้�
ความสามารถ เป็็นบุุคคลที่่�กรรมการ, ผู้้�ถืือหุ้้�นและบริิษััทฯ
ให้้ความนัับถืือและเชื่่�อมั่่�นว่่าสามารถควบคุุมดููแลกรรมการทุุกคนให้้
มีีส่่วนร่่วมในการส่่งเสริิมให้้เกิิดวััฒนธรรมองค์์กรที่่�มีีจริิยธรรม
และการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
โดยที่่�กรรมการอิิสระทั้้�ง 4 ท่่าน เป็็นผู้้�มีีประสบการณ์์ ความรู้้�
ความสามารถและมีีความตั้้�งใจและทุ่่�มเทให้้กัับการทำำ�งานอย่่างเต็็ม
ความสามารถในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทฯ โดยที่่�ประชุุมผู้้�ถืือ
หุ้้�นครั้้�งที่่� 41/2563 พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการอิิสระท่่านใหม่่ 1 ท่่าน
เข้้าดำำ�รงตำำ�แหน่่งทดแทนกรรมการอิิสระซึ่่�งดำำ�รงตำำ�แหน่่งเกิิน 9 ปีี
และครบวาระ
ปีี2563 กรรมการของบริิษััทฯมีี 2 ท่่าน ในจำำ�นวน 12 ท่่าน ที่่�เข้้า
ประชุุมต่ำำ��กว่่า 75% ของการประชุุมทั้้�งหมด เนื่่�องจากกรรมการทั้้�ง
2 ท่่าน มีีถิ่่�นพำำ�นัักในต่่างประเทศ ไม่่สะดวกในการเดิินทางมาร่่วม
ประชุุม และเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
บริิษััทฯมีีจำำ�นวนกรรมการเพีียงพอและเหมาะสมอย่่างไรก็็ตาม
ในอนาคตหากบริิษััทฯมีีการสรรหากรรมการอิิสระ บริิษััทฯพร้้อม
และยิินดีี
บริิษััทฯได้้แต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานกำำ�กัับดููแลกิิจการ CG ทำำ�หน้้าที่่�
ทบทวนหลัักการและแนวทางปฏิิบััติิตามหลัักกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และเสนอให้้กรรมการบริิษััทฯ พิิจารณาอนุุมััติิและมอบหมายให้้
ผู้้�เกี่่�ยวข้้องนำำ�ไปปฏิิบััติิ
บริิษััทฯอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาและพิิจารณาตามความเหมาะสม

10. ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวมความรัั บผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คม บ้้ า นควนจงและไปช่่ ว ยสร้้ า งสนามฟุุ ต บอลให้้ ห มู่่�บ้้ า นพรุุ เ มา
ตามลำำ�ดัับ จากนั้้�นได้้จััดทำำ�รายงานเสนอต่่อกรมโรงงานกระทรวง
(CSR)
คณะกรรมการบริิ ษััท ได้้ ป ระกาศ ค่่ า นิิ ย มองค์์ ก ร
วััตถุุประสงค์์ กลยุุ ทธ์์และนโยบายการดำำ�เนิิ นงานเมื่่�อวัันที่่� 30
มิิถุุนายน 2561 โดยนโยบายการดำำ�เนิินงานข้้อที่่� 4 ได้้กำำ�หนดว่่า
“บริิ ษััท ฯบริิ ห ารจััดการสิ่่� ง แวดล้้ อ มที่่� ไ ด้้ ม าตรฐานสากล  และ
มีีความรัับผิิ ด ชอบต่่ อ สัังคมโดยเข้้ า ร่่ ว มกิิ จ กรรมพัั ฒ นาชุุ มชน
ในท้้ อ งถิ่่� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง” รวมทั้้� ง  บริิ ห ารจััดการปัั ญ หาที่่� มีี
นััยสำำ�คัั ญในเชิิ งรุุ ก   และส่่ ง เสริิ ม ให้้ พนัั กงานและผู้้�มีีส่่ ว นร่่ ว ม 
มีีความตระหนัักถึึงผลกระทบต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยการอบรม 
การเรีียนรู้้� และการนำำ�วิิธีีปฎิิบััติที่ิ ่�เป็็นเลิิศมาใช้้
		
10.1.2 การดำำ�เนิินงาน และการจััดทำำ�รายงาน
บริิษััทฯ ได้้เข้้าร่่วมโครงการส่่งเสริิมให้้เป็็น
ผู้้� ป ระกอบการอุุ ต สาหกรรมที่่� สัังคม ยอมรัับอย่่ า งยั่่� งยืืนข อง
กรมโรงงาน กระทรวงอุุตสาหกรรม ( CSR – DIW 2555 ) ในปีี
พศ.2555 ประกาศนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมเมื่่�อวัันที่่� 14
กรกฎาคม 2555 ทบทวนและปรัับปรุุ ง แก้้ ไขใหม่่ เ มื่่� อ วัันที่่� 6
มีีนาคม 2556 และได้้ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�องมาจนถึึงปััจจุุบััน
โดยคณะทำำ�งานพััฒนาโรงงานอุุตสาหกรรมให้้มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมอย่่างมีีส่่วนร่่วม(CSR) ซึ่่�งบริิษััทฯได้้มีีคำำ�สั่่�งแต่่งตั้้� งขึ้้� น
เมื่่�อวัันที่่� 14 กรกฎาคม 2555 และต่่อมาได้้ถืือเป็็นงานประจำำ�
ในหน้้าที่่�ของ งาน CSR ฝ่่ายทรััพยากรมนุุษย์์
ฝ่่ า ยทรััพยากรมนุุ ษ ย์์  ง าน CSR จััดการ
ประชาสััมพัันธ์์และอบรมพนัักงานเกี่่�ยวกัับหลัักการทั้้�ง 8 ด้้านของ 
CSR ทบทวนสถานะเริ่่�มต้้นและดำำ�เนิินการประเมิินผลประโยชน์์
และผลกระทบของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  โดยเน้้นที่่�พนัักงานและ
ชุุมชนโดยรอบ จากนั้้�นได้้จััดทำำ�โครงการปรัับปรุุงโรงอาหารเพื่่�อ
สนองความต้้องการของพนัักงานเป็็นโครงการแรกและทำำ�การ
อบรมพนัักงานในหััวข้้ อ ต่่ า งๆ เช่่ น ด้้ า นการอนุุ รัั กษ์์ พลัังง าน,  
การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม, กฏหมายเกี่่�ยวกัับการจััดการสิ่่�งปฏิิกููล,
โครงการอุุตสาหกรรมสีีเขีียว, การอนุุรัักษ์์พลัังงานในภาคขนส่่ง,
การจััดการสารเคมีีอัันตราย, การอบรมเชิิงปฏิิบััติิการกรณีีสาร
เคมีีรั่่�วไหล, และการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นแก่่พนัักงาน  อย่่าง
ทั่่�วถึึง ในส่่วนของการพััฒนาชุุมชนนั้้�นได้้ทำำ�การสานเสวนากัับ
ชุุ มชน เพื่่� อ สอบถามปัั ญ หาและความต้้ อ งการของชุุ มชน และ
ต่่อมาได้้ส่่งพนัักงานเข้้าไปสอนการใช้้คอมพิิวเตอร์์ให้้กัับชุุมชน

อุุ ต สาหกรรมและได้้ รัั บการรัับรองจากกระทรวงอุุ ต สาหกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2555

ต่่ อ มาในปีี 2556 บริิ ษััท ฯได้้ ดำำ� เนิิ น การ
โครงการความรัับผิิ ด ชอบต่่ อ สัังคมอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและเข้้ า ร่่ ว ม
โครงการองค์์ ก รสร้้ า งสุุ ข  (Happy Work Place) กัับสภา
อุุ ต สาหกรรมจัังหวััดสงขลาร่่ ว มกัับอีีก 22 บริิ ษััท  ในปีี 2557  
และได้้ เ ป็็ นตัั วอย่่ า งที่่� ดีี ในการตั้้� ง กลุ่่�มออมทรััพย์์ จ ดทะเบีียน
ชื่่�อสหกรณ์์ออมทรััพย์์เค.เอส.ทีี จำำ�กััด ณ.วัันที่่� 31ธัันวาคม 2563
มีีสมาชิิ ก 182 คน โดยมีีทุุ น เรืือนหุ้้�นประมาณ 24 ล้้ า นบาท
และได้้รัับการประเมิิน จากกรมส่่งเสริิมสหกรณ์์และผู้้�สอบบััญชีี  
ประจำำ�ปีี 2563 ดัังนี้้�
-  ผลการจััดระดัับมาตรฐานสหกรณ์์ ประจำำ�ปีี
พ.ศ.2563 ได้้คะแนนสููงสุุด  คืือ  ดีีเลิิศ
-  ผลการจััดระดัับชั้้� น สหกรณ์์ ประจำำ�ปีี  
พ.ศ.2563  ได้้คะแนนสููงสุุด  คืือ  ชั้้�น 1
-  ผลการประเมิินชั้้�นคุุณภาพการควบคุุมภาย
ในปีีพ.ศ. 2563 ได้้คะแนนสููงสุุด  คืือ  ดีีมาก

		
10.1.3 การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�มีีผลกระทบต่่อ CSR

ตลอดระยะเวลาการดำำ� เนิิ น การที่่� ผ่่ า นมา
บริิษััทฯไม่่มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ถููกตรวจสอบโดยหน่่วยงานต่่างๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในเรื่่�องการฝ่่าฝืืนกฎหมายในเรื่่�องเกี่่�ยวกัับหลัักการ
ทั้้�ง 8 ข้้อของ CSR แต่่อย่่างใด  
		
10.1.4 CSR after process
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โคโรนา ในปีี  พ .ศ.2563 นั้้� น  บริิ ษััทจึึงมีีกิิ จ กรรมน้้ อ ยลงกว่่ า
ทุุกปีีที่่�ผ่่านมา  
แต่่ ท างบริิ ษััท ฯ ก็็ ไ ด้้ ดำำ� เนิิ น การกิิ จ กรรมตาม
สถานการณ์์ดัังนี้้�
1. มอบผลิิ ตภัั ณฑ์์ กุ้้�ง แช่่ แ ข็็ ง ให้้ แ ก่่ โ รงพยาบาล  
จำำ�น วน 4 แห่่ ง  ได้้ แ ก่่ โรงพยาบาลหาดใหญ่่  
โรงพยาบาลนาหม่่อม โรงพยาบาลสงขลานคริินทร์์  
โรงพยาบาลนาทวีี และคลิินิิกหมอกำำ�พล 1 แห่่ง
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

เพื่่�อเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของโรงพยาบาล
ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�
2. ร่่วมกัับทางราชการในสัังกััดกระทรวงสาธารณสุุข
และกระทรวงแรงงานในการดำำ� เนิิ นกิิ จ กรรม
กำำ�หนดมาตรการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโคโรนา และการให้้ ค วามรู้้�ที่่� ถูู ก ต้้ อ งแก่่
บุุคลากรของบริิษััทฯเพื่่�อให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ
นำำ�ความรู้้�ที่่ถู� ูกต้้องไปเผยแพร่่ต่่อไป
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯจะทำำ�การทบทวนนโยบายความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและจััดประชุุมคณะทำำ�งานเพื่่�อจััดทำำ�แผนงาน กิิจกรรม
และงบประมาณ ในวงเงิินประมาณ 200,000 บาท โดยทุุกปีีจะมุ่่�ง
เน้้นพััฒนาเยาวชนและผู้้�ด้้อยโอกาส ผู้้�พิิการตลอดจนกลุ่่�มวิิสาหกิิจ
ชุุมชนในอำำ�เภอนาหม่่อม รวมทั้้�งดำำ�เนิินกิิจกรรมร่่วมกัับภาครััฐ             
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
และจะขยายพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการในจัังหวััดสงขลาโดยจะร่่วมกัับสภา
อุุตสาหกรรมจัังหวััดสงขลา และส่่วนราชการอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป

10.2 การป้้องกัันการมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการคอร์์รััปชั่่�น

- นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�น
บริิษััทฯได้้ประกาศนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น
ครั้้� ง แรกเมื่่� อ วัันที่่� 26 กุุ ม ภาพัันธ์์ 2558 และต่่ อ มาที่่� ป ระชุุ ม
คณะกรรมการบริิ ษััทครั้้�งที่่� 3/2562 วัันที่่� 14 สิิงหาคม 2562
ได้้ มีีมติิ ท บทวนนโยบายต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ปชั่่� น ต ามที่่�
คณะทำำ�งานโครงการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นเสนอและอนุุมััติิ
ประกาศใช้้ มีีผลวัันที่่� 15 สิิงหาคม 2562 เป็็นต้้นไป
- การดำำ�เนิินงาน ในปีี 2563 มีีดัังต่่อไปนี้้�
1. บริิ ษััท ฯ ได้้ ยื่่� น เรื่่� อ งขอเข้้ า ร่่ ว มการประกาศ
เจตนารมณ์์ แ นวร่่ ว มปฏิิ บััติิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า น
การทุุจริิตและได้้รัับการอนุุมััติิแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 15 สิิงหาคม  2561
2. ได้้มีีประกาศแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานโครงการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นซึ่่�งประกอบด้้วยผู้้�บริิหารระดัับสููงเป็็นหััวหน้้า
คณะทำำ�งาน 
คณะทำำ�ง านฯ ได้้ ทำำ� การประเมิิ นค วามเสี่่� ย ง
การทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�มีีนััยสำำ�คััญ โดยเน้้นกิิจกรรมและการจััดทำำ�
รายการกัับส่่ ว นราชการ(หน่่ ว ยงานของรััฐ)ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งรวม 
3 หน่่วยงานของรััฐ ต่่อจากนั้้�นได้้จััดทำำ�ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
ในกิิ จ กรรมที่่� มีีค วามเสี่่� ย งคอร์์ รัั ปชั่่� น เพื่่� อ ควบคุุ ม และป้้ อ งกััน
การเกิิดการคอร์์รััปชั่่�นทั้้�ง  3  รายการ ดัังนี้้�
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1. ความเสี่่�ยงจากการกระทำำ�ผิิดพระราชบััญญััติิ
การจราจรและการขนส่่ งท างบกเนื่่� อ งจาก
กิิจกรรมการขนส่่งสิินค้้า
2. ความเสี่่� ย งจากการกระทำำ�ผิิ ด กฎหมาย
กรมศุุ ล กากร เนื่่� อ งจากกิิ จ กรรมการเดิิ น
พิิธีีการศุุลกากร
3. ความผิิ ด ตามพระราชบััญญััติิ ก ารบริิ ห าร
แรงงานต่่างด้้าว เนื่่�องจากกิิจกรรมการว่่าจ้้าง
แรงงาน 
3. บริิ ษััท ฯ  ทำำ� การฝึึ ก อบรมและประชาสััมพัันธ์์
โครงการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นให้้แก่่พนัักงานและหน่่วย
งานภายนอกที่่�เกี่่�ยวข้้อง  รวมทั้้�งเปิิดช่่องทางการแจ้้งเบาะแสและ
ข้้อร้้องเรีียนการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นที่่�ปลอดภััยและมีีประสิิทธิิภาพ
4.  บริิ ษััท ฯได้้ กำำ� หนดแนวปฏิิ บััติิ เ กี่่� ย วกัับการ
กำำ�กัั บดูู แ ลและควบคุุ มดูู แ ลเพื่่� อ ป้้ อ งกัันและติิ ด ตามความเสี่่� ย ง
จากการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ปชััน  แนวทางในการติิ ด ตามประเมิิ นผ ล
การปฏิิ บััติิ ต ามนโยบายการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ปชั่่� น ไว้้ ใ น 
คู่่�มืือมาตรการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น  และประธานกรรมการ
ได้้ลงนามอนุุมััติิ เพื่่�อมีีผลประกาศใช้้เริ่่�มวัันที่่� 20 กัันยายน 2562
เป็็ นต้้ น ไป ซึ่่� งมีี รายละเอีียดกระบวนการทำำ�ง านในทุุ ก ขั้้� นต อน 
เพื่่� อ ให้้ ก รรมการ ผู้้� บริิ ห ารและพนัักงานทุุ ก ส่่ ว นทุุ ก ระดัับ ของ
บริิษััทฯได้้ยึึดถืือปฎิิบััติิในแนวทางเดีียวกััน
(คู่่�มืือมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รัั ปชั่่�น เผยแพร่่
ไว้้ในเว็็บไซด์์ของบริิษััท www.kst-hatyai.com)
5. คณะทำำ�ง านฯ  ทำำ� การประเมิิ นตน เองเกี่่� ย วกัับ
มาตรการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น  71 ข้้ อ  ที่่� กำำ� หนดโดยสมาคม
ส่่งเสริิมกรรมการไทย(IOD)
6. บริิ ษััท ฯ  เริ่่� ม ปฏิิ บััติิ ง านต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� น
เต็็มรููปแบบตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน 2562 เป็็นต้้นมา และกำำ�หนด
ให้้ บ ริิ ษััท  เจพีี  ทิิ พ  ออดิิ ท จำำ�กัั ด สำำ�นัั กตรวจสอบภายในเข้้ า
ตรวจสอบหลัักฐานต่่างๆ  
7. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้้ พิิ จารณา
ผลการตรวจสอบภายใน ด้้ า นการต่่ อ ต้้ า นการคอร์์ รัั ปชั่่� นข อง
บริิ ษััท ผู้้�ตรวจสอบภายใน และตรวจทวนสอบการดำำ� เนิิ น การ
ตามที่่� ร ะบุุ ใ นแบบประเมิิ นตน เองแล้้ ว   จึึงลงนามรัับรองแบบ
ประเมิิ นตน เองและนำำ� เสนอประธานกรรมการลงนามอนุุ มััติิ
8. บริิ ษััท ฯ  ส่่ ง แบบประเมิิ นตน เองเพื่่� อ ขอรัับ
การรัับรองโครงการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตค อร์์ รัั ปชั่่� น จากสมาคม
ส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (Thai Institute of Directors
หรืือ IOD) ในวัันที่่� 6 ธัันวาคม 2562 และได้้ รัั บประกาศ
จากคณะกรรมการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�นของภาคเอกชนไทย

ได้้ลงมติิรัับรองฐานะสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชั่่�น วัันที่่� 7  
กุุมภาพัันธ์์ 2563
9.  ในวัันที่่� 14 กุุ ม ภาพัันธ์์ 2563 บริิ ษััท ฯได้้ รัั บ
แจ้้ งมติิ ก ารรัับรองจากคณะกรรมการแนวร่่ ว มปฏิิ บััติิ ข องภาค
เอกชนไทยในการต่่ อต้้ านการทุุ จริิต(CAC)ผ่่ านสมาคมส่่ งเสริิ ม
สถาบัันกรรมการไทย(IOD)  และกำำ�หนดวัันรัับมอบใบประกาศ
ในงานพิิ ธีีม อบมอบประกาศนีียบััตรแก่่ ผู้้�ผ่่ า นกระบวนการ
รัับรอง ในวัันที่่� 18 มีีนาคม 2563 นัับเป็็ น เกีียรติิ แ ละความ
ภาคภููมิิใจของคณะกรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกคน

จะให้้ ความคุ้้�มครองและความเป็็นธรรมกัับผู้้�ร้้องเรีียนทุุกกรณีี
(จรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ (Code of Conduct) และช่่ อ งทาง
การแจ้้งเบาะแส (Whistle blowing) หรืือ ข้้อร้้องเรีียน (เผยแพร่่
ไว้้ในเว็็บไซด์์ของบริิษััท www.kst-hatyai.com)

คณะทำำ�ง านกำำ�กัั บดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี  ได้้ ท บทวนจริิ ย ธรรม
ธุุ ร กิิ จ พร้้ อ มปรัับปรุุ ง ให้้ เ หมาะสมและเสนอประธานกรรมการ
ลงนามอนุุมััติิ จรรยาบรรณทางธุุรกิิจ(Code of Conduct)  เพื่่�อ
มีีผลประกาศใช้้ เริ่่� มวัันที่่� 25กัันยายน 2562 เป็็ นต้้ น ไป ซึ่่� งมีี
รายละเอีียดแนวทางในการปฏิิ บััติิ ง านให้้ ก รรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร  
พนัักงานและบุุ ค ลากรทุุ ก ระดัับของบริิ ษััท ฯ นำำ�ม าใช้้ เ ป็็ น หลััก
ในการปฏิิบััติิงาน  เสมืือนเป็็นวิินััยอย่่างหนึ่่�ง ในเรื่่�องดัังต่่อไปนี้้�
1. จรรยาบรรณทางธุุ ร กิิ จ –1.การปฎิิ บััติิ ต่่ อ ผู้้�มีีส่่ ว น
ได้้เสีีย 2.สิิทธิิมนุุษยชน 3.การปฏิิบััติิด้้านแรงงาน  4.สิ่่�งแวดล้้อม  
5.การดำำ� เนิิ นง านอย่่ า งเป็็ น ธรรม 6.ผู้้� บ ริิ โ ภค 7.การมีีส่่ ว นร่่ ว ม
และพััฒนาชุุมชน
2. จรรยาบรรณของผู้้�บริิหาร
3. จรรยาบรรณของพนัักงาน
4. จรรยาบรรณต่่ อ ผู้้�ขายผู้้� ซื้้� อ และผู้้�รัับจ้้ า งจััดการ
วััตถุุดิิบ
5. จรรยาบรรณต่่อผู้้�รัับเหมา/ผู้้�รัับจ้้าง
6. จรรยาบรรณต่่อผู้้�ขายวััสดุุอุุปกรณ์์และเคมีีภััณฑ์์

ในรายละเอีียดการดำำ� เนิิ น การ บริิ ษััทกำำ� หนดนโยบาย
รัักษาความปลอดภััยตามมาตรฐาน AEO ซึ่่�งระบุุแนวทางในการ
ปฏิิ บััติิ ง านและธำำ� รงไว้้ ซึ่่� ง ระบบการรัักษาความปลอดภััยขอ
งผู้้�ส่่ ง ออกระดัับมาตรฐาน AEO (Authorized Economic
Operator) ที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยองค์์การศุุลกากรโลก WCO(World
Customs Organization) เพื่่�อป้้องกัันการคุุกคามและการก่่อ
การร้้าย  ในการจััดส่่งสิินค้้า และเพื่่�อป้้องกัันมิิให้้มีีการปลอมปน 
สิ่่�งผิิดกฎหมาย ยาเสพติิด วััตถุุระเบิิด วััตถุุชีีวภาพ  และเชื้้�อโรค  
ปะปนไปกัับผลิิตภััณฑ์์สำำ�เร็็จรููป ที่่�มีีการส่่งออกไปยัังต่่างประเทศ

10.4	การดำำ�เนิินการตามนโยบายรัักษาความปลอดภััย
ตามมาตรฐาน AEO

ด้้วยบริิษััท และบริิษััทย่่อย ได้้รัับอนุุมััติิสถานภาพเป็็น
ผู้้�ประกอบการผู้้�นำำ�เข้้า ผู้้�ส่่งออกระดัับมาตรฐานเออีีโอ จากกรม
10.3 แนวทางการส่่ ง เสริิ ม ให้้เกิิ ด การปฏิิ บัั ติิ ต าม ศุุลกากร (AEO Reference) ลำำ�ดัับที่่� IF150  ตั้้�งแต่่ วัันที่่� 15
จริิยธรรมธุุรกิิจ
ตุุลาคม 2563 และครบกำำ�หนด 3 ปีี ในวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2566    

พร้้ อ มทั้้� ง บริิ ษััท ฯส่่ ง เสริิ ม ให้้ มีี การปฏิิ บััติิ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง  
เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม ตลอดจน
นำำ�ไปสู่่�การเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร  
บริิษััทจััดให้้มีีการปฐมนิิเทศและอบรมให้้ความรู้้� ตลอดจน
ติิดตามการปฎิิบััติิ โดยกำำ�หนดช่่องทางการ แจ้้งเบาะแส (Whistle
blowing) ร้้ อ งเรีียน และรัับฟัั งค วามคิิ ด เห็็ น สำำ� หรัับบุุ คค ล
ภานนอกและพนัักงาน สามารถแจ้้ ง เบาะแสและการข้้ อ ร้้ อ ง
เรีียนการกระทำำ�การผิิดจรรยาบรรณ เป็็นช่่องทางที่่�เข้้าถึึงง่่าย
และเก็็ บ ความลัับของผู้้�ร้้ อ งเรีียนอย่่ า งเคร่่ งครัั ด โดยบริิ ษััท ฯ

มีีรายละเอีียดแนวทางปฎิิบััติิ ดัังนี้้�
1. ให้้ความสำำ�คััญกัับการตรวจสอบ การทวนสอบสิินค้้า
ตู้้�คอนเทนเนอร์์ แ ละรถลาก ให้้ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภััย เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้มีีวััตถุุแปลกปลอมจากการก่่อการร้้าย  
ผ่่านเข้้ามาตลอดการส่่งมอบจนถึึงมืือลููกค้้าและต้้องใช้้ซีีลล็็อกตู้้�
ที่่� มีีค วามปลอดภััยสูู ง เป็็ น ไปตามมาตรฐาน ISOPAS 17712
ในการส่่งออกสิินค้้า
2. จััดระบบการรัักษาความปลอดภััยที่่�เข้้มงวด ด้้วยการ
ตรวจตรา ตรวจสอบ พนัักงาน ลููกค้้า ผู้้�รัับเหมา ผู้้�ขาย ผู้้�มาติิดต่่อ
ตลอดจนยานพาหนะทุุกชนิิด ที่่�จะได้้รัับอนุุญาตเข้้า-ออกบริิษััท  
และให้้รวมถึึงพื้้�นที่่�ควบคุุม คืือ พื้้�นที่่�จััดเก็็บสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป พื้้�นที่่�
ขึ้้�นตู้้�สิินค้้า ผู้้�ที่่�จะเข้้าออกจะต้้องเป็็นผู้้�ที่่�ได้้รัับอนุุญาตเท่่านั้้�น โดย
ให้้ทุุกคนถืือปฏิิบััติิตามกฎการรัักษาความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด
3. กำำ� หนดให้้ มีีน โยบายความปลอดภััยของระบบ
สารสนเทศ เพื่่� อ ควบคุุ มสิิทธิิ ก ารเข้้ า ถึึงข้้ อ มูู ล การป้้ อ งกัันการ
ปลอมแปลง ข้้ อ มูู ล ทางธุุ ร กิิ จ   การปกป้้ อ งการบุุ ก รุุ ก ระบบ
สารสนเทศ และมีีระบบอััตโนมััติิ ใ นการกำำ� หนดให้้ มีี การ
เปลี่่�ยนแปลงรหััสผ่่านตามความถี่่�ที่่�เหมาะสม ตลอดจนกำำ�หนด
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

มาตรการลงโทษกรณีีมีีการฝ่่ า ฝืืน หรืือละเมิิ ด สิิ ทธิ์์� ให้้ เ ป็็ น
ไปตามนโยบายสารสนเทศที่่ กำ
� ำ�หนดไว้้
4. คำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยในด้้านออกแบบ การก่่อสร้้าง
อาคาร รอบรั้้� ว โรงงาน การติิ ด ตั้้� ง แสงสว่่ า ง กล้้ อ งวงจรปิิ ด  ที่่�
ต้้องสามารถป้้องกัันการบุุกรุุก การลัักลอบกระทำำ�ความผิิด การ
โจรกรรม และการก่่อการร้้าย ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเพีียงพอ
5. ให้้ความรู้้� ความตระหนัักในการป้้องกัันการก่่อการร้้าย
กัับพนัักงานทุุกระดัับ เพื่่�อให้้พนัักงาน ได้้เข้้าใจและร่่วมเฝ้้าระวััง
การคุุกคาม  และการก่่อการร้้ายต่่อสิินค้้า
6. บริิหารจััดการคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจในระบบการขนส่่งและ
ส่่งออกสิินค้้า ให้้มีีการปฏิิบััติิตามระบบการรัักษาความปลอดภััย
ตามความปลอดภััยที่่�กำำ�หนดขึ้้�นโดยองค์์การศุุลกากรโลก(WCO)  

11 การควบคุุมภายในและการบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
11.1	การควบคุุมภายใน
- บริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดนโยบายและทิิศทางดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ชััดเจน สามารถวััดผลได้้เป็็นรููปธรรม เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการปฏิิบััติงิ านและดููแลกิิจการให้้เป็็นไปตามเป้้าหมาย
- บริิ ษััท ได้้ มีี การกำำ� หนดโครงสร้้ า งผู้้� บ ริิ ห ารที่่� เ อื้้� อ ต่่ อ การดำำ� เนิิ นง านอย่่ า งมีีประสิิ ทธิิ ภ าพและโปร่่ ง ใส โดยได้้
กำำ�หนดให้้มีีตำำ�แหน่่งกรรมการอิิสระ 4 ท่่าน ซึ่่�งคิิดเป็็นร้้อยละ 33 ของกรรมการทั้้�งหมด โดยกรรมการอิิสระ
แต่่ ล ะท่่ า นเป็็ น ผู้้�มากประสบการณ์์ แ ละมีีความเชี่่� ย วชาญในวิิ ช าชีีพแตกต่่ า งกััน เพื่่� อ ถ่่ ว งดุุ ล อำำ�น าจและช่่ ว ย
พิิจารณากลั่่�นกรองให้้บริิษััทสามารถดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้อย่่างราบรื่่น�
- บริิษััทได้้มีีการสอบทานงบการเงิิน การควบคุุมและตรวจสอบภายในและสอบทานการเปิิดเผยข้้อมููลของรายการ
ที่่�อาจมีีข้้อขััดแย้้งทางผลประโยชน์์เพื่่�อความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยในปีี 2562 คณะกรรมการของ
บริิษััทได้้ประเมิินความเพีียงพอของระบบควบคุุมภายในตามแบบประเมิินของสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับ
หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ คณะกรรมการบริิษััทมีีความเห็็นว่่าบริิษััทและบริิษััทย่่อย มีีระบบการควบคุุม
ภายในที่่�เหมาะสมและสามารถป้้องกัันความเสีียหายของทรััพย์์สิินบริิษััทที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการที่่�ผู้้�บริิหารนำำ�ไปใช้้
โดยมิิ ช อบหรืือไม่่ มีีอำำ�น าจเพีียงพอและบริิ ษััท ได้้ แ นบสำำ�น าความเห็็ นค ณะกรรมการตรวจสอบของบริิ ษััท
เกี่่�ยวกัับความเพีียงพอและการปฏิิบััติิตามระบบการควบคุุมภายในมาด้้วย (โปรดดููรายงานหน้้าถััดไป)
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กำำ�หนดให้้ฝ่่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรง
คณะกรรมการบริิษััทได้้มีีการกำำ�หนดและประเมิินความ ต่่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้้ รัั บการประเมิิ นผ ลงาน
เสี่่� ย งของกิิ จ การ โดยมีีการกำำ� หนดมาตรการป้้ อ งกััน ควบคุุ ม  จากคณะกรรมการตรวจสอบด้้วย
และจััดการความเสี่่� ย ง ที่่� มีีผ ลต่่ อ การดำำ� เนิิ นง านในแต่่ ล ะวงจร
ธุุ ร กิิ จ ที่่� สำำ�คัั ญ ข อ ง บ ริิ ษััท ฯ แ ล ะ บ ริิ ษััทย่่ อ ย  น อ ก จ า ก นี้้� 11.4 	หััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริิ ษััทยััง สนัับสนุุ นและส่่ งเสริิ มให้้ ผู้้� บ ริิ ห ารและ
ในการประชุุ มค ณะกรรมการตรวจสอบเมื่่� อ วัันที่่� 17
พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คัั ญของการบริิ ห ารความเสี่่� ย งที่่� กุุมภาพัันธ์์  2558 ครั้้�งที่่� 1/2558 ได้้แต่่งตั้้�ง บริิษััท  เจพีี ทิิพ  ออดิิท 
อาจกระทบต่่อการบรรลุุเป้้าหมายทางธุุรกิิจ โดยกำำ�กัับดููแลให้้มีี จำำ�กััด  ให้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ ตั้้�งแต่่วัันที่่�  
การปฏิิบััติิตามกฏหมายและข้้อกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
1 มกราคม 2558 ซึ่่�งบริิษััท เจพีี ทิิพ  ออดิิท จำำ�กััด ได้้มอบหมาย
ให้้ นายทนงศัักดิ์์�  ประดิิษฐาน ตำำ�แหน่่งกรรมการผู้้�จััดการเป็็นผู้้�รัับ
ผิิดชอบหลัักในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจสอบภายในของบริิษััทฯ
11.3 ระบบการควบคุุมการตรวจสอบภายใน
บริิษััทฯได้้ให้้ความสำำ�คััญต่่อระบบควบคุุมภายในทั้้�งใน คณะกรรมการตรวจสอบได้้พิิจารณาคุุณสมบััติิของ บริิษััท เจพีี ทิิพ 
ระดัับบริิหาร และระดัับปฏิิบััติิงานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จึึงได้้กำำ�หนด ออดิิท จำำ�กััด และนายทนงศัักดิ์์� ประดิิษฐาน แล้้วเห็็นว่่ามีีความ
ภาระหน้้ า ที่่�  อำำ�น าจการดำำ� เนิิ น การของผู้้� ป ฏิิ บััติิ ง าน ผู้้� บ ริิ ห าร เหมาะสมเพีียงพอกัับการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ดัังกล่่าว  เนื่่�องจากมีีความ
ไว้้ เ ป็็ น ลายลัักษณ์์ อัั กษรอย่่ า งชััดเจน มีีการควบคุุ มดูู แ ลการใช้้ เป็็นอิิสระ และมีีประสบการณ์์ในการปฏิิบััติิงานด้้านการตรวจ
ทรััพย์์สิินของบริิษััทฯ บริิษััทฯมีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่� สอบภายใน ในธุุรกิิจและอุุตสาหกรรมมาเป็็นเวลานาน และได้้ผ่่าน
ตรวจสอบเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิบััติิงานหลัักและกิิจกรรมทางการ การอบรมในหลัักสููตรเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิงานตรวจสอบภายใน 
เงิินสำำ�คััญของบริิษััทฯ ได้้ดำำ�เนิินการตามแนวทางที่่�กำำ�หนดและ
ทั้้� งนี้้� ก ารพิิ จ ารณาและอนุุ มััติิ แต่่ งตั้้� ง ถ อดถอน ผู้้�ดำำ�รง
มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงตรวจสอบการปฏิิบััติิตามกฎหมายและ
ข้้ อ กำำ� หนดที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ งกัับบริิ ษััท ฯ (Compliance Control) ตำำ� แหน่่ งหัั วหน้้ า หน่่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริิ ษััท ได้้ รัั บ
และเพื่่�อให้้หน่่วยงานตรวจสอบภายในมีีความเป็็นอิิสระ สามารถ ความเห็็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำำ�หน้้าที่่�ตรวจสอบและถ่่วงดุุลได้้อย่่างเต็็มที่่� คณะกรรมการจึึง

11.2 	การบริิหารความเสี่่�ยง

12. บุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วมและรายการระหว่่างกััน
12.1 รายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลที่่�มีีผลประโยชน์์ร่่วมกััน
บริิษััทฯ มีีรายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทย่่อย บริิษััทร่่วม 
กรรมการและผู้้�บริิหาร ที่่�มีีนััยสำำ�คััญน้้อยมาก ส่่วนที่่�มิิได้้เปิิดเผย
รายละเอีียดไว้้ ใ นหมายเหตุุ ป ระกอบงบการเงิิ นดัังที่่� ก ล่่ า ว
ต่่ อ ไปแล้้ ว  นอกเหนืือจากนี้้� บ ริิ ษััท ฯ ไม่่ มีีผ ลประโยชน์์ ร่่ ว ม
และรายการระหว่่างกัันกัับบุุ คคลอื่่� นๆ ที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้ ง
ทางผลประโยชน์์ได้้

บุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันได้้แก่่บุุคคลหรืือกิิจการ
ต่่ า งๆ ที่่� มีีค วามเกี่่� ย วข้้ อ งกัับกลุ่่�มบริิ ษััท และบริิ ษััท ฯ โดยการ
เป็็ น ผู้้� ถืื อ หุ้้�นหรืือมีีผู้้� ถืื อ หุ้้�นร่่ ว มกัันหรืือมีีกรรมการร่่ ว มกััน 
รายการที่่�มีีขึ้้�นกัับบุุคคลหรืือกิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัันได้้กำำ�หนดขึ้้�น
โดยใช้้ ร าคาตลาดหรืือในราคาที่่� ต กลงกัันตามสััญญาโดยจะ
ยึึดราคาเดีียวกััน กัับการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
รายละเอีียดความสััมพัันธ์์ ที่่�กลุ่่�มบริิ ษััทมีีกัั บบุุ คคลหรืือ
กิิจการที่่�เกี่่�ยวข้้องกััน ซึ่่�งมีีการควบคุุมหรืือเป็็นกิิจการที่่�บริิษััทฯ
ควบคุุ ม  หรืือเป็็ นบุุ คค ลหรืือกิิ จ การที่่� มีี รายการบััญชีีกัับกลุ่่�ม
บริิษััท มีีดัังนี้้�
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ชื่อบริษัท

Kiang Huat Seagull Trading Frozen Food
Sdn.Bhd.

ประเทศ
ที่ตั้ง/
สัญชาติ
มาเลเซีีย

ลักษณะความสัมพันธ์

เป็็นบริิษััทร่่วม บริิษััทฯ ถืือหุ้้�นร้้อยละ 40

12.2	นโยบายการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
บริิษััท  ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่  จำำ�กััด (มหาชน) ประกอบกิิจการผลิิตอาหารทะเลแช่่แข็็ง ตั้้�งอยู่่� เลขที่่� 4/2 หมู่่�ที่่� 3 ถนน
สายเอเชีีย  43  ตำำ�บลนาหม่่อม อำำ�เภอนาหม่่อม จัังหวััดสงขลา เป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย บริิษััทฯให้้
ความสำำ�คััญต่่อการการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์  ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้เกิิดความโปร่่งใส  ความ
เป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายโดยเท่่าเทีียมกัันและเพื่่�อประโยชน์์สููงสุุดต่่อบริิษััทฯ จึึงได้้กำำ�หนดนโยบายการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันขึ้้�น  

นิิยามที่่�เกี่่�ยวข้้อง
“รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน” หมายถึึง การทำำ�รายการระหว่่างบริิษััทจดทะเบีียนหรืือบริิษััทย่่อยกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันของบริิษััท
จดทะเบีียน  
“บุุ ค คลที่่� เ กี่่� ย วโยงกัั น ” หมายถึึง  บุุ คค ลที่่� อ าจทำำ� ให้้ ก รรมการหรืือผู้้� บ ริิ ห ารของบริิ ษััท จดทะเบีียน มีีความขััดแย้้ งท าง
ผลประโยชน์์ ใ นการตััดสิิ น ใจดำำ� เนิิ นง านว่่ า จะคำำ�นึึงถึึง ประโยชน์์ ข องบุุ คค ลนั้้� น  หรืือประโยชน์์ สูู งสุุ งข องบริิ ษััท เป็็ นสำำ�คัั ญ
บุุคคลดัังกล่่าวได้้แก่่
1. กรรมการ ผู้้�บริิหาร ผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมของบริิษััทจดทะเบีียน ผู้้�ที่่�จะได้้รัับการเสนอให้้เป็็นกรรมการ
หรืือผู้้�บริิหารหรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม รวมทั้้�งผู้้�เกี่่�ยวข้้องและญาติิสนิิทของบุุคคลดัังกล่่าว
2. นิิติิบุุคคลใดๆ ที่่�มีีผู้้�ถืือหุ้้�นรายใหญ่่ หรืือผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุมเป็็นบุุคคลตาม(1)
3. บุุคคลใดๆ ที่่�พฤติิการณ์์บ่งชี้้
่ �ได้้ว่่าเป็็นผู้้�กระทำำ�การแทนหรืืออยู่่�ภายใต้้อิิทธิิพลของ(1)  และ(2)
4. กรรมการของนิิติบุิ ุคคลที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการบริิษััท
5. คู่่�สมรส บุุตร หรืือ บุุตรบุุญธรรมที่่ยััง
� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของกรรมการตาม(4)
6. นิิติิบุุคคลที่่�บุคค
ุ ลตาม (4) หรืือ (5) มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ
7. บุุคคลใดที่่�กระทำำ�การด้้วยความเข้้าใจหรืือความตกลงว่่าหากบริิษััททำำ�ธุุรกรรมที่่�ให้้ประโยชน์์ทางการเงิินแก่่บุุคคลดัังกล่่าว
บุุคคลดัังต่่อไปนี้้�จะได้้รัับประโยชน์์ทางการเงิินด้้วย
7.1 กรรมการของบริิษััท
7.2 ผู้้�บริิหารของบริิษััท
7.3 บุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการบริิษััท
7.4 กรรมการของบุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการบริิษััท
7.5 คู่่�สมรส บุุตร หรืือ บุุตรบุุญธรรมที่่ยััง
� ไม่่บรรลุุนิิติิภาวะของบุุคคลตาม 7.1  ถึึง 7.4
ผู้้�บริิหาร  หมายถึึง ผู้้�จััดการ หรืือผู้้�ดำำ�รงตำำ�แหน่่งระดัับบริิหาร 4 รายแรกต่่อจากผู้้�จััดการลงมาและผู้้�มีีตำำ�แหน่่งเทีียบเท่่า
รายการที่่� 4 ทุุกราย รวมถึึงตำำ�แหน่่งในสายงานบััญชีีหรืือการเงิินที่่�เป็็นระดัับผู้้�จััดการฝ่่ายขึ้้�นไปหรืือเทีียบเท่่า
ผู้้� ถืื อ หุ้้� น รายใหญ่่ หมายถึึง ผู้้� ถืื อ หุ้้�นทั้้� งท างตรงหรืือทางอ้้ อ มในนิิ ติิ บุุ คค ลใดเกิิ น กว่่ า ร้้ อ ยละ 10 ของจำำ�น วนหุ้้�นที่่� มีีสิิ ทธิิ
ออกเสีียงของนิิติบุิ ุคคลนั้้�น โดยนัับรวมการถืือหุ้้�นของผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้วย
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ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง หมายถึึง ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องของบุุคคลเกี่่�ยวโยง คืืนบุุคคลหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนตามมาตรา 258(1)-(7) ของ พรบ.หลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ พ.ศ.2535 ฉบัับเดิิม ได้้แก่่
(1) คู่่�สมรส
(2) บุุตรที่่�ยัังไม่่บรรลุุนิิติิภาวะ
(3) ห้้างหุ้้�นส่่วนสามััญที่่�บุุคคลดัังกล่่าว รวมถึึง (1) หรืือ (2) เป็็นหุ้้�นส่่วน
(4) ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กััดที่่�บุุคคลดัังกล่่าว รวมถึึง (1) หรืือ (2)  เป็็นหุ้้�นส่่วนไม่่จำำ�กััดความรัับผิิด หรืือจำำ�กััดความรัับผิิด
รวมกัันเกิินกว่่า  30%
(5) บริิษััทจำำ�กััด  หรืือบริิษััทมหาชนที่่�บุคค
ุ ลดัังกล่่าว รวมถึึง (1) หรืือ (2) หรืือ (3)  หรืือ (4) ถือื หุ้้�นรวมกัันเกิินกว่่า 30%
(6) บริิษััทจำำ�กััด หรืือบริิษััทมหาชนที่่�บุุคคลดัังกล่่าว รวมถึึง (1) หรืือ (2) หรืือ (3) หรืือ (4) หรืือ (5)  ถืือหุ้้�นรวมกััน
เกิินกว่่า 30%
(7) นิิติิบุุคคลตามมาตรา 246 และ 247 (ตาม พรบ.หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์) ที่่�มีีอำำ�นาจจััดการในฐานะ
เป็็นผู้้�แทนของนิิติิบุคค
ุ ล
ผู้้�มีีอำำ�นาจควบคุุม หมายถึึง บุุคคลที่่�มีีอำำ�นาจควบคุุมกิิจการ กล่่าวคืือ
• ถืือหุ้้�นที่่�มีีสิิทธิิออกเสีียงในนิิติิบุุคคลหนึ่่�งเกิินกว่่าร้้อยละ 50 ของจำำ�นวนสิิทธิิออกเสีียงทั้้�งหมดของนิิติิบุุคคลนั้้�น
• ควบคุุมคะแนนเสีียงส่่วนใหญ่่ในที่่ป� ระชุุมผู้้�ถือื หุ้้�นของนิิติบุิ คค
ุ ลหนึ่่ง� ไม่่ว่า่ โดยตรงหรืืออ้้อม  หรืือไม่่ว่า่ เพราะเหตุุอื่น่� ใด
• ควบคุุมการแต่่งตั้้�งหรืือถอดถอนกรรมการตั้้�งแต่่กึ่่�งหนึ่่�งของกรรมการทั้้�งหมดไม่่ว่่าโดยตรงหรืืออ้้อม
ญาตสนิิท  หมายถึึง  บุุคคลที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางสายโลหิิต  หรืือโดยการจดทะเบีียนตามกฎหมายได้้แก่่
(1) คู่่�สมรส
(2) บิิดา  มารดา
(3) พี่่�น้้อง
(4)  บุุตร และคู่่�สมรสของบุุตร

ประเภทของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันแบ่่งออกเป็็น 5 ประเภท ดัังนี้้�
1. รายการธุุรกิิจปกติิ   เป็็นรายการทางการค้้าที่่�บริิษััทจดทะเบีียนหรืือบริิษััทย่่อยทำำ�เป็็นปกติิ  เพื่่�อการประกอบธุุรกิิจที่่มีี� เงื่่�อนไข
การค้้าทั่่�วไป เช่่น การขายสิินค้้า ซื้้�อวััตถุุดิิบ ให้้บริิการ เป็็นต้้น
2. รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ เป็็นรายการที่่�ทำำ�เพื่่�อสนัับสนุุนรายการธุุรกิิจปกติิที่่�มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป เช่่น การว่่าจ้้างขน
ส่่งสิินค้้า การว่่าจ้้างทำำ�โฆษณา สััญญาว่่าจ้้างบริิหาร เป็็นต้้น
3. รายการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เกิิน 3 ปีี เป็็นรายการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�มีีอายุุสััญญาไม่่เกิิน3 ปีี  
และไม่่สามารถแสดงได้้ว่่ามีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป  เช่่น การเช่่าอาคารเพื่่�อเป็็นสำำ�นัักงาน เช่่าอาคารหรืือที่่�ดิินเพื่่�อเป็็น
คลัังสิินค้้า
4. รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์หรืือบริิการ เป็็นรายการได้้มาหรืือจำำ�หน่่ายไปซึ่่�งสิินทรััพย์์ สิิทธิิ การให้้หรืือรัับบริิการ เช่่น การซื้้�อ
เครื่่�องจัักร ซื้้�อเงิินลงทุุน ขายอาคาร ขายสิิทธิิการเช่่า ที่่�ดิิน การให้้สััมปทาน
5. รายการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน การให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน เช่่น การกู้้�ยืืมเงิิน ค้ำำ��ประกััน 
การจ่่ า ยค่่ า ธรรมเนีียมจากการใช้้ ว งเงิิ นสิิ น เชื่่� อ ของบุุ คค ลที่่� เ กี่่� ย วโยง  การจ่่ า ยค่่ า ธรรมเนีียมให้้ กัั บบุุ คค ลที่่� เ กี่่� ย วโยง
ที่่�ค้ำำ��ประกัันการกู้้�ยืืม
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
บริิษััทฯตระหนัักถึึงความสำำ�คััญต่่อการพิิจารณารายการต่่างๆ อย่่างโปร่่งใสและเป็็นธรรม โดยคำำ�นึึงผลประโยชน์์ต่่อบริิษััทฯ
เป็็นสำำ�คััญ ดัังนั้้�นจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการป้้องกัันรายการที่่�อาจเป็็นความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ สำำ�หรัับรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
โดยมีีหลัักเกณฑ์์การป้้องกัันความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ ไว้้ดัังต่่อไปนี้้�
1. กรรมการบริิษััทฯ และผู้้�บริิหารต้้องแจ้้งให้้บริิษััทฯทราบถึึงความสััมพัันธ์์ หรืือรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันในกิิจการที่่�อาจ
ก่่อให้้เกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์
2. หลีีกเลี่่� ย งการทำำ� รายการที่่� เ กี่่� ย วโยงกัันกัับกรรมการ ผู้้� บ ริิ ห าร หรืือบุุ คค ลที่่� มีีค วามเกี่่� ย วข้้ อ ง ที่่� อ าจก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ความ
ขััดแย้้งทางผลประโยชน์์กัับบริิษััทฯ ในกรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�รายการนั้้�น ให้้มีีการนำำ�เสนอรายการเกี่่�ยวโยงกััน  
ต่่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่่�อพิิจารณาให้้ความเห็็นก่่อนเสนอขออนุุมััติิต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ และ/หรืือที่่�ประชุุม
ผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ (แล้้วแต่่กรณีี)ตามหลัักเกณฑ์์การทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกััน ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน 
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ กำำ�หนด และตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
3. กรรมการ ผู้้�บริิหารและพนัักงานบริิษััทฯ ต้้องปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับของบริิษััทฯ และจริิยธรรมธุุรกิิจของบริิษััทฯซึ่่�งถืือ
เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ต้้องยึึดถืือปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อให้้บริิษััทฯเป็็นที่่�เชื่่�อถืือ และไว้้วางใจของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่าย  
และจััดให้้มีีการเผยแพร่่ข้้อมููลความเข้้าใจในการถือื ปฏิิบััติิของพนัักงานทั่่�วทั้้�งบริิษััทฯ

หลัักการในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดหลัักการในการเข้้าทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน เพื่่�อมุ่่�งให้้เกิิดความโปร่่งใสและเป็็นธรรมต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกราย
โดยเท่่าเทีียมกััน  โดยมีีหลััการดัังนี้้�
1. เป็็นรายการที่่�ผ่่านกระบวนการอนุุมััติิที่่�โปร่่งใสโดยกรรมการและผู้้�บริิหารด้้วยความรัับผิิดชอบระมััดระวััง และซื่่�อสััตย์์สุุจริิต
โดยผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียไม่่มีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจ
2. เป็็นรายการที่่�กระทำำ�โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของบริิษััทฯ  เสมืือนการทำำ�รายการกัับบุุคคลภายนอก
3. มีีระบบการติิดตามและตรวจสอบที่่ทำ� ำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่าการทำำ�รายการเป็็นไปตามขั้้�นตอนที่่�ถููกต้้อง
4. มีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างครบถ้้วน  ถููกต้้อง  โปร่่งใส  ในเวลาที่่�เหมาะสม

การพิิจารณาอนุุมััติิการทำำ�รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน
1. บริิษััทฯกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณาขนาดของรายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน ดัังนี้้� (ตามประกาศของคณะกรรมการกำำ�กัับ
ตลาดทุุนฯ)
		1.1 ประเภทรายการธุุรกิิจปกติิ / รายการสนัับสนุุนการค้้าปกติิ / การเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ระยะสั้้�น และรายการ
			 เกี่่�ยวกัับทรััพย์์สิินหรืือบริิการ
		
■
ระดัับที่่� 1 รายการขนาดเล็็ก คืือ รายการที่่�มีีมููลค่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 1 ล้้านบาท หรืือ น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ
ร้้อยละ 0.03 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า
■
ระดัับที่่�  2  รายการขนาดกลาง  คืือ รายการที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่า 1 ล้้านบาท แต่่น้้อยกว่่า 20 ล้้านบาท หรืือ มากกว่่า
		
ร้้อยละ 0.03 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ แต่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิ
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■
ระดัับที่่� 3 รายการขนาดใหญ่่  คืือ รายการที่่� มีี มูู ลค่่ ามากกว่่ าหรืือเท่่ ากัับ 20 ล้้ านบาท หรืือ มากกว่่ าร้้ อยละ 3  
ของสิินทรััพย์์ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะสููงกว่่า
		
1.2 ประเภทรายการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน
■
ระดัับที่่� 1 รายการขนาดกลาง คืือ รายการที่่�มีีมููลค่่าน้้อยกว่่าหรืือเท่่า 100 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์
		
ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิแล้้วแต่่จำ�น
ำ วนใดจะต่ำำ��กว่่า
		
■
ระดัับที่่� 2 รายการขนาดใหญ่่ คืือ รายการที่่�มีีมููลค่่ามากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 100 ล้้านบาท หรืือ ร้้อยละ 3 ของสิินทรััพย์์
ที่่�มีีตััวตนสุุทธิิแล้้วแต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า
2. บริิษััทฯกำำ�หนดการอนุุมััติิตามขนาดรายการเกี่่�ยวโยงกััน โดยรายการแต่่ละประเภทต้้องดำำ�เนิินการ ดัังนี้้�
ประเภทรายการ

1. รายการธุุรกิิจปกติิ/
2. รายการสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิ
- เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป
- ไม่่มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

ขนาดเล็ก

ฝ่่ายจััดการ
ฝ่่ายจััดการ

4. รายการเกี่่�ยวกัับสิินทรััพย์์ หรืือบริิการ

ฝ่่ายจััดการ

- ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิิน แก่่บุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยง หรืือบริิษััทที่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยง
ถืือหุ้้�นมากกว่่าบจ.ถืือ
- ให้้ความช่่วยเหลืือทางการเงิินแก่่บริิษััท
ที่่�บริิษััทจดทะเบีียนถืือหุ้้�นมากกว่่าบุุคคล
ที่่�เกี่่�ยวโยง
- รัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน

ขนาดใหญ่

คณะกรรมการบริิษััทอนุุมััติิหลัักการโดยกำำ�หนดกรอบให้้ฝ่่ายจััดการดำำ�เนิินการ

3. รายการเช่่าหรืือให้้เช่่าอสัังหาริิมทรััพย์์ไม่่เกิิน 
3 ปีี และไม่่มีีเงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป

5. รายการให้้หรืือรัับความช่่วยเหลืือทางการเงิิน

อ�ำนาจการด�ำเนินการ
ขนาดกลาง

คณะกรรมการ
บริิษััท(น้้อยกว่่า 100
ล้้าน หรืือ 3%NTA แล้้ว
แต่่จำำ�นวนใดจะต่ำำ��กว่่า)
ฝ่่ายจััดการ
ฝ่่ายจััดการ

คณะกรรมการบริิษััท 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลท.
ฝ่่ายจััดการ และเปิิดเผย
ข้้อมููลต่่อ ตลท.
คณะกรรมการบริิษััท 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลท.
-

คณะกรรมการบริิษััท 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลท.
คณะกรรมการบริิษััท 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลท.

ผู้้�ถืือหุ้้�น
คณะกรรมการบริิษััท 
และเปิิดเผยข้้อมููลต่่อ
ตลท.
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�น
(มากกว่่า 100 ล้้านบาท 
หรืือ 3%NTA แล้้วแต่่
จำำ�นวนใดจะ
ต่ำำ��กว่่า)
ผู้้�ถืือหุ้้�น
ผู้้�ถืือหุ้้�น
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

3. บริิษััทฯกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การพิิจารณารายการธุุรกิิจปกติิ และมีีเงื่่�อนไขทั่่�วไป ดัังนี้้�
■
รายการธุุ ร กิิ จ ปกติิ หมายความว่่ า รายการทางการค้้ า ที่่� บ ริิ ษััท จดทะเบีียนหรืือบริิ ษััทย่่ อ ยกระทำำ� เป็็ น ปกติิ เ พื่่� อ
		
ประกอบกิิจการ ได้้แก่่ การขายสิินค้้า การซื้้�อวััตถุุดิิบ การให้้บริิการ รวมถึึงรายการทางการค้้าของสถาบัันการเงิิน
ส่่วนที่่�ได้้รัับอนุุญาตจากหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลเป็็นการทั่่�วไป รายการประเภทนี้้�เป็็นรายการที่่�บริิษััทต้้องดำำ�เนิินการเพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจ ถ้้าบริิษััทฯทำำ�รายการดัังกล่่าวกัับบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกััน บริิษััทฯก็็ต้้องกระทำำ�รายการแบบเดีียวกัันกัับ
บุุคคลอื่่�นอยู่่�แล้้ว  
		
■
เงื่่�อนไขการค้้าทั่่�วไป หมายความว่่า เงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีีราคาและเงื่่�อนไขที่่�เป็็นธรรม และไม่่ก่่อให้้เกิิดการถ่่ายเท
ผลประโยชน์์ ซึ่่�งรวมถึึงเงื่่�อนไขการค้้าที่่�มีีราคาและเงื่่�อนไขดัังนี้้�
- ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทจดทะเบีียนหรืือบริิษััทย่่อยได้้รัับหรืือให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
- ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป
- ราคาและเงื่่�อนไขที่่�บริิษััทจดทะเบีียนสามารถแสดงได้้ว่่าผู้้�ประกอบธุุรกิิจในลัักษณะทำำ�นองเดีียวกัันให้้กัับบุุคคลทั่่�วไป

ขั้้�นตอนการนำำ�เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่่�ยวกัับรายการที่่�เกี่่ย� วโยงกััน
1. รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการ
กรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของฝ่่ายจััดการ ฝ่่ายจััดการจะเป็็นผู้้�พิิจารณาตััดสิินใจ ตามหลัักเกณฑ์์
ที่่�บริิษััทฯได้้กำำ�หนดไว้้ ภายหลัังจากที่่�ฝ่่ายจััดการพิิจารณาอนุุมััติิแล้้ว จะต้้องนำำ�เสนอเพื่่�อให้้คณะกรรมตรวจสอบสอบ
ทานความสมเหตุุสมผลของรายการ และเปิิดเผยการทำำ�รายการไว้้ในแบบรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี และรายงานประจำำ�ปีีของ
บริิษััท นอกจากนี้้� ต้้องดำำ�เนิินการให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการตกลงเข้้าทำำ�รายการไม่่เข้้าร่่วมประชุุม และไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียง
ในการประชุุม
2. รายการที่่�เกี่่ย� วโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ
กรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของคณะกรรมการบริิษััทฯ ฝ่่ายที่่�เป็็นต้้นเรื่่�องต้้องนำำ�เสนอรายละเอีียด
ความจำำ�เป็็น และความสมเหตุุสมผลของรายการ เพื่่�อให้้คณะกรรมการตรวจสอบทำำ�ความเห็็นเกี่่�ยวกัับรายการดัังกล่่าว  
ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ โดยต้้องดำำ�เนิินการให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในการตกลงเข้้าทำำ�รายการไม่่เข้้าร่่วมประชุุม  
และไม่่มีีสิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุม และให้้มีีการพิิจารณาก่่อนเข้้าทำำ�รายการ
3. รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกัันที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของผู้้�ถือื หุ้้�น
กรณีีที่่�เป็็นการทำำ�รายการที่่�อยู่่�ภายใต้้อำำ�นาจอนุุมััติิของผู้้�ถืือหุ้้�น ให้้ฝ่่ายที่่�เป็็นต้้นเรื่่�องนำำ�เสนอรายละเอีียด ความจำำ�เป็็น  
และความสมเหตุุสมผลของรายการ เพื่่�อขอความเห็็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่่อนนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการบริิษััทฯ  
เพื่่�อขอความเห็็นชอบและนำำ�เสนอต่่อที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นเพื่่�อพิิจารณาอนุุมััติิเข้้าทำำ�รายการ โดยจะต้้องมีีข้้อมููลเพีียงพอ
ต่่อการตััดสิินใจ ตามที่่�กำำ�หนดในหลัักเกณฑ์์ของประกาศคณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุนฯ กำำ�หนด และต้้องแสดงรายชื่่�อ
และจำำ�นวนหุ้้�นของบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงซึ่่�งไม่่มีีสิทธิ
ิ ิออกเสีียงด้้วย

12.3 ความจำำ�เป็็น และเหตุุผลของรายการระหว่่างกััน
บริิษััทฯได้้ดููแลให้้การทำำ�รายการดัังกล่่าวมีีความสมเหตุุสมผล คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ที่่�ดีีที่่�สุุดของบริิษััทฯเป็็นสำำ�คััญ
และจะเป็็ น ไปตามข้้ อ กำำ� หนดของหน่่ ว ยงานกำำ�กัั บดูู แ ล นอกจากนี้้� รายการระหว่่ า งกัันที่่� เ กิิ ด ขึ้้� น  จะได้้ ผ่่ า นการพิิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่่�งจะสอบทานการทำำ�รายการเกี่่�ยวโยงกัันที่่�ต้้องได้้รัับการพิิจารณาจากคณะกรรมการบริิษััทฯ ให้้เป็็นไป
ตามข้้อกำำ�หนดที่่�เกี่่�ยวข้้อง และหากรายการใดกระทำำ�กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียกัับผู้้�บริิหาร ผู้้�บริิหารท่่านนั้้�นจะไม่่ใช้้สิิทธิิออกเสีียงในที่่�ประชุุม
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บริิษััทฯเข้้าทำำ�รายการระหว่่างกัันของบริิษััทฯกัับบริิษััทย่่อยฯหรืือบริิษััทร่่วมฯกัับ กรรมการ ผู้้�บริิหาร หรืือบุุคคล
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องเป็็นไปเพื่่�อการประกอบกิิจการที่่�เป็็นธุุรกิิจปกติิ และสนัับสนุุนธุุรกิิจปกติิของบริิษััทฯ ซึ่่�งมีีเงื่่�อนไขการค้้าโดยทั่่�วไป
บริิษััทฯมีีรายการระหว่่างกัันกัับบริิษััทย่่อยฯและบริิษััทร่่วมฯ ซึ่่�งได้้เปิิดเผยรายละเอีียดไว้้ในหมายเหตุุประกอบงบการเงิิน
แล้้ว นอกเหนืือจากนี้้�บริิษััทฯ ไม่่มีีผลประโยชน์์ร่่วมและรายการระหว่่างกัันกัับบุุคคลอื่่�นๆ ที่่�อาจเกิิดความขััดแย้้งทางผลประโยชน์์ได้้

12.4 รายการระหว่่างกัันที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างปีี 2563
การส่่งพนัักงานต่่างด้้าวไปปฏิิบััติิงานที่่� บริิษััท  โชติิวััฒน์์อุุตสาหกรรมการผลิิต  จำำ�กััด ในระหว่่างปีี 2563
รายการ

รายละเอียด

ครั้้�งที่  ่� 1 วัันที่่� 9-20  เมษายน  2563
ครั้้�งที่  ่� 2 วัันที่่� 21 เมษายน  2563  ถึึงวัันที่่�  20  พฤษภาคม 2563
ครั้้�งที่  ่� 3 วัันที่่� 21 พฤษภาคม  2563  ถึึงวัันที่่  � 20  มิิถุุนายน 2563
ครั้้�งที่  ่� 4 วัันที่่� 21 มิิถุนุ ายน  2563  ถึึงวัันที่่�  18  กรกฏาคม 2563
บริิษััท  โชติิวััฒน์์อุุตสาหกรรมการผลิิต  จำำ�กััด
ชื่่�อคู่่�สััญญาของบริิษััท
ผู้้�ว่่าจ้้างตกลงจ้้างและผู้้�รัับจ้้างตกลงรัับจ้้างให้้นำำ�พนัักงานต่่างด้้าวเข้้ามาทำำ�งานในไลน์์ผลิติ
คำำ�อธิิบายเกี่่�ยวกัับลัักษณะของ
ครั้้�งที่่� 1 จำำ�นวน  100 คน  รวมเพศชายและเพศหญิิง  
สิินทรััพย์์/บริิการ
ครั้้�งที่่� 2 จำำ�นวน   99  คน  รวมเพศชายและเพศหญิิง  
ครั้้�งที่่� 3 จำำ�นวน   92  คน  รวมเพศชายและเพศหญิิง  
ครั้้�งที่่� 4 จำำ�นวน   92  คน  รวมเพศชายและเพศหญิิง  
ชื่่�อบุุคคลที่่�เกี่่�ยวโยงกัันการทำำ�กิิจกรรม คุุณอััจฉรา โชติิวััฒนะพัันธุ์์� ผู้ล้� งนามผููกพััน (ในฐานะของผู้้�ว่่าจ้้าง) ในสััญญากัับบริิษััทฯ เป็็น
น้้องสาวของคุุณเจริิญพร โชติิวััฒนะพัันธุ์์� และเป็็นน้้องสาวคุุณสมนึึก โชติิวััฒนะพัันธุ์์� กรรมการ
ผู้้�มีีอำำ�นาจของบริิษััทฯ (ในฐานะของผู้้�รัับจ้้าง)
เพื่่�อทำำ�งานในไลน์์ผลิิต  เช่่น ปอกปลา และแพ็็คกิ้้�ง
วััตถุุประสงค์์
ค่่าบริิการรัับจ้้าง
ขนาดรายการ
ครั้้�งที่่� 1 จำำ�นวน 100 คน จำำ�นวนเงิินรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7% เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 406,781.90 บาท
ครั้้�งที่่� 2 จำำ�นวน 99 คน จำำ�นวนเงิินรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7% เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 1,084,410.76 บาท
ครั้้�งที่่� 3 จำำ�นวน 92 คน จำำ�นวนเงิินรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7% เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 1,077,728.61 บาท
ครั้้�งที่่� 4 จำำ�นวน 92 คน จำำ�นวนเงิินรวมภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม 7% เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น    712,916.39 บาท
ความคิิดเห็็นของฝ่่ายจััดการบริิษััทเกี่่�ยว เนื่่�องจากสถานการณ์์การระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา ทำำ�ให้้ลููกค้้ากลุ่่�มต่่างประเทศชะลอการซื้้�อ
กัับการตกลงรัับจ้้างทำำ�รายการโดยระบุุ สิินค้้า และบริิษััทชะลอการผลิิตสิินค้้า  ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้พนัักงานต่่างด้้าวรายวัันมีีรายได้้และยัังคง
อยู่่�ภายในประเทศไทย จึึงให้้ไปปฏิิบััติิงานที่่� บริิษััท  โชติิวััฒน์์อุุตสาหกรรมการผลิิต  จำำ�กััด
ถึึงความสมเหตุุสมผล

วัันที่่�ทำำ�นิิติิกรรม

12.5 แนวโน้้มการทำำ�รายการระหว่่างกัันในอนาคต
รายการระหว่่างกััน ของบริิษััทฯกัับบริิษััทย่่อย หรืือบริิษััทร่่วม ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต จะไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงจากในปััจจุุบััน
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13. ข้13.อมูข้้อลมููทางการเงิ
ลทางการเงิินที่น่�สำที
ำ�คัั่ สญาคัญ
13.1 งบแสดงฐานะทางการเงิินย้้อนหลััง 3 ปีี
13.1 งบแสดงฐานะทางการเงินย้ อนหลัง 3 ปี
งบแสดงฐานะการเงิิน-งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบแสดงฐานะการเงิ
นเฉพาะกิ
ณ วัันที่่น� -งบการเงิ
31 ธัันวาคม
2563จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

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

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

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

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

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

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

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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งบแสดงฐานะการเงิิน-งบการเงิินเฉพาะกิิจการ
งบแสดงฐานะการเงิ
นเฉพาะกิ
ณ วัันที่่น� -งบการเงิ
31 ธัันวาคม
2563 จการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
โบนัสค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึง
กาหนดชาระในหนึ่งปี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์
พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

216,720,000
60,639,194

329,560,000
34,453,675

212,860,000
74,068,388

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

364,013,675

11,626,745
298,555,133

50,069,674

-

-

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

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

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

75,000,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

7,500,000
454,904,303
693,404,303
1,065,933,551

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

7,500,000
671,997,874
910,497,874
1,291,052,852
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งบกำำ�ไรขาดทุุ
ดเสร็็จจ- -งบการเงิ
งบการเงิินนเฉพาะกิิ
จการ
งบกาไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็็เสร็
เฉพาะกิ
จการ
� 31 ธัธัันวาคม
สาหรัสำำ�บหรัับปีี
ปี สิน้ สิ้้สุ�นสุ
ดวัุดนวัันที่่
ที่ 31
นวาคม 2563
2563
หน่ วย : บาท

2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับจากบริ ษัทย่อย
รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคารและอุปกรณ์
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัท
ร่วมในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไร
หรือขาดทุน
ผลกาไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยสาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน

บาท

1,653,581,539

บาท

บาท

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

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

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

-

-

-

(3,098,022)

12,741,497

(910,637)

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

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

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

(9.57)

(20.41)

2.32

7,500,000

7,500,000

7,500,000

5,216,891
(1,717,745,150)
(4,484,131)

ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่

กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)
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งบกระแสเงิินสด - งบการเงิินเฉพาะกิิจการ

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่ วย : บาท
2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไร(ขาดทุน)เป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
ดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ต้ นทุนทางการเงิน - ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยทรัพย์สิน
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
ขาดทุนจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากบริษัทย่อย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี ้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
โบนัสค้ างจ่าย
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้ ถกู หัก ณ ที่จา่ ย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
เงินสดรับเงินปั นผลจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
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(71,764,872)

(153,043,479)

17,380,912

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

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

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

(108,682,559)

(61,924,103)

59,369,551

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

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

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

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

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

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

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

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

(42,032,281)
(1,171,399)
862,050
(42,341,630)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
บริบริษษัทัทห้ ห้องเย็
องเย็นนโชติ
โชติวฒ
ั วฒ
ั น์น์หหาดใหญ่
าดใหญ่จากั
จากัด ด(มหาชน)
(มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงิิ
งบการเงิิ
เฉพาะกิิ2563
จการ
สาหรับปี นสินส
้ สด
สุดด- วั--งบการเงิ
นงบการเงิ
ที่ 31 นธันเฉพาะกิ
นนเฉพาะกิ
วาคม
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นนสด
จจการ
การ
สำำ
�
หรัับปีี
สิ้้
นสุ
�
ด
ุ
วัันที่่
�
31
ธัันวาคม
2563
สสาหรั
าหรับบปี ปีสิสิน้ น้สุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรั
จากเงินจกูกรรมจั
ืมระยะสั
้ นน นการเงิน
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นบสดจากกิ
จ้ ยกรรมจั
ดหาเงิ
ดนจากสถาบั
หาเงิ
เงิ
น
สดจ่
า
ยคื
น
เงิ
น
กู
้
ย
ม
ื
ระยะสั
นจากสถาบั
นนการเงิ
เงิเงิ
นสดรั
นสดรั
บจากเงิ
บจากเงิ
นกูน้ ยกูืม้ ยระยะสั
ืมระยะสั
นจากสถาบั
้ ้นจากสถาบั
้
นการเงิ
การเงิ
น นน
สดจ่
ยค่
เงิเงิเงิ
นนสดจ่
นสดจ่
าายคื
ายคื
นาเงิดอกเบี
นนเงิกูน้ ยกูืม้ ย้ยระยะสั
ืมระยะสั
นจากสถาบั
้ นจากสถาบั
้
นการเงิ
นการเงิ
นน
สดจ่
ยเงิ
นผล้ย ้ย
เงิเงิเงิ
นนสดจ่
นสดจ่
าายค่
ายค่
านดอกเบี
าปัดอกเบี
เงินสดสุ
ธิไาด้ยเงิ
าจาก(ใช้
ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิเงิ
นสดจ่
นทสดจ่
ามยเงิ
นปันนปัผล
นผล
เงินเงิสดสุ
นสดสุ
ทธิทไธิด้ไมด้าจาก(ใช้
มาจาก(ใช้ไปใน)กิ
ไปใน)กิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิ
ดหาเงิ
นน
เงินสดละรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินเงิสดละรายการเที
สดและรายการเที
สด่มขึ่มณ้น(ลดลง)
วันต้ นปี- สุ- ทสุธิทธิ
นสดละรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิาาเงิ
นเงิสดเพิ
นนสดเพิ
ขึ ้น(ลดลง)
นสดและรายการเที
ยยบเท่
ยบเท่
บเท่
าาเงิาเงิเงิ
นนสด
นสด
สด ณณณวัวันวันต้นสินต้ปี้นปี
นปี
เงินเงิสดและรายการเที
สดและรายการเที
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิาเงิ
นสด
นสด ณณวันวัสินสิ้นปี้นปี

- 118
118- -- -118

2562

หน่ วย : บาท
หน่
หน่วยวย : : บาท
บาท 2561
(2561
ปรั2561
บปรุ งใหม่ )
(ปรั(ปรับปรุ
บปรุงใหม่
งใหม่) )

2563
2563

2562
2562

3,575,479,232
(3,688,319,232)
3,575,479,232
3,575,479,232
(4,765,022)
(3,688,319,232)
(3,688,319,232)
(4,765,022)
(4,765,022) (117,605,022)
-(117,605,022)
(117,605,022)
4,110,817
1,509,953
4,110,817
4,110,817
1,509,953
1,509,953
5,620,770
5,620,770
5,620,770

4,768,910,000
(4,652,210,000)
4,768,910,000
4,768,910,000
(7,724,534)
(4,652,210,000)
(4,652,210,000)
(7,724,534)
(7,724,534) 108,975,466
-108,975,466
108,975,466
(10,933,262)
12,443,215
(10,933,262)
(10,933,262)
12,443,215
12,443,215
1,509,953
1,509,953
1,509,953

2,571,510,000
(2,494,480,000)
2,571,510,000
2,571,510,000
(3,864,970)
(2,494,480,000)
(2,494,480,000)
(8,876,460)
(3,864,970)
(3,864,970)
64,288,570
(8,876,460)
(8,876,460)
64,288,570
64,288,570
8,383,735
4,059,480
8,383,735
8,383,735
4,059,480
4,059,480
12,443,215
12,443,215
12,443,215

แบบแสดงรายการข้
ลประจ
2563
(แบบ
56-1)
แบบแสดงรายการข้
แบบแสดงรายการข้
ออมูอมูลมูลประจ
ประจ
าปีาปีาปี2563
2563
(แบบ
(แบบ
56-1)
56-1)
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน-งบการเงิินรวม
ณ วัันที่่� 31น-งบการเงิ
ธัันวาคม น2563
งบแสดงฐานะการเงิ
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2562

บาท

บาท

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุงใหม่ )
บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ที่ดินเพื่อโครงการในอนาคต
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน – สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี – สุทธิ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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58,496,787
86,552,860
540,662,455
685,712,102

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

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

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

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

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

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิิน-งบการเงิินรวม
งบแสดงฐานะการเงิน-งบการเงินรวม
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2563

หน่ วย : บาท
2561
(ปรับปรุ งใหม่ )
บาท

2562

บาท

บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี ้สินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
ประมาณการหนี ้สินหมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
โบนัสค้ างจ่าย
รวมหนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทที่ถึง
กาหนดชาระในหนึ่งปี
ประมาณการหนี ้สินไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ ว
หุ้นสามัญ 7.5 ล้ านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ ว
สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

216,720,000
61,754,761

347,330,000
34,472,792

691,230,000
71,705,780

6,154,398

-

-

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

381,802,792

11,861,461
774,797,241

50,069,674

-

-

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

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

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

75,000,000

75,000,000

75,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

75,000,000
156,000,000

7,500,000
608,724,122
(36,837,273)
810,386,849
43,196
810,430,045
1,184,524,886

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

7,500,000
929,211,409
(34,040,847)
1,133,670,562
79,744
1,133,750,306
1,991,064,420
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกำำ�ไรขาดทุุนเบ็็ดเสร็็จ - งบการเงิินรวม
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ - งบการเงินรวม
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริ การ

การแบ่งปันขาดทุน:
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่งปันขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม:
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
ขาดทุนต่อหุ้น
ขาดทุนต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท(บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก(หุ้น)
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2562

บาท

บาท

บาท

(1,711,818,686)

(2,509,984,388)

(3,011,910,631)

(4,484,131)
(39,791,638)
5,499,476
16,446,629
(35,358,174)
(82,436,498)
(3,652,763)
(4,613,959)
(143,906,927)
(3,781,277)
(147,688,204)

(26,638,726)
(29,795,262)
17,399,197
7,453,369
(52,097,764)
(92,406,688)
(13,500,000)
7,713,298
(12,622,910)
(167,856,760)
(12,824,598)
(180,681,358)

(20,495,967)
139,643,154
26,932,857
8,951,958
(74,805,712)
(132,550,212)
(30,000,000)
10,975,602
(11,398,409)
(62,250,762)
(654,437)
(62,905,199)

5,145,308

(7,941,734)

(4,356,015)

(3,098,022)

12,906,185

930,826

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(19.69)

(24.09)

(8.38)

7,500,000

7,500,000

7,500,000

1,671,294,288
5,216,891

ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนบริ การ
กาไร(ขาดทุน)ขันต้
้ น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ อื่น
ต้ นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม
ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ขาดทุนก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินของบริ ษัทร่วม
ในต่างประเทศ
รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทรายการใหม่ เข้ าไปไว้ ในกาไรหรือ
ขาดทุน
ผลกาไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย
สาหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
สาหรับรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทรายการใหม่
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี -สุทธิจากภาษี
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
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หน่ วย : บาท
2561

2563

(ปรับปรุงใหม่ )

2,474,789,316
32,038,536

3,147,396,454
24,653,298

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

งบกระแสเงิินสนดสด- งบการเงิิ
นรวม
งบกระแสเงิ
- งบการเงิ
นรวม
สำำส�าหรั
หรัับปีี
สิ้้
นสุ
�
ด
ุ
วัันที่่
�
31
ธัันวาคม
บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม2563
2563

หน่ วย : บาท
2563
กระแสเงินสดจากกิจการดาเนินงาน
ขาดทุนสาหรับปี
รายการปรับปรุงกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ขาดทุนจากการด้ อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (กลับรายการ)
ต้ นทุนทางการเงิน – ดอกเบี ้ยจ่าย
ประมาณการหนี ้สินสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
(กาไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจริง
กาไรค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยสินทรัพย์
ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าลดลงของสินค้ าคงเหลือ (กลับรายการ)
กาไร(ขาดทุน)จากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
ส่วนแบ่ง(กาไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
ดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดาเนินงาน – (เพิ่มขึ ้น)ลดลง
ลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้หมุนเวียนอื่น
สินค้ าคงเหลือ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
การเปลี่ยนแปลงในหนี ้สินดาเนินงาน – เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้หมุนเวียนอื่น
โบนัสค้ างจ่าย
เงินสดได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้ ถกู หักภาษี ณ ที่จา่ ย
ชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุทธิได้ มาจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
เงินสดจ่ายซื ้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการชดเชยประกันภัยทรัพย์สิน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
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2562

2561

(ปรับปรุงใหม่ )

(147,688,204)

(180,681,358)

(62,905,199)

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

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

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

(110,355,830)

(93,652,206)

39,508,191

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

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

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

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

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

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

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

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

(49,461,906)
(1,232,902)
14,291,764
(36,403,044)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
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บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริบริษษัทัทห้ ห้องเย็
องเย็นนโชติ
โชติวฒ
ั วฒ
ั น์น์หหาดใหญ่
าดใหญ่จากั
จากัด ด(มหาชน)
(มหาชน)

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด - งบการเงินรวม
งบกระแสเงิินสด - งบการเงิินรวม
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สำำ�หรัับปีี
สิ้้�นสุุดวัันที่่
�สด
31- -งบการเงิ
ธัันวาคม
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นนสด
งบการเงิน2563
นรวม
รวม
สสาหรั
าหรับบปี ปีสิสิน้ น้สุสุดดวันวันทีที่ 31
่ 31 ธัธันนวาคม
วาคม 2563
2563
2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงิน
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นาสดจากกิ
จ้ ยกรรมจั
ดหาเงิ
ดนจากสถาบั
น น นการเงิน
เงินสดจ่
ยคืนเงินจกูกรรมจั
ืมระยะสั
้ หาเงิ
เงิเงินสดรั
าดอกเบี
นสดจ่
สดรั
บาจากเงิ
บยค่จากเงิ
นกูน้ ยกูืม้ ย้ยระยะสั
ืมระยะสั
นจากสถาบั
้ นจากสถาบั
้
นการเงิ
นการเงิ
นน
ยเงิ
่เป็นจากสถาบั
ของส่
ยที่ไนม่มนีอานาจควบคุม
เงิเงิ
นสดจ่
นสดจ่
ายคื
ายคื
นนเงินปันเงินกูนผลส่
้ ยกูืม้ ยระยะสั
ืมวนที
ระยะสั
้นนจากสถาบั
้ วนได้นเการเงิ
นสีการเงิ
ยเงิ
นผล้ย ้ย
เงิเงิ
นสดจ่
นสดจ่
ายค่
ายค่
านดอกเบี
าปัดอกเบี
เงิเงิ
นสดจ่
นทสดจ่
นปันนปัผลส่
นผลส่
วนที
วนที
่เป็จ่เนกรรมจั
ป็ของส่
นของส่
วนได้เสีนเยสีทีย่ไทีม่่ไมม่ีอมานาจควบคุ
ีอานาจควบคุ
มม
เงินสดสุ
ธิไาด้ยเงิ
มายเงิ
าจาก(ใช้
ไปใน)กิ
ดวนได้
หาเงิ
เงิเงิ
นสดจ่
นสดจ่
ายเงิ
ายเงิ
นปันนปัผล
นผล
เงินเงิสดสุ
นสดละรายการเที
สดสุ
ทธิทไธิด้ไมด้าจาก(ใช้
มาจาก(ใช้
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิ
ดหาเงิ
น น- สุทธิ
ยบเท่ไปใน)กิ
าไเงิปใน)กิ
นสดเพิ
่มขึ ้น(ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินเงิสดละรายการเที
นสดและรายการเที
สดละรายการเที
ยบเท่
สดเพิ
่มณ
ขึ่ม้น(ลดลง)
ขึวั้น(ลดลง)
ยบเท่าเงิาเงินสดเพิ
นสด
นสิ ้นปี - สุ- ทสุธิทธิ
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิาเงิ
นสด
นสด ณณวันวัต้นนต้ปีนปี
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท่
ยบเท่
าเงิาเงิ
นสด
นสด ณณวันวัสินสิ้นปี้นปี
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2563
2563

หน่ วย : บาท
2562
2562
2562

2561

หน่
หน่วบยวปรุยง:ใหม่
: บาท
บาท
(ปรั
)
2561
2561

(5,758,640,000
ปรับปรุ
บปรุงใหม่
งใหม่) )
3,735,109,232
6,539,800,000 (ปรั
(3,865,719,232) (6,883,700,000) (5,718,220,000)
(4,840,292)
(13,009,991)
(11,026,296)
3,735,109,232
3,735,109,232
6,539,800,000
6,539,800,000
5,758,640,000
5,758,640,000
(28,800) (6,883,700,000)
- (5,718,220,000)
(3,865,719,232)
(3,865,719,232)
(6,883,700,000)
(5,718,220,000)
(8,876,460)
(4,840,292)
(4,840,292)
(13,009,991)
(13,009,991)
(11,026,296)
(11,026,296)
(28,800)
(28,800)
(135,479,092)
(356,909,991)- 20,517,244- --(8,876,460)
(8,876,460)
(135,479,092)
(135,479,092)
(356,909,991)
(356,909,991)
20,517,244
20,517,244
55,637,293
(13,026,765)
9,205,829
2,859,494
15,886,259
6,680,430
55,637,293
55,637,293
(13,026,765)
(13,026,765)
9,205,829
9,205,829
58,496,787
2,859,494
15,886,259
2,859,494
2,859,494
15,886,259
15,886,259
6,680,430
6,680,430
58,496,787
58,496,787
2,859,494
2,859,494
15,886,259
15,886,259

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)
แบบแสดงรายการข้
แบบแสดงรายการข้ออมูมูลลประจ
ประจาปีาปี 2563
2563(แบบ
(แบบ56-1)
56-1)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินเฉพาะบริษัท
2563

2562

2561
(ปรับปรุ งใหม่ )

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

2.05
0.26
0.24
29.69
12
1.56
231
20.05
18
225

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

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

%
%
%
%
%
%

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

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

5.40
1.30
0.88
(55.33)
0.91
1.92

%
%
เท่า

(6.40)
(12.59)
1.49

(12.41)
(50.44)
1.88

1.42
20.63
1.56

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.51
(12.65)
(0.02)
0

0.49
(17.22)
(0.03)
0

0.42
6.32
0.01
51.07

แบบแสดงรายการข้อAnnual
มูลประจ
าปี 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

อัตราส่ วนทางการเงิน งบการเงินรวม
2563
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้เฉลีย่
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (PROFITABILITY
RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาคในการดาเนินงาน(EFFICIENCY
RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL POLICY
RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ค่าเฉลีย่ = ค่าเฉลีย่ ระหว่างต้ นงวดกับปลายงวด
กาไรจากการดาเนินงาน = กาไรก่อนดอกเบี ้ยจ่ายและภาษี เงินได้ (EBIT)
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2562

2561

(ปรับปรุ งใหม่ )

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

2.39
0.51
0.66
17.33
21
1.27
284.53
285
18.01
20.00
20
286.00
286

2.46
0.29
0.70
26.01
14
1.22
296
26.06
14
297

2.00
0.13
0.03
23.04
16
1.64
220
35.57
10
226

%
%
%
%
%
%

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

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

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

%
%
เท่า

(11.51)
(40.61)
1.32

(10.72)
(56.82)
1.50

(3.11)
(8.19)
1.59

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.42
(28.37)
(0.04)
0

0.41
(12.30)
(0.03)
0

0.73
(4.46)
(0.01)
(14.11)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)

ที่มาของอัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (LIQUIDITY RATIO)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
ระยะเวลาชาระหนี ้
Cash Cycle
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร
(PROFITABILITY RATIO)
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
(EFFICIENCY RATIO)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน(FINANCIAL
POLICY RATIO)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

= สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี ้หมุนเวียน
= (เงินสดและเงินฝากธนาคาร + หลักทรัพย์ในความต้ องการของ
ตลาด +
ลูกหนี ้การค้ าและตัว๋ เงินรับ) / หนี ้สินหมุนเวียน
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / หนี ้สินหมุนเวียนเฉลี่ย
= ขายสุทธิ / (ลูกหนี ้การค้ าก่อนหนี ้สงสัยจะสูญ + ตัว๋ เงินรับการค้ า) (เฉลี่ย)
= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้การค้ า
= *ซื ้อสุทธิ / สินค้ าคงเหลือ (เฉลี่ย)

เท่า

= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้ าคงเหลือ
= ซื ้อหรื อต้ นทุนขาย / (เจ้ าหนี ้การค้ า + ตัว๋ เงินจ่ายการค้ า) (เฉลี่ย)
= 360 / อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้ าหนี ้
= ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย + ระยะเวลาขายสินค้ าเฉลี่ย – ระยะเวลาชาระหนี ้

วัน
เท่า
วัน
วัน

= กาไรขันต้
้ น / ขายสุทธิ
= กาไรจากการดาเนินงาน / ขายสุทธิ
= กาไรที่ไม่ได้ จากการดาเนินงาน / รายได้ รวม
= กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน / กาไรจากการดาเนินงาน
= กาไรสุทธิ / รายได้ รวม
= กาไรสุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)

%
%
%
%
%
%

= กาไรสุทธิ / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)
= (กาไรสุทธิ + ค่าเสื่อมราคา) / สินทรัพย์ถาวรสุทธิ (เฉลี่ย)
= รายได้ รวม / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)

%
%
เท่า

เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า

= หนี ้สินรวม / ส่วนของผู้ถือหุ้น (เฉลี่ย)
เท่า
= **กาไรจากการดาเนินงาน + ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงาน + ภาษี /
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี ้ย
เท่า
ดอกเบี ้ยจ่ายจากการดาเนินงานและลงทุน
= **กาไรจากการดาเนินงาน / (การจ่ายชาระหนี ้สิน + รายจ่ายลงทุน + ซื ้อ
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน(cash basis)
เท่า
สินทรัพย์ + เงินปั นผลจ่าย)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
= เงินปั นผล / กาไรสุทธิ
%
หมายเหตุ
* บริษัทฯใช้ ซื ้อสุทธิ เพื่อสะท้ อนให้ เห็นการอัตราการหมุนเวียนของสินค้ าที่ใกล้ เคียงกับความจริง
** บริษัทฯใช้ กาไรจากการดาเนินงาน เพราะเล็งเห็นว่าจะสามารถสะท้ อนผลการดาเนินงานที่แท้ จริงของบริษัทฯและบริษัทย่อยฯ ได้ มากกว่า
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
รายงานประจำำ�ปีี 2563
1. ภาพรวม บริิ
ษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
สาหรั บในปี 2563 ความสามารถในการจัดจ าหน่ายของบริ ษัทฯและบริ ษั ทย่อยฯลดลง อัน เนื่ องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ บริ ษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ
14. การวิิเคราะห์์และคำำ�อธิิบายของฝ่่ายจััดการ
เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทางการเงิน รวมทังอุ
้ ปสรรคในการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะ
1.สหภาพยุ
ภาพรวมโรป ที่มีการ Lockdown ประเทศทาให้ ไม่สามารถส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้ ในช่วงเวลาหนึง่
บผลการด
าเนินงานในรอบปี 2563�บริ
ัท ห้ องเย็ษััทนโชติ
วฒ
ั น์ษััทย่
หาดใหญ่
จากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อกยฯ
สำำส�าหรั
หรัับในปีี
2563 ความสามารถในการจััดจำำ
หน่่ษายของบริิ
ฯและบริิ
่อยฯลดลง อัันเนื่่
�องมาจากสถานการณ์์
าร
แพร่่
ระบาดของโรคติิ
ดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) ทำำ
�ให้้บริิษััทต้บ้อริ กงลดราคาขายลงกว่่
าปกติิ
เพื่่ย�อรัักษาฐานลูู
กค้้าทีและรัักษา
มีรายได้
จากการขายรวม
1,671 ล้ า2019
นบาทและรายได้
จากการให้
าร 5 ล้ านบาท เปรี
ยบเที
บกับปี 2562
่มีรายได้
สภาพคล่่องทางการเงิิน รวมทั้้�งอุุปสรรคในการส่่งออกไปยัังต่่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุุโรป ที่่�มีีการ Lockdown ประเทศ
จากการขายรวม 2,475 ล้ านบาท และรายได้ จ ากการให้ บริ การ 32 ล้ านบาท ซึ่ง ลดลงกว่า 830 ล้ านบาท หรื อ
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถส่่งออกไปยัังสหภาพยุุโรปได้้ในช่่วงเวลาหนึ่่�ง
ประมาณ
33% ด้ านต้
นขายในปี 2563
2562บริิมีษััท ห้
ต้นทุ้อนงเย็็
การขายรวม
1,712 จำล้ำ�กัั
านบาทและต้
นทุนบริ
การ
4 ล้ านบาท
เมื่อ
สำำ�หรัับผลการดำำ
�เนิินนงทุานในรอบปีี
นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่
ด (มหาชน) และบริิ
ษััทย่
่อยฯ มีีรายได้้
จากการ
ขายรวม 1,671 ล้้
บริิการ 5 ล้้2,510
านบาท เปรีียบเทีียบกัับปีี
านบาท 
เปรี ยบเทียบกับานบาทและรายได้้
ปี 2562 มีต้นทุจนากการให้้
จากการขายรวม
ล้ านบาทและต้ นทุ2562 ที่่
นบริก�มีีารรายได้้
27 จล้ากการขายรวม 2,475 ล้้
านบาท หรื อลดลงประมาณ
และรายได้้
จากการให้้
บริิการของบริ
32 ล้้าษนบาท ซึ่่
�งลดลงกว่่าาต้ น830 ล้้
านต้้นทุ
ุนขายในปีี่ง ท2562 มีีต้้
32% จะเห็
นได้ ว่ารายได้
ัทลดลงมากกว่
ทุนเนืา่อนบาท หรืือประมาณ
งจากบริ ษัทยังคงมี33% ด้้
ต้นทุนคงที
่จานวนหนึ
าให้ บริ ษนทุัทมีุน
การขายรวม 1,712 ล้้านบาทและต้้นทุุนบริิการ 4 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 มีีต้้นทุุนจากการขายรวม 2,510 ล้้านบาท
ขาดทุนขันต้
้ นจานวน 40 ล้ านบาทในปี 2563 จากเดิมที่มีขาดทุน ขัน้ ต้ น 30 ล้ านบาทในปี 2562 ทาให้ ในปี 2563
และต้้นทุุนบริิการ 27 ล้้านบาท หรืือลดลงประมาณ 32% จะเห็็นได้้ว่่ารายได้้ของบริิษััทลดลงมากกว่่าต้้นทุุนเนื่่�องจากบริิษััทยัังคง
ษุัทนคงที่
มีขาดทุ
สุทธิ�จง ทำ
านวน
ล้ าาดทุุ
นบาท
มในปี
2562
ที่มีขาดทุ2563
นสุทธิจากเดิิ
จานวนมที่180
ล้ านขั้้
นบาทซึ
มีีต้้บรินทุ
่�จำำ�นนวนหนึ่่
ำ�ให้้บ148
ริิษััทมีีข
นขั้้�จากเดิ
นต้้นจำำ�น
วน 40 ล้้
านบาทในปีี
่�มีีขาดทุุ
�นต้้น ง่ 30 ล้้านบาทในปีี
2562 ทำำ�อย่
ให้้าในปีี
บริิษััทมีีข
นสุุทธิิจำำ�นวน 148 ล้้
มในปีี 2562 ที่่
�มีีขาดทุุจากทั
นสุุทธิงกลยุ
ิจำ้ ำ�นวน 180 ล้้
านบาทซึ่่�ง
งไรก็2563
ตามการที
่บริ ษาดทุุ
ัทฯพยายามอย่
างเต็มาทีนบาท จากเดิิ
่ให้ ยงั คงรักษาระดั
บยอดขายไว้
ทธ์ ทางการตลาด
อย่่ า งไรก็็ ต ามการที่่� บ ริิ ษััท
า งเต็็ มที่่� ใ ห้้ ยัังคงรัันกษาระดัับยอดขายไว้้
ง กลยุุ
ท างการตลาดและความ
และความสามารถในการแข่
งขัฯพยายามอย่่
น รวมถึงพยายามระบายสิ
ค้ าคงเหลือให้ ได้ ในปริจากทั้้�
มาณที
่เพิ่มทธ์ขึ ์้นเพื
่อลดต้ นทุนการเก็บ
สามารถในการแข่่งขััน รวมถึึงพยายามระบายสิินค้้าคงเหลืือให้้ได้้ในปริิมาณที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเพื่่�อลดต้้นทุุนการเก็็บรัักษา การปรัับโครงสร้้าง
รักกษารภายใน รวมทั้้�
การปรับโครงสร้
างองค์กกษาสภาพคล่่
รภายใน รวมทั
งบริ
้ ษัทยังนคงรั
กษาสภาพคล่
ดี ส่งผลให้ รายได้
วน
องค์์
งบริิษััทยัังคงรัั
องทางการเงิิ
ได้้ดีี ส่
่งผลให้้รายได้้อตงทางการเงิ
ามส่่วนดำำ�เนิินนงได้านของกลุ่่�มบริิ
ษััทมีีข้้ตอามส่
มููลดัังนี้้�
ดาเนินงานของกลุม่ บริษัทมีข้อมูลดังนี ้
เอเชีย
รายได้รวม
ต้นทุนรวม
กาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น

2563
1,015,924
1,040,185
(24,261)

ยุโรป
2562
1,399,569
1,407,503
(7,934)

2563
543,371
556,654
(13,283)

อเมริ กา
2562
1,025,616
1,063,873
(38,257)
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2563
21,521
21,863
(342)

แอฟริ กา
2562
21,272
21,470
(198)

2563
-

2562
1,858
1,894
(36)

ประเทศไทย
2563
2562
95,695
58,512
97,601
41,882
(1,906)
16,630

แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2563 (แบบ 56-1)

บริิษััทฯมีีการเพิ่่�มกลยุุทธ์์ในการกระจายสิินค้้า โดยหัันมา
สนใจการตลาดภายในประเทศเพื่่�อเพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายสิินค้้า
อีีกทางหนึ่่�ง ซึ่่�งได้้ผลเป็็นที่่�น่่าพอใจสำำ�หรัับกลยุุทธ์์ในการขายครั้้�งนี้้�
ถึึงแม้้ว่่าในปีี 2563 มีีผลการดำำ�เนิินงานขาดทุุนขั้้�นต้้นในประเทศ
อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทำำ� ให้้ บ ริิ ษััทต้้ อ งลดราคาขายลง
กว่่าปกติิ เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าและรัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน
บริิษััททำำ�การตลาดในประเทศมากขึ้้�นนั้้�นเพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยง
จากการพึ่่�งพาตลาดต่่างประเทศเพีียงอย่่างเดีียวซึ่่�งมีีความผัันผวน
ทั้้�งในด้้านราคาและอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ รวมถึึง
สถานการณ์์เหตุุการณ์์จากโรคระบาด บริิษััทฯยัังเชื่่�อมั่่�นว่่ากลยุุทธ์์
ดัังกล่่าวสามารถเพิ่่�มยอดขายในประเทศให้้กัับบริิษััทฯได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง

กล่่าว ได้้มีีการเสนอไปยัังบริิษััทร่่วมฯถึึงความเป็็นไปได้้ที่่�จะใช้้
ผู้้�สอบบััญชีีรายเดีียวกััน ทางบริิษััทร่่วมฯกำำ�ลัังอยู่่�ในระหว่่างการ
พิิจารณาซึ่่�งจะต้้องนำำ�เสนอในที่่�ประชุุมของคณะกรรมการบริิษััท
ร่่วมฯ สำำ�หรัับที่่�ผ่่านมาทางบริิษััทร่่วมชี้้�แจงว่่า ผู้้�สอบบััญชีีของ
บริิษััทร่่วมเป็็นผู้้�สอบบััญชีีที่่�มีีความรู้้� ความสามารถเป็็นที่่�น่่าเชื่่�อ
ถืือ มีีจรรยาบรรณในวิิชาชีีพ มีีมาตรฐานในการสอบบััญชีีตามที่่�
กฎหมายประเทศมาเลเซีียกำำ�หนด และบริิษััทฯเองก็็ไม่่มีีอำำ�นาจ
ควบคุุมเพีียงพอที่่�จะเป็็นผู้้�คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีชองบริิษััทร่่วมได้้

นอกจากนั้้� น ผู้้� ส อบบััญชีียัังมีีการรายงานเรื่่� อ งสำำ�คัั ญใน
การตรวจสอบ โดยเรื่่�องสำำ�คััญในการตรวจสอบคืือเรื่่�องต่่างๆ ที่่�
มีีนััยสำำ�คััญที่่�สุุดตามดุุลยพิินิิจเยี่่�ยงผู้้�ประกอบวิิชาชีีพของผู้้�สอบ
บััญชีีในการตรวจสอบงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ
สำำ� หรัับปีี ปัั จ จุุ บััน  ผู้้� ส อบบััญชีีได้้ นำำ� เรื่่� อ งเหล่่ า นี้้� ม าพิิ จ ารณาใน
ส่่ ว นการตลาดในต่่ า งประเทศนั้้� น ทั้้� งด้้ า นตลาดเอเชีีย บริิ บทของการตรวจสอบงบการเงิิน รวมและงบการเงิินเฉพาะ
และยุุโรป ประสบปััญหาจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค กิิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็็นของผู้้�สอบบััญชีี ทั้้�งนี้้�
ติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่่นเดีียวกััน จึึงทำำ�ให้้ ผู้้�สอบบััญชีีไม่่ได้้แสดงความเห็็นแยกต่่างหากสำำ�หรัับเรื่่�องเหล่่านี้้�
ยกเว้้นเรื่่�องที่่�ได้้อธิิบายในวรรคเกณฑ์์ในการแสดงความเห็็นอย่่าง
ยอดขายลดลงเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562
มีีเงื่่�อนไขของผู้้�สอบบััญชีี  โดยเรื่่�องสำำ�คััญที่่�ผู้้�สอบรายงานมีีดัังนี้้�
ในด้้านของงบการเงิิน เหตุุการณ์์ที่่�สำำ�คััญที่่�ปรากฏในหน้้า
รายงานของผู้้� ส อบบััญชีีรัับอนุุ ญ าต คืือในปีี 2563ผู้้� ส อบบััญชีี มููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือ
“บริิษััทมีีสิินค้้าคงเหลืือแสดงในราคาทุุนหรืือมููลค่่าสุุทธิิที่่�
แสดงความเห็็นอย่่างมีีเงื่่�อนไขต่่องบการเงิินรวมและงบการเงิิน
เฉพาะกิิจการ เนื่่�องจากการใช้้ข้้อมููลจากงบการเงิินของบริิษััท จะได้้รัับแล้้วแต่่ราคาใดจะต่ำำ��กว่่า ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
ร่่วมในต่่างประเทศที่่�ยัังมิิได้้ตรวจสอบโดยผู้้�สอบ โดยกล่่าวไว้้ใน เป็็ นจำำ�น วนเงิิ น  540.66 ล้้ า นบาท และ 509.95 ล้้ า นบาท 
รายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาตในวรรคเกณฑ์์แสดงความเห็็น ในงบการเงิินรวมและงบการเงิินเฉพาะกิิจการ ตามลำำ�ดัับ ข้้าพเจ้้า
ให้้ความสำำ�คััญกัับสิินค้้าคงเหลืือเนื่่�องจากวิิธีีการคำำ�นวณต้้นทุุน
อย่่างมีีเงื่่�อนไขคืือ
ของสิิ นค้้ า สำำ� เร็็ จ รูู ป คงเหลืือมีีความซัับซ้้ อ นและการพิิ จ ารณา
“งบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีี สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 การคำำ�นวณค่่าเผื่่�อการลดมููลค่่าของสิินค้้าคงเหลืือใช้้การประมาณ
ของบริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท การมููลค่่าสุุทธิิที่่�จะได้้รัับ ซึ่่�งผู้้�บริิหารต้้องใช้้ดุุลยพิินิิจอย่่างมาก
ย่่อย รวมเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมในต่่างประเทศที่่�ได้้รัับการบัันทึึก ในการประมาณการ”
บััญชีีโดยใช้้ข้้อมููลจากงบการเงิินของบริิษััทร่่วมในต่่างประเทศนั้้�น 
ซึ่่�งยัังมิิได้้ตรวจสอบโดยผู้้�สอบบััญชีี มููลค่่าตามบััญชีีของเงิินลงทุุน สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีี
“บริิษััทฯ รัับรู้้�สิินทรััพย์์ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีที่่�เกิิด
ดัังกล่่าวในงบการเงิินรวม ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนเงิิน 
130.42 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ 11.01 ของสิินทรััพย์์รวมในงบ จากผลขาดทุุนทางภาษีี ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวนเงิิน 
การเงิินรวม และส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากเงิินลงทุุนตามวิิธีีส่่วนได้้เสีีย 9.18 ล้้ า นบาท ในงบการเงิิ น  การใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากสิิ นทรััพย์์
ในบริิษััทร่่วมในต่่างประเทศนั้้�นในงบการเงิินรวมสำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุด ภาษีีเงิินได้้รอการตััดบััญชีีดัังกล่่าวขึ้้�นอยู่่�กัับผลการดำำ�เนิินงาน
วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 มีีจำำ�นวนเงิิน 3.65 ล้้านบาท คิิดเป็็นร้้อยละ และการวางแผนกำำ�ไรทางภาษีีในอนาคตของบริิษััท ซึ่่�งฝ่่ายบริิหาร
2.47 ของขาดทุุนรวม ข้้าพเจ้้าจึึงไม่่สามารถตรวจสอบเพื่่�อให้้เป็็นที่่� ต้้ อ งกำำ� หนดข้้ อ สมมติิ ฐ านและใช้้ ดุุ ล ยพิิ นิิ จ อย่่ า งมากในการ
พอใจในยอดคงเหลืือของมููลค่่าเงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วมดัังกล่่าวได้้” ประมาณการในเรื่่� อ งความเป็็ น ไปได้้ ค่่ อ นข้้ า งแน่่ ว่่ า บริิ ษััท จะมีี
กำำ�ไรทางภาษีีที่่�เพีียงพอที่่�จะใช้้ประโยชน์์จากขาดทุุนทางภาษีี”
จากเหตุุ ก ารณ์์ ข้้ า งต้้ น บริิ ษััท ฯตระหนัักในเรื่่� อ งดััง
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ผลการดาเนินงานและการวางแผนกาไรทางภาษีในอนาคตของบริษัท ซึง่ ฝ่ ายบริหารต้ องกาหนดข้ อสมมติฐาน
ดุลยพินิจอย่างมากในการประมาณการในเรื่ องความเป็ นไปได้ ค่อนข้ างแน่ว่าบริ ษัทจะมีกาไรทางภาษี ที่เพียง
รายงานประจำำ�ปีี 2563
ใช้ ประโยชน์
ากขาดทุ
ทางภาษี
บริิษััท ห้้อจงเย็็
นโชติิวััฒน์์น
หาดใหญ่่
จำำ�กััด”(มหาชน)

2. ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร

2) ผลการดำำ�เนิินงานและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไร

ภาพรวมสำำ�หรัับผลการดำำ�เนิินงานรวมของบริิษััทและบริิษััทย่่อย ดัังนี้้�

ภาพรวมสาหรับผลการดาเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี ้
หน่ วย : ล้านบาท
รายได้จากการขาย
รายได้จากการให้บริ การ
ต้นทุนขาย
ต้นทุนให้บริ การ
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไร(ขาดทุน)ขั้นต้น(%)
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
อัตรากาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ตอ่ ยอดขาย(%)

2563
2562
1,671
2,475
5
32
(1,712)
(2,510)
(4)
(27)
(40)
(30)
-2.39%
-1.20%
(148)
(181)
-8.83%
-7.22%
บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวฒ
ั น์ หาดใหญ่ จากัด (มหาชน)
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2.1 รายได้ จากการขาย
สาหรับในปี 2563 ความสามารถในการจัดจาหน่ายของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยฯ ยังคงรักษาลูกค้ าได้ ดีและ
2.1 รายได้้ตจอากการขาย
2.2 รายได้้อื่่�น การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส
สร้ างยอดขายได้
่ เนื่องถึงแม้ วา่ จะมียอดขายลดลง อันเนื่องมาจากสถานการณ์
สำำ� หรัับในปีี 2563 ความสามารถในการจััดจำำ� หน่่ า ย
รายได้้ อื่่� น ในปีี 2563 เพิ่่� มขึ้้� น เมื่่� อ เปรีียบเทีียบกัับ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้ บริ ษัทต้ องลดราคาขายลงกว่าปกติ เพื่อรักษาฐานลูกค้ าและรักษาสภาพคล่องทาง
ของบริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯ ยัังคงรัักษาลูู ก ค้้ า ได้้ ดีี และสร้้ า ง ปีี 2562 เนื่่� อ งจากบริิ ษััทย่่ อ ยการขายทรััพย์์ สิิ น ให้้ กัั บบุุ คค ล
การเงิน สาหรั
นงานในรอบปี 2563�องมาจาก
บริษัท ห้ อภายนอกจำำ
งเย็นโชติว�นฒ
ั วนเงิิ
น์หาดใหญ่
จากัด (มหาชน)
และบริษัทย่าวได้้
อยฯ
ยอดขายได้้
ต่่อเนื่่บ�อผลการด
งถึึงแม้้ว่่าาเนิ
จะมีียอดขายลดลง อัันเนื่่
น รวม 10.45 ล้้
า นบาท รายการดัังกล่่
สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิ
เชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
รัับชำำ�บระเงิิ
แ ล้้ วยในปีี
บริิ ษััทย่
ยได้้
มีรายได้ จากการขายรวม
1,671 ล้ ดานบาทและรายได้
จากการให้
ริ การน และโอนกรรมสิิ
5 ล้ านบาท เปรีทธิ์์ย�บเที
บกับ2563
ปี 2562
ที่มีร่ อายได้
(COVID-19) ทำำ
�ให้้บ2ริิ,ษััทต้
าปกติิ
เพื่่�อรัักษาบริ กบัันทึึกกำำ
หน่่ า ยทรััพย์์
สิิ น จำ
วนเงิิ น  8.37 ล้้ า น
จากการขายรวม
475้อล้งลดราคาขายลงกว่่
านบาท และรายได้
จากการให้
าร 32 ล้� ไรจากการจำำ
านบาท ซึง่ �ลดลงกว่
า 830
ล้ าำ�นนบาท

ฐานลููกค้้าและรัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน สำำ�หรัับผลการดำำ�เนิิน บาท (สุุทธิิจากการกลัับค่่าเผื่่�อด้้อยค่่าทรััพย์์สิิน 30 ล้้านบาท)
2.2 2563
รายได้บริิอษััท ห้
่ ืน ้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด
งานในรอบปีี
2.3 ต้้นทุุนขาย ต้้นทุุนในการจััดจำำ�หน่่ายและค่่าใช้้จ่่าย
(มหาชน)รายได้
และบริิอษััทย่
่อยฯ มีีรายได้้
จากการขายรวม 1,671 ล้้
น บในการบริิ
ื่ น ในปี
2563 เพิ
่ ม ขึน้ เมื่ อ เปรี ย บเที ยาบกั
ปี 2562หาร
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่ อ ยการขายทรั พ ย์ สิ น ให้ กั บ
บาทและรายได้้
จากการให้้
าร 5 ล้้
านบาท เปรีียบเทีียบกัับ
ต้้นทุรุนข
นทุุนการขายรวม 1,712 ล้้
บุคคลภายนอกจ
านวนเงิบริินกรวม
10.45
ล้ านบาท รายการดังกล่าวได้
ั บชายในปีี
าระเงิ2563 มีีต้้
นและโอนกรรมสิ
ทธิ์ แล้ วในปีานบาท
2563
ปีี 2562 ที่่�มีีรายได้้จากการขายรวม 2,475 ล้้านบาท และราย และต้้นทุุนบริิการ 4 ล้้านบาท เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 มีีต้้นทุุน
บริจษากการให้้
ัทย่อยได้บริิบกนั ารทึ32 ล้้
กกาไรจากการจ
าหน่าายทรั
พย์าสนบาท  
ิน จานวนเงิ
น 8.37 ล้ านบาทา(สุ
ทธิ จากการกลั
ค่า27 ล้้
เผื่อด้านบาท 
อยค่า
ได้้
านบาท ซึ่่�งลดลงกว่่
830 ล้้
จากการขายรวม 2,510 ล้้
นบาทและต้้
นทุุนบริิบการ

ทรัพย์สิน 30 ล้ านบาท)
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2.3Report
ต้ นทุ2020
นขาย ต้ นทุนในการจัดจาหน่ ายและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
Annual

ต้ นทุนขายในปี 2563 มีต้นทุนการขายรวม 1,712 ล้ านบาทและต้ นทุนบริ การ 4 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับ

หรืือลดลงประมาณ 32% สอดคล้้ อ งกัับรายได้้ จ ากการขาย
ต้้ นทุุ น ในการจััดจำำ� หน่่ า ยลดลง เมื่่� อ เปรีียบเทีียบกัับปีี
2562 สอดคล้้องกัับรายได้้จากการขายเช่่นเดีียวกััน
ค่่ า ใช้้ จ่่ า ยในการบริิ ห าร ในปีี 2563 ลดลงเมื่่� อ เปรีียบ
เทีียบกัับปีี 2562 เนื่่�องจากในปีี 2562 บริิษััทฯมีีมติิให้้หยุุดการ
ผลิิตสิินค้้าที่่�โรงงานของบริิษััทในจัังหวััดระนอง และย้้ายการผลิิต
สิินค้้ามาที่่�โรงงานของบริิษััทใหญ่่ในจัังหวััดสงขลาแทน โดยการ
หยุุดดำำ�เนิิ นการของโรงงานจัังหวััดระนอง (ปีี 2562) นั้้�น ฝ่่าย
บริิหารพิิจารณาความสมเหตุุสมผลทั้้�งในด้้านการบริิหารงานรวม
ถึึงการบริิหารต้้นทุุน ซึ่่�งทำำ�ให้้มีีผลกระทบต่่อผลการดำำ�เนิินงาน
ในปีี 2562 ประมาณ 31.57 ล้้านบาท จากการตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อย
ค่่าสิินทรััพย์์ จำำ�นวน 13.50 ล้้านบาท และการบัันทึึกผลประโยชน์์
พนัักงานที่่�บัันทึึกไว้้ ไม่่เพีียงพอในอดีีตจำำ�นวน 18.07 ล้้านบาท
ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในด้้านอื่่�นนั้้�นมีียอดใกล้้เคีียงกัับปีีที่่�ผ่่านมา
เช่่นเดีียวกััน เนื่่�องจากบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยสามารถควบคุุมค่่า
ใช้้จ่่ายให้้มีีความเหมาะสมตามสถานการณ์์
2.4 ต้้นทุุนทางการเงิิน
ต้้ นทุุ นท างการเงิิ นข องบริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯนั้้� น
เกิิ ด จากการกู้้�ยืืมมาเพื่่� อ การดำำ� เนิิ นง าน ซึ่่� ง ในปีี 2563 ต้้ นทุุ น
ทางการเงิินลดลง เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับปีี 2562 เนื่่�องจากการชะลอ
การผลิิ ต ในปีี 2563 สอดคล้้ อ งกัับที่่� บ ริิ ษััทมีี เงิิ นกู้้�ยืืม ระยะสั้้� น
จากสถาบัันการเงิินลดลงตามไปด้้วย
2.5 กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่ย� น
ในปีี 2563 บริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯมีีกำำ� ไรจากอััตรา
แลกเปลี่่�ยนที่่� 5 ล้้านบาท กำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�น
เนื่่� อ งจากสิิ นค้้ า ของบริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯจำำ� หน่่ า ยในรูู ป
สกุุ ล เงิิ นต ราต่่ า งประเทศ และบริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยยัังเน้้ น
การป้้ อ งกัันผลกระทบจากการผัันแปรของค่่ า เงิิ น โดยการทำำ�
สััญญาซื้้�อขายเงิินตราต่่างประเทศ
2.6 กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงาน (EBIT)
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯนั้้�นมีีขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงาน
รวม 139 ล้้านบาทในปีี 2563 และ 155 ล้้านบาทในปีี 2562 สาเหตุุ
หลัักมาจากในปีี 2563 มีียอดขายลดลง อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องลดราคาขายลงกว่่าปกติิ เพื่่�อรัักษาฐานลููกค้้าและ
รัักษาสภาพคล่่องทางการเงิิน ซึ่่�งมีีผลทำำ�ให้้ขาดทุุนขั้้�นต้้นเพิ่่�มขึ้้�น 
10 ล้้านบาท แต่่ในปีี 2562 บริิษััทฯมีีมติิให้้หยุุดการผลิิตสิินค้้าที่่�
โรงงานของบริิษััทในจัังหวััดระนอง และย้้ายการผลิิตสิินค้้ามาที่่�
โรงงานของบริิษััทใหญ่่ในจัังหวััดสงขลาแทน โดยการหยุุดดำำ�เนิิน
การของโรงงานจัังหวััดระนอง (ปีี 2562) นั้้�น ฝ่่ายบริิหารพิิจารณา
ความสมเหตุุสมผลทั้้�งในด้้านการบริิหารงานรวมถึึงการบริิหาร

ต้้ นทุุ น ซึ่่� งทำำ� ให้้ มีีผ ลกระทบต่่ อ ผลการดำำ� เนิิ นง านในปีี 2562
ประมาณ 31.57 ล้้านบาท จากการตั้้�งค่่าเผื่่�อการด้้อยค่่าสิินทรััพย์์
และการบัันทึึกผลประโยชน์์พนัักงานที่่�บัันทึึกไว้้ ไม่่เพีียงพอในอดีีต
จากผลประกอบการที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯและบริิ ษััทย่่อยฯ
ทราบดีีปััญหาการขาดแคลนวััตถุุดิิบ และสภาพตลาดโลกที่่�ถดถอย
จึึงทำำ�ให้้ต้้องระมััดระวัังในด้้านควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต การสร้้าง
กลยุุทธ์์ในการบริิหารวััตถุุดิิบ และควบคุุมค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ รวมถึึง
การปรัับแผนงานด้้านบริิหารการตลาดทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
ให้้ ม ากขึ้้� น ดัังนั้้� น การพิิ จ ารณาการปิิ ด โรงงานที่่� จััง หวััดระนอง
จึึงเป็็นแผนและกลยุุทธ์์อย่่างหนึ่่�ง ในการบริิหารการผลิิตรวมถึึง
การบริิหารต้้นทุุนด้้วย
2.7 ผลตอบแทนต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและการจ่่ายเงิินปัันผล
บริิษััทฯและบริิ ษััทย่่ อยฯมีีอััตราผลตอบแทนต่่ อผู้้� ถืือหุ้้�นติิ ดลบ
ร้้อยละ16.73 ในปีี 2563 และ 17.30 ในปีี 2562 อัันเนื่่�องมา
จากสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทำำ�ให้้บริิษััทต้้องลดราคาขายลงกว่่าปกติิ เพื่่�อ
รัักษาฐานลูู ก ค้้ า และรัักษาสภาพคล่่ อ งทางการเงิิ น ทำำ� ให้้ ใ นปีี
2563-2562 คณะกรรมการของบริิษััทฯ ได้้มีีมติิให้้นำำ�เสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีีเพื่่�อพิิจารณางดจ่่ายเงิินปัันผล

3. ความสามารถในการบริิหารสิินทรััพย์์
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีสิินทรััพย์์รวมจำำ�นวน 1,184.52
ล้้านบาท ลดลงจากปีี 2562 จำำ�นวน 196.80 ล้้านบาท และมีี
อััตราผลตอบแทนตอบแทนจากสิินทรััพย์์ติิดลบร้้อยละ 11.51
โดยสรุุปสาระสำำ�คััญได้้ดัังนี้้�
การบริิหารเงิินสดและรายการเทีียบเท่่าเงิินสด
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินเพิ่่�มขึ้้�น 55.64 ล้้านบาท หากพิิจารณาจากเงิินสดที่่�ได้้มาจาก
การดำำ�เนิินงานบริิษััทมีีกระแสเงิินสดเป็็นบวกถึึง 238.41 ล้้าน
บาท ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากกระแสเงิินสดที่่�ได้้รัับจากการระบาย
สิินค้้าคงเหลืือที่่�คงค้้างออกขายอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งจะเห็็นได้้
จากบริิษััทมีีสิินค้้าคงเหลืือลดลง 288.17 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นไปตาม
นโยบายการบริิหารสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บ
อย่่ า งไรก็็ ต ามในปีี 2563 กระแสเงิิ น สดส่่ ว นใหญ่่ นำำ�
ไปเงิิ น สดจ่่ า ยคืืนเงิิ นกู้้�ยืืม ระยะสั้้� น จากสถาบัันการเงิิ น  และ
ซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ เพื่่� อ บริิ ห ารวััตถุุ ดิิ บ ให้้ เ พีียงพอต่่ อ การผลิิ ตทั้้� ง ยอด
สั่่�งซื้้�อในปััจจุุบัันและในอนาคต เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการขาดแคลน
วััตถุุ ดิิ บ โดยการซื้้� อ วััตถุุ ดิิ บ ดัังกล่่ า วบริิ ษััท ได้้ คำำ�นึึง การระบาย
สิินค้้าออกไปขายและสถานที่่�จััดเก็็บที่่�ทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นสำำ�คััญ
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

ลููกหนี้้�การค้้า
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีี
ลููกหนี้้�การค้้าคงเหลืือจำำ�นวน 86.55 ล้้านบาท ลดลงประมาณ
20.37 ล้้านบาทจากปีี 2562 บริิษััทมีีระยะเวลาการเก็็บหนี้้�เฉลี่่�ย
ของบริิษััทอยู่่�ที่่� 20 วััน ซึ่่�งมากกว่่าปีี 2562 ที่่� 14 วััน อย่่างไรก็็
ตามบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯยัังคงให้้ความสำำ�คััญต่่อการติิดตาม
หนี้้� อ ย่่ า งสม่ำำ�� เสมอรวมทั้้� ง การวิิ เ คราะห์์ ค วามสามารถในการ
ชำำ�ระหนี้้�ของลููกค้้า ซึ่่�งบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีความเสี่่�ยงใน
การเก็็บหนี้้�ไม่่ได้้ค่่อนข้้างต่ำำ�� เนื่่�องจากลููกค้้าส่่วนใหญ่่เป็็นลููกค้้า
ที่่�ทำำ�การค้้ากัันมายาวนาน และมีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงโดยการ
ให้้ ลูู ก ค้้ า ส่่ ว นใหญ่่ เ ปิิ ด L/C และในแต่่ ล ะปีี จ ะมีีการวิิ เ คราะห์์
สถานะการเงิิ นข องลูู ก ค้้ า เพื่่� อ พิิ จ ารณาในการขายในปีี ถัั ดไป

ในจัังหวััดระนองจะทำำ�การจำำ�หน่่ายออกไปซึ่่�งคาดว่่าจะมีีมููลค่่า
ไม่่ ต่ำำ�� กว่่ า มูู ล ค่่ า ตามบััญชีีที่่� ป รากฎอยู่่�ในงบการเงิิ น จึึง เป็็ น
ข้้อพิิสููจน์์ได้้ว่่าทรััพย์์สิินของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯ ที่่�เหลืืออยู่่�
นั้้�นจะไม่่เกิิดการด้้อยค่่าเพิ่่�มเติิมจากที่่�ได้้บัันทึึกไว้้แล้้ว อย่่างไร
ก็็ตามได้้มีีการพิิจารณาการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์เป็็นประจำำ�ทุุกปีี
หนี้้�สิิน

ในภาพรวมของหนี้้�สิินนั้้�นในด้้านเจ้้าหนี้้�การค้้าบริิษััทฯ
และบริิ ษััทย่่ อ ยฯมีีการจ่่ า ยชำำ� ระที่่� ค่่ อ นข้้ า งเร็็ ว เนื่่� อ งจากการซื้้�
อวััตถุุ ดิิ บ ส่่ ว นใหญ่่ เ ป็็ น การซื้้� อ จากเกษตรกรหรืือชาวประมง
เป็็นหลััก โดยมีีระยะเวลาในการชำำ�ระหนี้้�ที่่� 20 วััน 
ในด้้านเงิินกู้้�ยืืมจากสถาบัันการเงิินนั้้�นบริิษััทฯและบริิษััท
ย่่อยฯยัังคงมีีการกู้้�ยืืมระยะสั้้�นเพื่่�อหมุุนเวีียนในกิิจการ และมีีการ
ชำำ�ระหนี้้�ตามปกติิ เพื่่�อรองรัับกัับความต้้องการซื้้�อวััตถุุดิิบเพื่่�อ
ผลิิตสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป ให้้สััมพัันธ์์กัับปริิมาณการสั่่�งซื้้�อจากลููกค้้า
ในด้้านหนี้้�สิินตามสััญญาเช่่าเพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งจำำ�นวน เนื่่�องจาก
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯได้้นำำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงิิน 
ฉบัับที่่� 16 มาใช้้ เ ป็็ นครั้้� ง แรก โดยใช้้ วิิ ธีีรัั บรู้้�ผลกระทบสะสม
จากการปรัับใช้้มาตรฐานการรายงานทางการเงิินดัังกล่่าวเป็็น
รายการปรัับปรุุงกัับกำำ�ไรสะสมต้้นงวด (Modified retrospective)
และไม่่ปรัับปรุุงข้้อมููลเปรีียบเทีียบ

สิินค้้าคงเหลืือ
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีสิินค้้า
คงเหลืือโดยรวม 540.66 ล้้านบาท ลดลงกว่่า 288.17 ล้้านบาท จาก
การระบายสิินค้้าคงเหลืือที่่�คงค้้างออกขายอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญ
ซึ่่�งเป็็นไปตามนโยบายการบริิหารสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายใน
การจััดเก็็บ โดยฝ่่ายบริิหารพิิจารณาแล้้วว่่าเป็็นปริิมาณที่่�สมเหตุุ
สมผลในการบริิหารคลัังสิินค้้าและการขายที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน
บริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯได้้ มีี การพิิ จ ารณามูู ล ค่่ า ที่่� ล ดลงของ
สิิ นค้้ ารวมทั้้� ง การเสื่่� อมสภาพ โดยในปีี 2563 ได้้ ทำำ�การบัันทึึก
กลัับรายการค่่ า เผื่่� อ การปรัับลดมูู ล ค่่ า ของสิิ นค้้ า คงเหลืือสุุ ทธิิ 4. สภาพคล่่องและความเพีียงพอของทุุน
เท่่ า กัับ 12.06 ล้้ า นบาท อย่่ า งไรก็็ ต ามสิิ นค้้ า ของบริิ ษััท ฯ
และบริิ ษััทย่่ อ ยฯยัังคงจำำ� หน่่ า ยได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งรวมถึึงการมีี กระแสเงิินสด
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีเงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
สถานที่่�จััดเก็็บที่่�ได้้มาตรฐานทำำ�ให้้สิินค้้ายัังคงสภาพเดิิม
เงิินเพิ่่�มขึ้้�น 55.64 ล้้านบาท หากพิิจารณาจากเงิินสดที่่�ได้้มาจาก
การดำำ�เนิินงานบริิษััทมีีกระแสเงิินสดเป็็นบวกถึึง 238.41 ล้้านบาท 
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์
ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เกิิดจากกระแสเงิินสดที่่�ได้้รัับจากการระบายสิินค้้า
ที่่�ดิิน อาคารและอุุปกรณ์์ราคาทุุนเท่่ากัับ 878.83 ล้้านบาท โดย คงเหลืือที่่�คงค้้างออกขายอย่่างเป็็นสาระสำำ�คััญซึ่่�งจะเห็็นได้้จาก
มีีมูู ล ค่่ า สุุ ทธิิ ต ามบััญชีีเท่่ า กัับ 263.57 ล้้ า นบาท เปลี่่� ย นแปลง บริิ ษััทมีีสิิ นค้้ า คงเหลืือลดลง 288.17 ล้้ า นบาท ซึ่่� ง เป็็ น ไปตาม
จากปีี 2562 ไม่่เป็็นสาระสำำ�คััญ บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีผล นโยบายการบริิหารสิินค้้าคงคลัังเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายในการจััดเก็็บ
อย่่ า งไรก็็ ต ามในปีี 2563 กระแสเงิิ น สดส่่ ว นใหญ่่ นำำ�
ตอบแทนจากการใช้้สิินทรััพย์์ถาวรติิดลบจำำ�นวนร้้อยละ 40.61
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เนื่่�องจากปีี 2562 บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยมีี ไปเงิิ นสดจ่่ายคืืนเงิิ นกู้้�ยืืมระยะสั้้�นจากสถาบัันการเงิิ น และซื้้�อ
การขายโรงงานในจัังหวััดปััตตานีีให้้กัับบุุคคลภายนอก รายการ วััตถุุดิิบเพื่่�อบริิหารวััตถุุดิิบให้้เพีียงพอต่่อการผลิิตทั้้�งยอดสั่่�งซื้้�อใน
ปััจจุุบัันและในอนาคต เพื่่�อป้้องกัันปััญหาการขาดแคลนวััตถุุดิิบ
ดัังกล่่าวได้้รัับชำำ�ระเงิินและโอนกรรมสิิทธิ์์�แล้้วในปีี 2563
อย่่างไรก็็ตามหากพิิจารณาจากโรงงานที่่�จัังหวััดสงขลา โดยการซื้้�อวััตถุุดิิบดัังกล่่าวบริิษััทได้้คำำ�นึึงการระบายสิินค้้าออก
นั้้�นยัังไม่่ได้้เดิินกำำ�ลัังการผลิิตเต็็มกำำ�ลัังของเครื่่�องจัักร ดัังนั้้�นการ ไปขายและสถานที่่�จััดเก็็บที่่�ทำำ�ให้้มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นสำำ�คััญ
ในขณะที่่� ก ารลงทุุ น ในการจ่่ า ยซื้้� อ สิิ นทรััพย์์ ถ าวรในปีี
ยกเลิิกการผลิิตที่่�จัังหวััดระนอง และมาผลิิตที่่�จัังหวััดสงขลาใน
ส่่วนของกำำ�ลัังการผลิิตที่่�เหลืืออยู่่�จะช่่วยให้้ผลตอบแทนต่่อการ 2563 เพิ่่�มขึ้้�น 39.41 ล้้านบาท ซึ่่ง� เป็็นการลงทุุนในเรื่่�องของอาคาร
ใช้้สิินทรััพย์์ถาวรดีีขึ้้�นในอนาคต ส่่วนสิินทรััพย์์ถาวรของโรงงาน และเครื่่�องจัักร และชำำ�ระดอกเบี้้�ยจ่่ายเป็็นเงิินสดจำำ�นวน 4.84
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ล้้านบาท และในระหว่่างปีียัังมีีเงิินกู้้�ยืืมที่่�ได้้จากกิิจกรรมจััดหาเงิิน
เพื่่�อเสริิมสภาพคล่่องเพิ่่�มขึ้้�น 3,735.11 ล้้านบาท และชำำ�ระคืืนหนี้้�
3,865.72 ล้้านบาท ซึ่่�งหนี้้�ทั้้�งหมดเป็็นหนี้้�ที่่�เป็็นไปตามปกติิธุุรกิิจ
ในส่่วนของ วงจรเงิินสด หรืือ Cash Cycle ของกิิจการนั้้�น
ยัังเป็็นไปตามปกติิ ทำำ�ให้้บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯมีีกระแสเงิินสด
ที่่�เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงาน อีีกทั้้�งบริิษััทยัังได้้รัับการสนัับสนุุน
จากสถาบัันการเงิินอย่่างต่่อเนื่่�อง

5. ภาระผูู ก พัั น ด้้ า นหนี้้� สิิ น และการบริิ ห ารจัั ด การภาระนอก
งบแสดงฐานะการเงิิน
บริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯมีีหนี้้� สิิ นที่่� อ าจจะเกิิ ด ขึ้้� น จาก
หนัังสืือค้ำำ��ประกัันที่่�ออกโดยธนาคารพาณิิชย์์แห่่งหนึ่่�ง ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2563 เป็็นจำำ�นวนเงิิน 5.7 ล้้านบาท ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
ภาระผููกพัันทางปฏิิบััติิบางประการตามปกติิธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท
รวมถึึงภาระผููกพัันตามสััญญาก่่อสร้้างอาคารและส่่วนปรัับปรุุง
จำำ�นวน 1.33 ล้้านบาท

สภาพคล่่อง
อััตราสภาพคล่่องของบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯอยู่่�ที่่� 2.39 6. ปััจจััยที่่�มีีผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานในอนาคต
ลดลงจากปีี 2562 ที่่� 2.46 เท่่า ส่่วนอััตราสภาพคล่่องหมุุนเร็็ว
สำำ�หรัับทิิศทางการดำำ�เนิินงานของบริิษััทและบริิษััทย่่อยฯ
อยู่่�ที่่� 0.51 เท่่า เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 ที่่� 0.29 เท่่า ซึ่่�งเกิิดจากเงิินสด ในอนาคต มีีความพยายามที่่� จ ะขยายตััวทางด้้ า นการตลาดให้้
และรายการเทีียบเท่่าเงิินคงเหลืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562
เพิ่่�มขึ้้�น แต่่ทั้้�งนี้้�ต้้องขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยในด้้านการผลิิตไม่่ว่่าจะเป็็น
เรื่่�องของต้้นทุุนวััตถุุดิิบ การจ้้างงานค่่าจ้้างแรงงานตลอดจนถึึง
ความสามารถในการชำำ� ระหนี้้� แหล่่ ง ที่่� ม าของเงิิ น ทุุ น และ ค่่าใช้้จ่่ายต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นล้้วนเป็็นปััจจััยสำำ�คััญในการทำำ�การแข่่งข้้น
โครงสร้้างเงิินทุุน
ด้้านการตลาดทั้้� งสิ้้� น บริิ ษััทและบริิ ษััทย่่อยฯจึึงให้้ความสำำ�คััญ
ด้้ า นอััตราส่่ ว นหนี้้� สิิ น ต่่ อ ส่่ ว นของผู้้� ถืื อ หุ้้�นบริิ ษััท ฯและ ต่่อกระบวนการผลิิตและนวััตกรรมในเรื่่�องเครื่่�องจัักรเพื่่�อพยายาม
บริิษััทย่่อยฯมีีอััตรา 0.42 เท่่า เปลี่่�ยนแปลงจากปีี 2562 ไม่่เป็็น ควบคุุมต้้นทุุนผลิิตสิินค้้าให้้สามารถทำำ�การแข่่งขัันได้้ในทางการ
สาระสำำ�คััญ ซึ่่�งยัังต่ำำ��เมื่่�อเทีียบกัับส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษััทฯและ ตลาด ส่่ ว นในเรื่่� อ งของปัั จ จััยภายนอกไม่่ ว่่ า จะเป็็ นปัั ญ หาด้้ า น
บริิษััทย่่อยฯได้้รัับการสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีีจากสถาบัันการเงิิน  สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019
บริิ ษััทยัังมีี กระแสเงิิ น สดจากการดำำ� เนิิ นง านที่่� มีีค วามสามารถ (COVID-19) ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ บริิษััทและบริิษััท
ในการชำำ� ระหนี้้� แ ละดอกเบี้้� ย ได้้ ดีี  แม้้ ว่่ า มีีผลขาดทุุ น อย่่ า งมาก ย่่ อ ยฯพยายามติิ ด ตามข่่ า วสารอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด รวมถึึงการให้้
ซึ่่�งเป็็นขาดทุุนที่่�ไม่่ได้้กระทบกัับกระแสเงิินสด
ความร่่ ว มมืือกัับภาครััฐและทุุ ก ภาคส่่ ว นที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง เพื่่� อ ร่่ ว ม
วางแนวทางในการแก้้ไขปััญหาดัังกล่่าวได้้อย่่างทัันการณ์์
ด้้านรายจ่่ายลงทุุน
อย่่างไรก็็ดีีบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯคงพยายามผลิิตสิินค้้า
บริิษััทฯและบริิษััทย่อ่ ยฯมีีการซื้้อ� สิินทรััพย์ถ์ าวรในปีี 2563 มููลค่่าเพิ่่�มในสััดส่่วนที่่�สููงขึ้้�นในอนาคต บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯได้้
จำำ�น วน 39.41 ล้้ า นบาท จากการปรัับปรุุ ง การผลิิ ต และไม่่ มีี ดำำ�เนิินการพััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ ให้้มีีคุุณภาพดีีสม่ำำ��เสมอ
การลงทุุนระยาวอื่่�นรวมถึึงการขยายกิิจการ เนื่่�องจากยัังมีีกำำ�ลััง ตรงตามความต้้องการของลููกค้้า มุ่่�งเน้้นวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
การผลิิ ต เหลืืออีีกมาก บริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯมีีนโยบายการ ใหม่่ให้้มีีความหลากหลายและมีีความโดดเด่่น เพื่่�อรองรัับความ
บริิหารจััดการส่่วนทุุนซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อดำำ�รงฐานเงิินทุุนให้้ ต้้องการลููกค้้าและก่่อให้้เกิิดคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในส่่วน
แข็็งแกร่่ง โดยการวางแผนการกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินงาน ของการขยายตลาดใหม่่นั้้�น บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯพยายามหา
เพื่่�อให้้ธุุรกิิจมีีผลประกอบการและการบริิหารกระแสเงิินสดที่่�ดีี ตลาดต่่างประเทศใหม่่ที่่�มีีศัักยภาพและมีีขนาดใหญ่่ ซึ่่�งบริิษััทและ
อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้�บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯยัังคำำ�นึึงถึึงการ บริิษััทย่่อยฯได้้มีีการเข้้าร่่วมงานแสดงสิินค้้า หรืือกิิจกรรมจัับคู่่�
มีีฐานะการเงิินที่่�ดีี โดยพิิจารณาลงทุุนในโครงการที่่�มีีอััตราผล ธุุรกิิจ เพื่่�อนำำ�เสนอสิินค้้าของบริิษััทฯ เป็็นการเพิ่่�มโอกาสให้้บริิษััทฯ
ตอบแทนอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี รัักษาระดัับเงิินทุุนหมุุนเวีียนที่่�เหมาะสม  และบริิษััทย่่อยฯมีีฐานลููกค้้าเพิ่่�มขึ้้�น  โดยมุ่่�งเน้้นนำำ�เสนอสิินค้้าและ
รวมทั้้�งสร้้างความแข็็งแกร่่ง ความมั่่�นคงของการดำำ�รงเงิินสด และ ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพได้้มาตรฐานเพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความเชื่่�อมั่่�น
มีีโครงสร้้างเงิินทุุนที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อดำำ�รงไว้้ซึ่่�งความสามารถ ในสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯ พร้้อมกัันนี้้�บริิษััทฯเริ่่�มมีีการ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต และรัักษาความเชื่่�อมั่่�น ขยายแผนงานด้้านการตลาดภายในประเทศเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง 
ต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน เจ้้าหนี้้� และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ
บริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯ มีีการป้้องกัันความเสี่่�ยงจากอััตราการ
แลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ เนื่่�องจากบริิษััทฯและบริิษััทย่่อยฯ
มีีรายได้้จากการขายสิินค้้าที่่�เป็็นสกุุลเงิินตราต่่างประเทศ โดย
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บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

การทำำ�สััญญาขายเงิินตราต่่างประเทศล่่วงหน้้า และติิดตามความ
เปลี่่�ยนแปลงของอััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศอย่่างใกล้้
ชิิ ด อยู่่�ตลอดเวลา นอกจากนี้้� แ ล้้ ว บริิ ษััท ฯและบริิ ษััทย่่ อ ยฯได้้
บริิหารจััดการสภาพคล่่องด้้วยความระมััดระวััง โดยการรัักษา
ระดัับเงิินสดให้้เพีียงพอต่่อการดำำ�เนิินงาน ตลอดจนการมีีความ
สััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับแหล่่งเงิินทุนุ ในปััจจุุบััน
นอกจากนี้้�บริิษััทฯมีีการทำำ�วิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรม โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายเพื่่�อพััฒนาทั้้�งกระบวนการผลิิตที่่�มีีอยู่่�
ให้้ดีีขึ้้�น  และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ของบริิษััทฯให้้มีีความหลากหลาย
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3

2

1

ได้ รับการแต่งตั ้ง : 30/4/53
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์
ตาแหน่ง : รักษาการกรรมการผู้จดั การ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : ปี 2561

ตาแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 28/1/64
ตาแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหา
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 15/8/63
ตาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

นายสุวฒ
ั น์ โรจนกิจ

36

71

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ASTON UNIVERSITY
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร - ปั จจัยเสี่ยงด้ าน IT : (ITG)
- บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการและ
ความรับผิดชอบตามกฏหมาย :(DAP)

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประกาศนียบัตร
หลักสูตร - บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการและ
ความรับผิดชอบตามกฏหมาย :(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Certification Program(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
ได้ รับการแต่งตั ้ง : ปี 2534

วิทยาศาสตร์ บณ
ั ฑิต ธรณีวิทยา

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 28/1/64
ตาแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 17/12/2542

72

ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma Mining Exploration L.T.C.,
The Netherlands
Applied Geology, U.N.S.W., Australia
ประกาศนียบัตร

ดร.สุรพล อารีย์กลุ
ตาแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ-สกุล/
ลาดับ
ตาแหน่ ง/
อายุ
สัดส่ วน

-

-

-

ในบริ ษัท(%)

การถือหุ้น

และนายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

ลูกพีล่ กู น้ อง กับ
นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ไม่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการ
และผู้บริหาร

และผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์ กบั กรรมการ

ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริ หาร

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว

กรรมการ

ผู้จดั การสาขา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ทีป่ รึกษา

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ตาแหน่ ง

ประเภทธุรกิจ : ผลิตคอนกรีต

บริษัท ที.พี.ซีคอนกรีต โปรดักส์ จากัด

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุ รกิจ

------------------------------------------------ไม่ม-ี -------------------------------------------------------

2551-2555

2537-2552

2558-ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

2558-ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน
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นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
ตาแหน่ง : กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

6

7

Mr.H"ng Cheow Chin
ตาแหน่ง : กรรมการ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 14/8/2558

5

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 28/1/2564

นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
ตาแหน่ง : กรรมการ

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 12/5/2559

Mrs.H"ng Cheow Nai
ตาแหน่ง : กรรมการ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 27/4/2555

ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

4

ลาดับ

50

58

45

60

อายุ
ปี

ประวัติการอบรม

- บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการ
และความรับผิดชอบตามกฏหมาย :(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร
หลักสูตร - แอนตี ้คอรรัปชัน่ : (ACPG)

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

- กระบวนการการจัดการแหล่งเงินทุน : (BFI)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร
หลักสูตร - แนวทางการป้องกันการทุจริตในองค์กร : (ELP)

ปริญญาตรี
BUS ADMIN MANAGEMENI
NORTHERN ARIZONA UNIVERSITY

MARKETING
ROYAL MELBOURNE INSTITUTE
OF TECHNOLOGY

-

1.44

-

-

ในบริษัท(%)

สัดส่ วน
การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา/

Commerce Union Hige School, Malaysia
Sole Proprietor

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริ ษัท
ชื่อ-สกุล/

นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ และ
นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

ลูกพีล่ กู น้ องกับ
นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์

นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

ลูกพีล่ กู น้ องกับ
นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ
นายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ และ

น้ อง : Mrs.H'ng Cheow Nai

พี่ : Mr.H'ng Cheow Chin

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

2554-ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

KIANG HUAT SEAGULL TRADING
FROZEN FOOD SDN.BHD.

Hexa Harmony Sdn.Bhd., Malaysia
ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

The One Stallions Enterprise, Malysia
ประเภทธุรกิจ : สุขภาพ
Sea Gull Frozen Foodstuffs Sdn.Bhd.,
Malaysia
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอาหาร

ชื่อหน่ วยงาน/บริษัท/
ประเภทธุ รกิจ

------------------------------------------------ไม่ม-ี -------------------------------------------------------

------------------------------------------------ไม่ม-ี -------------------------------------------------------

กรรมการ

กรรมการ

2537-ปั จจุบนั

2543-ปั จจุบนั

กรรมการ

2552-ปั จจุบนั

ช่ วงเวลา

ประสบการณ์ ทางาน

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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Annual Report 2020

119

11

10

9

8

ลาดับ

(Thai Version)

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง: 3/2/2563

ตาแหน่ง: เลขานุการบริษัท
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง: 14/5/2563

e-learning CFO’s Orientation Course

ฝ่ ายบัญชี

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

47

นางสาวจิรภา ลีลาสาราญ
ตาแหน่ง: ผู้ชว่ ยรองกรรมการผู้จดั การ

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 1/5/2563

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตาแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 30/4/2563
ตาแหน่ง : กรรมการสรรหา

-ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต

สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
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ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ
วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตัง้ : 30/4/2563

นายพิชยั ลิ ้มรสเจริญ

-

-

ไม่มีความสัมพันธ์กบั กรรมการและผู้บริ หาร

และผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์ กบั กรรมการ

2539-2542

2543-2547

2547-2550

2550-2563

-

-

2543-ปั จจุบนั

2557-ปั จจุบนั

หลักสูตร - บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการและ
ความรับผิดชอบตามกฏหมาย :(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2542-ปั จจุบนั

2519-ปั จจุบนั

THE UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES

และผู้บริหาร

ไม่มีความสัมพันธ์ กบั กรรมการ

Cert. COAL MINING TECHNOLOGY USSR
Ph.D.(MINERAL PROCESSING)
THE PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

-

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 28/4/2559

วศ.บ(เหมืองแร่)จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย

และนายชัยวัชร์ เหล่าเทพพิทกั ษ์

นางสาวเจริญพร โชติวฒ
ั นะพันธุ์
นางสุดารัตน์ เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

ตาแหน่ ง

ประสบการณ์ ทางาน
ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท/

ผู้ชว่ ยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานบัญชีอาวุโส

SAP System Administrator

ผู้ควบคุมทางบัญชีและการเงิน

บจ. สานักงานเอส จี วี-ณ ถลาง

บจ.เซฟสกิน เมดดิคอล แอนด์ ไซเอนทิฟิก

บจ.เซฟสกิน อินดัสทรี

บจ.ลากูน่าเซอร์ วิส

ธุรกิจเอกชน

บริษัท อาร์ เธอร์ แอนเดอร์ เซ่น จากัด
ธุรกิจเอกชน

บริษัท ทีป่ รึกษาภาษีอากรและธุรกิจ เอสจีวีเอ็น จากัด

ผู้จดั การ
ผู้จดั การอาวุโส
สมุห์บญ
ั ชีธุรกิจ
ทีป่ รึกษา

หจก.ทุง่ นุ้ยศิลาทอง

บริษัท เหมืองแร่ลิวง จากัด

บริษัท ผาทองทุง่ สง จากัด

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิศวกรควบคุม
เหมืองหินปูน

ทีป่ รึกษาเหมืองหิน
ทีป่ รึกษาเหมืองหิน
แกรนิต

วิศวกรรมควบคุมและ

วิศวกรรมเหมืองแร่

อาจารย์ภาควิชา

ประเภทธุ รกิจ
------------------------------------------------ไม่ม-ี -------------------------------------------------------

ช่ วงเวลา

M.E'(MINING ENGINEEING
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7.01

กรรมการและผู้บริหาร
ลูกพีล่ กู น้ องกับ

ความสัมพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ าง

ตาแหน่ง : กรรมการอิสระ

รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

หลักสูตร - บทบาทหน้ าทีข่ องกรรมการและ
ความรับผิดชอบตามกฏหมาย :(DAP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันทีไ่ ด้ รับการแต่งตั ้ง : 28/4/2559

ปริญญาตรี

ประวัติการอบรม
ในบริษัท(%)

สัดส่ วน
การถือหุ้น

คุณวุฒิทางการศึกษา/

CENTRAI QUEENSLANG
UNIVERSITY ASUTRALIA

46

อายุ
ปี

ตาแหน่ง : กรรมการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน

นายเฉลิม เหล่าเทพพิทกั ษ์

ตาแหน่ ง/
วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้

ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริ หาร และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริ ษัท ห้ องเย็นโชติวัฒน์ หาดใหญ่ จํากัด (มหาชน)

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

เอกสารแนบ  ชุด /

ตารางแสดงข้ อ มูล การดํารงตําแหน่ งของกรรมการ และผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ
รายชือบริ ษัท
รายชือ

บริ ษัท

บริ ษัทย่อย

ดร.สุรพล

อารี ย์กลุ

/

-

นายชัยวัชร์

เหล่าเทพพิทกั ษ์

//

/

นางสาวเจริ ญพร

โชติวฒ
ั นะพันธุ์

//

/

นายเฉลิม

เหล่าเทพพิทกั ษ์

//

/

Mr.H'ng Chaiu Chin

/

-

Mrs.H'ng Cheow Nai

/

-

นางสุดารัตน์

เหล่าเทพพิทกั ษ์ ประวัติ

//

/

รศ.ดร.พิษณุ
นายสุวฒ
ั น์

บุญนวล
โรจนกิจ

/

-

/

-

นายพิชยั

ลิ มรสเจริ ญ

/

-

หมายเหตุ

X

=

ประธาน

//

=

กรรมการบริหาร

/

=

กรรมการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจํ าปี  (แบบ -)
- 149 -
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งบการเงิินและรายงานของผู้้�สอบบััญชีีรัับอนุุญาต
บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย
สำำ�หรัับปีีสิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

124

Annual Report 2020

Annual Report 2020

125

รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)

หมายเหตุุประกอบงบการเงิินเป็็นส่่วนหนึ่่งข
� องงบการเงิินนี้้�
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563

บริิษััท ห้้องเย็็นโชติิวััฒน์์หาดใหญ่่ จำำ�กััด (มหาชน)
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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รายงานประจำำ�ปีี 2563
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