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รยนทานผถือหุน
ปี พ.ศ. 2561 ASIAN ยงคงมผลงานทดตอ นองจากปี กอนหนา ทามกลาง
ความผนผวน นอุต สาหกรรมอาหาร ช ยอก ขง ราย ดจากการขาย ละกำ รกอนภาษ
อยู นระดบ กล คยงกบปีก อนหนา ทนบ ดวา ป็นปีท ทำกำ รสูงสุด ทำสถต คอมยอด
ขาย กอบหนึงหมนลานบาท ละกำ รกอนภาษ กอบ 360 ลานบาท มวาจะ รม ตรมาส
รก ด มสูด จากการทปรมาณวตถุดบหมึก น ทยขาด คลน ราคาขายตกตำ ละการ
ออนคาอยางรวด รวของ งน หรยญดอลลาร์สหรฐ มอ ทยบกบ งนบาท ตผลประกอบ
การ ตรมาส 3 กลบสูงทำสถต จากการทยอดขาย นกลุมกุง ละอาหารสตว์ ลยง พมสูง
ขึน ละนบ ป็นปีท 2 ตดตอกนทอตราผลตอบ ทนตอสวนของผูถอหุนสูงกวา 13% น
ขณะทงบ สดงฐานะทางการ งนทวความ ขง กรงขึ น กระผม มความยนดทจะ รยน
ทานวา ASIAN ดรบการจดอนดบทาง ครดตจากบรษท ทรส รทตง จำกด นระดบ
BBB- ซึ ง ป็นระดบการจดอนดบท ดรบการยอมรบวา หมาะสม กการลงทุน มอ ดอน
กุมภาพนธ์ทผานมา
ตลาดสำคญของ รายงคง ป็ นอาหารทะ ล ช ยอก ขง ละ อาหารสตว์ นำ
บบ ปียก รามอง หนความ ป็น ปของตลาดท หมอนกน ละ หนความ ปลยน ปลงท
ทำ หตลาดทงสองมความ ตกตาง กลาวคอตลาดทงสองกลุมอยู นกลุมธุรกจสงออกท
สำคญของ ทย ละสอดรบกบความตองการท ตบ ต นตลาด ลก อยาง รกตาม ความ
มพอ พยงของวตถุด บภาย นประ ทศ กลาย ป็ นจุด ออนของกลุมผูผลตอาหารทะ ล ช ยอก ขง นประ ทศ ทย ดยทผลผลตกุงจาก
ฟาร์ม ลยงยงคงอยู นระดบตำ มอ ทยบกบระดบสูงสุด มอราว 7 ปีกอน ทงยงมตนทุนทสูงกวา มอ ทยบกบประ ทศคู ขง ปรมาณการ
จบหมึกลดตำ ละการหาปลาทรายทมคุณภาพตรงตามทตลาดตองการทำ ดยากขึน นขณะทผูบร ภค นหลาย ประ ทศ หความ
สน จกบ หลงทมา ตลอดจนวธการท ดมาซึงวตถุดบ ละกระบวนการผลตมากขึน รอย นธุรกจอาหารสตว์ ลยง ประ ทศ ทยยงคงม
วตถุด บทมคุณภาพมาก พยงพอ ตนทุน ขงขน ด ละม ครงสรางพนฐานทางการผลตทพฒนาขึน ป็น อยางด นสวนตลาดพร มยมท
มการ ตบ ตอยางรวด รว การสรางความ ตกตาง นผลตภณฑ์ บรนด์ ละความยดหยุน ลวน ป็นปัจจยสำคญ ละ ป็นความทาทาย
นอุตสาหกรรม นอกระดบ ท หนอกวาความทาทาย นกระบวนการผลต
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ความ ตกตาง ละความซบซอน หลาน ทำ ห ราตองกำหนด ผนกลยุทธ์ท ตกตางกนสำหรบกลุมธุรกจอาหารทะ ล ช ยอก
ขง ละธุรกจอาหารสตว์ ลยง
ASIAN จะ รงปรบธุ รกจอาหารทะ ล ช ยอก ขง ห ขาสู ตลาดผลตภณฑ์ พมมูลคา หมากขึน ป็น ผนกลยุทธ์ท หความ
สำคญกบ มูลคา มากกวา ปรมาณ ซึง ผนกลยุทธ์น จำ ป็นตองการอาศยการสอสาร ละการทำการตลาด ปถึงผูบร ภค ดยตรง
รวมกบการปรบปรุงประสทธภาพภาย น รงงาน
ASIAN จะลงทุนขยายกำลงการผลต นธุรกจอาหารสตว์ ลยง ปรบปรุงระบบ ERP ละพฒนา บรนด์ พอ ป็นสวนหนึงท
ตบ ต ปตามการ ตบ ตของตลาด ลก ดย นนตลาดยุ รป ละประ ทศจน
ละ พอ หการดำ นนการ ป็ น ปตาม ผนกลยุท ธ์ดงกลาว รา ด รมกาวยางอนสำคญ นปีพ.ศ. 2561 ทผานมา น ดอน
มกราคม ราจดตงบรษท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกด พอสานงานดานการตลาด ละพฒนา บรนด์ การบรหารจดการทรพย์สน
ทางปัญญาของกลุม ตลอดจนการหาคูคาทางธุรกจ น ดอนพฤษภาคม ราจดตงกจการรวมคา นประ ทศ ยอรมน พอทำตลาดอาหาร
สตว์ ลยง นตลาด พร วทลา บล (private label) นยุ รป ละรวมทุน ป็นผูถอหุนสวนนอย นกจการรวมคา บรษท อน ตอร์ พทตรนา
จำกด พอทำอาหารสตว์ ลยง บรนด์ “Maria” น ดอนกรกฎาคม ราปรบปรุงการ ชประ ยชน์ หอง ยนรวมกนภาย นกลุมบรษท
น ดอนตุล าคม รายายฐานการผลตปลาทรายจาก รงงานทคลอง ตย มายง รงงานทสมุทรสาคร ละ น ดอนธนวาคม ราจดตง
บรษทยอย หง หม นประ ทศจน Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. ละ รม ครงการกอสรางคลงสนคาอต นมตสำหรบ
ธุรกจอาหารสตว์ ลยง ละธุรกจทูนาท บรษท อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล จำกด นทายทสุด น ดอนกุม ภาพนธ์ปีพ .ศ.
2562 รา ปิดตวอาหารสตว์ ลยง บรนด์ “มองชู” ท รา รงพฒนามาตลอดหลาย ดอน ละจะออกจำหนาย นประ ทศ ทย ละประ ทศ
จน นปี พ.ศ. 2562 น
กาวยางอนสำคญตาง ท ดกลาวมาน ป็นกระบวนการสำคญทจะ ปลยนผาน ASIAN ห ป็นผูผลตทอยู นธุร กจ พมมูลคา
ทยงคงสามารถสรางผลประกอบการทด มความมนคงปลอดภย ละตอบ ทนพนกงาน ดอยาง หมาะสม ASIAN ยงคงตองกาวตอ
ละตองประ มน ละทบทวน ป้าหมายระยะยาวภาย น ตรมาส รกของปี ละผม ชอมนวา ราอยู นสถานะอนด ทจะบรรลุผลสำ รจ
ทน วลา ละสามารถ ตบ ต ละพฒนายง ขึน ป
ผมขอขอบคุณลูกคา พนกงาน คูคา ตลอดจนผูมสวน ดสวน สยอน อยางทสุด ทรวมสรางปีพ .ศ. 2562 ห ป็นอกปีหนึง
ทยง หญ สำหรบ ASIAN

(นายสมศกด อมรรตนชยกุล)
ประธานกรรมการบรษทฯ

ASIAN
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ปั จจุบน
ประกอบดวยกรรมการอสระผู ทรงคุ ณ วุ ฒ จำนวน 3 ทาน ซึ งมคุ ณ สมบตครบถวนตามท
ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทยกำหนด ดงน
1. นางสุนนทา ตยสุวรรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาง ยาวณ ครอองอาจนุกูล กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมบูรณ์ ผาบรรจง
กรรมการตรวจสอบ
ดยม นางสาวพสตราวรรณ ปรชาภาณุวฒน์ ทำหนาท ป็น ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ดย นปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบทุ กทาน ด ขารวมประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบครบทง 4 ครง ละ ดปฏบตหนาทตามทระบุ นกฎบตรคณะกรรมการตรวจสอบ ละตามท ดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษท
สรุปสาระสำคญ นการปฏบตหนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ นปี 2561 ดงน
1. สอบทานงบการ งนราย ตรมาส ละงบการ งนประจำปี 2561 ของบรษั ทฯ ละบรษัทยอย ดย ดสอบถาม ละ
รบฟังคำช จงจากผูบรหาร ละผูสอบบญช น รองความถูกตองครบถวนของงบการ งน ละความ พยงพอ นการ ปิด ผย
ขอมูล ซึงคณะกรรมการตรวจสอบมความ หนสอดคลองกบผูสอบบญชวา งบการ งนของบรษทฯ ละบรษทยอย ด สดง
รายการ ดยถูกตองตามทควร นสาระสำคญตามมาตรฐานการรายงานทางการ งน ชอถอ ด ละ ป็นประ ยชน์กบผู ช
งบการ งน
2. สอบทาน ละ หความ หนตอรายการท กยว ยงหรื อรายการทอาจมความขัด ยงทางผลประ ยชน์ รวมถึงการ
ปิด ผยขอมลของรายการดังกลาว ตามขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละสำนกงานคณะกรรมการ
กำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ซึงผูสอบบญชมความ หนวารายการคากบบรษทท กยวของกน ทมสาระสำคญ ด
ปิด ผย ละ สดงรายการ นงบการ งน ละหมาย หตุประกอบงบการ งน ลว ละคณะกรรมการตรวจสอบมความ หน
สอดคลองกบผูสอบบญช
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3. สอบทานระบบควบคุมภาย น ละงานตรวจสอบภาย น พจารณา หความ หนชอบ ผนการตรวจสอบประจำปีของ
ผูตรวจสอบภาย นทพฒนา ละปรบปรุง หมประสทธภาพ ละครอบคลุมงาน/หนวยงานทมความสำคญ สอบทานรายงาน
การตรวจสอบภาย น นดานการดำ นนงานของบรษทฯ ละบรษทยอย ดยมกระบวนการ รมตนตง ตการวาง ผน
การรายงาน ละการตดตามผลการปฏบตตามคำ นะนำของผู ตรวจสอบภาย นของบรษทฯ พอ หมประสทธภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา การตรวจสอบภาย น ดดำ นนดวยความ พยงพอ หมาะสม ละ กดประสทธผลอยาง
ทจรง การควบคุมภาย นของบรษทฯ ละบรษทยอย อยู นระดบทนาพอ จ
4. พจารณาคัด ลือก สนอ ตงตังผสอบบัญช ละคาสอบบัญ ช คณะกรรมการตรวจสอบพจารณาคด ลอกผูสอบบญช
ประจำปี 2561 ดยพจารณาจากผลการปฏบตงาน คุณสมบต ทกษะความรูความสามารถ ละประสบการณ์ นการทำงาน
ละ หนควร ตงตง นางสาวสุมาล รวราบณฑต ผูสอบบญชรบอนุญ าต ลขท 3970 ละ/หรอ นางสาวมณ รตนบรรณกจ
ผู สอบบญชรบอนุ ญ าต ลขท 5313 ละ/หรอ นางพู น นารถ ผา จรญ ผู สอบบญชรบอนุ ญ าต ลขท 5238 จาก
บรษท สำนกงาน อวาย จำกด ป็นผูสอบบญชของบรษท ประจำปี 2561 พรอมทง สนออนุมตคาสอบบญชประจำปี 2561
5. สอบทานการกำกับด ลกจการทด ตดตามการดำ นนงานของฝ่ายจัดการบรษัท ฯ นการประกาศ จตนารมณ์
ขารวม ครงการ นวรวมปฏบัตของภาค อกชน ทย นการตอตานทุจรต พอปฏบต หสอดคลองกบขอกำหนด ละ
คำ นะนำของสมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD) จากการสอบทานพบวาบรษทจดทำน ยบาย พอ ห
สอดคลองกบ ครงการ ละสนบสนุน หพนกงาน นองค์กร รบทราบ ละ ขา จ นวปฏบตทด ละปฏบตตามหลกการกำกบ
ดู ลกจการตาม นวทางของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละสมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบ ดปฏบตหนาท นปี 2561 ดวยความรอบคอบ ระมดระวง มความ ป็นอสระอยาง พยงพอ ดยม
ความ หนวา บรษทมรายงานขอมูลทางการ งน ละการดำ นนงานอยางถูกตอง มระบบการควบคุมภาย น การตรวจสอบ
ภาย นการ ปิด ผยรายการท กยว ยงกนอยางถูกตอง ละมการปฏบตงานทสอดคลองกบระบบการกำกบดู ลกจการทดอยาง พยงพอ
ชอถอ ด รวมทงมการพฒนาปรบปรุงระบบการปฏบตงาน หมคุณภาพทดขึน ละ หมาะสมกบสภาพ วดลอมทางธุรกจอยางตอ นอง

(นางสุนนทา ตยสุวรรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการความ สยงปี 2561

รายงานคณะกรรมการบรหารความ สยง
บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ ด จำกด (มหาชน) ดตระหนก ละ หความ
สำคญอยางยงตอการบรหารความ สยงทวทงองค์กร ดยมระบบบรหารจดการความ
สยง ชงบูรณาการท ชอม ยงกบวตถุประสงค์ ละ ป้าหมายขององค์กร นทุ ก ระดบ
พอ หการดำ นนงาน ป็ น ปอยางราบรน ละ พมคุ ณ คา หกบธุ รกจ สามารถลด
อกาสทจะ กดความ สยหาย ละลดขนาดของความ สยหายทอาจ กด นอนาคต ห
อยู นระดบทยอมรบ ละควบคุ ม ด ดยตลอดปี 2561 ทผานมา ดมการจดประชุม
คณะกรรมการบรหารความ สยง 10 ครง คณะกรรมการบรหารความ สยง ด ขารวม
การประชุมครบองค์ประชุมทุกครง
สรุปสาระสำคญ นการปฏบตหนาทของคณะกรรมการบรหารความ สยง นปี
2561 ดงน
1. พจารณา ผนงานบรหารความ สยงปี 2561 ของบรษทฯ ละบรษทยอย
2. ตดตาม ประ มนผล ละ หขอ สนอ นะตอการดำ นนงานตาม ผนการบรหารความ สยงประจำปี
2561 ของบรษทฯ ละบรษทยอย
3. รายงานผลการดำ นนงานของคณะกรรมการบรหารความ สยง หคณะกรรมการบรษทฯ ดรบทราบ
ป็นประจำทุก ตรมาส
4. สอบทาน นวปฏบต นการบรหารความ สยงของบรษทฯ ละบรษทยอย
5. กำหนด ละ สนอมาตรการควบคุมสนทรพย์ถาวรของบรษทฯ ละบรษทยอย หคณะกรรมการบรษท
พจารณาอนุมต
6. กำหนด ละ สนอน ยบาย รองการตรวจสอบผลประ ยชน์ทบซอน หคณะกรรมการบรษทพจารณา
อนุมต
7. พจารณาปรบปรุง กณฑ์ ก ารวดความ สยง ห หมาะสมสอดคลองกบความ ป็ น ป นปัจ จุ บน ละ
กำหนด ห ชกบการบรหารความ สยง นปีพ.ศ. 2562 ป็นตน ป
บรษทฯ ดมการประกาศ ชน ยบายการบรหารความ สยง พอสอสาร หกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงาน
ของบรษทฯ ทุ กคนรบทราบ พอ ห ป็นวฒนธรรมองค์ก รท ดรบความ ส จตลอด วลา ทนการ ลอกปฏบต ป็ น
ครงคราว
คณะกรรมการบรหารความ สยง ดปฏบตหนาท นปี 2561 ตามขอบ ขต หนาท ละความรบผดชอบท ด
รบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ อยาง ป็นระบบ รอบคอบ ละครบถวน ตมกำลงความรูความสามารถ
ละสอดคลองกบการกำกบดู ลกจการทด พอประ ยชน์ตอบรษทฯ ผูถอหุน ละผูมสวน ด สยอยาง หมาะสม

(นายสุรยะ ประสาทบณฑตย์)
ประธานกรรมการบรหารความ สยง
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รายงานคณะกรรมการสน ชอปี 2561

รายงานคณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัดหนสน (Credit Committee)
บรษทหอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) หความสำคญกบปัญ หาหน กนกำหนดชำระจำนวนมาก น
บรษทยอย จึ งกำหนด หมคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสนขึ นตง ตปี พ.ศ. 2558 ดยคณะกรรมการฯ
ประกอบดวยผู ดำรงตำ หนงสำคญของบรษทฯ ละบรษทยอยทุก บรษท พอความมประสทธภาพ นการ
ดำ นนงาน ละบรหารจดการลูก หนของกลุ มบรษท ดยคณะกรรมการชุด น มุงทำหนาท นการกำหนดน ยบาย
การ หสน ชอ ละกำหนด นวทางประ มนฐานะการ งนของลู กคา (Credit Scoring) ท ป็นรูปธรรม ชอถอ ด
สนอ หมการกำหนดอำนาจอนุมตวง งนสน ชอ (Credit Lines) ตามลำดบชนการบรหาร ตลอดจนกำหนด นวทาง
การตดตาม ละ ก ขปั ญหาหนคางชำระ พอมุงคลคลายปั ญหาหน กนกำหนดชำระทม ซึงการดำ นนงานของ
คณะกรรมการฯ ทผานมา นบ ดวา ปัญหาหน กนกำหนดชำระ ดรบการ ก ขดขึน ป็นลำดบ
ดยตลอดปี 2561 ทผานมา ดมการจดประชุ มคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสนรวม 6 ครง
คณะกรรมการฯ ด ขารวมการประชุมครบองค์ประชุมทุกครง
คณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน ดปฏบตหนาท นปี 2561 ตามขอบ ขต หนาท ละความ
รบผดชอบท ดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ อยาง ป็นระบบ รอบคอบ ละครบถวน ตมกำลงความ
รูความสามารถ ละสอดคลองกบการกำกบดู ลกจการทด พอประ ยชน์ต อบรษทฯ ผู ถอหุน ละผูมสวน ด สย
อยาง หมาะสม ดย นปี 2561 มการดำ นนงาน ดยสรุป ดดงน
1. สนอตอทประชุ มคณะกรรมการบรษท พอพจารณาอนุ มตตดจำหนายหนสู ญ ห ป็ น ปตาม
หลก กณฑ์ทบรษทฯจะสามารถบนทึก ป็นคา ชจายทางภาษอากร ดตามกฎหมาย
2. สนอตอทประชุมคณะกรรมการบรษท พอพจารณาขายหนดอยคุณภาพ พอจำกดความ สยหาย ละ
ลดคา ชจาย นการตดตามทวงถาม
3. สนอตอทประชุมคณะกรรมการบรษท พอพจารณาอนุมต หคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสนม
อำนาจ นการดำ นนการ กยวกบการผอนผนการชำระหน
4. กำหนด หฝ่ายกฎหมายดำ นนการสงหนงสอทวงถาม ป็นลายลกษณ์ อกษร กรณหนคาง กนกำหนด
ชำระ กนกวา 90 วน พอประ ยชน์ นการดำ นนคด ละพจารณาอนุมต หฝ่ายกฎหมายดำ นนคดกบลูกหนหาก
มสามารถ จรจา หรอ กนอำนาจของคณะกรรมการฯทจะอนุมตผอนผน
นอกจากน คณะกรรมการฯ ยง รงศึ กษามาตรฐานรายงานทางการ งนท กยวของกบการตงคา ผอหน
สงสยจะสูญ รวมกบฝ่ายบญชของบรษทฯ ละผูสอบบญช พอวาง นวทาง นการกำหนดน ยบายการตงคา ผอหน
สงสยจะสูญ หสอดคลองกบมาตรฐาน หมทจะบงคบ ช นปี พ.ศ. 2563 ตอ ป

(นายสุรยะ ประสาทบณฑตย์)
ประธานกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน
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ธุรกจของ ASIAN
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วสยทศน์ ละพนธกจ

วสัยทัศน์ ละพันธกจ
วสัยทัศน์
ป็นผผลตอาหาร ละอาหารสัตว์สสากล ดวยคุณภาพ ความปลอดภัย
ละความรับผดชอบตอสังคม ละสง วดลอมอยางยังยืน
พันธกจ
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ภาพรวมการประกอบธุรกจ ละ ผนกลยุท ธ์หลก

ภาพรวมการประกอบธุรกจ ละ ผนกลยุทธ์หลัก
ความ ป็นมาของ อ ชยน
กลุมบรษท อ ชยน ป็นกลุมผูประกอบธุรกจผลตอาหารสงออกจำหนาย หลูกคาทว ลกมานานกวา 40 ปี อ ชยนภูม จ กบ
การ ป็นผูผลตท ส จ นการนำวตถุดบคุณภาพมาผลต ป็นอาหารทมรสชาตถูกปาก มวาจะ ป็น กุง ละหมึก ช ยอก ขง ปลาทราย ล
สำหรบชุบ ป้งทอด ทูนาบรรจุกระป๋อง ตลอดจนผลตภณฑ์กลุมอาหารพรอมปรุงหลากหลายชนด ละ ตก ลน์ธุรกจ ป็นผูผลตอาหาร
สตว์ ลยงกลุมพร มยมคุณภาพสูง ท ดรบความ ววาง จจาก จาของ บรนด์ระดบ ลก นอกจากนกลุมบรษท อ ชยนยงผลตอาหารสตว์
นำทมคุณภาพสำหรบ กษตรกรทำ หมสมพนธ์อนดกบผูทขายวตถุดบ หบรษทฯ
บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด ขา ป็น บรษทจดทะ บยน นตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทยนบตง ตปี พ.ศ.2537 (ชอยอ
หลกทรพย์ :ASIAN) ตยงคงคุณคาของการ ป็ นบรษทครอบครว วอยาง ตม ปียม ละทุ ม ท พอสรางความ ตกตางทลูกคาตาง
พึงพอ จ
กลุ มบรษท อ ชยน มธุ ร กจ 5 กลุ ม: ธุ ร กจ
อาหาร ช ยอก ขง ธุ รกจอาหารสตว์ ลยง ธุ รกจทู นา
ธุ รกจอาหารสตว์น ำ ละธุ รกจจดจำหนาย ธุ รกจอาหาร
ช ยอก ขง ปั จจุบนม รงงานผลต 2 หง รงงานผลต
ห ง ร ก ตงอ ยู นจงหวด สมุ ท รสา คร หางจาก
กรุง ทพมหานคร ลง ปทาง ตราว 30 ก ล มตร ซึง ป็น
ตลาดอาหารทะ ลทสำคญของ ทย นนการผลต
ผลตภณฑ์ กุ ง ละปลา ทงปลาทราย ล ละปลากะพง
หลากหลายรูป บบ สวน หญสงออก ปจำหนาย หลูกคา
ชาวญปุ่น ละลูกคา นสหรฐอ มรกา รงงาน หงท 2 ตง
อยู นจงหวดสุราษฎร์ ธาน ซึ ง ป็น จกลาง หลงฟาร์ม
ลยงกุ งทางภาค ต ทำ หสามารถนำวตถุดบสด หม มา
ผานกระบวนการผลตทพ ศษ ละสะอาด นขณะทยงม
ชวต พอผลต ป็นผลตภณฑ์พ รอมรบประทาน บบดบ
(ซาซม) ละผลตผลตภณฑ์กลุมหมึก มหอง ยน ตงอยู
น ขตคลอง ตย กรุ ง ทพมหานคร ซึ งตงอยู กลกบ
ทา รอ จึ ง ป็ น ทำ ลยุ ท ธศาตร์ ท ดสำหรบการนำ ขา
ผลตภณฑ์ นกลุ มอาหารทะ ล ละจดจำหนาย หกบ
ผู ประกอบกจการคาสง กจการคาปลก บบสมย หม
ตลอดจนธุรกจ ครอขายรานอาหาร นประ ทศ ทย
ผลตภณฑ์ทูนา ละอาหารสตว์ ลยง ผลต น รงงานบรรจุ กระป๋อ งของกลุ มบรษท นจงหวดสมุทรสาคร มพนท ชสอยขนาด
หญ ครองจกร ละอุปกรณ์อนทนสมย มการลงทุน นกระบวนการพฒนาผลตภณฑ์ ตลอดจน ทค น ยลดานการผลตมากมาย พอ ห
ความสำคญกบการผลตอาหารสตว์ ลยง บบพร มยม ทำ หสามารถตอบ จทย์ นการ ป็นผูผลตทูนา ละอาหารสตว์ ลยงทมคุณภาพ ห
กบลูกคาชนนำ ด
รงงาน หงท 4 ตงอยู นจงหวด พชรบุร หางจากกรุง ทพฯ ลง ปทาง ตราว 100 ก ล มตร ป็น รงงานผลตอาหารสตว์นำ ทง
นกลุมอาหารปลา ละอาหารกุ ง มฟาร์ม ป็ นของตว อง ซึ ง ช นการทดสอบคุ ณภาพอาหาร พฒนาวธการทำฟาร์ม พอ หการ
สนบสนุนลูกคาของ รา ดดยงขึน
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ภาพรวมการประกอบธุรกจ ละ ผนกลยุท ธ์หลก

รงงานทุก หงของกลุมบรษทฯ ดรบการรบรอง นระดบสากล ทง นมาตรฐานดานคุณภาพ ละความรบผดชอบตอสงคม รา
หความสำคญกบมาตรฐานดานความปลอดภย นอาหาร ละน ยบายจางงานท ป็นธรรม ดย รา ละผูผลตท ป็น ครอขาย ยงรวมกน
พฒนาอยางตอ นอง นอนทจะทำ ห หลงวตถุดบของ รามความยงยนสบ ป

อ ชยนจำหนายผลตภณฑ์ออก ปทว ลก ตลาดประ ทศสหรฐอ มรกา ละ คนาดา บรษทฯ สงออกผลตภณฑ์อาหารสตว์
ลยง ละผลตภณฑ์ก ลุ มกุ ง ช ยอก ขง ป็น หลก นขณะทสงออกผลตภณฑ์ห มึก ช ยอก ขง ปยงกลุ มประ ทศ EU ละปัจจุ บน
อ ชยน ดจดตงหนวยงาน พอทำการตลาดขึน อง นประ ทศ ยอรมน ละคาดหมายวาจะสามารถสงออกผลตภณฑ์ กลุมอาหารสตว์
ลยง ปยงประ ทศ น EU ดมากขึน นอนาคตอน กล ผลตภณฑ์ทูนา สงออก ปยงกลุมประ ทศ ถบตะวนออกกลาง ป็นหลก นขณะท
ผลตภณฑ์กลุ มอาหารสตว์นำยงคงจำหนายภาย นประ ทศ นองจาก อกาส นการสงออกยงคอนขางจำกด จากการทผลตภณฑ์กลุม
อาหารสตว์ ลยง ละกลุมผลตภณฑ์ พมมูลคา ตบ ตขึน รอยมา สดสวนผลตภณฑ์ของ อ ชยนดขึ น ทำ หอตรากำ รดขึ นดวย ละ
คาดวาจะดยง ขึน นอนาคตตาม นว นมการขยายตวของธุ รกจอาหารสตว์ ลยงทว ลก ขนาดของธุรกจอาหาร ช ยอก ขงจะยง
ทรงตว นนผลตภณฑ์กลุม พมมูลคา ม นน พมยอดขาย
รา “ ช” สำหรับคุณ!
อ ชยน หความสำคญกบลู กคา ป็ นอนดบ รก สมอ มวาวตถุดบสวน หญของ อ ชยนจะ ดมาจากอุตสาหกรรมประมง ละ
หวง ซอุปทานมความผนผวน ป็นบางครง อ ชยนกยงคงมุงมนทจะสงมอบสนคาท ดคุณภาพตรงตาม วลา สงสมความ ววาง จ ละ
ความนา ชอถอจากลูกคามา ป็นระยะ วลานาน ลูกคาสวน หญของ อ ชยน ป็น จาของตราสนคา ละพึงพา อ ชยน ห ป็นผูผลต ละ
ป้อนสนคา หพอ พยงกบความตองการของตลาด การ ป็นผูผลตทนา ชอถอ คอ หตุผลสำคญ ททำ ห อ ชยน รา “ ช” สำหรบคุณ
อ ชยนยงมความมุงมนทจะสนบสนุนลู กคา ห ตบ ต นธุรกจ ดวยการนำ สนอผลตภณฑ์ท ป็นนวตกรรม ป็นผูรวมพฒนา
ผลตภณฑ์ ท ขา จธุ รกจของลู กคา ละนำ สนอผลตภณฑ์ ผ าน นวคด หม มากขึ น รอย ดยลงทุ น นดานการวจย ละพฒนา
ผลตภณฑ์ ตง ต น รองสูตรการผลต กรรมวธการบรรจุหบหอ ละ ทค น ลยดานกระบวนการผลต ตลอดจนทำฟาร์ม ลยงกุง พอการ
วจยหาวธการ หม พอการปรบปรุงคุณภาพ ละผลการ ลยง
นทายทสุด อ ชยนออก บบกระบวนการทำงาน หมความยดหยุน พอ หสามารถตอบสนอง นวคด หม ของลูกคา ละ
พฒนา ห ป็นผลตภณฑ์จรง ดอยางรวด รว
กจกรรมหรอธุรกจของกลุมบรษทยงมความ ชอม ยงกนอกดวย
พอ ห ราสามารถ ชทรพยากร ห กดประ ยชน์สูงสุด
วตถุดบสวนท หลอจากการทำทูนาบรรจุก ระป๋อ ง ป็นวตถุดบท
ช นผลตภณฑ์อ าหารสตว์ ลยง หว ละกางของทูนา ยงสามารถนำ ป ช
ผลตปลาป่น อน ป็น หลง ปรตนทสำคญ นการผลตอาหารสตว์ รองจาก
หลง ปรตนจากอุต สาหกรรมสตว์ปี กภาย นประ ทศ ละ ช ป็นวตถุด บ
หลกสำหรบการผลตอาหารสตว์ นำของกลุมบรษท ละการทสามารถผลต
ด องภาย นกลุมบรษท ทำ หสามารถรบประกน หลงทมา ละคุณ ภาพ
ของผลตภณฑ์ ดอกทางหนึง
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ละจากการท อ ชยนมความสมพนธ์อนด ละยาวนานกบกลุม กษตรกรผูประกอบกจการฟาร์ม อ ชยนจึงสามารถซอผลผลต
ท ดคุณภาพจากฟาร์ม มาผลต ป็นผลตภณฑ์อ าหาร ช ขง ดยบุคลากรของ รา หการสนบสนุน กษตรกร ดยการ หคำ นะนำ รอง
ชนดของอาหาร ละระบบการ ลยง ตลอดจนบรการดานการควบคุมคุณภาพ พอ หมน จ ดวาจะ ดผลผลตทมคุณภาพจากฟาร์ม
กลยุทธ์หลัก นการดำ นนธุรกจของ อ ชยน
ปี พ.ศ. 2559 บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ดประกาศ
ผนกลยุทธ์ “Ambition 2020” ป็นครง รก ซึง ป็นกำหนด ผนการดำ นนงาน ดย
อาศยหลกสำคญ รองการ ขา กลผูบร ภค หมากขึน ละการปรบปรุงประสทธภาพ
อยางตอ นอง ตง ป้ารกษาระดบอตรากำ รขนตน หอยู นระดบ 10-12% ละผลกดน
ยอดขาย ห ตบ ตอยางมนยสำคญ
รงขบ คลอนสำคญของการ ตบ ตของยอดขาย มาจาก นว นมการ ตบ ต
ของอุปสงค์ นตลาด ลก ดย ฉพาะอยางยง นกลุมผลตภณฑ์กุง ละอาหารสตว์ ลยง
บบพร มยม
นขณะทปัจ จยสำคญทจะทำ หอตรากำ รดขึ น ละรกษาระดบ ด ด ก การ หความสำคญ นกลุมผลตภณฑ์ พมมูลคา
มากขึ น การมสดสวนผลตภณฑ์ กลุมอาหารสตว์ ลยง พมขึน ลดคา ชจาย นการผลตตอหนวยลง ละการ ขา กลผูบร ภค นตลาด
สำคญ พมขึน ชนการออกผลตภณฑ์ภาย ต บรนด์ของตน อง การมหนวยงานนำ ขา หรอจดจำหนายท ป็นของตว อง ป็นตน
ปัจจุบน นบ ดวาการดำ นนการตาม ผนกลยุทธ์มความคบหนา ปดวยด มวา นว นมตลาดหรอปัจจยภายนอกบางประการ
ทมทศทาง ม ป็น ปตามคาด ซึงก ด กผลตผลกุงจากฟาร์ม นประ ทศ ทย ละการทคา งน หรยญดอลลาร์สหรฐออนคาลงอยางมนย
สำคญ
3 ปีทผานมา ราย ดรวมของบรษท ตบ ตขึนราว 22% กล ตะระดบ 1 หมนลานบาท นขณะทกำ รขนตน ตบ ตขึนถึง 32%
จาก 763 ลานบาท ป็น 1,007 ลานบาท
ยอดขายราว 80% ของบรษทฯ ป็นยอดสงออก ละ นชวง 3 ปีทผานมา ยอดสงออก ตบ ตขึนถึง 35% (หากตดปัจจย รอง
อตรา ลก ปลยนท ปลยน ปลง ปออก) ซึงการ ตบ ตทสำคญมาจากการ ตบ ตของยอดขาย นผลตภณฑ์อาหารสตว์ ลยง ซึง ตบ ตถึง
99% นขณะทยอดขาย ชงปรมาณ ตบ ตมากกวา 2 ทา นขณะทผลตภณฑ์กลุมกุง หมึก ละปลาทราย ช ยอก ขง ตขึนราว 18%
มวายอดขาย ชงปรมาณลดลงราว 5% ละยอดขายกลุมผลตภณฑ์ทูนาลดลงราว 13% ปรมาณลดลงกวา 36% นขณะทอตรากำ ร
ปรบตวดขึน
ราย ดจากยอดขายภาย นประ ทศคงท นขณะทยอดขาย ชงปรมาณลดลง
การทบรษทฯ ดจดตงกจการรวมคา ละบรษทยอย นยุ รป ละ นประ ทศจน ป็นอกกาวสำคญทบรษทฯจะ ขา กลผูบร ภค
มากขึน ละจะพฒนามากขึน รอย นขณะทบรษทฯ ม บรนด์อ าหารสตว์ ลยง ป็นของตน อง ซึง ด ปิด ตว ละวาง ป้าหมายทจะ
ทำตลาด น อ ชย ทมการ ตบ ตของตลาดรวมสูงทสุด นขณะน ละการ ปลยนผาน ขาสูการ ป็นบรษททม บรนด์ ป็นการ ปลยนผาน
อนสำคญยงสำหรบ อ ชยน
กาวสำคญ นการปรบปรุงประสทธภาพ คอการลงทุน นการสรางคลงสนคาอต นมต การปรบปรุงประสทธภาพของ รงงาน น
รงงาน การลงทุน นระบบ SAP พอการควบคุมภาย นทดขึน ละการตดสน จปิด รงงานผลตภณฑ์อาหาร ช ยอก ขง หงหนึงของ
กลุมบรษทฯ นกลุมผลตภณฑ์อาหารสตว์นำ บรษทฯ ดจด หมการพฒนาความรูดาน ภชณาการ นผลคภณฑ์ มการลงทุน นซอฟ วร์
พอพฒนาสูตรท หตนทุนตำลง สงผล หผลตภณฑ์มคุณภาพดขึนภาย ตตนทุนท ขงขน ด
ผนกลยุทธ์ “Ambition 2020” ของบรษทฯ ดยภาพรวมยงคง ป็น ปตาม ดม หาก ตการ ปลยน ปลงจากปัจจยภายนอกท
บรษทฯตระหนก บรษทฯ จึงปรบ ผนสำหรบ ตละกลุมธุรกจ ยอดขายรวมของกลุมบรษทฯ ตง ป้าท 13,200 ลานบาท ผานการควบ
รวมกจการ นกลุมธุรกจอาหารสตว์ ลยง ดวยงบ สดงฐานะทางการ งนท ขง กรงขึนอยางมาก นปลายปี 2561 อ ชยน อยู นสถานะ
ทสามารถมองหา อกาส นการควบรวมกจการขนาดกลางทมตลาด ละชองทางการจดจำหนายท หมาะสมกบกจการ นปัจจุบน ละ
พรอมทจะพฒนาตอ ป ด
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กลุมธุรกจอาหารสตว์ ลยง ตง ป้าการ ตบ ตสูงขึน จากการทฐานลูกคา นกลุมรบจางผลตมการขยายตวมากขึน รวมกบการ
ร รมผลตภณฑ์ภาย ต บรนด์ข องตน อง ละการขยายธุรกจ ขาสูกลุมผลตภณฑ์อาหารสตว์ ลยง บบ มด ละมุง ป้าควบรวมกจการท
พมมูลคา หกบธุรกจ ดยรวม
นกลุมธุรกจอาหาร ช ยอก ขง ตง ป้าทจะ ปลยน ปลงธุรกจสูผลตภณฑ์ท ป็นกลุมผลตภณฑ์ พมมูลคา หรอ Value-Added
ตมรูป บบ ห รวขึนวาทตง ป้า ว นครง รก ซึงหมายความวา บรษทฯ ตองลงทุน นการ พมกำลงการผลต นผลตภณฑ์กลุมน พอ
สวงหา อกาสทนาสน จ นตลาด ลก พรอม ปกบการลดการผลตภณฑ์สนคากลุ มสนคา ภคภณฑ์ หรอ Commodity ซึง ผน
กลยุ ทธ์ นกลุมน ตองมการปรบปรุง พราะผลจากการทผลผลตกุงจากฟาร์มภาย นประ ทศ มฟื นตวตามคาด ละมการ ขงขนท
รุน รงขึนจากประ ทศคู ขง ยอดขายรวมสำหรบผลตภณฑ์กลุมนจึงปรบลดลง
ธุ รกจทูน าของ อ ชยน มการปรบ ห ตบ ตอยางระมดระวง ตามน ยบายการ ตบ ต บบ นนมูล คา มากกวาปรมาณ ซึงท
ผานมา หผลลพธ์ทด ยยม ละคาดวาม อกาส ตบ ต ด นตลาด ฉพาะ
ป้าหมายการ ตบ ตของธุรกจอาหารสตว์นำกมการปรบลดลง ชนกน ซึง ป็ นผลจากการทอุตสาหกรรมการ พาะ ลยงสตว์นำ
นประ ทศ ม ตบ ตตามทคาด มุง หความสำคญกบคุ ณภาพของอาหาร ปรบปรุงอตรากำ ร ละดำ นนน ยบายการ ห ครดตท
ขมงวดขึน ละตง ป้าหมายขยายขนาดการ พาะ ลยงลูกพนธุ์กุง พอจำหนาย ป็ นทาง ลอก หกบ กษตรกร หลงจากทประสบความ
สำ รจ นระยะทดลอง นปี ท ผานมา ชอวาการมลู ก พนธุ์ จำหนายจะทำ หการ ตบ ตของยอดขายอาหารสตว์น ำ ป็ น ปอยางม
ประสทธภาพ

น ยบายการจาย งนปนผล
บรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ด จำกด (มหาชน) มน ยบายการจาย งนปันผล นอตรา มตำกวารอยละ 50 ของกำ รสุท ธหลง
หกภาษ ละหลงหกสำรองตามกฎหมาย ทงน คณะกรรมการบรษท ป็นผูมอำนาจอนุ มต นการพจารณาน ยบายการจาย งนปันผล
ป็นคราว ป ดยคำนึงปัจจยตาง ททำ หผูถอหุนจะ ดรบประ ยชน์สูงสุด ชน งนสำรอง พอจายชำระหน งนกูยม ผนการลงทุน
นการขยายกจการ หรอ พอสนบสนุนกระ ส งนสดของบรษทฯ นกรณทมผลกระทบจากการ ปลยน ปลงของสภาวะตลาด
นปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการบรษทฯ มมต หนำ สนอตอทประชุมสามญผู ถอหุน หพจารณาอนุมตจาย งนปันผลสำหรบ
ผลการดำ นนงาน นรอบปี 2561 ห กผูถอหุนของบรษทฯ นอตราหุนละ 0.25 บาท (ปีพ.ศ. 2560 จาย 0.25 บาทตอหุน) ดยจาย
จากกำ รของกจการท ม ดรบยก วนภาษ งน ดนตบุคคล (Non-BOI) ทงหมด ซึงคด ป็น ประมาณ 37.5% ของกำ รสุทธจากผลการ
ดำ นนงานรวมของบรษท ละบรษทยอย นองจากพจารณา หนวา บรษทฯ วาง ผนการลงทุน น ครองจกร ละอุปกรณ์ทง นธุรกจ
อาหาร ช ยอก ขง ละธุรกจอาหารสตว์ ลยง ละยงวาง ผนลงทุน นบรษทยอยท พงกอตง ตลอดจนตง ป้า หมสดสวนหนสนตอทุน
อยู นระหวาง 1.5-1.8 ทา
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ภาพรวมการประกอบธุรกจ นปีทผานมา
นปี พ.ศ. 2561 ภาพรวมผลประกอบการของ อ ชยน ขง กรง ยอดขายรวมอยูท 9.6 พนลานบาท ละมกำ รกอนภาษอยูท
358 ลานบาท ยอดขายอาหารสตว์ ลยงยงคง ตบ ต ขง กรง ถึงราว 16% นขณะทยอดขายอาหาร ช ยอก ขงทรงตว จากการฟืนตว
นชวงครึงปีหลง หลงจากทชวงตนปียอดขายคอนขางตำ ยอดขายทูนาลดลงราว 7% ตอตรากำ รดขึนจากการทยงคงน ยบาย ลอก
รบคำสงซอทมกำ ร ยอดขายอาหารสตว์นำลดลงอยางนาผดหวง ลดลงถึง 28% ป็นผลจากการทปรมาณการ ลยงกุง นประ ทศ ม
พม ละการ ขงขนททวความรุน รง

กระ ส งนสดจากการดำ นนงานมมากถึง 1 พนลานบาท ซึง ป็นผลจากการลดการ ช งนทุนหมุน วยนอยางมนยสำคญ ดย
ฉพาะการลดปรมาณสนคาคงคลง นกลุมผลตภณฑ์อาหาร ช ยอก ขง สงผลทง น งของการลดภาระหน ละทำ หอตราสวนหนสน
ตอทุนลดลงมาอยูท 1.4 ทา จากระดบ 1.7 ทา นปีกอนหนา
งบ สดงฐานะทางการ งนท ขง กรงขึนทำ หบรษทฯ ม อกาส นการลงทุนมากขึน ทงการลงทุน พอขยายกจการ ละ พอ
ปรบปรุงประสทธภาพ
ธุรกจอาหารสตว์ ลยง
ยอดขายอาหารสตว์ ลยง ตบ ตขึ น 16% มาอยู ทราว 3.1 พนลานบาท
ราย ด กอบทงหมด ป็น ราย ด นรูป งน หรยญดอลลาร์ส หรฐ ซึ งออนคาลงราว
4.8% มอ ทยบกบปี กอนหนา ทากบวายอดขาย ตบ ตมากกวา 20% หาก ม ด
รบผลกระทบจากอตรา ลก ปลยน
ประ ทศ ถบทวปอ มรกา หนอ ป็ นตลาดสำคญของธุรกจกลุมน ตามดวย
ตลาด นยุ รป อ ชยน ทำงานอยาง กลชดกบทมพฒนาผลตภณฑ์ของลูกคา สงผล
หการพฒนาผลตภณฑ์ ด ำ นน ป็น วงจร ละ ป็น ปอยางรวด รว ละมการขยาย
กำลงการผลตทง นกลุ มบรรจุภ ณฑ์ บบถวยพลาสตก ละถุง พาซ์ ตามดวยการ
กอสรางคลงสนคาระบบอต นมตท รมดำ นนการ น ดอนพฤศจกายนทผานมา
คาดวายอดขายอาหารสตว์ ลยง นกลุม พร วทลา บล (private label) จะ
ตบ ตตอ ป ดอก ดย ฉพาะ นตลาดประ ทศญปุ่น ละยุ รป ละการออกผลตภณฑ์
ภาย ต บรนด์ของตน อง นชวงตนปี พ.ศ. 2562 กมุ งทำตลาด นประ ทศจน ดย
อ ชยน ดตงบรษทยอยขึน นประ ทศจน พอทำหนาทนำ ขา ขาย ละจดจำหนาย
ดยวางกลยุ ท ธ์ นการจดจำหนายผานรานคาผลตภณฑ์ ส ตว์ ลยง รานคาปลก
สมย หม ละขายผานชองทางออน ลน์พรอมกน ปดวย นองจากชองทางออน ลน์ น
ประ ทศจนมสวน บงตลาดมากถึง 40% ละ ตบ ตสูงมากอกดวย
นปีพ.ศ. 2562 ผลตภณฑ์ภาย ต บรนด์ของบรษทฯ จะมผลตภณฑ์ นกลุมอาหารสตว์ ลยง บบ มดดวย ซึง นระยะ รกจะ
ป็นการจางผลต ต นทายทสุด บรษทฯมุงจะผลต องภาย นกลุมบรษท
ธุรกจอาหาร ช ยอก ขง
ยอดขายผลตภณฑ์อาหาร ช ยอก ขงทรงตวอยูทราว 4.1 พนลานบาท อยาง รกด นปีทผานมา มการพฒนาอยางสำคญ น
2 ดาน อยาง รกสนคาคงคลง นกลุมผลตภณฑ์หมึกลดลงอยางมนยสำคญ หลงจากทหมึก ทยประสบปัญหาอุปสงค์ลดลงอยางรุน รง
นบตง ตกลางปีพ.ศ. 2560 ดยสนคาคงคลงถูกระบายออก ดดวยการควบคุมอยาง ครงครด ละ นราคาทนาพอ จ ประการทสอง คอ
การทผลตภณฑ์ พมมูลคา นกลุมกุงมสดสวน พมขึน คอ พมขึนถึง 71%
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ผลประกอบการ ดยรวมนบวาด มวาจำ ป็นตอง พมสดสวนผลตภณฑ์ พม
มูลคา หมากขึนอก คาดวาจะ รงดำ นนการ นปีพ.ศ. 2562 ละลดสดสวนผลตภณฑ์
กลุ มสนคา ภคภณฑ์ ล งพรอมกน ปดวย ละ นองจากประ ทศ ทยยงหามนำ ขา
วตถุด บกุง ม หมอนกบททำ ด นประ ทศ วยดนาม จึง คาดการณ์ ดวาวตถุดบกุ งท
ราคา ขงขน ดจะยงคงอยู นภาวะขาด คลนตอ นอง
ตลาดของผลตภณฑ์ นกลุมนมการกระจาย ปยงสวนตาง ของ ลก กอบ
ทา กน มวาจะ ป็ นตลาดอ มรกา หนอ อตาล ญปุ่น ละจน ดยม ผนจะ นน
ตลาดภาย นประ ทศ หมากขึ น ดยบรษทจะออก บรนด์ผ ลตภณฑ์อาหาร ช ยอก
ขงขายผานชองทางรานคาปลกสมย หม คาดวาจะ ปิดตว นปีพ.ศ. 2562 น
นปีพ .ศ. 2561 ทผานมา บรษทฯ ตดสน จปิ ด รงงานผลตอาหาร ช ยอก
ขง 1 หง ยาย ลน์ผลตมารวมกน ละมุงปรบปรุงประสทธภาพ นกระบวนการผลต
หมากขึน นปีพ.ศ. 2562 น พรอม ปกบการลงทุน พอขยายกำลงการผลตผลตภณฑ์
กลุม พมมูลคา
ธุรกจทูนา
ยอดขายทูนาอยูทราว 1 พนลานบาท ลดลง ลกนอย มอ ทยบกบปีกอนหนา
ตสดสวนผลตภณฑ์ ละกลุมลูกคาพฒนาขึ นมาก ราคาขาย ฉลย มอคด ป็น งนบาท
สูงขึ นถึง 17% นบ ป็ นความสำ รจอนยอด ยยม มอคำนึ งถึ งขอ ทจจรงทวาราคา
วตถุด บทูนาถว ฉลยตำลง ละคา งน หรยญดอลลาร์สหรฐกออนคาลงดวย
การท อ ชยนผลตทู นา ละอาหารสตว์ ลยง น รงงาน ดยวกน ปิด อกาส ห
บรษทฯสามารถ ชน ยบาย ลอกรบออ ดอร์ทูนาทมกำ ร ด ดยสามารถยาย รงงาน
สวน กน กรณ มมคำสงซอทูนา ปผลตอาหารสตว์ ลยง ทน ด ละหลก ลยงการม
วตถุ ดบทูนา นสตอกมากหรอนอย กน ป นองจาก นปัจจุบน ราคาวตถุดบทูนายงคง
ผนผวนสูงมากจนยากทจะคาด ดา ด กลยุทธ์ดงกลาว ดรบการพสูจน์ ลววา ช ดผล
นปีพ .ศ. 2561 ทผานมา ดยทธุ รกจทูนาของบรษทฯ หอตรากำ ร นสดสวนทนา
พอ จ นผลประกอบการรวมของกลุมบรษท
ตลาดหลกของผลตภณฑ์กลุมน ด กกลุมประ ทศตะวนออกกลาง ทบรษทฯ
ดพฒนา ครอขายชองทางการจดจำหนายทมประสทธภาพ นอกจากน บรษทฯยง
ผลต ผลตภณฑ์ พ รอมรบประทาน สงออก ปยงประ ทศออส ตร ลย ตลาดของ
ผลตภณฑ์นกำลงขยายตว ละยงตง ป้าขยาย ปยงตลาดอน อก นปีพ.ศ. 2562 น
ธุรกจอาหารสตว์นำ
ยอดขายอาหารสตว์ นำลดลงถึง 28% มาอยู ทราว 1.1 พนลานบาท จาก
ปรมาณการขายทลดลง นองจากยอดขาย นกลุมน กอบทงหมด ป็นยอดขายภาย น
ประ ทศ ยอดขาย จึงขึนอยูกบปรมาณการ ลยงกุง ละปลาภาย นประ ทศ ป็น สำคญ
ละการทราคากุงหนาฟาร์มตกตำ ทำ หผู ลยงกุงท ป็นกลุมมอสมคร ลน ลดปรมาณ
การ ลยง ทำ หผลผลตกุงรวมทงประ ทศลดลงอยู นระดบทตำกวา 300,000 ตน อก
ทงอุตสาหกรรมการ ลยงกุงยงมความ สยงทางชวภาพอยู นระดบสู ง ละตนทุ น ดย
รวมของฟาร์มคอนขางสูง มอ ทยบกบประ ทศคู ขงอน อยางประ ทศอน ดย หรอ
อกวาดอร์ ซึงตางมผลผลต พมสูงขึน ละกลาย ป็นผูสงออกรายสำคญ การ ขงขน น
ตลาดอาหารสตว์นำภาย นประ ทศทวความรุน รง ละบรษทฯ สูญ สยสวน บงตลาดท ราชงมา ด นปีพ.ศ. 2560 คน ป คู ขงหลาย
ราย พมปลาป่นกลบ ขา ป นสูตรอาหาร นองจาก ป็นผลตภณฑ์ทด มวาจะ มยงยนกตาม อ ชยน จึ งร รมพฒนาสูตร หมภาย ต
การ นะนำของผู ชยวชาญดานสูตรอาหาร ละ ภชณาการสตว์นำ ดย ฉพาะ ซึง ดรบการทดลองตลาด นชวงตนปีพ.ศ. 2562 ละ มอ
ผลการทดลอง ป็นทนาพอ จ บรษทฯ คาดวาจะสามารถชวงชงสวน บงตลาดกลบมา ดอก นปีพ.ศ. 2562 น
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นอก หนอจากการมระบบการทำฟาร์มทด ลูกพนธ์กุง หรอตวออนกุง (post larvae) ป็นกุญ จสำคญ นการ พาะ ลยงกุง ห
ประสบความสำ รจ ดยลูกพนธุ์กุงทมคุณ ภาพ ป็นอุปสรรคสำคญตอการ ตบ ตของอุตสาหกรรมการ ลยงกุง นประ ทศ ทย สวนหนึง
ป็นผลจากการทมสายพนธุ์ทมความ กลชดกน ละอกสวน ป็นผลจากการทระบบการอนุบาลหยอนคุณภาพ ดวย หตุน นชวงครึงปี
หลงของปีพ.ศ. 2561 อ ชยนทดลองผลตลูกกุงขึน อง ละ ดผลตอบรบจาก กษตรกรอยางด ยยม อ ชยนตง ป้าทจะขยายขนาดการ
ผลต นปีพ.ศ. 2562 พอขยายตลาดอาหารสตว์นำ พมขึน ห ดดวย
ธุรกจจดจำหนาย
ราย ดจากธุรกจจดจำหนายลดลงราว 9% มาอยูทประมาณ 0.6 พนลาน
บาท ผลตภณฑ์ ห ลกยงคง ป็น ปลาดอร กุ ง ละหมึก ผานชองทางรานคาปลก
สมย หม อตรากำ รทรงตว
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ลักษณะการประกอบธุรกจ ละขอมลสำคัญอืน ยกรายธุรกจ
บรษัท หอง ยน อ ชยนซฟ้ด จำกัด (มหาชน)
บมจ.หอง ยน อ ชยนซฟู้ ด ดำ นนธุ ร กจประ ภทอุ ตสาหกรรม ปรรูป สตว์ นำ ช ขง จำหนาย ละสงออก ทงท ป็ น ผลตภณฑ์ ภาย ต
ครองหมายการคาของบรษท ด ก TCC SAKURA ละ ASIAN SEAFOODS ผลตภณฑ์ภ าย ต ครองหมายการคาของลูก คา ปัจจุบนมกำลง
การผลต 24,000 ตน/ปี (คด ป็นนำหนกผลตภณฑ์สำ รจประมาณ 14,000 ตน/ปี)
ผลตภณฑ์ห ลกของบรษท บงออก ป็น 4 ประ ภท หญ ด ก
1. ผลตภณฑ์ป ลาทราย ช ขง ด ก ปลาทรายสดท ล บบผ สอ ละปลาทราย ลชุบ ป้ง
2. ผลตภณฑ์ก ุง ช ขง ด ก กุง ปรรูปสด ช ขง กุง ปรรูปตม ช ขง กุงปะ ป้ง ช ขง ละกุงปะ ป้งทอด ช ขง
3. ผลตภณฑ์ ปลาหมึ ก ช ขง ด กปลาหมึก ทงตว ปลาหมึ ก ลอกหนง ปลาหมึก ล ปลาหมึ ก ทอด ละยาง ละปลาหมึก สด ช ขงสำหรบ
รบประทานดบ
4. ผลตภณฑ์ป ลากะพง ช ชง ด ก ปลากะพง ลดบ ละปลากะพง ลชุป ป้งพรอมปรุง
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ปรรูปสตว์นำ ช ขง พอการสงออก
ทรศพท์(02) 249-7113,(02) 249-5255,
ละบรการรบฝากหอง ยน
(02) 249-9324
วนทกอตงบรษทฯ
: 27 กนยายน 2525
ทรสาร(02) 249-5256,(02) 249-3605,
ทุนทออก ละ รยกชำระ ลว
: 542.73 ลานบาท (มูลคาหุนละ 1 บาท)
(02)249-3675
ลขทะ บยนบรษทฯ
: 0107536001061 ( ดม ลขท บมจ.180)
รงงาน ละ
: 55/2 หมูท 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระ จา
วบ ซต์
: http://www.asianseafoods.co.th
สำนกงาน หญ อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
สำนกงาน ละหอง ยน
: 742 ซอยกลวยนำ ท ถนนอาจณรงค์
ทรศพท์(034) 822204-7, (034)822700-6
ขวง/ ขตคลอง ตย กรุง ทพฯ 10110
ทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9 ,
(034)822706

บรษัทยอย หงท 1
บรษัท หอง ยน อ ชยนซฟ้ด (สุร าษฎร์ธ าน) จำกัด
ดำ นนธุร กจประ ภทอุต สาหกรรม ปรรูปสตว์นำ ช ขง จำหนาย ละสงออก ทงท ป็นผลตภณฑ์ภ าย ต ครองหมายการคาของบรษท
อน ด ก ASPTCC ละ Blue Chef ละผลตภณฑ์ภ าย ต ครองหมายการคาของลูก คา ปัจจุบนบรษทฯ มกำลงการผลตสูงสุด ประมาณ 18,000
ตน/ปี (คด ป็นนำหนกผลตภณฑ์สำ รจประมาณ 10,000 ตน/ปี)
ผลตภณฑ์ห ลกของบรษท บงออก ป็น 4 ประ ภท หญ ด ก
1. ผลตภณฑ์ป ลาหมึก ช ขง ด ก ปลาหมึก ทงตว ปลาหมึกลอกหนง ละปลาหมึก ล
2. ผลตภณฑ์ก ุง ช ขง ด กกุง ปรรูปสด ช ขง ละกุง ปรรูปตม ช ขง
3. ผลตภณฑ์ป ระ ภทซฟู้ด มกซ์ พรอมปรุง
4. ผลตภณฑ์ป ลา ข
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ปรรูปสตว์นำ ช ขง พอการสงออก
สดสวนการถอหุน
: บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน)
วนทกอตงบรษทฯ
: 18 สงหาคม 2536
ถอหุน 100%
ทุนจดทะ บยน
: 100 ลานบาท(มูลคาหุนละ 10 บาท)
รงงาน
: ลขท 57 หมูท 4 ตำบล ทาสะทอน อำ ภอ พุนพน
สำนกงาน หญ
: 55/2 หมูท 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระ จา
จงหวดสุราษฎร์ธาน 84130
อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
ทรศพท์(077) 276-888
ทรศพท์ (034) 822-204-7, (034) 822-700-6
ทรสาร (077) 276-811, (077) 276-822,
ทรสาร (034) 822-407, (034) 822-698-9
(077) 276833
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บรษัทยอย หงท 2
บรษัท อ ชยนอะ ลอันซ์ อน ตอร์ นชัน นล จำกัด
บรษท อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล จำกด ดำ นนธุร กจประ ภทอุต สาหกรรม ปรรู ปปลาทูน าจำหนาย ละสงออกภาย ต
ครองหมายการคาของลูกคา ทง นกลุม Human Food ละ Pet Food
ปัจจุบน บรษทมกำลงการผลต ยกตามกลุมผลตภณฑ์ ดดงน
l กลุมผลตภณฑ์ท ูนา หรอ Human Food กำลงการผลต คด ป็นนำหนกผลตภณฑ์สำ รจประมาณ 17,500 ตน/ปี
l กลุมผลตภณฑ์อ าหารสตว์ ลยง บบ ปียก หรอ Wet Pet Food กำลงการผลต คด ป็นนำหนกผลตภณฑ์สำ รจประมาณ 32,000 ตน/ปี
l กลุมผลตภณฑ์ป ลาป่น กำลงการผลต 6,000 ตน/ปี
ผลตภณฑ์ห ลกของบรษท บงออก ป็น 3 ประ ภท หญ ด ก
1. ผลตภณฑ์ป ลาทูนาบรรจุกระป๋อง ละถุง Pouch
2. ผลตภณฑ์อ าหารสตว์ ลยงประ ภท Wet Pet Food บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch ละถวยพลาสตก
3. ผลตภณฑ์ป ลาป่นสำหรบทำอาหารสตว์
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ปรรูปสตว์นำ ดย ฉพาะปลาทูนาบรรจุกระป๋อง สำนกงาน หญ
: 55/2 หมูท 2 ถนนพระราม 2ตำบลบางกระ จา
ปลาทูนา ช ขง ละผลตภณฑ์พลอย ด อาท
อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
อาหารสตว์บรรจุกระป๋อง ละปลาป่น
ทรศพท์ (034) 822-204-7, (034) 822-700-6
วนทกอตงบรษทฯ
: 15มนาคม 2548
ทรสาร (034) 822-407, (034) 822-698-9
ทุนจดทะ บยน
: 1,700 ลานบาท(มูลคาหุนละ 10 บาท)
รงงาน
: ลขท 8/8 หมูท 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบานบอ
สดสวนการถอหุน
: บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน)
อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
ถอหุน 100%
ทรศพท์ (034) 845566-8 , (034) 845575-91
ทรสาร (034) 845547, (034) 845593

บรษัทยอย หงท 3
บรษัท อ ชยน ฟีด จำกัด
บรษท อ ชยน ฟี ด จำกด ดำ นนธุร กจ ป็ นผูผลต ละจดจำหนายผลตภณฑ์ อาหารสตว์นำทงประ ภทอาหาร มดจม ละอาหาร มดลอย
ภาย ต ครองหมายการคาของตว อง ด ก อ ชยนฟีด รม บ ซุป ปอร์ฮ ร ฮ ร วค ตอร์ ออลสตาร์ ฟาส ตอร์ ละ “รวย พอน” พรอมทงจด หมหอง
ปฏบตการอนทนสมย ละนกวชาการทมความ ชยวชาญ พอ หบรการกบลูกคา นดานการตรวจว คราะห์คุณภาพนำ การประ มนคุณภาพสตว์นำ
การพฒนาคุณ ภาพอาหาร ตลอดจน หคำปรึกษาดาน ทคนควธการ ลยง ละการ ก ขกรณ กด รค นสตว์ ลยง
ปัจจุบน บรษทฯ ม ครองจกรท ชสำหรบผลตอาหารประ ภท มดจม 7 ครอง มกำลงการผลตรวมทงสน 60,000 ตนตอปี ละม ครองจกรท ช น
การผลตอาหารประ ภท มดลอย 1 ครอง มกำลงการผลตทงสน 36,000 ตนตอปี
ผลตภณฑ์ห ลกของบรษท บงออก ป็น 2 ประ ภท หญ ด ก
1. ผลตภณฑ์อ าหาร มดจม ด ก อาหารกุงกุลาดำ อาหารกุงขาว อาหารกุงสมทบ ละอาหารปลาประ ภท มดจม
2. ผลตภณฑ์อ าหาร มดลอย ด ก อาหารปลากะพง ปลานล ปลาชอน ปลา กา ปลาดุก อาหารกบ ละอาหารปู
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: รงงานผลตอาหารสตว์นำ ละ คมภณฑ์
สดสวนการถอหุน : บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน)
วนทกอตงบรษทฯ
: 19 สงหาคม 2531
ถอหุน 100%
ทุนจดทะ บยน
: 800 ลานบาท(มูลคาหุนละ 100 บาท)
สำนกงาน หญ
: 55/2 หมูท 2 ถนนพระราม 2ตำบลบางกระ จา
รงงาน
: ลขท 239 หมูท 3 ตำบลทายาง
อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
อำ ภอทายาง จงหวด พชรบุร 76130
ทรศพท์ (034) 822-204-7, (034) 822-700-6
ทรศพท์ (032) 437-922-4
ทรสาร (034) 822-407, (034) 822-698-9
ทรสาร (032) 437-134-5
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บรษัทยอย หงท 4
บรษัท อ ชยน ฟ้ด จำกัด
บรษท อ ชยน ฟู้ด จำกด ประกอบกจการซอผลตภณฑ์อาหาร ช ยอก ขง จากทงภาย นประ ทศ ละตางประ ทศ พอจำหนายภาย น
ประ ทศลูกคาสำคญ ด กธุรกจอาหาร ละผูประกอบการคาปลกประ ภท ม ดร์น ทรด
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ปรรูปสตว์นำ ช ขง พอจำหนาย นประ ทศ
สดสวนการถอหุน : บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน)
วนทกอตงบรษทฯ
: 12 กนยายน 2555
ถอหุน 100%
ทุนจดทะ บยน
: 1 ลานบาท(มูลคาหุนละ 10 บาท)
สำนกงาน หญ
: 55/2 หมูท 2 ถนนพระราม 2ตำบลบางกระ จา
รงงาน
: ลขท 742 ซอยกลวยนำ ทถนนอาจณรงค์
อำ ภอ มองจงหวดสมุทรสาคร 74000
ขวงคลอง ตย ขตคลอง ตย กรุง ทพฯ 10110
ทรศพท์ (034) 822-204-7, (034) 822-700-6
ทรศพท์ (02) 249-7113,(02) 249-5255
ทรสาร (034) 822-407, (034) 822-698-9
ทรสาร (02) 249-5256,(02) 249-3605

บรษัทยอย หงท 5
บรษัท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกัด
บรษท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกด ประกอบกจการ หบรการดานการบรหารจดการ ละการตลาดกบบรษท น ครอ ดวยการพฒนา ละ
จำหนายทรพย์สนทางปัญญาของบรษท รวมถึง บรนด์ ครองหมายการคา ลขสทธ สทธบตร ความรู (Know-how) ทางดานอาหาร อาหารสตว์ อาหาร
สตว์ ลยง ฟาร์ม ละธุ รกจท กยวของตลอดจนการลงทุ น นหุ น หรอ การสนบสนุน งนทุ นดานอน หกบบรษททดำ นนกจกรรมดานการผลต
การตลาด ละการจดจำหนาย หรอ การพฒนาอาหาร อาหารสตว์ อาหารสตว์ ลยง ฟาร์ม ทง น ละตางประ ทศ
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: พฒนา ละจดจำหนายผลตภณฑ์ภาย ต บรนด์
สดสวนการถอหุน
: บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน)
ทำการตลาด รวมถึงพฒนา ละจำหนาย
ถอหุน 100%
ทรพย์สนทางปัญญา ละลงทุน พอการขยายกจการ
สำนกงาน
: ลขท 3388/22ถนนพระราม4 ขวงคลองตน
ของกลุมบรษท
ขตคลอง ตย กรุง ทพฯ 10110
วนทกอตงบรษทฯ : 11มกราคม 2561
ทรศพท์ (02) 117-9328
ทุนจดทะ บยน
: 10 ลานบาท(มูล คาหุนละ 100 บาท)
ทรสาร (02) 117-9329

บรษัทยอย หงท 6
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. ป็น บรษทยอยของ บรษท อ ชยน กรุ๊ ป ซอร์ว ส จำกด ทจดตงขึน นประ ทศจน ดยม
วตถุประสงค์ พอประกอบธุรกจจดจำหนายอาหารสตว์ ลยง ละอาหารทะ ล ช ขง ซึง ป็นผลตภณฑ์ของกลุมบรษท ตลอดจน พอ ขา ปลงทุน นหุน
หรอกจการอน ท กยวของ นประ ทศจน
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ทำการตลาด ละจดจำหนายอาหารสตว์ ลยง
สดสวนการถอหุน
: บรษท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกด
ละ อาหารทะ ล ช ขง ละลงทุน พอขยายกจการ
ถอหุน 100%
นประ ทศจน
สำนกงาน
: Yingke Zhi Gu tower 12 (1stfloor),
วนทกอตงบรษทฯ : 21 ธนวาคม 2561
67 Dongpu Road, Tianhe District,
ทุนจดทะ บยน
100,000 หรยญสหรฐ
Guangzhou City, Guangdong Province
China
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กจการรวมคา หงท 1
Asian Group SCS Europe GmbH
Asian Group SCS Europe GmbH ป็นกจการรวมคาทจดตงขึน นประ ทศ ยอรมน ลงทุนรวมกบ บรษท Dormeo Handels GmbH พอทำการ
ตลาด ละจำหนายผลตภณฑ์ของกลุมบรษท อ ชยน ทงท ป็นการจางผลตภาย ต ครองหมายการคาของลูกคา ละการผลตภาย ต ครองหมายการคา
ของบรษท ดย ฉพาะอยางยง นกลุมประ ทศยุ รป
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: ทำการตลาด ละจำหนายผลตภณฑ์อ าหารสตว์ ลยง
สดสวนการถอหุน : บรษท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกด
ละผลตภณฑ์อาหาร ช ขงของกลุมบรษท
ถอหุน 60%
วนทกอตงบรษทฯ : 11 พฤษภาคม2561
สำนกงาน
: Toebele 1, 73098 Rechberghausen, Germany
ทุนจดทะ บยน
: 25,000 ยู ร

กจการรวมคา หงท 2
บรษัท อน ตอร์ พททรนา จำกัด.
บรษท อน ตอร์ พททรนา จำกด ป็ นกจการรวมคาทลงทุน รวมกบ บรษท อน ตอร์ ฟาร์มา จำกด พอประกอบธุรกจพฒนา ละจดจำหนาย
ผลตภณฑ์ อาหารสตว์ ลยงภาย นประ ทศ ละสงออก ปยงประ ทศกมพู ช า ลาว มา ล ซย ละ วยดนาม (CLMVT) ทผลต ดยบรษท อ ชยน
อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล จำกด ภาย ต ครองหมายการคา “MARIA” ของบรษท
ขอมลทสำคัญอืน
ประกอบธุรกจ
: จดจำหนายผลตภณฑ์อาหารสตว์ ลยง
สดสวนการถอหุน : บรษท อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส จำกด
ภาย ต ครองหมายการคาของบรษท
ถอหุน 40%
วนทกอตงบรษทฯ : 15 พฤษภาคม2561
สำนกงาน
: 140/9 อาคาร อท อฟทาว วอร์ ชน 9 ถนนสลม
ทุนจดทะ บยน
: 4,000,000 บาท
สุร ยวงศ์ บางรก กรุง ทพฯ

น ยบายการลงทุน นบรษัทยอย
บรษท มน ยบายลงทุน น 5 กลุมธุรกจ ท ป็นธุรกจ นปัจจุบนของบรษท ด ก ธุรกจ นอุตสาหกรรม ปรรูป ละจำหนาย
อาหาร ช ยอก ขง ธุรกจผลต ละจำหนายผลตภณฑ์ทู นา ธุ รกจผลต ละจำหนายอาหารสตว์ ลยง ธุรกจผลต ละจำหนายอาหาร
สตว์นำ ละธุรกจจดจำหนายทง นประ ทศ ละตางประ ทศ ซึงมความ กยวของ หรอสนบสนุนการ ตบ ตหรอ พมศกยภาพทางการ
ผลตของบรษท หรอ ชอ ดวา ป็นบรษททม นว นมการ ตบ ตทางธุ รกจทด ดยบรษทจะ ขา ปลงทุน ฉพาะ นบรษททสามารถ
ขา ปมอำนาจควบคุม ละมกรรมการหรอผูบรหารของบรษท ขา ปมสวนรวม นการบรหารจดการบรษทยอยทุกบรษท พอ หมน จ
วาน ยบายของบรษทยอยดงกลาวสอดคลองกบน ยบายของบรษท
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การ ดรับการสง สรมการลงทุน
บรษท ละบรษทยอย ดรบสทธพ ศษทางภาษจากคณะกรรมการสง สรมการลงทุนตามพระราชบญญตสง สรมการลงทุน
พ.ศ.2520 ทงนภาย ต งอน ขทกำหนดบางประการดงน
ชอบรษัท
บรษัท ห้อง ยน อ ชยน ซฟ้ ด
จ กัด (มห ชน)
บรษัท ห้อง ยน อ ชยน ซฟ้ ด
(สร ษฎร์ธ น) จ กัด
บรษัท อ ชยน ฟด จ กัด
บรษัท อ ชยนอะ ลอันซ์
อน ตอร์ นชัน นล จ กัด
บรษัท อ ชยนอะ ลอันซ์
อน ตอร์ นชัน นล จ กัด

ประ ภท ครงก ร
กจก รห้อง ยน หรอกจก รห้อง ยน ละขนส่ง
ห้อง ยน
กจก รผลตหรอถนอมอ ห รหรอสงปรง ต่ ง
อ ห ร ดย ช้ ทค น ลยททันสมัย
ผลตอ ห รสัต ว์ ลยง หรอส่วนผสมอ ห รสัต ว์
ผลตอ ห รสัต ว์หรอส่วนผสมอ ห รสัต ว์ (Pet
Food)
ผลตปล ซ ร์ดนบรรจกระป๋อง ดย ช้ ทค น ลย
ททันสมัย

ลขทบัตรฯ
1982(3)/2554

ด้รบั สทธ มอ
ก.พ. 2554

บัตรหมดอ ย
ม.ย. 2563

2938(5)/2555

พ.ย. 2555

ม.ค. 2564

1658(2)/2554
1920(2)/2554

ธ.ค. 2553
พ.ค. 2554

ม.ค.. 2562
2562
ม.ค.

2669(2)/2555

ก.ย. 2555

ต.ค. 2563

ก.ย. 2562

สทธพ ศษทบรษท ละบรษทยอย ดรบ ชน
1. ดรบยก วนอากรขา ขาสำหรบ ครองจกรตามทคณะกรรมการพจารณาอนุมต
2. ดรบยก วนภาษ งน ดนตบุ คคลสำหรบกำ รสุทธจากการประกอบกจการท ดรบการสง สรมมกำหนด ปดปี นบ ตวนท
รมมราย ดจากการประกอบกจการนน

l l l

ทรพย์ส นท ช นการประกอบธุรกจ

ทรัพย์สนท ช นการประกอบธุรกจ
สนทรัพย์ของ บมจ.หอง ยน อ ชยนซฟ้ด จำกัด
ณ วันท 31 ธันวาคม 2561
ลักษณะของสนทรัพย์
1. ทดนทตง รงงาน
2. อาคาร ละสวนปรบปรุงทดน ละอาคาร
3. ครองจกร ละอุปกรณ์
ครองจกร ละอุปกรณ์
ครองตก ตง ละ ครอง ชสำนกงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง ละ ครองจกร
ระหวางตดตง
รวม

สนทรัพย์ของบรษัท ละบรษัทยอยทัง 5 บรษัท
ณ วันท 31 ธันวาคม 2561

มลคาตามบัญช
(ลานบาท)

805.84
277.89
118.19
4.12
7.22
3.96
1,217.22

ลักษณะของสนทรัพย์

มลคาตามบัญช
(ลานบาท)

1. ทดนทตง รงงาน
2. อาคาร ละสวนปรบปรุงทดน ละอาคาร
3. ครองจกร ละอุปกรณ์
ครองจกร ละอุปกรณ์
ครองตก ตง ละ ครอง ชสำนกงาน
ยานพาหนะ
งานระหวางกอสราง ละ ครองจกร
ระหวางตดตง
รวม

984.13
722.18
858.29
22.54
23.70
78.26
2,689.10

การ ชทรัพย์สน ป็น หลักประกันการกยืม งน
ณ วนท 31 ธนวาคม พ.ศ. 2561 ตามงบการ งนรวม บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด ชทรพย์สน ป็นหลกประกนการกูยม
งนดงน
l
ชอาคารสงปลูกสรางท ป็นกรรมสทธของ บจก. อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล ละทดนอน ป็นทตงของ บจก. อ ชยน
อะ ลอนซ์ อน ตอร นชน นล ซึง ป็นกรรมสทธของ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด ป็นหลกประกนวง งนกูระยะยาวกบ บมจ.
ธนาคารกสกร ทย 2 วง ด ก
1. วง งนกูระยะยาว จำนวน 850 ลานบาท ซึงบรษท ดรบอนุมต นปีพ.ศ.2557
2. วง งนกูระยะยาว จำนวน 1,500 ลานบาท ซึงบรษท ดรบอนุม ต นปีพ.ศ.2560
l
ชทดน ละอาคารอน ป็ นกรรมสทธของ บจก. อ ชยน ฟีด ป็นหลกประกนวง งนกูระยะยาวกบ ธนาคารทหาร ทย จำกด
(มหาชน) จำนวน 550 ลานบาท ซึงบรษท ดรบอนุมต นปีพ.ศ. 2561
รายละ อยด กยวกับรายการประ มนราคาทรัพย์สน
บรษท ละบรษทยอย มมการประ มน ละตราคาทรพย์สน นระหวางรอบระยะ วลาบญชสำหรบปีพ.ศ. 2561 ทผานมา

l l l

หลกทรพย์บ รษท

หลักทรัพย์ของบรษัท
ณ วน ท 31 ธนวาคม 2561 บรษทมทุนจดทะ บยน 542,727,549 บาท ละ รยกชำระ ลว ตมจำนวน ป็นหุนสามญทงหมด
ดยมมูลคาทตรา วหุนละ 1 บาท
ผถือหุนราย หญ
ผูถอหุนทถอหุนสูงสุด 15 ราย รก ณ วนท 31 ธนวาคม 2561
31 . 61

1.
2.
3. . .
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. . .
11.
12.
13. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

14.
15. . .
16.

276,443,471
70,515,000
28,597,000
19,416,272
12,667,450
12,449,700
7,900,000
6,965,500
4,746,600
2,100,000
2,000,300
1,744,500
1,643,100
1,500,000
1,450,000
92,588,656
542,727,549

(%)

50.94
12.99
5.27
3.58
2.33
2.29
1.46
1.28
0.87
0.39
0.37
0.32
0.30
0.28
0.27
17.06
100

31 . 60

272,784,471
71,415,000
28,767,000
26,708,339
13,114,250
1,413,200
7,300,000
3,000,000
4,956,600
4,088,200
109,180,489
542,727,549

(%)

50.26
13.16
5.30
4.92
2.42
0.26
1.35
0.55
0.91
0.75
20.12
100

:
หมาย หตุ:
l
กลุมตระกูล อมรรตนชยกุล ประกอบดวย นายสมศกด อมรรตนชยกุล , นายสมชาย อมรรตนชยกุล ละนางจรญญา อมรรตนชยกุล มจำนวนหุนรวมทงสน 359,625,921 หุน คด ป็น 66.26%
l
ผูถอหุนสญชาต ทย มจำนวนหุนรวมทงสน 538,630,849 หุน คด ป็น 99.25 %
l
ผูถอหุนสญชาตตางดาว มจำนวนหุนรวมทงสน 4,096,700 หุน คด ป็น 0.75 %

การออกหลักทรัพย์อืน
นระหวางปี พ.ศ. 2561 บรษทฯ มมการออกหลกทรพย์อน
นายทะ บยนหลักทรัพย์
บรษท ศูนย์ร บฝากหลกทรพย์ (ประ ทศ ทย) จำกด (TSD)
กลุมตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
ลขท 93 ถนนรชดาภ ษก ขวงดน ดง ขตดน ดง กรุง ทพมหาคร 10400
ทรศพท์ (02) 009-9999 ทรสาร (02) 009-9991

(

)

3,659,000
-900,000
-170,000
-7,292,067
-446,800
11,036,500
600,000
3,965,500
-210,000
2,100,000
2,000,300
-2,343,700
1,643,100
1,500,000
1,450,000
-16,591,833

l l l

การจัดการ ละการกำกับด ลกจการ

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

คณะกรรมการบรษัท ละผบรหาร

นายสมศักด อมรรัตนชัยกุล
ประธานกรรมการบรษท / ประธาน จาหนาทบรหาร
บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด ละบรษทยอย

อายุ : 60 ปี
คุณวุฒทางการศึกษา :
ปรญญาตรรฐศาสตร์ มหาวทยาลยรามคำ หง

•

ประวัตอบรม :
l หลกสูตร Role of Chairman Program รุน 9/2546, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย
(IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : 50.94 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางกรรมการ ละผบรหาร : นองชาย คุณสมชาย อมรรตนชยกุล
ประสบการณ์ทำงาน :
2542 – ปัจจุบน: ประธานกรรมการบรษท ประธาน จาหนาทบรหาร บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
กรรมการบรษท / กรรมการผูบรหารระดบสูง บมจ.หอง
ยน อ ชยน ซฟู้ด ละบรษทยอย / กรรมการสน ชอ
ละ รงรดหนสน บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

อายุ : 65 ปี
คุณวุฒทางการศึกษา :
l มธยมศึกษาตอนตน รง รยนวดมหาธาตุ
ประวัตอบรม :
l
มม
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : 12.99 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหวางกรรมการ ละผบรหาร : พชาย คุณสมศกด อมรรตนชยกุล
ประสบการณ์ทำงาน :
l 2535 – ปัจจุบน : กรรมการบรษท / กรรมการผูบรหารระดบสูง บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
ละบรษทยอยกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน
บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นายสุรยะ ประสาทบัณฑตย์ (อายุ 65 ปี)
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / ประธานคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน /
ประธานคณะกรรมการบรหารความ สยง / ผูชวยกรรมการผูจดการ หญ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

คุณวุฒทางการศึกษา :
ปรญญา ท พฒนบรหารศาสตร์ มหาบณฑต ทางรฐประศาสนศาสตร์, สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร์
ประวัต อบรม :
หลกสูต ร Risk Management Program for Corporate Leaders รุน 14/2561, สมาคมสง สรมสถาบน
l
กรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต ร Social Enterprise, ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 250/2560, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต ร Risk Management and Internal Control Program, สมาคมบรษทจดทะ บยน ทย (TLCA)
l หลกสูต ร Corporate Government Executives CGE 8/2560, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต ร ทคนคการจดการอน ซด์ บบฉบบนกบรหารมออาชพ, สำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ (กลต.)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : มม
ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / ประธานคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน /
ประธานคณะกรรมการบรหารความ สยง / ผูชวยกรรมการผูจดการ หญ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
กรรมการบรษท กรรมการผูบรหารระดบสูง บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2559 – ปัจจุบน:
l 2555 – 2558:
ผูวาราชการ ชยง หม ผูวาราชการจงหวดตาก
l 2550 – 2555:
รองผูวาราชการจงหวดสมุทรสาคร ละปทุมธาน
ผูอำนวยการกอง ละสำนก นกรมป้องกน ละบรร ทาสาธารณภย
l 2547 – 2550:
l 2539 – 2547:
นายอำ ภอ จงหวดขอน กน พระนครศรอยุธยา ละสงห์บ ุร
l

นายวัลลภ ลอมลม (อายุ 53 ปี)
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน /
กรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน ฟีด

คุณวุฒทางการศึกษา :
ปรญญาตร วทยาศาสตรบณฑต สาขาอุตสาหกรรม กษตร มหาวทยาลยสงขลานครนทร์
l
ประวัต อบรม :
l
หลกสูต ร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุนท 2, จุฬ าลงกรณ์ม หาวทยาลย
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
l
l
l
l
l

2558 – ปัจจุบน:
2551 – 2557:
2543 – 2550:
2539 - 2542:
2531 – 2538:

กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน /
กรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน ฟีด
กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน ฟีด
ผูชวยกรรมการผูจดการ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด ละ บจก. อ ชยน ฟีด
ผูจดการ รงงาน บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุร าษฎร์ธาน)
ผูจดการ รงงาน บจก.ซรอ ยลอาหารทะ ล
ผูจดการ รงงาน บจก.สุร าษฎร์มารน ปรดกส์

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นางสุรย์ จันทร์สวัสด (อายุ 57 ปี)
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
กรรมการผูจดการ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุร าษฎร์ธาน)

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญาตรบรหารธุรกจ มหาวทยาลยราชภฏสุราษฎร์ธ าน
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุนท 2, จุฬ าลงกรณ์ม หาวทยาลย
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 144/2554,
สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : 0.02 %
ประสบการณ์ทำงาน :
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
l ปัจจุบ น:
กรรมการผูจดการ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุร าษฎร์ธาน)
l 2556 – 2557:
กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน ฟีด ละผูชวยกรรมการผูจดการ บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
ผูชวยกรรมการผูจดการ หญ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2555 – 2556:
l 2542 – ปัจจุบน:
กรรมการบรษท บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2542 – 2554:
ผูชวยกรรมการผูจดการ ฝ่ายจดซอ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
ผูชวยกรรมการผูจดการ ฝ่ายจดซอวตถุดบ จดซอทว ป บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
l 2542 – 2554:
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
l 2547 – 2554:

นาย อกราช พรรณสังข์ (อายุ 49 ปี)
กรรมการบรษท/กรรมการบรหาร/กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ทบรหารธุรกจ สาขา การตลาด มหาวทยาลยนวคาส ซล ประ ทศองกฤษ
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 150/2554,
สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรษท / กรรมการบรหาร / กรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
กรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2555 – 2557:
ผูชวยกรรมการผูจดการ หญ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2553 – 2555:
ผูชวยกรรมการผูจดการฝ่า ยการตลาด บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2552 – 2553:
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
กรรมการบรษท บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2551 – ปัจจุบน:
l 2547 – 2554:
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นางสุนันทา ตยสุวรรณ์ (อายุ 68 ปี)
กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
คุณวุฒทางการศึกษา :
l Ordinary National Diploma in Business Studies and Administration University of Westminster (UK)
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 22/2545, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต รผูบรหารระดบสูง สถาบนวทยาการตลาดทุน รุน 11/2553-2554
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม
ประสบการณ์ทำงาน :
กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2555 – ปัจจุบน:
l 2550 – ปัจจุบน:
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อส ทอรร์นสตาร์ รยล อส ตท
l 2547 – ปัจจุบน:
กรรมการ บจก. บรจวว
l 2541 – ปัจจุบน:
กรรมการ บมจ. พรนดา จว วลร
ผูพพากษาสมทบ ศาล ยาวชน ละครอบครวจงหวดสมุทรปราการ
l 2537 – ปัจจุบน:
l 2536 – ปัจจุบน:
กรรมการ บจก.พรมา กลด์ อน ตอร์ นชน นล
l 2533 – ปัจจุบน:
ประธานกรรมการ บจก.ฟอร์ วร์ด ฟร ลนด์

นายสมบรณ์ ผาบรรจง (อายุ 63 ปี)
กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ท ศลปศาสตรมหาบณฑต มหาวทยาลย กษตรศาสตร์
l ปรญญาตร รฐศาสตรบณฑต จุฬ าลงกรณ์มหาวทยาลย
ประวัต อบรม : - มม สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น : กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
กรรมการบรหาร บจก. ทย อกฟาร์ม / กรรมการบรหาร บจก.ยนยง ล ยอร์ฟ าร์ม

นาง ยาวณ ครือองอาจนุกุล (อายุ 66 ปี)
กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ท บญชมหาบณฑต สาขาการธนาคาร ละการ งน จุฬ าลงกรณ์มหาวทยาลย
l ปรญญาตรบณฑต สาขาการธนาคาร ละการ งน จุฬาลงกรณ์มหาวทยาลย
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 150/2554, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l 2551 – ปัจจุบน:
กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2549 – 2550:
ผูจดการระบบบญช ละวาง ผนภาษ บมจ.ปูนซ มนต์ ทย
ผูตรวจสอบอาวุ ส บมจ.ปูนซ มนต์ ทย
l 2546 – 2548:

l l l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

Mr.Hendrikus (Rik) Van Westendorp (Age : 54years old)
Executive Committee / Credit Committee / Risk Management Committee /
Executive Vice President / Chief Financial Officer, Asian Seafood Coldstorage PLC.
Education:
l Senior Executive Program Harvard Business School – Tsing Hua – CEIBS (2009)
l Commercial Technical Program Nijenrode Business University, Breukelen (1987)
l BSc Mechanical Engineering, Amsterdam (1986)
Training : None
Shareholder (%) : 0.29%
Working Experience:
l 2015 – present:
Executive Committee / Credit Committee / Risk Management Committee /Executive Vice President /
Chief Financial Officer, Asian Seafood Coldstorage PLC.
l 2011 – 2015:
Chief Financial Officer, Nutreco Asia
l 2009 – 2011:
Managing Director Skretting Asia, Shanghai, China (Nutreco)
l 2005 – 2009:
Managing Director Skretting Japan, Fukuoka, (Nutreco)
Projects Director Europe Marine Harvest Europe, Amersfoort, Netherlands (Nutreco)
l 2002 – 2005:
l 2000 – 2001:
Post – Merger Integration Manager Marine Harvest Europe, Bergen, Norway (Nutreco)
l 1997 – 2000:
Group Financial/M&A Manager Nutreco Holding, Boxmeer, Netherlands (Nutreco)
Sr. Investment Manager, National Investment Bank, The Hague, Netherlands
l 1995 – 1997:
l 1987 – 1995:
Investment Manager, Gilde Investment Fund BV, Utrecht, The Netherlands

นายภาณพ ศวตรุนทร์ (อายุ 56 ปี)
กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความ สยง / Finance Director บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

คุณวุฒทางการศึกษา :
l สถาบนบณฑตบรหารธุรกจศศนทร์, กรุง ทพฯ ปรญญา ทบรหารธุรกจสาขาการ งน
l Drake University, lows, USA BA, Finance Major
ประวัต อบรม : - มม สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l 2560 - ปัจ จุบน:
กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความ สยง / Finance Director บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
Head of Treasury Group, Executive Vice President & Director, Krung Thai Bank PCL
l 2555 – 2558:
l 2553 – 2558:
Board of Directors Trinity Wattana PLC, Security Brokerage Company
l 2554 – 2555:
Treasurer, Senior Vice President & Manager, Krung Thai Bank PCL., Head Office
l 2551 – 2554:
Treasurer, First Vice President & Manager, Krung Thai Bank PCL., Head Office
l 2550 – 2551:
Head of Treasury Sales, First Vice President, Krung Thai Bank PCL., Head Office
l 2541 – 2549:
FX Marketing Group, Head & Vice President, BNP Paribas, Bangkok Branch
Senior Corporate Advisor, Assistant Vice President, Bank of America, Bangkok Branch
l 2538 – 2541:

l
l l
l l
l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นายสมชาย ควจตรสุวรรณ (อายุ 68 ปี)
กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความ สยง / ทปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

คุณวุฒทางการศึกษา :
ปรญญา ท รฐประศาสนศาสตร์มหาบณฑต สาขาการจดการภาครฐ สถาบนบณฑตพฒนบรหารศาสตร์ (นดา)
l
นตบณฑต ทย สำนกอบรมศึกษากฎหมาย หง นตบณฑตยสภา
l
ปรญญาตร นตศาสตร์บณฑต สาขานตศาสตร์ มหาวทยาลยรามคำ หง
ประวัต อบรม :
l
หลกสูต รผูบรหารระดบสูง ดานวทยาการพลงงาน (วพน. 2), สถาบนวทยาการพลงงาน
l หลกสูต ร Training for the Role of the Chairman Program (RCP), สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต ร Training for the Role of the Nomination and Governance Committee, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต รผูบรหารระดบสูง (วตท. 9), สถาบนวทยาการตลาดทุน
l หลกสูต ร Director Certification Program (DCP) รุนท 76, สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต รอยการจงหวด, อธบด สำนกงานอยการสูง สุด
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรหาร / กรรมการบรหารความ สยง / ทปรึกษาดานกฎหมาย บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2556–2558
อธบดอยการ สำนกงานคด ศรษฐกจ ละทรพยากร
อธบดอยการ สำนกงานคณะกรรมการอยการ
l 2554–2556
l 2551-2554
อธบดอยการฝ่า ยคดศาลสูง ขต 9 / อธบดอยการ สำนกงานน ยบาย ยุท ธศาสตร์ ละงบประมาณ
l 2548-2551
รองอธบดอยการฝ่ายคดทรพย์สนทางปัญญา ละการคาระหวางประ ทศ
รองอธบดอยการฝ่ายคดอาญากรุง ทพ ต / รองอธบดอยการฝ่า ยคณะกรรมการอยการ
l 2538-2547
อยการผู ชยวชาญ สำนกงานคด พง, สำนกงานคณะกรรมการอยการสำนกงานคดยา สพตด
l

Mr. Daniel Fong Pin Jan (Age: 45years old)
Executive Committee / Merger and Acquisition Director, Asian Seafood Coldstorage PLC.

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Education:
l
Bachelor of Accountancy at Nanyang Technological University (2nd Upper Division)
Training:
Chartered Accountant, Singapore.
l
Shareholder (%) : None
Working Experience:
Present:Executive Committee / Merges and Acquisition Director, Asian Seafood Coldstorage PLC.
2017 - Present:
Independent Director, Dapai International Holdings Co., Ltd.
Apr 2016 - Feb 2017: NED, Dapai International Holdings Co., Ltd.
2009 - Present:
Director, True Corporate Advisors Pte, Ltd.
May 2015 - May 2016: Executive Director, Nico Steel Holdings Limited.
Jan 2014 - Apr 2016: Director, The Art Fellas Pte, Ltd.
Jun 2010 - Apr 2012: CFO and Executive Director, Daqing Dairy Limited.
Apr 2010 - Apr 2012: NED, Sino Construction Limited.
Jul 2009 - Apr 2010: CFO, Sino Construction Limited.
Oct 2007 - Sep 2008: CFO, Chiarus International Co., Ltd.
Jul 1998 - Sep 2007: Senior Manager, IPO Team, Ernst & Young

l
l l
l l
l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นางสาวศรรัตน์ วงษ์ มธาว (อายุ 49 ปี)
กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ท บรหารธุรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยอสสมชญ
l ปรญญาตร วารสารศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร์
ประวัต อบรม : - มม สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
l 2558 – ปัจจุบน: ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธ าน)
ประสบการณ์กอนปี 2558
l
ผูจดการฝ่ายการตลาดตางประ ทศ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
รองผูจดการฝ่ายการตลาดตางประ ทศ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธาน)
l
l
จาหนาทการตลาดตางประ ทศ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุร าษฎร์ธาน)
l
ลขานุการบรหาร กรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

นายสมศักด สถตธำมรงค์ (อายุ 53 ปี)
กรรมการบรหารความ สยง / ผูชวยกรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ทบรหารธุรกจ มหาวทยาลยอสสมชญ
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร Director Certificate Program รุน DCP 144/2554,
สมาคมสง สรมสถาบนกรรมการบรษท ทย (IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : 0.02%
ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรหารความ สยง / ผูชวยกรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
ผูชวยกรรมการผูจดการ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2555 - ปัจ จุบน:
l 2551 - 2552:
กรรมการบรษท บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2550 - ปัจ จุบน:
กรรมการบรษท บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2547 - 2554:
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด (สุราษฎร์ธ าน)
ผูชวยกรรมการผูจดการฝ่าย รงงาน บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2541 - 2554:

l
l l
l l
l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นายบัณฑต พ ชฐพงศา (อายุ 42 ปี)
กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
คุณวุฒทางการศึกษา :
l
ปรญญา ท บรหารธุรกจมหาบณฑต University of South Australia ประ ทศออส ตร ลย
l
ปรญญาตร วทยาศาสตร์ ละ ทค น ลยการอาหาร มหาวทยาลยธรรมศาสตร์
ประวัต อบรม :
l
หลกสูต ร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุนท HRP 19/2018, สมาคมสง สรมสถาบน
กรรมการบรษท ทย (IOD)
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการบจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2559 – ปัจจุบน:
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
ผูจดการฝ่ายการพาณชย์ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2557 – 2559 :
l 2556 :
ผูชวยกรรมการผูจดการ บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
ผูจดการ รงงาน บจก. อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2555 – 2556 :
ผูจดการฝ่ายการตลาด บจก. อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2553 – 2554 :
ผูจดการฝ่ายผลต บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
ผูชวยผูจดการฝ่า ยผลต บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2550 – 2552 :

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์ (อายุ 43 ปี)
กรรมการบรหารความ สยง / ผูจดการฝ่ายการ งน ละนกลงทุนสมพนธ์ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการบจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
คุณวุฒทางการศึกษา :
ปรญญา ท สาขาบรหารธุรกจ (การ งน) New York Institute of Technology (NYIT), USA
ปรญญาตร กยรตนยมอนดบสอง สาขาบรหารธุรกจ (การ งน) มหาวทยาลย กษตรศาสตร์
l
ประวัต อบรม :
l
หลกสูต ร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุนท HRP 19/2018, สมาคมสง สรมสถาบน
กรรมการบรษท ทย (IOD)
l หลกสูต ร Business Strategy for IR, ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
l หลกสูต ร IR Professional Development Program, สมาคมบรษทจดทะ บยน ทย
l หลกสูต ร การจดหา งนทุน พอ พมมูลคากจการอยางยงยน ดวย ครองมอตลาดทุน, ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
l หลกสูต ร บทบาทของ ลขานุก ารบรษท, ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:
กรรมการบรหารความ สยง, ผูจดการฝ่ายการ งน ละนกลงทุนสมพนธ์ บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2560 – ปัจจุบน:
ผูจดการฝ่ายการ งน ละนกลงทุนสมพนธ์ บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด(มหาชน) ละ
ผูชวยกรรมการผูจดการ บจก. อ ชยนอะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2557-2560:
ลขานุการบรษท ละผูจดการฝ่ายการ งน บรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ด จำกด(มหาชน)
Financial Analyst บมจ. ซนทรลพฒนา (CPN)
l 2556 – 2557:
l 2554 – 2556:
Financial Analyst บจก.พระราม3 ฮอนดาคาร์
l

l
l l
l l
l

คณะกรรมการบรษท ละผูบรหาร

นายจรชาญ คัมภรานนท์ (อายุ 47 ปี)
กรรมการบรหารความ สยงบมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / Business Development Director บจก. อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส
คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ทคณะการบรหารการจดการ, มหาวทยาลย Wollongong ประ ทศออส ตร ลย
l ปรญญาตร คณะน ทศศาสตร์ สาขาวชาการ ฆษณา ละ ทประชาสมพนธ์, มหาวทยาลยสยาม
ประวัต อบรม :
l Oct 2002 Products Training Program at German
l May 2004 The Better of Selling & Negotiation Skills
l Oct 2004 Products Training at PING USA Factory
l Nov 2004 The Power of change
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น:กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / Business Development Director บจก. อ ชยน กรุ๊ป ซอร์วส
l ต.ค. 2559- ม.ค. 2561:
ผูอำนวยการฝ่า ยขาย – อา ซยน, บรษท นำ ชา (ประ ทศ ทย) จำกด
l ม.ค. 2559 - ก.ย. 2559:
ผูบรหารฝ่ายขายตางประ ทศ, บรษท สก๊อตช์อนดส ตรยล (ประ ทศ ทย) จำกด
l ม.ค. 2545 - 2548:
ผูจดการผลตภณฑ์อาวุ สของกลุม บรษท อาร์มน ซส ตมท์ จำกด (The Minor Group)

นายพัลลภ จวประดษฐกุล (อายุ 46 ปี)

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญา ท บรหารธุรกจ สาขาการตลาด มหาวทยาลย อ ชยอาค นย์
ประวัต อบรม : - มม สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด /
l ปัจจุบ น:
ผูจดการฝ่าย ทค น ลยสารสน ทศ บจก. อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล
l 2557 -2560:
บรษท นำ ฮงคอนกรต (1992) จำกด
l 2554 – 2556:
บรษท อ อมซ (มหาชน) จำกด
บรษท พรปิยะณาน ทรานสปอร์ต จำกด
l 2553 -2554:

นายบุญสง สรสทธ (อายุ 54 ปี)
กรรมการบรหารความ สยงบมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / ผูจดการ รงงาน บจก. อ ชยน ฟีด

คุณวุฒทางการศึกษา :
l ปรญญาตร วทยาศาสตร์บณฑต ทค น ลย ฟฟ้าอุต สาหกรรม
ประวัต อบรม :
l หลกสูต ร จาหนาทความปลอดภย ระดบบรหาร
สัดสวนการถือหุน นบรษัท (%) : - มม ประสบการณ์ทำงาน :
l ปัจจุบ น: กรรมการบรหารความ สยง บมจ. หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด / ผูจดการ รงงาน บจก. อ ชยน ฟีด
l ผูจดการ รงงาน, บรษท อ ชยนฟีด จำกด
l ผูจดการฝ่ายผลต, บรษท ทยยู นยนฟีดมลล์ จำกด
l หวหนาฝ่ายผลต, บรษท กรุง ทพอาหารสตว์ จำกด

l l l

ครงสรางการจดการ

ครงสรางการจัดการ
ครงสรางองค์กรของบรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ณ วนท 31 ธนวาคม 2561
คณะกรรมการบรษัทฯ

คณะกรรมการบรษัทฯ
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณะกรรมการบรษทฯ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 9 ทาน ดงน
1. นายสมศกด อมรรตนชยกุล
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อมรรตนชยกุล
กรรมการ
3. นายสุรยะ ประสาทบณฑตย์
กรรมการ
4. นาย อกราช พรรณสงข์
กรรมการ
5. นายวลลภ ลอมลม
กรรมการ
6. นางสุรย์
จนทร์สวสด
กรรมการ
7. นางสุนนทา ตยสุวรรณ์
กรรมการอสระ
8. นาง ยาวณ ครอองอาจนุกูล
กรรมการอสระ
9. นายสมบูรณ์ ผาบรรจง
กรรมการอสระ

l l l

ครงสรางการจดการ

หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการบรษัทฯ
1) รบผดชอบจดการกจการทงหลายทงปวงของบรษท ละมอำนาจหนาทดำ นนการ ภาย นขอบ ขตของกฎหมาย
วตถุประสงค์ ละขอบงคบของบรษท ละตามมตของทประชุม หญผูถอหุน
2) กำหนดน ยบาย ละทศทางการบรหารงาน ตลอดจนตดตามผลการดำ นนงานของคณะกรรมการชุด ยอย ดย ฉพาะ
คณะกรรมการบรหาร ห ป็น ปตามน ยบายทกำหนด ภาย ตหลก กณฑ์ทสำคญ 2 ประการ คอ การสรางประ ยชน์
สูงสุด ห กบรษท ละการอยูภาย ตกรอบกตกาของกฎหมาย ละขอกำหนดท กยวของ
3) จด หมการ ปิ ด ผยขอมูลตอผูถอหุน ละผูมสวน ดสวน สยทุก กลุมอยางถู กตอง ครบถวน ปรง ส ชอถอ ด ตามท
กฎหมายกำหนด
4) จด หมกระบวนการบรหารความ สยงท หมาะสม ละมประสทธภาพ ละระบบควบคุมภาย น ละการตรวจสอบภาย นทม
ประสทธภาพ ดมาตรฐาน ซึงสามารถประ มนความ สยงทสำคญ ละบรหารความ สยง ด
5) จด หมน ยบายการกำกบดู ลกจการท หมาะสมตามหลกบรรษทภบาลทด
6) จด หม ลขานุการบรษท พอชวยดู ลกจกรรมตาง ของคณะกรรมการ ละชวย หคณะกรรมการบรษท ละบรษทปฏบต
ตามกฎหมาย ละขอกำหนดท กยวของ
7) จด หมจรรยาบรรณ นการดำ นนธุ รกจของกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงาน พอ ป็นมาตรฐาน นวทาง นการดำ นน
ธุรกจของบรษท
8) จด หมการดำ นนงานตามหลกการกำกบดู ลกจการทด ละสนบสนุน หมการสอสาร ปสู ทุกคน นบรษท ห ดรบทราบ
ยดถอปฏบตอยางจรงจง
9) จด หมกระบวนการทชด จน ละ ปรง ส กยวกบการทำรายการระหวางกน
10) จด หมกระบวนการทชด จน นการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ มอพบหรอมขอสงสย กยวกบ
รายการหรอการกระทำ ซึ งอาจมผลกระทบอยางมนยสำคญตอฐานะการ งน ละผลการดำ นนงานของบรษท
คณะกรรมการตองดำ นนการปรบปรุง ก ขภาย นระยะ วลาทคณะกรรมการตรวจสอบ หนสมควร
11) จด หมการทบทวน ละปรบปรุงน ยบาย ละ ผนงานทสำคญตาง ห ป็ นปัจจุ บน ละ หมาะสมกบสภาพธุร กจอยาง
สมำ สมอ
12) ปฏบตหนาทอน ด กยวกบกจการของบรษทตามทผูถอหุนมอบหมาย
อำนาจอนุมัตของคณะกรรมการบรษัทฯ
1) พจารณาอนุมตรายการทสำคญตามขอบ ขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการตามทกฎหมาย ละขอบงคบของบรษทกำหนด
รวมถึงการพจารณาอนุมตการลงทุน นธุรกจอน การรวมทุน การจดตงบรษท หม ละการขยาย งนลงทุน
2) พจารณาอนุมตการกูหรอ หกูยม งน หรอการขอสน ชอ ด จากสถาบนการ งน หรอการ ขา ป็นผูคำประกน นวง งน
กนกวา 300 ลานบาท ตอสญญา
3) พจารณาอนุมตรายการลงทุน นธุรกจปกต ทมวง งนมากกวา 15 ลานบาท พอวตถุประสงค์ นการขยายขนาดธุรกจ หรอ
ปรบปรุงกระบวนการดำ นนธุรกจ
4) พจารณา ตงตง/ถอดถอน คณะกรรมการชุ ด ยอยตาง พอสนบสนุ น การปฏบตงานตามความรบผดชอบของ
คณะกรรมการบรษทตามความ หมาะสม ละจำ ป็น ดยมการตดตามผลการดำ นนงาน ละประ มนผลการปฏบตงาน
ของคณะกรรมการชุดยอยอยางสมำ สมอ

l l l

ครงสรางการจดการ

การ ตงตังคณะกรรมการบรษัทฯ
l
การ ตงตงกรรมการ หม หรอ ตงตงกรรมการ ทนกรรมการทครบวาระออกจากตำ หนงกรรมการ ตอง ชมตของท
ประชุมผูถอหุน ดยบุคคลทจะ ดรบการ ตงตง ห ป็น กรรมการตอง ดรบคะ นน สยงขางมากของผูถอหุนซึงมาประชุม ละ
ออก สยงลงคะ นน ถามคะ นน สยง ทากน หประธาน นทประชุม ป็นผูออก สยงชขาด
กรณทตำ หนงกรรมการวางลง นองจาก หตุอ นนอกจากครบวาระ หคณะกรรมการ ลอกบุคคลซึงมคุณสมบต ละ มม
l
ลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจำกด ขา ป็นกรรมการ ทน นการประชุมคณะกรรมการคราวถด ป วน ต
วาระของกรรมการ หลอนอยกวา 2 ดอน ดยบุคคลซึง ขา ป็นกรรมการ ทนดงกลาว จะอยู นตำ หนงกรรมการ ด พยง
ทาวาระทยง หลออยูของกรรมการทตน ทน ทงน ตอง ดรบคะ นน สยง มนอยกวาสาม นสของจำนวนกรรมการทยง
หลออยู
วาระการดำรงตำ หนงของกรรมการบรษัทฯ
นการประชุม สามญประจำปี ทุกครง กรรมการจะตองออกจากตำ หนงอยางนอยจำนวนหนึง นสามของจำนวนกรรมการ
l
ทงหมด ถาจำนวนกรรมการจะ บงออก ห ป็นสามสวน ม ดก หออก ดยจำนวนท กล คยงทสุดกบสวนหนึง นสาม
l
กรรมการผูออกจากตำ หนง ปนน อาจจะถูก ลอก ขารบตำ หนงอกก ด
l
นอกจากการพนจากตำ หนงตามวาระ ลว กรรมการอาจพนจากตำ หนง มอ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณ สมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจำกด
4) ทประชุมผูถอหุนลงมต หออก ดวยคะ นน สยง มนอยกวาสาม นสของจำนวนผูถอหุนซึงมาประชุม ละมสทธออก สยง
ละมหุนนบรวมกน ด มนอยกวากึงหนึงของจำนวนหุนทถอ ดยผูถอหุนทมาประชุม ละมสทธออก สยง
ศาลมคำสง หออก นองจาก ดกระทำการ หรอละ วนกระทำการอนถอ ป็ นความผดหนาทตามกฎหมาย ละ ป็น หตุ ห
l
บรษทฯ ดรบความ สยหายหรออาจทำ หบรษทฯ ดรบความ สยหาย
กรรมการบรษทฯ ทประสงค์ จ ะลาออกจากตำ หนง จะตองยนหนงสอลาออกตอบรษทฯ การลาออกมผลนบ ตวนท
l
บลาออก ปถึง บรษทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน ดงน
1. นางสุนนทา
ตยสุวรรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นาง ยาวณ
ครอองอาจนุกูล
กรรมการ
3. นายสมบูรณ์
ผาบรรจง
กรรมการ
หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทาน หบรษทมการรายงานทางการ งนอยางถูกตอง ละ พยงพอ
2) สอบทาน หบรษทมระบบการควบคุมภาย น (Internal control) ละระบบการตรวจสอบภาย น (Internal audit) ทมความ
หมาะสม ละมประสทธผล ละพจารณาความ ป็นอสระของหนวยงานตรวจสอบภาย น
3) สอบทาน หบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ ละ
กฎหมายท กยวของกบธุรกจของบรษท
4) พจารณารายการท กยว ยงกนหรอรายการทอาจมความขด ยงทางผลประ ยชน์ ห ป็น ปตามกฎหมาย ละขอกำหนดของ
ตลาดหลกทรพย์ ทงน พอ หมน จวารายการดงกลาวสม หตุสมผล ละ ป็นประ ยชน์สูงสุดตอบรษท
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5) จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดย ปิด ผย ว นรายงานประจำปี ของบรษท ซึงรายงานดงกลาวตองประกอบ
ดวยขอมูลหลก กณฑ์ ละขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละลงนาม ดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6) ปฏบตการอน ดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความ หนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) พจารณาคด ลอก สนอ ตงตง บุค คลซึงมความ ป็นอสระ พอทำหนาท ป็นผูสอบบญชของบรษทฯ สนอ ลกจาง สนอ
คาตอบ ทนของผู สอบบญช รวมทง ขาประชุม รวมกบผูสอบบญช ดย มมฝ่ ายจดการ ขารวมประชุม ดวยอยางนอยปีล ะ
หนึงครง
2) หความ หนชอบ นการพจารณา ตงตง ยกยาย ลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภาย น หรอหนวยงานอน ดท
รบผดชอบ กยวกบการตรวจสอบภาย น
การ ตงตังคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบรษทท มมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำซึ ง ดรบการ ตงตง
ดยทประชุมคณะกรรมการบรษท
วาระการดำรงตำ หนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมวาระอยู นตำ หนงตามวาระท หลออยูของการ ป็นกรรมการบรษทฯ กรรมการตรวจสอบซึงพน
จากตำ หนงตามวาระอาจ ดรบการ ตงตง หมอก ด
2) นกรณทตำ หนงกรรมการตรวจสอบวางลง พราะ หตุอนนอกจากถึ งคราวออกตามวาระ หคณะกรรมการบรษทฯ ตงตง
บุ ค คลทมคุ ณ สมบตครบถวน ป็ น กรรมการตรวจสอบ พอ หกรรมการตรวจสอบมจำนวนอยางนอยครบตามท
ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทยกำหนด ดยบุคคลท ขา ป็นกรรมการตรวจสอบ ทน อยู นตำ หนง ด พยง ทาวาระท
ยง หลออยูของการ ป็นกรรมการบรษทฯ
คณะกรรมการบรหาร
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการจำนวน 10 ทาน ดงน
1. นายสมศกด อมรรตนชยกุล
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย
อมรรตนชยกุล
กรรมการ
3. นายสุรยะ
ประสาทบณฑตย์
กรรมการ
4. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp
กรรมการ
5. นาย อกราช พรรณสงข์
กรรมการ
6. นางสุรย์
จนทร์สวสด
กรรมการ
7. นายวลลภ
ลอมลม
กรรมการ
8. Mr. Daniel Fong Pin Jan
กรรมการ
9. นายภาณพ
ศวตรุนทร์
กรรมการ
10. นายสมชาย
คูวจตรสุวรรณ
กรรมการ
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หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการบรหาร
1) กำหนด นวทางการปฏบตงาน ละ ผนงานทางธุ รกจรวมทงตดตามผลการดำ นนงานดงกลาว หสอดคลองกบน ยบาย
ละ ผนงานของบรษทฯ
2) กำกบ ดู ล ละตรวจสอบการปฏบตงานของกรรมการผูจดการ ละฝ่ายบรหารตาง
ห ป็น ปตามน ยบาย ละ ผนงาน
ทางธุรกจ
3) ปฏบตหนาทอน ตามท ดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษทฯ
อำนาจของคณะกรรมการบรหาร
1) พจารณาอนุม ต น รองตาง ท กยวกบการดำ นนธุรกจปกตของบรษท หรอนำ สนอคณะกรรมการบรษท พอพจารณา
อนุมต น รองทมผลตอการ ปลยน ปลงอยางสำคญ กบรษท
2) พจารณาอนุมต ผนงบประมาณประจำปี
3) พจารณาอนุมตการกูหรอ หกูยม งน หรอการขอสน ชอ ด จากสถาบนการ งน หรอการ ขา ป็นผูคำประกน น วง งน
ม กน 300 ลานบาท ตอสญญา
4) พจารณาอนุมตรายการลงทุน นธุรกจปกต ทมวง งนตำกวา 15 ลานบาท พอวตถุประสงค์ นการขยายขนาดธุรกจหรอ
ปรบปรุงกระบวนการดำ นนธุรกจ
5) พจารณามอบหมาย หบุค คลหนึ งหรอหลายคนมอำนาจ นการลงนาม น อกสารท กยวของกบการ บกจายรายการทาง
การ งน น ตละรายการ ละรวมถึงกำหนดวง งนอนุมต นการ บกจาย ตละครงตามอำนาจหนาททกำหนด
การ ตงตังคณะกรรมการบรหาร
คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการ ละผูบรหารระดบสูงทมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำ
กรรมการผูมอำนาจลงนามผูก พนบรษท ซึง ดรบการ ตงตง ดยทประชุมคณะกรรมการบรษท

ละ/หรอ

คณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัดหนสน
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน ประกอบดวยกรรมการจำนวน 6 ทาน ดงน
1. นายสุรยะ
ประสาทบณฑตย์
ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย
อมรรตนชยกุล
กรรมการ
3. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp
กรรมการ
4. นาย อกราช พรรณสงข์
กรรมการ
5. นางสุรย์
จนทร์สวสด
กรรมการ
6. นายวลลภ
ลอมลม
กรรมการ
หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัด หนสน
1) ควบคุม หมการปฏบตตามน ยบาย หรอ นวทางท ดรบอนุมตจากคณะกรรมการบรษท พอปรบปรุงประสทธภาพ นการ
บรหารลูกหนของกลุมบรษท
2) ทบทวนขอมูล ลูกหน ป็นราย ดอน รายงานตอคณะกรรมการบรษท นการประชุม คณะกรรมการบรษท พรอมทง สนอ
นวทางปรบปรุง
3) พจารณาการลดหน พอ ก ขปัญหาหน กนกำหนด นวง งน ม กน 1,000,000 บาท
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อำนาจของคณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัดหนสน
1) พจารณาอนุมต ละประกาศน ยบาย ตลอดจนระ บยบ นการ ปิด ลูกคา หม สำหรบลูกคาของกลุมบรษท
2) พจารณากำหนดน ยบายการ หวง งน ครดต ตลอดจนการควบคุม พดานหน
การ ตงตังคณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัดหนสน
คณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน ดรบการ ตงตง ดยมตของทประชุมคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรหารความ สยง
ณ วนท 31 ธนวาคม 2561 คณะกรรมการบรหารความ สยงประกอบดวยกรรมการจำนวน 12 ทาน ดงน
1. นายสุรยะ
ประสาทบณฑตย์
ประธานกรรมการ
2. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp
กรรมการ
3. นายสมบูรณ์
ผาบรรจง
กรรมการ
4. นายสมชาย
คูวจตรสุวรรณ
กรรมการ
5. นายภาณพ
ศวตรุนทร์
กรรมการ
6. นายจรชาญ
คมภรานนท์
กรรมการ
7. นายบณฑต
พ ชษฐพงศา
กรรมการ
8. นางสาวศรรตน์ วงศ์ มธาว
กรรมการ
9. นายสมศกด สถตธำมรงค์
กรรมการ
10. นางสาววรญรชต์ อสสานุพงศ์
กรรมการ
11. นายบุญสง
สรสทธ
กรรมการ
12. นายพลลภ
จวประดษฐกุล
กรรมการ
หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการบรหารความ สยง
1) กำกบดู ล ละสนบสนุน หมการดำ นนงานดานการบรหารความ สยงองค์กร หสอดคลองกบกลยุท ธ์ ละ ป้าทางธุ รกจ
รวมถึงสภาวการณ์ท ปลยน ปลง ป
2) หขอ สนอ นะ นวทาง ตดตาม ละประ มนผล การบรหารความ สยง ละความควบคุม ภาย น
3) พจารณารายงานผลการบรหารความ สยงองค์กร ละ หขอคด หน นความ สยงทอาจจะ กดขึน รวมทง นวทางการกำหนด
มาตรการควบคุม พอ หมประสทธภาพอยางตอ นอง
อำนาจของคณะกรรมการบรหารความ สยง
1) พจารณากำหนด ทบทวน น ยบาย กรอบการบรหารความ สยงองค์กร
การ ตงตังคณะกรรมการบรหารความ สยง
คณะกรรมการบรหารความ สยง ประกอบดวยกรรมการ ละผูบรหารระดบสูงทมสวน กยวของกบการ บรหารงานประจำ
ละกรรมการท ม ดมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำ(กรรมการอสระ)1ทานซึง ดรบการ ตงตง ดยทประชุ มคณะกรรมการ
บรษท
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ลขานุการบรษัทฯ
รายละ อยด กยวกบ ลขานุการบรษทฯ
ชอ-สกุล:
นายชษณุชา พวงสุดา
ตำ หนง:
ลขานุการบรษท
วนท ตงตง:
1 มนาคม พ.ศ. 2560
การศึกษา:
ปรญญาตร สาขานตศาสตร์ บณฑต มหาวทยาลยรามคำ หง
สดสวนการถอหุน นบรษทฯ:
มม
ประสบการณ์การทำงาน:
l 2559 – 2561:
ผูชวยกรรมการผูจดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด
l 2559:
รองผูจดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ. ม ทรซส ตมส์คอร์ปอ รชน
l 2548 – 2558:
กรรมการตรวจสอบ, บมจ. ม ทรซส ตมส์คอร์ปอ รชน
กรรมการตรวจสอบทุจรต, บมจ. ม ทรซส ตมส์คอร์ปอ รชน
l 2540 – 2559:
l 2537 – 2559:
ทนายความ, บมจ. ม ทรซส ตมส์คอร์ปอ รชน
หนาทความรับผดชอบของ ลขานุการบรษัทฯ
ลขานุการของบรษทจะตองปฏบตหนาทตามทกำหนด นมาตรา 89/15 ละมาตรา 89/16 ของพระราชบญญตหลกทรพย์ ละ
ตลาดหลกทรพย์ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ซึงมผล ชบงคบ นวนท 31 สงหาคม 2551 ดวยความรบผดชอบ ความระมดระวง ละความ
ซอสตย์สุจรต รวมทงตองปฏบต ห ป็น ปตามกฎหมายวตถุประสงค์ ขอบงคบบรษท มตคณะกรรมการบรษท ตลอดจนมตทประชุม
ผูถอหุน ทงน หนาทตามกฎหมายของ ลขานุการบรษท มดงน
1) จดทำ ละ กบรกษา อกสารดงตอ ปน
ก. ทะ บยนกรรมการ
ข. หนงสอนดประชุมคณะกรรมการบรษท รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษท ละรายงานประจำปีของบรษท
ค. หนงสอนดประชุมผูถอหุน ละรายงานการประชุมผูถอหุน
2) กบรกษารายงานการมสวน ด สยทรายงาน ดยกรรมการหรอผูบรหาร
3) จดสงสำ นารายงานการมสวน ด สยของกรรมการ ละผูบรหาร หรอบุคคลทมความ กยวของ หประธานคณะกรรมการ
ละประธานกรรมการตรวจสอบทราบภาย น 7 วนทำการ นบ ตวนทบรษท ดรบรายงานนน
4) ดู ล หมการ ปิ ด ผยขอมูล ละรายงานสารสน ทศ นสวนทรบผดชอบตอหนวยงานทกำกบดู ลตามระ บยบ ละ
ขอกำหนดของหนวยงานทางราชการ
5) ดำ นนการอน ตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทุนประกาศกำหนด
6) หนาทอน ตามท ดรบมอบหมายจากบรษท (หรอคณะกรรมการบรษท)
รายละ อยด กยวกับกรรมการของบรษัทยอย
คณะกรรมการของบรษทยอยทง 5 บรษทฯ
รายชือกรรมการ
1. นายสมศกด อมรรตนชยกุล
2. นายสมชาย อมรรตนชยกุล
3. นางสุรย์ จนทร์สวสด
4. นายวลลภ ลอมลม
5. นาย อกราช พรรณสงข์
6. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp

SURAT
X

-

AAI
X

-

บรษัทยอย
FEED
FOOD
X
X
,
-

AGS
X

-

หม ย หต:
X = ประธ นกรรมก รผ้ม อ น จลงน ม
/ = กรรมก รผ้ม อ น จลงน ม
// = กรรมก รผ้จัดก ร
SURAT = บรษัท ห้อง ยน อ ชยนซฟ้ด (สร ษฎร์ธ น)
AAI = บรษัท อ ชยน อะ ลอันซ์ อน ตอร์ นชัน นล จ กัด
FEED = บรษัท อ ชยน ฟด จ กัด
FOOD = บรษัท อ ชยน ฟ้ด จ กัด
AGS =บรษัท อ ชยน กร๊ป ซอร์ว ส จ กัด
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การกำหนดคาตอบ ทนกรรมการ ละคาตอบ ทนกรรมการบรษัท ประจำปี 2561
บรษทฯ มน ยบายกำหนด หคณะกรรมการของบรษทฯ ป็นผูทำหนาทพจารณากลนกรองการสรรหากรรมการ ละกำหนด
คาตอบ ทนกรรมการ อง ดยทคณะกรรมการก ดพจารณาคาตอบ ทนกรรมการ ดยม กณฑ์การพจารณากลนกรองอยางละ อยด
ถึงความ หมาะสมประการตาง ดย ปรยบ ทยบทงจากอุตสาหกรรมประ ภท ดยวกน ละคาตอบ ทนถว ฉลยตามขนาดธุ รกจท
กล คยงรวมกน รวมถึงพจารณาจากการขยายตวทางธุรกจ ละการ ตบ ตทางผลกำ รของบรษทฯ ประกอบการพจารณา ละ นปี
2561 คณะกรรมการบรษทฯ หนควร สนอตอทประชุมสามญผูถอหุน พอพจารณากำหนดคาตอบ ทนกรรมการประจำปี 2561
ภาย นวง งน ม กน 2,000,000บาท ดงมรายละ อยดดงน
1) บยประชุมกรรมการ สำหรบกรรมการบรษทฯ ทม ด ป็นผูบรหารหรอพนกงานของบรษทฯ
ซึง ด ก ประธานกรรมการตรวจสอบจาย 25,000 บาทตอครง ละกรรมการตรวจสอบจาย 15,000 บาทตอครง กรรมการอสระ
15,000 บาท/ครง ละ กรรมการบรหารความ สยง 5,000 บาท/ครง
2) บำ หนจคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีขึนอยูกบผลประกอบของบรษทฯ ดยคณะกรรมการบรษทฯ ป็นผูพจารณาจำนวน งน
ท หมาะสม ทงนจะ ม กนวง งนคาตอบ ทนท ดรบการอนุมตจากทประชุมสามญผูถอหุน
คาตอบ ทนกรรมการประจำปี 2561
รายชือ
1.นายสมศกด์ อมรรตนชยกุล
(ประธานกรรมการ)
2.นายสมชาย อมรรตนชยกุล
(กรรมการบรษท)
3.นายสุร ยะ ประสาทบณฑตย์
(กรรมการบรษท)
4.นาย อกราช พรรณสงข์
(กรรมการบรษท)
5.นางสุรย์ จนทร์สวสด
(กรรมการบรษท)
6.นายวลลภ ลอมลม
(กรรมการบรษท)
7.นางสุนนทา ตยสุวรรณ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ)
8.นาง ยาวณ ครอองอาจนุกูล
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ)
9.นายสมบูร ณ์ ผาบรรจง
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสระ/
กรรมการบรหารความ สยง)

คา บยประชุมกรรมการ
บรษัทฯ(บาท)

คา บยประชุมกรรมการ
บรหารความ สยง(บาท)
-

-

คา บยประชุมกรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,000

-

125,000

75,000

-

75,000

75,000

40,000

75,000

หัวหนางานตรวจสอบภาย น ละหัวหนางานกำกับด ลการปฏบัต งานของบรษัทฯ
ชอหวหนางาน: นางสาวพสตราวรรณ ปรชาภาณุวฒน์
อายุ:
36 ปี
ตำ หนง:
ผูจดการฝ่ายตรวจสอบภาย น
วนท ดรบ ตงตง: 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
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น ยบายกำกับด ลกจการ
คณะกรรมการบรษท บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ ด จำกด (มหาชน) คำนึ งถึงภาระหนาทความรบผดชอบทมตอ
ผลประ ยชน์ส ูงสุดของผูถอหุน รวมถึงผลกระทบทมตอสงคม ชุม ชน สง วดลอม ละประ ทศชาต ตลอดจนผูมสวน ดสวน สยอน
อนประกอบดวย ลูกคา คูคา จาหน พนกงาน ละคู ขงทางการคา จึง ดกำหนดน ยบายสำหรบการกำกบดู ลกจการของบรษท
พอ หกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานของบรษทยึดถอปฏบต ดย ครงครด ทงน พอ ห กดความ ปรง ส ละมความยุตธรรมตอ
ผูมสวน ดสวน สยดวย ดยกำหนดน ยบายการกำกบดู ลกจการทสำคญ ว 5 หมวดดงน
หมวดท 1. สทธของผถือหุน
ผูถอหุนของบรษท มสทธ นความ ป็น จาของ ดยควบคุมบรษทผานการ ตงตงคณะกรรมการบรษท หทำหนาท ทนตน
ละมสทธ นการตดสน จ กยวกบการ ปลยน ปลงทสำคญของบรษท ดงน
1) สทธ นการจดทะ บยน ป็น จาของหุนของบรษท
2) สทธ นการ ปลยนมอ หรอ อนสทธ นหุน วน ตการ อนหุนนน ป็น หตุ หมคนตางดาวถอหุนอยู นบรษท กนกวา
รอยละ 20 ของหุนทออกจำหนาย ลวทงหมดของบรษท
3) สทธ นการ ดรบทราบขอมูลขาวสารทมนยสำคญของบรษทอยางสมำ สมอ ละ พยงพอ
4) สทธ นการ ขารวมประชุม พอออก สยง นทประชุมผูถอหุนของบรษท
5) สทธ นการ ตงตงหรอถอดถอนกรรมการบรษท
6) สทธ นการพจารณาคาตอบ ทนของกรรมการบรษท
7) สทธ นการ ตงตงผูสอบบญช ละพจารณาคาตอบ ทนของผูสอบบญช
8) สทธ นการพจารณาจดสรร งนกำ ร ละรบสวน บงกำ รของบรษท
9) สทธ นการ ขารวมตดสน จ ละทราบถึ งผลการตดสน จของบรษท ท กยวกบการ ปลยน ปลง นปัจจยพนฐานของ
บรษท อน ด ก
l การขาย หรอ อนกจการของบรษททงหมด หรอบางสวนทสำคญ ห กบุคคลอน
l การซอ หรอรบ อนกจการของบรษทอน มา ป็นของบรษท
l การทำ
ก ข หรอ ลกสญญา กยวกบการ ห ชากจการของบรษททงหมดหรอบางสวนทสำคญ การมอบหมาย ห
บุคคลอน ขาจดการธุรกจของบรษท หรอการรวมกจการกบบุคคลอน ดยมวตถุประสงค์ พอจะ บงกำ รขาดทุนกน
l การ ปลยน ปลงหนงสอบรคณห์สนธ หรอขอบงคบของบรษท
l การ พมทุน หรอลดทุน ของบรษท
l การควบรวมกจการ หรอการ ลกบรษท
l การออกหุนกู
l รายการพ ศษอน ทม ชรายการท กดขึนตามปกต
บรษท สนบสนุ น หผูถอหุนทุก กลุม รวมถึงผูถอหุนประ ภทสถาบน ม อกาสอยาง ตมท นการ ชสทธ ขารวมประชุม
ผูถอหุน ละออก สยงลงมต นทประชุม อยาง ทา ทยมกน ละจะ มกระทำการ ด ดท ป็นการจำกดสทธ นการ ขาถึงสารสน ทศ
ของบรษท หรอการ ขารวมประชุมผูถอหุน ดยจะดำ นนการตาง ท กยวของกบการประชุมผูถอหุนดงตอ ปน
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กอนการประชุมผถือหุน
1) จดทำหนงสอ ชญประชุ มผูถอหุน ละ อกสารประกอบการพจารณาทมขอมูลสำคญครบถวน ชด จน ทงภาษา ทย
ละภาษาองกฤษ
2) ผย พรหนงสอ ชญประชุมผูถอหุน ละ อกสารประกอบการประชุม ตาง ลวงหนากอนวนประชุม อยางนอย 14 วน
ผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละทาง วบ ซต์ของบรษท
3) จดสงหนงสอ ชญประชุ มผูถอหุน ละ อกสารประกอบการประชุมตาง รวมถึงหนงสอมอบฉนทะ ( นกรณทผูถอหุน ม
ประสงค์จะมารวมประชุม ดวยตน อง) หผูถอหุนลวงหนากอนวนประชุมอยางนอย 14 วน พอ หผูถอหุนม วลา พยงพอ
นการศึกษาขอมูลประกอบการตดสน จลงคะ นนตาง
4) จด หมชองทาง หผูถอหุนสอบถาม กยวกบวาระการประชุมผูถอหุน หรอสงคำถามลวงหนา ดท ลขานุการบรษท ผาน
ทางทางอ มลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th
วันประชุมผถือหุน
1) กำหนดวน วลา สถานท นการจดประชุมผูถอหุน ณ ทองทอน ป็น ทตงสำนกงาน หญของบรษท หรอจงหวด กล คยง
พอความสะดวกของผูถอหุนทจะ ขาประชุม
2) บรษทนำระบบคอมพว ตอร์มา ช นการลงทะ บยนผูถอหุน รวมถึงจดสรร วลาลงทะ บยน วอยางพอ พยง
3) สนบสนุน หผูถอหุน ชบตรลงคะ นน สยง นทุกวาระ
4) ผูถอหุนท มสามารถ ขารวมประชุมดวยตน อง สามารถออก สยงลงคะ นน ดยการมอบฉนทะ หบุคคลทผูถอหุน หน
สมควร ขารวมประชุม ละออก สยงลงคะ นน ทน ด
5) ช จง หผูถอหุนทราบหลก กณฑ์ท ช นการออก สยงลงคะ นนอยางชด จนตง ต รมประชุม
6) ม พมวาระการประชุมนอก หนอจากทระบุ ว นหนงสอ ชญประชุมผูถอหุน หรอ ปลยน ปลงขอมูลสำคญ ดย ม จง ห
ผูถอหุนทราบลวงหนา
7) กรรมการ ละผู บรหารของบรษท ขารวมการประชุมผูถอหุน ละ ปิ ด อกาส หผูถอหุนสามารถซกถาม สดงความ
คด หน ละขอรบการช จงจากคณะกรรมการ ผูบรหาร หรอผูสอบบญช นวาระท กยวของ กอนการลงคะ นน สยง
อนุมตวาระตาง
8) ปิด อกาส หผูถอหุนสามารถลงคะ นน สยง ลอกตงกรรมการ ป็นรายบุคคล
9) ตรวจนบคะ นน สยง ละ ปิด ผยการลงคะ นน น ตละวาระ หทประชุม ผูถอหุนรบทราบอยางชด จน ละ ปรง ส ดย
ชญตว ทนผูถอหุนรวม ป็นสกขพยาน นการตรวจนบ
หลังวันประชุมผถือหุน
1) จงมตทประชุม ละผลการลงคะ นน ตละวาระผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละ วบ ซต์ของ
บรษท ภาย นวนทำการถด ป
2) จดทำรายงานการประชุมทมสาระสำคญครบถวน พอจดสงตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละ ผย พรบน วบ ซต์
บรษทภาย น 14 วน นบ ตวนประชุม
3) ผย พรรายงานการประชุมผูถอหุนทาง วบ ซต์ของบรษท ละมการ จงผานระบบขาวของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
หมวดท 2. การปฏบัตตอผถือหุนอยาง ทา ทยม
บรษท มน ยบายปฏบตตอผูถอหุ นทุ กราย ทงนกลงทุนรายยอย นกลงทุนสถาบนทง นประ ทศ ละตางประ ทศ อยาง
ทา ทยม ละ ป็นธรรม นการ ชสทธของตน ดยบรษทมน ยบายดงน
การ หขอมลกอนการประชุมผถือหุน
1) จงกำหนดการประชุมพรอมระ บยบวาระ ละความ หนของคณะกรรมการตอตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละ
ผย พรผานทาง วบ ซต์ของบรษท อยางนอย 14 วนกอนวนนดประชุมผูถอหุน ทงฉบบภาษา ทย ละฉบบภาษา
องกฤษ
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2) จง หผูถอหุนทราบกฎ กณฑ์ตาง ท ช นการประชุม ขนตอนการออก สยงลงมต รวมทงสทธการออก สยงลงคะ นน
ตาม ตละประ ภทของหุน กอนการประชุม ละ ผย พร ว น วบ ซต์ของบรษท
การคุมครองสทธของผถือหุนสวนนอย
1) ม พมวาระการประชุมนอก หนอจากทระบุ ว นหนงสอ ชญประชุมผูถอหุน หรอ ปลยน ปลงขอมูลสำคญ ดย ม จง ห
ผูถอหุนทราบลวงหนา
2) ปิด อกาส หผูถอหุนสามารถลงคะ นน สยง ลอกตงกรรมการ ป็นรายบุคคล
3) ผูถอหุน ซึงมหุนนบรวมกน มนอยกวารอยละ 5 ของจำนวนสทธออก สยงทงหมดของบรษท ขาชอกนทำหนงสอฉบบ
ดยวกน สนอ พมวาระการประชุม นการประชุม ผูถอหุนสามญ ด ดย หสงหนงสอดงกลาวถึงหนวยงาน ลขานุ การ
บรษท ด ทางอ มลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th
4) ผูถอหุน ซึงมหุนนบรวมกน มนอยกวาหนึง นหาของจำนวนหุนทจำหนาย ดทงหมด หรอผูถอหุน มนอยกวายสบหาคน
ซึงมหุนรวมกน มนอยกวาหนึง นสบของจำนวนหุนทจำหนาย ดทงหมด ขาชอกนทำหนงสอฉบบ ดยวกน สนอชอ
บุคคล พอ ขาดำรงตำ หนงกรรมการพรอมขอมูลประกอบการพจารณาดานคุณสมบต ละการ หความยนยอมของผู ดรบ
การ สนอชอ ตอคณะกรรมการบรษท ด ดยสงหนงสอดงกลาวผานหนวยงาน ลขานุการบรษทลวงหนากอนวนประชุม
มนอยกวา 120 วนทางอ มลล์ Asian-secretary@asianseafoods.co.th
การป้องกันการ ชขอมลภาย น
1) กรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานทุก คน ตอง ม ชขอมูล ภาย นของบรษท ทมสาระสำคญ ละยง ม ด ปิ ด ผย
สารสน ทศตอสาธารณะชน พอประ ยชน์ของตน อง ละผูอน ดย ดดขาด
2) กรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานทุ กคน หาม ปิด ผยขอมูลทสำคญทางธุรกจ ตลอดจนขอมูลสำคญ กยวกบผูมสวน ด
สวน สยตาง ของบรษทตอผูท ม กยวของทงภาย น ละภายนอกของบรษท มจะ กษยณอายุ ลาออก หรอสนสุดการ
ทำงานกบบรษท ลวกตาม วน ต ป็น ปตามขอบงคบ ดยกฎหมายหรอมตของคณะกรรมการบรษท
3) กรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานของบรษท พึงระลึก ว สมอวา การ ปิด ผยขอมูลทสำคญทางธุรกจ ตอง ป็น ป ดย
บุคลากรของบรษททมอำนาจหนาท มอ ดรบคำถาม กยวกบขอมูลทสำคญทางธุรกจ ดยทตน มมหนาท นการ ปิด ผย
ขอมูลนน ควร นะนำ หผูถามตดตอ ปยงผูมหนาท ปิด ผยขอมูล
4) กรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานของบรษท มสทธ สรภาพ นการลงทุนซอขายหลกทรพย์ของบรษท ต พอป้องกน
ม ห กดความขด ยงทางผลประ ยชน์ กรรมการ ผูบรหาร ละพนกงาน รวมถึงคูสมรส ละบุตรทยง มบรรลุนตภาวะ
ตองจดทำ ละ ปิ ด ผยรายงานการถอหลกทรพย์ ตลอดจน รายงานการ ปลยน ปลงการถอครองหลกทรพย์ สง
หนวยงาน ลขานุการบรษท พอรวบรวมนำ สนอตอทประชุมกรรมการบรษท กอนวนประชุมกรรมการบรษทอยางนอย
14 วนกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานทุกคน ตอง ม ชขอมูลภาย นของบรษท ทมสาระสำคญ ละยง ม ด ปิด ผย
สารสน ทศตอสาธารณะชน พอประ ยชน์ของตน อง ละผูอน ดย ดดขาด
การมสวน ดสวน สยของกรรมการ
1) บรษท หามกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานของบรษท ประกอบธุรกจท ขงขนกบบรษท มวา ดยตรงหรอ ดยออม
2) หลก ลยงการทำรายการท กยว ยงกบตน องหรอบุ ค คล/นตบุ ค คลท กยวของ ทอาจกอ ห กดความขด ยงทางผล
ประ ยชน์กบบรษท
3) คณะกรรมการบรษท มหนาทดู ล หบรษทมการปฏบตตามหลก กณฑ์ วธการ ละการ ปิ ด ผยขอมูล รายการท
กยว ยงกน ตามทกฎหมายหรอหนวยงานกำกบดู ลกำหนด วอยาง ครงครด
4) ผูทมสวน ดสวน สย จะตอง มมสวน นการพจารณารายการทตนมความขด ยงทางผลประ ยชน์
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5) กรณทมความจำ ป็ นตองทำรายการ กยว ยงกน รายการนนจะตอง ป็ น ปตาม งอน ขการคาทว ป ตามหลกการท
คณะกรรมการบรษทอนุมต ดวยความ ปรง ส ละ ป็นธรรม ปรยบ สมอนการทำรายการกบบุคคลภายนอก ละคำนึงถึง
ประ ยชน์สูงสุดของบรษท
6) รายการ กยว ยงท ม ป็น ปตาม งอน ขการคาทว ปตามหลกการทคณะกรรมการบรษทอนุมต ซึงอาจกอ ห กดความ
ขด ยงทางผลประ ยชน์ ตองผานการสอบทาน ละ หความ หนจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำ สนอขออนุม ตจาก
คณะกรรมการบรษทหรอผูถอหุน
7) รายการ กยว ยงทมลกษณะ ละขนาดของรายการ มอยู นอำนาจพจารณาของคณะกรรมการบรหาร ตองผานการสอบ
ทาง ละ หความ หนจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำ สนอขออนุมตจากคณะกรรมการบรษท หรอขอมตผูถอหุน
8) กรรมการ ละผูบรหารบรษท มหนาทรายงานการมสวน ด สยของตน อง ละของบุคคลทมความ กยวของ ซึง ป็นสวน ด
สยท กยวของกบการบรหารจดการกจการของบรษท ตามหลก กณฑ์ งอน ข ละวธการตามทคณะกรรมการกำกบ
ตลาดทุ นกำหนด ดย ลขานุ การบรษทมหนาทรวบรวม ละจดสงสำ นารายงานการมสวน ด สย หประธานกรรมการ
บรษท ละประธานกรรมการตรวจสอบทราบ นการประชุมคณะกรรมการบรษท ละการประชุมกรรมการตรวจสอบท กล
ทสุดนบ ตวนท ดรบรายงาน ทงน ตองรายงานการมสวน ด สยอยางนอยกอนการพจารณาวาระนน ละกรรมการทม
สวน ด สย ตองงด วนจากการมสวนรวม นการประชุมพจารณา นวาระนนดวย
หมวดท 3. สทธของผมสวน ดสวน สยกลุมตาง
บรษท กำหนดน ยบาย นการปฏบตตอผูมสวน ดสวน สย ตละกลุม ดยคำนึงถึงสทธของผูมสวน ดสวน สยดงกลาวตาม
กฎหมายกำหนด ดยยึดถอผลประ ยชน์รวมกนระหวางบรษท ละผูมสวน ดสวน สยกลุมตาง ป็นสำคญ ดงน
ผถือหุน สรางผลตอบ ทนทด ละยงยนตอผูถอหุน ดวยการบรหารงานอยางมประสทธภาพ ละมผลประกอบการทด ดำ นนธุรกจ
อยาง ปรง ส ซอสตย์ ละยุต ธรรม คารพสทธของผูถอหุน นการ ดรบขอมูลทจำ ป็นอยางถูกตองตามความ ป็นจรง ดวย
ความ สมอภาค
ลกคา สรางนวตกรรม หม นดานผลตภณฑ์ ละกรรมวธการผลตของบรษทอยางตอ นอง หสามารถผลตสนคาทมคุณภาพ
ปลอดภย ดวยตนทุนตำ ละ หการบรการทด รวมถึง หขอมูล กยวกบผลตภณฑ์อยางครบถวนถูกตอง พอตอบสนอง
ความพึงพอ จของลูกคา ตลอดจนผูบร ภค
คคา
ปฏบตกบคูคาดวยความ สมอภาค ละคำนึง ถึงผลประ ยชน์รวมกน พฒนา ละรกษาสมพนธภาพทยงยน นฐานะพนธมตร
ทางธุรกจ ดยปฏบตตอคูคาทุก รายตามระ บยบการจดซอจดจาง ซึ งมการกำหนดขนตอน ละวธการปฏบต วอยาง
ชด จน
จาหน ควบคุม หมการชำระคน งนกู ละดอก บย หกบ จาหนทุกประ ภทอยางครบถวนตามกำหนด วลา ละปฏบตตาม งอน ข
การกูยมตามขอตกลงอยางครบถวน
พนักงาน ดู ล ละปฏบตตอพนกงานทุ กระดบอยาง หมาะสม จด หมทรพยากรอยางพอ พยงตอการปฏบตงาน การพจารณา
ผลตอบ ทน การ ยกยาย การพฒนาศกยภาพ ตลอดจนการ ลอนขน ลอนตำ หนง กระทำอยาง ปรง ส ละยุตธรรม
ตลอดจนมการดู ลสภาพ วดลอม นการทำงาน หมความปลอดภยตอชวต ละทรพย์สนของพนกงานตามมาตรฐานสากล
ปิ ดรบฟัง ความคด หน ละขอ สนอ นะจากพนกงาน พอสรางทศนคตทดตอการทำงาน ละตอองค์กร พอ หธุรกจดำ นน
ป ดอยางยงยน
ค ขงทางการคา บรษททำการ ขงขนทางธุรกจ ดยสุจ รต มกระทำการ ด ดท ป็นการละ มดทรพย์ สนทางปัญญาของผูอนหรอ
คู ขงทางการคา รวมถึง ม สวงหาขอมูลท ป็นความลบของคู ขงดวยวธการท ม หมาะสม
สังคม ชุมชน ละสง วดลอม ปฏบตตามกฎหมาย ละ/หรอ กฎระ บยบท กยวของ หความสำคญกบการประหยดพลงงาน
ดำ นนกจกรรม พอประ ยชน์ตอสงคม ละสง วดลอม พอสรางปฏสมพนธ์ทด ละพฒนาคุณภาพชวตของคน นชุมชน
สง สรมการศึกษา ละรกษาสง วดลอม
ภาครัฐ หความรวมมอ ละสนบสนุ นน ยบายภาครฐ พอผลประ ยชน์ข องประ ทศชาต ภาย ตกฎหมาย ละหลก กณฑ์ท
กยวของ
องค์กรอสระ ละองค์กรอืน นสังคม หความรวมมอ ละ ลก ปลยนขอมูลกบองค์กรอสระ ละองค์กรอน นสงคม พอรวมกน
พฒนาสงคม ละประ ทศ
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นอกจากน พอ สดง ห หนความมุงมนของบรษท นการดำ นนธุรกจภาย ตจรยธรรมธุรกจของบรษท นการสรางจตสำนึก
ทด บรหารงานอยาง ปรง ส ซอสตย์ ยุตธรรม บรษท ดกำหนดน ยบายตอตานคอร์รปชน ละน ยบายดานการรบขอรอง รยน ละ
การคุมครองสทธของผูรอง รยน สำหรบการรบขอ สนอ นะ ละขอรอง รยนท กยวของกบการดำ นนธุรกจของบรษท สมดงคำขวญ
ของบรษททวา “WE ARE THE RIGHT CHOICE - รา ช สำหรบคุณ ”
หมวดท 4. การ ปิด ผยขอมล ละความ ปรง ส
การ ปิด ผยขอมล ละผมหนาท ปิด ผยขอมล
บรษท หความสำคญตอการ ปิด ผยขอมูลทมความถูกตอง ครบถวน ปรง ส ทวถึง ละทน วลา ทงขอมูลทางการ งน
ละขอมูลท ม ชทางการ งน พอ หนกลงทุน ละผูมสวน ดสวน สยทุกฝ่ายมขอมูล ท ชอถอ ด ละ พยงพอประกอบการตดสน จอยาง
สมำ สมอ ตามขอกำหนดของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
ผานทาง วบ ซต์ของบรษท ละระบบการ จงขาวผานตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ขอมูลสำคญทมการ ปิด ผยตอสาธารณชน
อาท ชน บบ สดงรายการขอมูลประจำปี ( บบ 56-1) รายงานประจำปี ( บบ 56-2) ขอมูลทางการ งน ขอมูล กยวกบ ครงสราง
ผูถอหุน ขอมูลคณะกรรมการบรษท ละคณะกรรมการชุดยอยตาง น ยบายการจาย งนปันผล น ยบายการกำกบดู ลกจการของ
บรษท จรยธรรม นการดำ นนธุรกจ กจกรรมตาง ของบรษท ป็นตน
บรษท กำหนด ห กรรมการผูจดการ หญ หรอผูทกรรมการผูจดการ หญมอบหมาย ห ป็นผูดำ นนการ ปิด ผยขอมูลของ
บรษท ละหนวยงาน ลขานุก ารบรษท รบผดชอบ นการ ปิด ผยสารสน ทศทสำคญตอตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย สำนกงาน
คณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ผูถอหุน ละนกลงทุน รวมถึงประสานงานกบผู บรหารระดบสู ง นสายงาน
การ งน รบผดชอบ นการ หขอมูล ละตอบขอซกถามของผูถอหุน นกลงทุน นกว คราะห์หลกทรพย์ ละบุคคลทว ป กยวกบ
ขอมูลทางการ งน ผลการดำ นนงาน ลกษณะการประกอบธุร กจ น ยบายบรษท ผนงาน ละการลงทุน ละปัจจยทอาจมผลตอ
การ ปลยน ปลงของผลการดำ นนงานทสำคญ ดยตองยึดถอหลกการดานความถูกตอง ครบถวน ทน วลา ละ ทา ทยมกน
ผสอบบัญช ละการจัดทำรายงานทางการ งน
คณะกรรมการบรษทตองจด หมการรายงานผลการดำ นนงาน ละ ปิด ผยขอมูล ทสำคญอยาง ปรง ส ละ พยงพอ ผานงบ
การ งนของบรษท ละบรษทยอย ดยรายงานตอสำหนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์
หงประ ทศ ทยอยางตอ นอง พอประ ยชน์ของผูถอหุน ละนกลงทุน ทงนงบการ งนของบรษท ละบรษทยอย ดรบการตรวจสอบ
ดยผูสอบบญชทมความ ป็นอสระ มความรูความชำนาญ ละมคุณสมบตครบถวน ละ ดรบการ ตงตง ดยมตของทประชุมผูถอหุน
สามญ พอ หมน จวา งบการ งนของบรษท ละบรษทยอย จดทำขึนตามมาตรฐาน ละหลกการบญชทรบรอง ดยทว ป ดย ช
น ยบายการบญชท หมาะสม ตามหลกความระมดระวง ถูกตอง ละครบถวน สะทอน ห หนฐานะทางการ งน ละผลการดำ นนงาน
ของบรษทตามความ ป็นจรง
นอกจากน บรษทยงกำหนด หคณะกรรมการตรวจสอบของบรษท มหนาทสอบทานความหนา ชอถอ ละความถูกตองของ
รายงานทางการ งน รวมทงระบบควบคุม ภาย น ห ป็น ปอยาง พยงพอ ละ หมาะสม พอ หมน จวางบการ งนของบรษทสามารถ
ชอถอ ด
หมวดท 5. ความรับผดชอบของคณะกรรมการ
ครงสรางคณะกรรมการบรษัท
l คณะกรรมการบรษท ประกอบดวยกรรมการอยางนอย 5 คน
ต ม กน 12 คน ดยตองประกอบดวยกรรมการอสระ
มนอยกวา 1 น 3 ของจำนวนกรรมการทงหมด ตตอง มนอยกวา 3 คน ละกรรมการ มนอยกวากึงหนึงของจำนวน
กรรมการทงหมดตองมถนทอยู นราชอาณาจกร
l คณะกรรมการ ลอกตงกรรมการดวยกน ป็น ประธานกรรมการบรษท
ละอาจ ลอกรองประธานกรรมการ กรรมการ
ผูจดการ หรอตำ หนงอนตามท หน หมาะสม
l คณะกรรมการบรษท ตองมความหลากหลายทางดานทกษะวชาชพ ความ ชยวชาญ ฉพาะดาน
ละ มมการจำกด รอง
พศ
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การ ตงตังกรรมการบรษัท ละคาตอบ ทนกรรมการ
l การ ตงตงกรรมการ หม หรอ ตงตงกรรมการ ทนกรรมการทครบวาระออกจากตำ หนงกรรมการ ตอง ชมตของ
ทประชุมผูถอหุน ดยบุคคลทจะ ดรบการ ตงตง ห ป็นกรรมการตอง ดรบคะ นน สยงขางมากของผูถอหุนซึงมาประชุม
ละออก สยงลงคะ นน ถามคะ นน สยง ทากน หประธาน นทประชุม ป็นผูออก สยงชขาด
หคณะกรรมการ ลอกบุคคลซึงมคุณสมบต ละ มม
l กรณทตำ หนงกรรมการวางลง นองจาก หตุอนนอกจากครบวาระ
ลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจำกด ขา ป็ นกรรมการ ทน นการประชุม คณะกรรมการคราวถด ป
วน ตวาระของกรรมการ หลอนอยกวา 2 ดอน ดยบุคคลซึง ขา ป็นกรรมการ ทนดงกลาว จะอยู นตำ หนงกรรมการ
ด พยง ทาวาระทยง หลออยูของกรรมการทตน ทน ทงน ตอง ดรบคะ นน สยง มนอยกวาสาม นสของจำนวน
กรรมการทยง หลออยู
l บำ หนจกรรมการ ละคาตอบ ทน
หสุด ลว ตทประชุมผูถอหุนจะกำหนดปีตอปี ดวยคะ นน สยงสนบสนุน มนอย
กวาสอง นสามของจำนวน สยงทงหมดของผูถอหุนซึงมาประชุม
คุณสมบัตของกรรมการบรษัท
l ตอง ป็น บุคคลธรรมดา
ละ
1) บรรลุนตภาวะ
2) ม ป็นบุคคลลมละลาย ถูกศาลสง ห ป็นบุคคล รความสามารถ หรอ สมอน รความสามารถ
3) ม คยรบ ทษจำคุก ดยคำพพากษาถึงทสุด หจำคุก นความผด กยวกบทรพย์ท ดกระทำ ดยทุจรต
4) ม คยถูกลง ทษ ลออก หรอปลดออกจากราชการหรอองค์การ หรอหนวยงานของรฐ ฐานทุจรตตอหนาท
5) ตอง มมลกษณะขาดความนา ววาง จตามมาตรา 89/3 พระราชบญญตหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ พ.ศ. 2535
(ตามท ดมการ ก ข พม ตม) ละประกาศคณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ท กจ. 8/2553 รอง
การกำหนดลกษณะขาดความนา ววาง จของกรรมการ ละผูบรหารของบรษท
ละม วลาอยาง พยงพอทจะ
l กรรมการตอง ป็น ผูมความสามารถ ละประสบการณ์ท ป็น ประ ยชน์ต อการดำ นนธุร กจ
อุท ศ หกบการปฏบตหนาทกรรมการอยาง ตมท ดยกำหนด หกรรมการ มควรดำรงตำ หนงกรรมการบรษท
จดทะ บยน นตลาดหลกทรพย์ กน 5 บรษท
l กรรมการสามารถดำรงตำ หนงกรรมการ นกจการอน ด
ตตอง ม ชบรษททประกอบกจการทมสภาพอยาง ดยวกน
ละ ขงขนกนกบบรษท วน ตจะ ด จง หทประชุม ผูถอหุนทราบกอนทจะมมต ตงตง ป็นกรรมการ
l กรรมการท ป็ นกรรมการอสระ ตอง ม ป็น หุ นสวนทมนย นหางหุ นสวน หรอ ป็น กรรมการทมสวนรวมบรหารงาน
ลูกจาง พนกงาน ทปรึกษาทรบ งน ดอนประจำ หรอถอหุน กนรอยละหนึงของจำนวนหุนทมสทธออก สยงทงหมดของ
บรษทอน ซึงประกอบกจการทมสภาพอยาง ดยวกน ละ ป็นการ ขงขนทมนยกบกจการของบรษท หรอบรษทยอยของ
บรษท มวาจะ ด จง หทประชุมผูถอหุนทราบกอนการ ตงตง ลวกตาม
วาระการดำรงตำ หนงกรรมการบรษัท
นการประชุมสามญประจำปีทุก ครง กรรมการจะตองออกจากตำ หนงอยางนอยจำนวนหนึง นสามของจำนวนกรรมการ
l
ทงหมด ถาจำนวนกรรมการจะ บงออก ห ป็นสามสวน ม ดก หออก ดยจำนวนท กล คยงทสุดกบสวนหนึง นสาม
l กรรมการผูออกจากตำ หนง ปนน อาจจะถูก ลอก ขารบตำ หนงอกก ด
l นอกจากการพนจากตำ หนงตามวาระ ลว กรรมการอาจพนจากตำ หนง มอ
1) ตาย
2) ลาออก
3) ขาดคุณ สมบต หรอมลกษณะตองหามตามกฎหมายบรษทมหาชนจำกด
4) ทประชุม ผูถอหุนลงมต หออก ดวยคะ นน สยง มนอยกวาสาม นสของจำนวนผู ถอหุนซึ งมาประชุม ละมสทธ
ออก สยง ละมหุนนบรวมกน ด มนอยกวากึงหนึงของจำนวนหุนทถอ ดยผูถอหุนทมาประชุม ละมสทธออก สยง
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l

ศาลมคำสง หออก นองจาก ดกระทำการ หรอละ วนกระทำการอนถอ ป็นการผดหนาทตามกฎหมาย ละ ป็น หตุ
หบรษท ดรบความ สยหายหรออาจทำ หบรษท ดรบความ สยหาย
กรรมการบรษททประสงค์ จ ะลาออกจากตำ หนง จะตองยนหนงสอลาออกตอบรษท การลาออกมผลนบ ตวนท
บลาออก ปถึง บรษท

หนาทความรับผดชอบของคณะกรรมการบรษัท
1) รบผดชอบจดการกจการทงหลายทงปวงของบรษท ละมอำนาจหนาทดำ นนการ ภาย นขอบ ขตของกฎหมาย
วตถุประสงค์ ละขอบงคบของบรษท ละตามมตของทประชุม หญผูถอหุน
2) กำหนดน ยบาย ละทศทางการบรหารงาน ตลอดจนตดตามผลการดำ นนงานของคณะกรรมการชุดยอย ดย ฉพาะ
คณะกรรมการบรหาร ห ป็น ปตามน ยบายทกำหนด ภาย ตหลก กณฑ์ทสำคญ 2 ประการ คอ การสรางประ ยชน์
สูงสุด ห กบรษท ละการอยูภาย ตกรอบกตกาของกฎหมาย ละขอกำหนดท กยวของ
3) จด หมการ ปิด ผยขอมูลตอผูถอหุน ละผูมสวน ดสวน สยทุกกลุมอยางถูกตอง ครบถวน ปรง ส ชอถอ ด ตามท
กฎหมายกำหนด
4) จด หมกระบวนการบรหารความ สยงท หมาะสม ละมประสทธภาพ ละระบบควบคุมภาย น ละการตรวจสอบภาย น
ทมประสทธภาพ ดมาตรฐาน ซึงสามารถประ มนความ สยงทสำคญ ละบรหารความ สยง ด
5) จด หมน ยบายการกำกบดู ลกจการท หมาะสมตามหลกบรรษทภบาลทด
6) จด หม ลขานุก ารบรษท พอชวยดู ลกจกรรมตาง ของคณะกรรมการ ละชวย หคณะกรรมการบรษท ละบรษท
ปฏบตตามกฎหมาย ละขอกำหนดท กยวของ
7) จด หมจรรยาบรรณ นการดำ นนธุร กจของกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงาน พอ ป็นมาตรฐาน นวทาง นการดำ นน
ธุรกจของบรษท
8) จด หมการดำ นนงานตามหลกการกำกบดู ลกจการทด ละสนบสนุน หมการสอสาร ปสูทุกคน นบรษท ห ดรบทราบ
ยดถอปฏบตอยางจรงจง
9) จด หมกระบวนการทชด จน ละ ปรง ส กยวกบการทำรายการระหวางกน
10) จด หมกระบวนการทชด จน นการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการ มอพบหรอมขอสงสย กยวกบ
รายการหรอการกระทำ ซึ งอาจมผลกระทบอยางมนยสำคญตอฐานะการ งน ละผลการดำ นนงานของบรษท
คณะกรรมการตองดำ นนการปรบปรุง ก ขภาย นระยะ วลาทคณะกรรมการตรวจสอบ หนสมควร
11) จด หมการทบทวน ละปรบปรุงน ยบาย ละ ผนงานทสำคญตาง ห ป็นปัจจุบน ละ หมาะสมกบสภาพธุร กจอยาง
สมำ สมอ
12) ปฏบตหนาทอน ด กยวกบกจการของบรษทตามทผูถอหุนมอบหมาย
อำนาจอนุมัตของคณะกรรมการบรษัท
1) พจารณาอนุ มตรายการทสำคญตามขอบ ขตอำนาจหนาทของคณะกรรมการตามทกฎหมาย ละขอบงคบของบรษท
กำหนด รวมถึงการพจารณาอนุมตการลงทุน นธุรกจอน การรวมทุน การจดตงบรษท หม ละการขาย งนลงทุน
2) พจารณาอนุม ตการกูหรอ หกูยม งน หรอการขอสน ชอ ด จากสถาบนการ งน หรอการ ขา ป็นผูคำประกน น
วง งน กนกวา 300 ลานบาท ตอสญญา
3) พจารณาอนุมตรายการลงทุน นธุรกจปกต ทมวง งนมากกวา 15 ลานบาท พอวตถุประสงค์ นการขยายขนาดธุรกจ
หรอปรบปรุงกระบวนการดำ นนธุรกจ
4) พจารณา ตงตง/ถอดถอน คณะกรรมการชุ ด ยอยตาง พอสนบสนุ นการปฏบตงานตามความรบผดชอบของ
คณะกรรมการบรษทตามความ หมาะสม ละจำ ป็น ดยมการตดตามผลการดำ นนงาน ละประ มนผลการปฏบตงาน
ของคณะกรรมการชุดยอยอยางสมำ สมอ
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การ ตงตังคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการตรวจสอบ
l
หนาทของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทาน หบรษทมการรายงานทางการ งนอยางถูกตอง ละ พยงพอ
2) สอบทาน หบรษทมระบบการควบคุมภาย น (Internal control) ละระบบการตรวจสอบภาย น (Internal audit) ทม
ความ หมาะสม ละมประสทธผล ละพจารณาความ ป็นอสระของหนวยงานตรวจสอบภาย น
3) สอบทาน หบรษทปฏบตตามกฎหมายวาดวยหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์
ละกฎหมายท กยวของกบธุรกจของบรษท
4) พจารณารายการท กยว ยงกนหรอรายการทอาจมความขด ยงทางผลประ ยชน์ ห ป็ น ปตามกฎหมาย ละ
ขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ ทงน พอ หมน จวารายการดงกลาวสม หตุ สมผล ละ ป็นประ ยชน์ สูงสุดตอ
บรษท
5) จดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ดย ปิด ผย ว นรายงานประจำปีของบรษท ซึงรายงานดงกลาวตอง
ประกอบดวยขอมูล หลก กณฑ์ ละขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย ละลงนาม ดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
6) ปฏบตการอน ดตามทคณะกรรมการของบรษทมอบหมายดวยความ หนชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
l
อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) พจารณาคด ลอก สนอ ตงตง บุคคลซึงมความ ป็นอสระ พอทำหนาท ป็นผูสอบบญชของบรษทฯ สนอ ลกจาง
สนอคาตอบ ทนของผูสอบบญช รวมทง ขาประชุมรวมกบผูสอบบญช ดย มมฝ่ ายจดการ ขารวมประชุม ดวยอยาง
นอยปีละหนึงครง
2) หความ หนชอบ นการพจารณา ตงตง ยกยาย ลกจางหวหนาหนวยงานตรวจสอบภาย น หรอหนวยงานอน ด
ทรบผดชอบ กยวกบการตรวจสอบภาย น
การ ตงตงคณะกรรมการตรวจสอบ
l
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบรษทท มมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำซึง ดรบการ ตงตง
ดยทประชุมคณะกรรมการบรษท กำหนด ว ม กน 4 ทาน
l
วาระการดำรงตำ หนงของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมวาระอยู นตำ หนงตามวาระท หลออยูของการ ป็นกรรมการบรษท กรรมการตรวจสอบ
ซึงพนจากตำ หนงตามวาระอาจ ดรบการ ตงตง หมอก ด
2) นกรณทตำ หนงกรรมการตรวจสอบวางลง พราะ หตุอนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หคณะกรรมการบรษท
ตงตงบุคคลทมคุณสมบตครบถวน ป็นกรรมการตรวจสอบ พอ หกรรมการตรวจสอบมจำนวนอยางนอยครบตามท
ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทยกำหนด ดยบุคคลท ขา ป็นกรรมการตรวจสอบ ทน อยู นตำ หนง ด พยง ทา
วาระทยง หลออยูของการ ป็นกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรหาร
l
หนาทของคณะกรรมการบรหาร
1) กำหนด นวทางการปฏบตงาน ละ ผนงานทางธุรกจรวมทงตดตามผลการดำ นนงานดงกลาว หสอดคลองกบ
น ยบาย ละ ผนงานของบรษท
2) กำกบ ดู ล ละตรวจสอบการปฏบตงานของกรรมการผูจดการ ละฝ่ายบรหารตาง
ห ป็น ปตามน ยบาย ละ
ผนงานทางธุรกจ
3) ปฏบตหนาทอน ตามท ดรบมอบหมายจากคณะกรรมการบรษท

l l l

น ยบายการกำกบดู ลกจการ
l

อำนาจของคณะกรรมการบรหาร
1) พจารณาอนุม ต น รองตาง ท กยวกบการดำ นนธุรกจปกตของบรษท หรอนำ สนอคณะกรรมการบรษท พอ
พจารณาอนุมต น รองทมผลตอการ ปลยน ปลงอยางสำคญ กบรษท
2) พจารณาอนุมต ผนงบประมาณประจำปี
3) พจารณาอนุมตการกูหรอ หกูยม งน หรอการขอสน ชอ ด จากสถาบนการ งน หรอการ ขา ป็นผูคำประกน น
วง งน ม กน 300 ลานบาท ตอสญญา
4) พจารณาอนุม ตรายการลงทุน นธุรกจปกต ทมวง งนตำกวา 15 ลานบาท พอวตถุประสงค์ นการขยายขนาด
ธุรกจ หรอปรบปรุงกระบวนการดำ นนธุรกจ
5) พจารณามอบหมาย หบุคคลหนึ งหรอหลายคนมอำนาจ นการลงนาม น อกสารท กยวของกบการ บกจายรายการ
ทางการ งน น ตละรายการ ละรวมถึงกำหนดวง งนอนุมต นการ บกจาย ตละครงตามอำนาจหนาททกำหนด
l
การ ตงตงคณะกรรมการบรหาร
คณะกรรมการบรหาร ประกอบดวยกรรมการ ละผูบรหารระดบสูงทมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำ ละ/หรอ
กรรมการผูมอำนาจลงนามผูก พนบรษท ซึง ดรบการ ตงตง ดยทประชุมคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการสน ชือ ละ รงรัดหนสน
l
หนาทของคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน
1) ควบคุม หมการปฏบตตามน ยบาย หรอ นวทางท ดรบอนุมตจากคณะกรรมการบรษท พอปรบปรุงประสทธภาพ
นการบรหารลูกหนของกลุมบรษท
2) ทบทวนขอมูล ลูกหน ป็นราย ดอน รายงานตอคณะกรรมการบรษท นการประชุมคณะกรรมการบรษท พรอมทง
สนอ นวทางปรบปรุง
3) พจารณาการลดหน พอ ก ขปัญหาหน กนกำหนด นวง งน ม กน 1,000,000 บาท
อำนาจของคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน
l
1) พจารณาอนุมต ละประกาศน ยบาย ตลอดจนระ บยบ นการ ปิด ลูกคา หม สำหรบลูกคาของกลุมบรษท
2) พจารณากำหนดน ยบายการ หวง งน ครดต ตลอดจนการควบคุม พดานหน
l
การ ตงตงคณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน
คณะกรรมการสน ชอ ละ รงรดหนสน ดรบการ ตงตง ดยมตของทประชุมคณะกรรมการบรษท
คณะกรรมการบรหารความ สยง
หนาทของคณะกรรมการบรหารความ สยง
l
1) กำกบดู ล ละสนบสนุน หมการดำ นนงานดานการบรหารความ สยงองค์กร หสอดคลองกบกลยุท ธ์ ละ ป้าทาง
ธุรกจ รวมถึงสภาวการณ์ท ปลยน ปลง ป
2) หขอ สนอ นะ นวทาง ตดตาม ละประ มนผล การบรหารความ สยง ละความควบคุม ภาย น
3) พจารณารายงานผลการบรหารความ สยงองค์กร ละ หขอคด หน นความ สยงทอาจจะ กดขึน รวมทง นวทางการ
กำหนดมาตรการควบคุม พอ หมประสทธภาพอยางตอ นอง
อำนาจของคณะกรรมการบรหารความ สยง
l
1) พจารณากำหนด ทบทวน น ยบาย กรอบการบรหารความ สยงองค์กร
การ ตงตงคณะกรรมการบรหารความ สยง
l
คณะกรรมการบรหารความ สยง ประกอบดวยกรรมการ ละผูบรหารระดบสูงทมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำ
ละกรรมการท ม ดมสวน กยวของกบการบรหารงานประจำ (กรรมการอสระ) 1 ทาน ซึง ดรบการ ตงตง ดยทประชุม
คณะกรรมการบรษท
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น ยบายการกำกบดู ลกจการ

ลขานุการบรษัท
l
หนาทความรบผดชอบของ ลขานุการบรษท
ลขานุ ก ารของบรษทจะตองปฏบตหนาทตามทกำหนด นมาตรา 89/15 ละมาตรา 89/16 ของพระราชบญญต
หลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ (ฉบบท 4) พ.ศ. 2551 ซึงมผล ชบงคบ นวนท 31 สงหาคม 2551 ดวยความรบผดชอบ
ความระมดระวง ละความซอสตย์สุ จรต รวมทงตองปฏบต ห ป็น ปตามกฎหมาย วตถุประสงค์ ขอบงคบบรษท มต
คณะกรรมการบรษท ตลอดจนมตทประชุมผูถอหุน ทงน หนาทตามกฎหมายของ ลขานุการบรษท มดงน
1) จดทำ ละ กบรกษา อกสารดงตอ ปน
ก. ทะ บยนกรรมการ
ข. หนงสอนดประชุ มคณะกรรมการบรษท รายงานการประชุม คณะกรรมการบรษท ละรายงานประจำปี ของ
บรษท
ค. หนงสอนดประชุม ผูถอหุน ละรายงานการประชุมผูถอหุน
2) กบรกษารายงานการมสวน ด สยทรายงาน ดยกรรมการหรอผูบรหาร
3) จดสงสำ นารายงานการมสวน ด สยของกรรมการ ละผู บรหาร หรอบุ ค คลทมความ กยวของ หประธาน
คณะกรรมการ ละประธานกรรมการตรวจสอบทราบภาย น 7 วนทำการ นบ ตวนทบรษท ดรบรายงานนน
4) ดู ล หมการ ปิด ผยขอมู ล ละรายงานสารสน ทศ นสวนทรบผดชอบตอหนวยงานทกำกบดู ลตามระ บยบ ละ
ขอกำหนดของหนวยงานทางราชการ
5) ดำ นนการอน ตามทคณะกรรมการกำกบตลาดทุนประกาศกำหนด
6) หนาทอน ตามท ดรบมอบหมายจากบรษท (หรอคณะกรรมการบรษท)
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จรยธรรมธุรกจ

จรยธรรมธุรกจ
บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ชอมนวา บรษทฯ จะพฒนา ละ ตบ ตอยางมนคง ละยงยน ดนน สงสำคญ
ทกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานทุกคนตองยดถอ ละปฏบตตามคอจรรยาบรรณทางธุรกจ บรษทฯ จึงกำหนด ห กรรมการ ผูบรหาร
ละพนกงานทุกคนของบรษทฯ ตองยึดถอ ละปฏบตตาม “จรรยาบรรณ Asian” ซึง ป็น นวปฏบตทด นการดำ นนธุรกจ พอ หการ
ปฏบตหนาททุกภาคสวน ป็น ป นทศทาง ดยวกน ภาย ตความมคุณธรรม ซอสตย์สุจรต ปรง สตรวจสอบ ด ชอมน นคุณภาพของ
คน ละการ รยนรู ดย ดกำหนดจรรยาบรรณ ว ป็น นวทางดงน
l จรรยาบรรณกรรมการ ละผูบรหาร
1. ปฏบตหนาทตามกฎหมาย วตถุประสงค์ ระ บยบ ขอบงคบ ละน ยบายตาง ท กยวของ ตลอดจนมตทประชุม
ผูถอหุน
2. ปฏบตหนาทดวยความซอสตย์ สุจรต ระมดระวง รอบคอบ พอประ ยชน์สูงสุดของบรษทฯ ละผู มสวน ดสวน สย
ทุก ฝ่ าย ดยคำนึง ถึงความ ป็น ธรรม ละยุต ธรรมตามหลกสทธมนุษยชน ทง นปั จจุบ น ละอนาคต ตลอดจน
ภาพลกษณ์ทดของบรษทฯ
3. บรหารงาน ดยวางตว ป็นกลางทางการ มอง มฝัก ฝ่ฝ่ าย ด หรออยูภาย ตอทธพลของพรรคการ มอง ด ป็นการ
ฉพาะ
4. มกระทำ หรอ ขา ปมสวน กยวของกบการรบหรอ หทรพย์สน หรอผลประ ยชน์ ด ด ท มสุจรตกบผูมสวน ด สยท
กยวของกบบรษท อน ป็นการขดตอผลประ ยชน์ของบรษทฯ พอประ ยชน์สวนตน ละครอบครว ชน มรบ
สงบน ทง ของขวญ ตว ดยสาร ตวอน พอการพกผอน ทพกรบรอง หรอขอ สนอท ป็นการสวนตวตาง ท
กนกวาจารตประ พณ หรอธรรม นยมพึงปฏบต
5. ม ชอำนาจหนาทของตน สวงหาผลประ ยชน์สวนตว มวาทางตรงหรอทางออม
6. ม ป็นกรรมการ นบรษทท ป็นคู ขงขนของบรษทฯ ตลอดจน มมสวน ดสวน สย นกจการทมลกษณะการ ขงขน
กบบรษทฯ มวา ดยทางตรงหรอทางออม พอหลก ลยงความขด ยงทางผลประ ยชน์ของบรษทฯ ละบรหารงาน
ดอยาง ตมท ละมประสทธภาพ
7. มกระทำการ ดอนมลกษณะ ป็น การ ขา ปบรหาร หรอจดการ ด นบรษทอนทมผลบนทอนผลประ ยชน์ ของ
บรษทฯ หรอ ออประ ยชน์ หบุคคลหรอนตบุคค ด ด มวาจะ พอผลประ ยชน์ของตน องหรอของผูอน
8. ม ชความลบของบรษทฯ นทางมชอบ รวมถึงตองรกษาขอมูลอน ป็ นความลบของบรษท ละผูมสวน ด สยกบ
บรษท ม หรว หล ปยงบุคคลอนท ม กยวของ มวาจะสนสุดการปฏบตหนาทกบบรษท ลวกตาม ยก วนกรณ
ท ป็น ปตามกฎหมายหรอ งอน ขผูก พนทตองปฏบตตาม
9. อุทศ วลา พอการปฏบตหนาทอยาง ตมความสามารถ พอ ห กดประ ยชน์สูงสุดตอบรษทฯ
10. รกษา กยรตของตน ห ป็นทยอมรบ นสงคม วางตว หสมกบบทบาท หนาท ละกาล ทศะ
11. ปฏบตตอผูอนดวยความมนำ จ คารพ นสทธ ละศกดศรของผูอน ห กยรตซึงกน ละกน
12. มซอ ขาย อน รบ อน หลกทรพย์ของบรษท ดยอาศยประ ยชน์จากขอมูลภาย นทยง ม ปิด ผย พอประ ยชน์ ก
ตน องหรอผูอน
l จรรยาบรรณพนกงาน
1. ปฏบตหนาทตามกฎหมาย วตถุประสงค์ ระ บยบ ขอบงคบ ละน ยบายตาง ท กยวของ ตลอดจนขนบธรรม นยม
ละประ พณอนดงาม มวาจะระบุ ป็นลายลกษณ์อกษรหรอ มกตาม
2. ดำรงตนตงมน นความซอสตย์สุจรต ทยงธรรม ละมจรยธรรม นการปฏบตหนาท
3. มความรบผดชอบ รอบคอบ ทุม ท ดยถอประ ยชน์สูงสุดของบรษท ป็นสำคญ
4. สวงหาความรู ประสบการณ์ พอ สรมสรางตน อง ห ป็นผูทมความรู ตลอดจนหา นวทาง นการปรบปรุงงาน น
ความรบผดชอบ หมประสทธภาพ ละประสทธผลอยู สมอ
5. ชทรพย์ สนของบรษทฯ ห กดประ ยชน์สู งสุด ละดู ลรกษาม ห สยหายหรอสูญ หาย อกทง มนำ ป ช พอ
ประ ยชน์สวนตน
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6. รกษา กยรตของตน ห ป็นทยอมรบ นสงคม วางตว หสมกบบทบาท หนาท ละกาล ทศะ ละ วนจากอบายมุข
ละสง สพตดทงปวง ตลอดจน มประพฤตตน นทางทอาจทำ ห สอม สย กยรต ละชอ สยงของตน อง ละบรษทฯ
7. ปฏบตตอผูอนดวยความมนำ จ คารพ นสทธ ละศกดศรของผูอน ห กยรตซึงกน ละกน
8. รบฟังความคด หนของผูอนดวย หตุผล ละปราศจากอคต
9. รวมสรางความสามคค ชวย หลอซึงกน ละกน พอประ ยชน์ต องาน สงคม ละประ ทศชาต ดยสวนรวม
10. มกระทำการผดศลธรรม หรอกระทำการ ด ดท ป็นการคุ กคามทาง พศตอพนกงานอน ดยการกระทำดงกลาว
กอ ห กดความ ดอดรอนรำคาญ หรอกอ ห กดสภาพ วดลอม นการทำงานทบนทอนกำลง จ ป็นปฏปักษ์ หรอ
กาวราว รวมถึงการรบกวนการปฏบตงานของพนกงานอน ดย มม หตุผ ล พฤตกรรมดงกลาวครอบคลุ มถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การ กยวพาราส หรอการลวง กนทาง พศ มวาดวยวาจาหรอรางกายกตาม
11. ม ชความลบของบรษทฯ นทางมชอบ รวมถึงตองรกษาขอมูลอน ป็ นความลบของบรษท ละผูมสวน ด สยกบ
บรษท ม หรว หล ปยงบุคคลอนท ม กยวของ มวาจะสนสุดการปฏบตหนาทกบบรษท ลวกตาม ยก วนกรณท
ป็น ปตามกฎหมายหรอ งอน ขผูกพนทตองปฏบตตาม
12. ม ชขอมูลท ดรบจากการปฏบตหนาทของตน สวงหาผลประ ยชน์ กตน องหรอผูอน ดยมชอบ มวาทางตรงหรอ
ทางออม
13. ม ขา ปมสวนรวม นการกระทำ หรอปกปิดการกระทำ ด ด ทอาจขด ยงทางผลประ ยชน์ กบบรษทฯ หรออาจ
ทำ ห มสามารถปฏบตหนาท ดดวยความยุตธรรม หรอ ขา ปมสวนรวม นการปกปิดการกระทำ ด ดทผดกฎหมาย
14. มประกอบอาชพหรอวชาชพ หรอกระทำการ ดอนจะกระทบตอการปฏบตหนาทหรอชอ สยงของตน อง ละบรษทฯ
15. หลก ลยงการกระทำ ด ด หรอการ สดงความคด หนตอบุคคลภายนอก สอมวลชน สอทางสงคม หรอ ครอขาย
ทางสงคม นรูป บบตาง น รองทอาจกระทบตอชอ สยง ละภาพลกษณ์ขององค์กร
16. มนำผลงานของผูอน ทงภาย น ละภายนอกบรษทมา อบอาง ป็นผลงานของตน
l จรรยาบรรณตอผูมสวน ด สย
บรษทฯ ตระหนกถึงความสำคญของผูมสวน ด สยทุกกลุม ตอความสำ รจ นการดำ นนกจการของบรษทฯ บรษทฯ จึง
กำหนด หกรรมการ ผูบรหาร ละพนกงานทุกคน ตองยึดมน นจรรยาบรรณการปฏบตตอผูมสวน ด สยตาง ของบรษทฯ ดยม
นวทางปฏบตดงน
การปฏบัตตอผถือหุน
1. มุงมน ป็นตว ทนของผูถอหุน นการดำ นนธุรกจอยาง ปรง ส มระบบบญช ละการ งนทมความ ชอถอ ด
2. ปฏบตหนาทดวยความซอสตย์สุจรต พอประ ยชน์ของกลุมผูท กยวของ ดยรวม ละปฏบตตามมตทประชุม ผูถอหุน
อยาง ครงครด กรณท มสามารถปฏบตตามมตทประชุมผู ถอหุน ด ตอง จง นผู ถอหุนทราบ ดย มชกชา หรอ รยก
ประชุม ผูถอหุน พอพจารณาอนุม ตการดำ นนการ น รองทมนยสำคญซึ ง มอยู นอำนาจของคณะกรรมการบรษท
หรอคณะกรรมการบรหาร
3. ดู ล ละคุมครอง หผูถอหุนทุกราย ดรบสทธขนพนฐานอยาง ทา ทยมกน
4. มุงมน นการสรางความ ตบ ตอยางมคุณภาพ ละมนคง พอผูถอหุน ดรบผลตอบ ทนทยงยนจากการดำ นนงานทม
ประสทธภาพ ละผลประกอบการทดของบรษทฯ
5. ปิด ผยขอมูล กผูถอหุนอยางครบถวน ถูกตอง ละทน วลา
การปฏบัตตอลกคา
1. สรางความพึงพอ จ หลูกคา ดรบสนคา ละบรการทมคุณภาพ ภาย ตความปลอดภยตอสุขภาพ อนามย ชวต
ละทรพย์สน
2. ปฏบตตามสญญาหรอขอตกลงตาง ทมตอลูกคาอยาง ป็นธรรม กรณท มสามารถปฏบต ด ตองรบ จรจากบลูกคา
ลวงหนา พอรวมกนหา นวทาง ก ข ละป้องกน ม ห กดความ สยหาย
3. ม รยก มรบ หรอ ม หผลประ ยชน์ ด ดท มสุจรตกบลูกคา
4. ปฏบตตอลูกคาทุกรายอยาง ทา ทยม ละ สมอภาค ดย ม ลอกปฏบต
5. ปิด ผยขอมูลขาวสาร กยวกบผลตภณฑ์ หลูกคาทราบอยางครบถวน ถูกตอง ละ พยงพอ ดย มปกปิดบด บอน
นอหา ม หขอมูล ทจ หรอ มทำ ห ขา จผด กยวกบขอมูลทสอสารออก ป
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6.

หความสำคญกบการรกษาขอมูลท ป็นความลบของลูกคาอยาง ครงครด ละ มนำขอมูลดงกลาวมา ช พอประ ยชน์
ของตน อง ละผูอน ดยมชอบ
7. มนำภาพหรอ นอหาทกอ ห กดทศนคตท มด การ บง ยก นสงคม หรอคานยมท ม หมาะสม ดย ฉพาะ รอง พศ
ละศลธรรม ช นกจกรรมสง สรมการขายของบรษทฯ
8. ดู ลสภาพ วดลอม พนทภาย น ละบร วณ ดยรอบทรพย์สนภาย ตการบรหารงานของบรษท หมความปลอดภย
ตอสุขภาพ อนามย ชวต ละทรพย์ส น
9. จด หมชองทางการสอสาร พอ หลูกคาสามารถรอง รยน กยวกบคุณภาพของผลตภณฑ์ ละดำ นนการตอบสนอง
ความตองการลูกคา ดอยางรวด รว
การปฏบัตตอคคา
1. ปฎบตตามสญญาหรอขอตกลงตาง ทมตอคูคาอยาง ป็นธรรม กรณท มสามารถปฏบต ด ตองรบ จรจากบคูคา
ลวงหนา พอรวมกนหา นวทาง ก ข ละป้องกน ม ห กดความ สยหาย
2. รกษาสมพนธภาพทยงยนกบคูคา ตลอดจนสรางความรวมมอกนดาน ศรษฐกจ สงคม ละสง วดลอม
3. ดู ล หมระบบการจดซอจดจางสนคา ละบรการทมความ ปรง ส ดยปฏบตตอคูคาทุกรายอยาง ทา ทยม ละ ป็น
ธรรม ป็น ปตามระ บยบบรษทฯ
4. การจดซอจดจาง มควร จาะจงขอกำหนดของผลตภณฑ์หรอบรการจากคูคารายหนึงราย ด ดย ฉพาะ หรอพยายาม
ลอกสรรคุณลกษณะท นม อยง ปทางผลตภณฑ์หรอบรการนน อยางจง จ นอกจากจะมความจำ ป็นซึงม หตุผล
สนบสนุนอยาง พยงพอ
5. หรายละ อยดขอมูล ละ งอน ขตาง ท หมอนกน กคูคาทุกราย
6. ม รยกรอง มรบ มจายผลประ ยชน์ ด ดทางการคากบคูคา ดย มสุจรต
7. ตรวจรบสนคาหรอตรวจรบงาน ละจายชำระคาสนคาหรอบรการอยางถูกตอง ตรงตามกำหนด
การปฏบัตตอ จาหน
1. ปฏบตตามสญญาหรอขอตกลงตาง ทมตอ จาหนอยาง ครงครด กรณท มสามารถปฏบต ดตองรบ จรจากบ
จาหนลวงหนา พอรวมกนหา นวทาง ก ข ละป้องกน ม ห กดความ สยหาย
2. บรหารงาน พอ ห จาหนมน จ นฐานะทางการ งน ละความสามารถ นการชำระหนทดของบรษทฯ
3. บรหาร งนกู ยม ห ป็น ปตามวตถุประสงค์ของการ ช งน มนำ งน ป ช นทางทอาจกอ ห กดความ สยหายของ
บรษท
4. ปิด ผยขอมูล ก จาหนอยางครบถวน ถูกตอง ละทน วลา
5. ม รยกรอง มรบ ม หผลประ ยชน์ ด ดท มสุจรตกบ จาหน
การปฏบัตตอพนักงาน
1. จด หม งอน ขการจางงานท ป็ นธรรม พอ หพนกงาน ดรบคาตอบ ทนท หมาะสมตามความรู ความสามารถ
ศกยภาพ ละผลการปฏบตงานของพนกงาน ดยสอดคลองกบผลการดำ นนงานของบรษทฯ ละ ทยบ คยง ด
กบบรษทอน นกลุมธุร กจ ดยวกน
2. จด หมกระบวนการพจารณา การสรรหา การ ตงตง การ ยกยาย การ หสวสดการ การ หรางวล การ ลกจาง
ละการลง ทษพนกงานท ปรง ส ตรวจสอบ ด ดยปฎบตดวยความสุจรต ละ ป็นธรรม
3. ปฏบตตามกฎหมาย ระ บยบ ขอบงคบตาง ท กยวของกบพนกงานอยาง ครงครด
4. สง สรม หพนกงาน ดพฒนา ละ ลก ปลยนความรูความสามารถอยางทวถึง ละสมำ สมอ
5. ดู ลสภาพ วดลอมการทำงาน หมความปลอดภยตอสุขภาพ อนามย ชวต ละทรพย์สนของพนกงานอยู สมอ
6. สนบสนุนการหารอ ละความรวมมอระหวางบรษทกบพนกงาน หรอตว ทนพนกงาน นำ สนอขอมูล กผูมอำนาจ
นการตดสน จของบรษท กยวกบการปรบปรุงคุณภาพชวตการทำงาน พอ ห กดการพฒนารวมกน
7. คารพสทธ นการ สดงความคด หนของพนกงานทุกระดบอยาง ทา ทยม ละ สมอภาค ดยปราศจากการ ทรก ซง
รวมถึงการจด หมกระบวนการรบฟังขอคด หน ละการรอง รยนอยาง หมาะสม ละ ป็นธรรม
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การปฏบัตตอค ขงทางการคา
1. ม สวงหาขอมูลท ป็นความลบของคู ขงทางการคาดวยวธการท มสุจรต
2. ประพฤตปฏบตภาย ตกรอบกตกาของการ ขงขนท ป็นธรรม มทำลายชอ สยงของคู ขงทางการคา ดยการกลาวหา
ดวยขอมูลท ม ป็นความจรง หรอดวยวธการท ม หมาะสม
3. สง สรม ละสนบสนุนการ ลก ปลยนขอมูลท ป็ นประ ยชน์กบธุรกจ พอสรางความ ขม ขง ห กธุ รกจ ละมสวน
ชวยพฒนา ศรษฐกจ สงคม สง วดลอม ละประ ทศชาต หยงยน
การปฏบัตตอสังคม ชุมชน ละสง วดลอม
1. ปฏบตตามกฎหมาย ระ บยบ คำสง ละขอบงคบท กยวของอยาง ครงครด ละพยายามยกระดบการปฏบต หม
มาตรฐานสูงกวากฎหมายกำหนด หากการปฏบตนนจะนำมาซึงประ ยชน์ตอสงคม ชุ มชน สง วดลอม ละประ ทศ
ชาต
2. ดู ลป้องกนม หการดำ นนงานของบรษทกอ ห กดความ สยหายตอสงคม ชุมชน ละสง วดลอม
3. สรางจตสำนึกบุคลากรทุกระดบ นบรษทฯ ละผูมสวน ด สยของบรษท หตระหนกถึงความรบผดชอบตอ
4. ดำ นนธุรกจ ดยคำนึงถึงการ ชทรพยากรอยางมประสทธภาพ ละรูคุณคา
5. ดำ นนธุรกจควบคู ปกบการนำพาสงคม ชุมชน ละผูมสวน ด สยทุกภาคสวน ห ป็น คนด มวฒนธรรม ละคุณธรรม
สนบสนุนกจกรรมดานการศึกษา ละสาธารณประ ยชน์ตาง ตลอดจนประหยดพลงงาน ละรกษาสง วดลอม
6. นำความรูท กดจากประสบการณ์ก ารดำ นนงานดานความรบผดชอบตอสงคมมาพฒนา ละคดคนนวตกรรม หม
ทสามารถสรางมูลคา พมตอธุรกจ ละสงคม
7. หความรวมมอกบภาครฐ ละหนวยงานท กยวของตอ หตุการณ์ ด ด ทมผลกระทบตอสงคม ชุม ชน ละสง วดลอม
อน นองมาจากการดำ นนธุรกจของบรษท
8. ยึด มน นระบอบประชาธป ตย อนมพระมหากษตรย์ทรง ป็นประมุข ละสง สรม หบุคลากรของบรษท ป ชสทธตาม
รฐธรรมนูญ หงราชอาณาจกร ทย ทงน บรษทฯ มมน ยบายทจะ หการสนบสนุน ทางการ งนหรอกจกรรมดาน
ตาง มวา ดยทางตรงหรอทางออม กนกการ มองหรอพรรคการ มอง ด ด
9. จด หมระบบการรองทุกข์ น รองทอาจมผลกระทบตอชุมชน ดำ นนการตรวจสอบ หาสา หตุ ละปรบปรุง ก ข ละ
จงผลการดำ นนการ หผูรองทุกรายทราบ น วลาอนควร
การปฏบัตตอภาครัฐ
1. หความรวมมอกบภาครฐ นการปฏบตตามกฎหมาย ระ บยบ ละขอบงคบท กยวกบการดำ นนธุรกจอยาง ครงครด
รวมถึงการ ม ช รงงานบงคบหรอ รงงาน ดก
2. จด หมขอมูลดานกฎหมายท กยวของ พอ ชอางอง ละคอยตดตามปรบปรุง หทนสมยอยู สมอ ดย หพนกงาน ละ
ผูปฏบตงาน ขาถึงขอมูล ด ดยสะดวก
3. สรางจตสำนึก ของความรบผดชอบตอการปฏบตตามกฎหมาย ระ บยบ ละขอบงคบของบรษทฯ ห กดขึน น
พนกงานทุกระดบอยางตอ นอง
4. มุงมนดำ นน ครงการท ป็ นประ ยชน์ ต อสาธารณะ มวาจะ ป็ นน ยบายท ดรบมอบหมายจากภาครฐหรอ ป็น
ครงการทบรษทฯร รมขึน อง
การปฏบัตตอองค์กรอสระ ละองค์กรอืน นสังคม
1. ปิ ด ผย ละ ลก ปลยนขอมูล ขาวสารกบองค์ กรอสระ ละองค์ ก รอน
นสงคมทงดาน ศรษฐกจ สงคม ละ
สง วดลอม
2. หความรวมมอ นกจกรรมตาง ทองค์กรอสระ ละองค์กรอน นสงคมจดขึน พอสง สรมการพฒนาอยางยงยน
ละตอบสนองความคาดหวงของสงคม
3. นการดำ นน ครงการรวมกบองค์กรอสระ ละองค์กรอน นสงคม ตองคำนึงถึงผลกระทบตอ ศรษฐกจ สงคม ละ
สง วดลอม ป็นสำคญ
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รายงานการปฏบัต ตามหลักการกำกับด ลกจการ
บรษทฯ ดมการจดทำน ยบาย กยวกบการกำกบดู ลกจการ ว 5 หมวด ดงกลาว ว ลว นหวขอ “น ยบายการกำกบดู ล
กจการ” ดยคณะกรรมการบรษทฯ หความสำคญกบหลกการกำกบดู ลกจการทด ละ ดดำ นนการตามน ยบายทกำหนด ว รวม
ถึงการยึดมน นการดำ นนธุรกจตามหลกจรรยาบรรณทด ตลอดจนกำหนดมาตรการ นการควบคุมการปฏบตงานตาง ดยรายงาน
ยกการดำ นนงาน น ตละหมวด ดพอสง ขป ดงน
1. สทธของผถือหุน
ผูถอหุนของบรษท มสทธ นความ ป็น จาของ ดยควบคุมบรษท ผานการ ตงตงคณะกรรมการบรษท หทำหนาท ทนตน
ดย นปี 2561 ทผานมา ผูถอหุน ด ชสทธตามทบรษทกำหนด ว นน ยบายการกำกบดู ลกจการของบรษท ทงน บรษท ด
จดการประชุม สามญผูถอหุน ตามน ยบายทกำหนด ซึง ป็น ปตามขอกำหนดของกฎหมาย ละขอกำหนดของตลาดหลกทรพย์ หง
ประ ทศ ทย รวมถึงขอกำหนดของสำนกงานคณะกรรมการกำกบหลกทรพย์ ละตลาดหลกทรพย์ (กลต.) ดงน
1. กอนการประชุมผูถอหุน บรษทฯ ดจดทำหนงสอ ชญประชุม ละ อกสารประกอบการพจารณาทมขอมูลสำคญ
ครบถวน รวมถึงหนงสอมอบฉนทะ ทงภาษา ทย ละภาษาองกฤษ ละ ผย พรผาน วป ซด์ข องบรษท ละสำ นา
จดสง หผูถอหุนทาง ปรษณย์ ดงน:
l การประชุมสามญผูถอหุนประจำปี 2561จด มอวนพุธ ท 25 มษายน 2561 ผย พรผาน วป ซด์ข องบรษทฯ มอ
วนพุธท 21 มนาคม 2561 ละจดสงสำ นาทาง ปรษณย์ มอวนองคารท 10 มษายน 2561
2. จดการประชุมสามญ ณ สำนกงาน หญของบรษท พรอมทงจด หมรถรบ-สง พออำนวยความสะดวก หทานผูถอหุน
ทประสงค์จะ ดนทางมาประชุม ว 2 จุด ด ก
l จุดท 1 อาคารตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย
l จุดท 2 ลานจอดรถดานหนาหางสรรพสนคา ซนทรล พระราม 2
3. ชระบบคอมพว ตอร์ นการลงทะ บยน ละ ชบตรลงคะ นน นทุกวาระทงผู ถอหุนทมาออก สยงดวยตน อง ละ
ผูถอหุนทออก สยงผานผูรบมอบฉนทะ
4. ช จงหลก กณ์ นการออก สยงลงคะ นนอยางชด จนตง ตกอน รมประชุม มการตรวจนบคะ นนอยาง ปรง ส ดยม
ผู ทนผูถอหุนอาสารวม ป็นพยาน นการตรวจนบ ละ ปิด ผยคะ นน น ตละวาระ นทประชุมทราบอยางชด จน
5. มมวาระ พม ตมนอก หนอจากทระบุ ว นหนงสอ ชญประชุม
6. นการประชุมสามญผูถอหุนประจำปี 2561 กรรมการ ละผูบรหารของบรษท ขารวมการประชุม ครบองค์ประชุม
ละ ปิด อกาส หผูถอหุนสามารถซกถาม สดงความคด หน ละขอรบการช จง จากคณะกรรมการบรษทฯ
คณะกรรมการบรหาร หรอผูสอบบญช นวาระท กยวของ กอนการลงคะ นนอนุมตวาระตาง
7. การ ลอกตงคณะกรรมการบรษทฯ ป็นการลงคะ นน สยง ลอกตง ป็นรายบุคคล
8. จงมต ละผลการลงคะ นน ตละวาระของการประชุ มสามญผู ถอหุ นประจำปี 2561 ผานระบบขาวของ
ตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทย นวนพุธท 25 มษายน 2561
9. จดทำรายงานการประชุ มทมสาระสำคญครบถวน ละจดสง หตลาดหลกทรพย์ หงประ ทศ ทยตามกำหนด ละ
ผย พรผาน วบ ซด์ของบรษท
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การรายงานการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ละผ้บริหารระดับสง
นปี 2561
2561การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ละผู้บริหารระดับสูง มดังน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10 Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp
11.
12. Mr. Daniel Fong Pin Jan
13.
14.

31 . 61
276,443,471
70,515,000
120,150
1,550,000
348,628,621

(%)
50.94
12.99
0.02
0.29
64.24

31 . 60
272,784,471
71,415,000
120,150
1,050,000
345,369,621

(%)
50.26
13.16
0.02
0.19
63.64

(

) 61
3,659,000
-900,000
500,000
-

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
บริษัท ฯ มการกำหนดหน้ าทความรับผิ ดชอบ ละอำนาจอนุม ัติ ของคณะกรรมการบริษั ทฯ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ สยง คณะกรรมการสิน ชือ ละ รงรัดหนสิน ตลอดจนคณะกรรมการชุดยอยอืน
ว้อ ยางชั ด จน นน ยบายกำกั บดู ลกิจ การของบริษัทฯ ละมอบหมาย ห้คณะกรรมการบริห าร ติด ตามผลการปฏิบัติ งานของฝ่าย
จั ดการ ป็นประจำทุก ดื อน พร้อมทังกำหนด ห้มการประชุม พือพิจารณา ผนการดำ นินงานทังของบริษัทฯ ละบริษัท ยอย พือ
กำหนด นวทางการดำ นินธุรกิจ ห้สอดคล้องกัน
การ ตงตังคณะกรรมการของบริษัท ป็น ปตามมติของทประชุม หญสามัญผู้ถือ หุ้น ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ละมติทประชุม หญสามัญผู้ถือหุ้น
นปี 2561 บริษัทฯ มคณะกรรมการบริษัทฯ ทอยู นตำ หนงทังหมด 9 ทาน ประกอบด้วยกรรมการท ป็นฝ่ายบริหาร
จัดการจำนวน 6 ทาน ละกรรมการท ม ด้ ป็นฝ่ายจัดการ 3 ทาน
ม้วาคณะกรรมการจะประกอบด้ วยคณะกรรมการท ม ด้ ป็นฝ่ ายจัดการ 3 ทาน ตคณะกรรมการทัง 3 ทาน ล้วน
ล้ว ต ป็นผู้มความรู้ความสามารถ ละปฏิบัติงาน อยางมอิสระ นการ สดงความคิด หนอยาง ท้จริง
บริษัทฯ ด้ ตงตังประธานกรรมการบริษัท ฯ ละประธาน จ้าหน้าทบริหาร ป็ นบุคคล ดยวกัน นื องจาก ป็นบุ คคลทม
ความรู้ความสามารถ ฉพาะ นธุรกิจน ดยตรง
l
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการชุดยอย
บริษัท ฯ มการกำหนดตารางการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการชุดยอยลวงหน้าทุ กปี ดยกำหนดการ
ประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯ ละคณะกรรมการตรวจสอบ อยางน้อ ย 3 ดื อนตอครัง ทังนอาจมการประชุม นวาระพิ ศษ พิมตาม
ความ หมาะสม ซึง ลขานุการบริษัทฯ จะสงหนัง สือ ชิญประชุม ระ บยบวาระการประชุม ทมรายละ อยดครบถ้วน ละ พยงพอตอการ
ตัดสิน จของกรรมการ ลวงหน้ากอนการประชุม 7 วัน พือ ห้กรรมการม วลา พยงพอ นการศึกษากอนการประชุม
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นการประชุม คณะกรรมการทุก ครัง พื อ ห ปน ปตามน ยบายการกำกั บดู ลกิจ การทีดี กรรมการที ข าข ายมีค วาม
กียวของ หรือมีสวน ด สีย น ตละวาระการประชุม จะออกจากหองประชุม หรืองดออก สียง นวาระนัน ดยประธานกรรมการจะ ปด
อกาส หกรรมการ ตละคน ด สนอความคิด หนอยา ง ปนอิสระ ละ ห มีการชี จงขอ ซัก ถาม นทุก ประ ดนก อนทีจะลงมติ ละ นการ
ลงมติตองมีก รรมการอยู มน อยกวา 2 น 3 ของกรรมการทังหมด ดยจะมีการบั นทึก ว นรายงานการประชุม รวมทังขอคิด หนของ
กรรมการ วอยางชัด จน ละจะนำ สนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รับรอง นการประชุมครังถัด ป ดยรายงานการประชุมที ดรับ
การรับรอง ลวพรอม อกสารประกอบวาระการประชุม จะถูกจัด กบ วอยาง ปนระบบ พือสะดวกตอการสืบคนอางอิง ละมีลำดับชัน
ความลับของการ ขาถึง อกสารการ ขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการชุดยอย นป 2561

หมาย หตุ: (1 ) นายวัล ลภ ลอมลิม ดรับการ ตงตัง ปนคณะกรรมการบริษัทฯ ทน นายสมศักดิ สถิตธำมรงค ซึงพนจากตำ หนงตามวาระ ละ มประสงคกลับ ขาดำรงตำ หนง มีผลตัง ตวันที 21 กุมภาพันธ 2561
ปนตน ป

การประ มินตน องของคณะกรรมการรายบุคคล ละรายคณะ
หลัก กณฑ
บริษัทฯ ดจัด หม ีการประ มินตน องของคณะกรรมการ ตละคณะ ปนรายบุคคล ละสรุปผล ปนรายคณะ ปนรายป ละ
จัด หมีการประ มินตน องของประธาน จาหนาทีบริหาร ละประธาน จาหนาทีบริหารสายการ งิน ดย ช บบประ มินตน องของคณะ
กรรมการตาม นวทางของตลาดหลักทรัพย หงประ ทศ ทย ปนตน บบ
ขันตอนการประ มิน
ลขานุการบริษัทฯ จัดสง บบประ มิน หกรรมการบริษัท ประธาน จาหนาทีบริหาร ละประธาน จาหนาทีบริหารสายการ งิน
ทุกสินป ละ ปนผูรวบรวม ละสรุปผลตอทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที 1 ของทุกป พือพิจารณารับทราบ ละหารือรวมกัน
ผลการประ มิน
คะ นนการประ มินผลงาน ฉลียของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ประธาน จาหนาทีบริหาร ละประธาน จาหนาที
บริหารสายการ งิน สำหรับป 2561 สดง ดดังตาราง
ลำดั
ล ดับบทที
1
2
3
4
5
6
7

คณะกรรมการ
คณะกรรมก ร
CEO
CFO
คณะกรรมก
คณะกรรมก
คณะกรรมก
คณะกรรมก
คณะกรรมก

รบรษัท
รบรห ร
รตรวจสอบ
รบรห รคว ม สยง
รสน ชอ ละ ร่ง รัดหนสน

คะ
คะ นน
นน ฉลย%
ฉลีย%
96%
85%
82%
81%
95%
85%
84%

คะ
คะ นนตำสุ
นนต สด
ด
39
26
30

คะ
คะ นนสงสุ
นนสงสด
ด
44
43
43
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รายงานการปฏิบ ัติตามหลัก การกำกับดู ลกิจการ

ผนการสืบทอดตำ หน่ง
บริษัทฯ ยัง อยู่ นระหว่างพิจารณา ผนการสืบทอดตำ หน่งผู้บริหาร นระดับต่าง รวมถึง ผนการสืบทอดตำ หน่งผู้บริหาร
นบริษัทย่อยด้วย
การปฐมนิ ทศกรรมการ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้า ทของกรรมการ หม่ จึง จัด ห้มการปฐมนิ ทศ พือ นะนำภาพรวมของ
บริษัทฯ ละบริษัท ย่ อย พื อ ห้ มความ ข้า จความสัมพันธ์ น ชิ งธุ รกิจ ละ ครงสร้างการถือหุ้นระหว่ างกัน นอกจากนยั ง ห้ ข้อมูล
สารสน ทศทสำคั ญ ละจำ ป็นต่อการปฏิบัติห น้าทของกรรมการ ช่น ครงสร้างการจัดการ ข้ อบังคับบริษัทฯ วัต ถุประสงค์ของ
บริษัท น ยบายการกำกับดู ลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายท กยวข้อง ผลประกอบการ ละพัฒนาการของบริษัทฯ ป็นต้น
รวมถึง การจัด ห้มการพบปะกับ ประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ละคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย
นปี 2561 มกรรมการ หม่ จ ำนวน 1 ท่ า น ด้ ก่ นายวั ล ลภ ล้ อมลิ ม ละ ด้ รั บ การปฐมนิ ทศกรรมการ หม่ มื อ
วันท 22 กุมภาพันธ์ 2561
การพัฒนากรรมการ
การอบรม / สัมมนา
บริษัทฯ ห้ความสำคัญต่อการ ข้ าร่วมอบรมสัมมนาหลัก สูตรท กยวข้ องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของ
กรรมการอย่างสมำ สมอ นปี 2561 มกรรมการ ข้ารับการอบรม / สัมมนา ดัง น
รายชือกรรมการ

หลัก สตรอบรม /หัวข้อ สัมมนา

นายสุร ิยะ ประสาทบัณฑิต ย์

สัมมนา หัวข้อ “การพัฒ นาองค์กร ห้มความยังยืน ละรองรับการ ปลยน ปลงอย่างรวด รวของ ทค น ลย”,
สมาคมบริษัท จดทะ บยน ทย
อบรมหลักสูตร “Social Enterprise” ตลาดหลัก ทรัพย์ ห่งประ ทศ ทย
สัม มนา หัวข้อ “Syber Security”, สมาคมส่ง สริมสถาบันกรรมการบริษัท ทย
อบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 14/2561,
สมาคมส่ง สริมสถาบันกรรมการบริษัท ทย
อบรมหลักสูตรภาย น การบัญชน่า รู้สำหรับผู้บริหาร
อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นท 2, จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตรภาย น การบัญชน่า รู้สำหรับผู้บริหาร
อบรมหลักสูตร Chula Mini MBA @ Chachoengsao รุ่นท 2, จุฬ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตรภาย น การบัญชน่า รู้สำหรับผู้บริหาร

นายวัลลภล้อมลิม
นางสุร ย์จันทร์สวัสดิ

รายงานข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัท ละบริษัทย่อย

:

ม่มี
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การควบคุมภาย น

การควบคุมภาย น
บริ ษทตระหนกถึ งความสำคญของการควบคุ มภาย นทีดี จึ งมุง นน หมีก ารควบคุ มภาย นที พี ย งพอ หมาะสม ละมี
ประสิทธิภ าพสอดคลองกบการบริหารจดการความ สี ยงทียอมรบ ดของคณะกรรมการบริษทฯ พือ หบรรลุ ป้าหมาย นการดำ นิน
ธุ รกิจ ละ พิ มมูลคา หผูมีสวน ด สี ย ดยยึด หลกการกำกบดู ลกิจการที ดี คณะกรรมการบริษทฯ จึ ง ดมอบหมาย หคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ละสำนกตรวจสอบภาย นทำหนาที สอบทาน ละติดตามผลอยางสมำ สมอ พือ หสอดคลองกบสภาวการณ์ ละความ สียง
ที ปลียน ปลง ป ละ หมน จวาระบบการควบคุมภาย นของบริษทฯมีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผ ลกบการดำ นิน ธุรกิจ
การควบคุมภาย นองค์กร (Control Environment)
l บริ ษทฯ กำหนด ป้ าหมายการดำ นิ นธุ ร กิจ ทีชด จน ละวดผล ด กำหนดน ยบายการกำกบดู ลกิจการของบริษทฯ ป็น
ลายลกษณ์อกษร พรอมทงกำหนดหลกปฏิ บติ กี ยวกบจริยธรรม พื อป้อ งกนการ กิด ความขด ยงทางผลประ ยชน์ ดย
คำนึงถึงความ ป็นธรรมตอผูมีสวน ด สียทุก ฝ่าย
l บริ ษทฯ กำหนด ครงสรางองค์ ก ร ละสายงานการบงคบบญชาที ชด จน นการถวงดุ ล อำนาจ ละกำหนดคู มื อ อำนาจ
ดำ นินการของทุกฝ่าย ป็นลายลกษณ์อกษร พือ ช ป็น นวทาง นการปฏิบติง าน ดยพิจ ารณาถึงหนาทีความรบผิดชอบ ละ
ระบบการควบคุมภาย น
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
l บริษทฯ กำหนดมาตรฐานการควบคุม ห หมาะสมสอดคลองกบความ สียง น ตละระบบการปฏิบ ติงาน ดยพิจ ารณารูป บบ
กิจกรรมควบคุม ตาง ที หมาะสม มวาจะ ป็ นการควบคุม บบป้องกน (Preventive Control) หรือการควบคุม บบ บบ
คนพบ (Detective Control)
ดยคำนึงถึงผลประ ยชน์สูงสุด ละความ ปรง ส ป็นสาระ
l บริษทฯ ดกำหนดน ยบาย นการอนุมติธุรกรรมหรือรายการตาง
สำคญ
ระบบสารสน ทศ ละการสือสารข้อมล (Information &Communication)
ละผูมีสวน ด สียภายนอกบริษทฯ
l บริษทฯ มีระบบสารสน ทศ การสือสารขอมูล ละชองทางการสือสารทงภาย นบริษทฯ
อยาง หมาะสม ละมีประสิทธิภาพ พือชวยสนบสนุน หการควบคุมภาย นดำ นิน ป ดตามทีกำหนด
l บริษ ทฯ มี ร ะบบควบคุม การ ขาถึ ง ละการ ชงานระบบสารสน ทศที มี ป ระสิท ธิภ าพ ละมี การรายงานขอมู ล ทีสำคญตอ
ฝ่ายบริห าร ละคณะกรรมการบริษทฯอยางสมำ สมอ พื อ ชประกอบการตดสิน จ นอกจากนี บริษทฯ ดลงทุน นระบบ
สารสน ทศหรือระบบบ SAP พือพฒนาระบบสารสน ทศของบริษทฯ หมีประสิทธิภาพยิงขึนตลอดจนทำ หระบบการควบคุม
ภาย นรดกุมยิงขึน
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
l บริษทฯ กำหนดระบบติดตาม ละระบบการประ มินผลการดำ นิน งาน ห ป็น ปตาม ป้า หมายทีกำหนด วอยาง หมาะสม ละ
สมำ สมอ ดยติดตามความคืบหนา ป็นประจำ นการประชุมคณะกรรมการบริหารความ สี ยง รวมถึงการปฏิบติตามจริยธรรม
ทางธุรกิจ
ดยพิจารณาจาก
l บริษทฯ กำหนด หสำนกตรวจสอบภาย นรวมกบบริ ษทตรวจสอบภาย นมีการตรวจสอบระบบงานตาง
ปั จจยความ สียงรวมทงรายงานผลการตรวจสอบ ละความคื บหนาของการตรวจติ ดตามตอคณะกรรมการตรวจสอบ ละ
ผูบริหารระดบสูง
l คณะกรรมการตรวจสอบ ดพิจารณาสอบทาน ละประ มินระบบการควบคุม ภาย นของบริษทฯ ลวพบวา บริษทฯมีระบบการ
ควบคุม ภาย นที หมาะสม พียงพอตอการดำ นินงาน ห ป็น ปตามวตถุป ระสงค์ ป้าหมาย ดอยางมีป ระสิทธิ ภาพ ทงนี
คณะกรรมการตรวจสอบ มพบขอบกพรองที ป็นสาระสำคญ
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การควบคุมภาย น

ความรับผิดชอบ กียวกับ ระบบการควบคุมภาย น
1) คณะกรรมการบริษทฯ กำหนดน ยบาย ละกำกบดู ล หมีระบบการควบคุม ภาย นทีดี ละ หมาะสมรวมทงกำหนด หมีการ
ติดตามประ มินผลอยางสมำ สมอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติหนาที ละรบผิด ชอบ นนามของคณะกรรมการบริษทฯ กียวกบการกำกบดู ล น รืองการ
สอบทานระบบการควบคุม ภาย น ละรายงานผลการดำ นินงาน หคณะกรรมการบริษทฯ ละผูถือ หุน ดรบทราบ
3) ผูบริหารมีหนาที ละความรบผิดชอบ นการดู ล ละตรวจสอบระบบการทำงานภาย นสวนงานของตน หมีประสิทธิภาพ ละ
ถูกตองตามระ บี ยบการปฏิ บติงาน ดยสอบทานการปฏิบติงานตามระบบการควบคุม ภาย นที มีอยู ตลอดจนปรบปรุงการ
ควบคุมภาย น หมีความรดกุม รวมทงปลูกฝัง หผู ตบงคบบญชามีวินย ละจิตสำนึกทีดี น รืองการควบคุมภาย น
4) พนกงานทุกระดบ ตอง อา จ สปฏิบติ ตามกฎระ บียบ ขอบงคบ คำสง มาตรการ ละระบบควบคุมภาย นตาง ทีบริษทฯ
จด หมีขึน ดยสมำ สมอ ละตอ นือง
5) สำนกงานตรวจสอบภาย น รบผิด ชอบ ดยตรง น รืองการประ มินความ พียงพอ ละประสิทธิ ภาพ ละประสิท ธิ ผลของ
ระบบควบคุมภาย น รวมทงตรวจสอบการปฏิบติตามระบบ พือนำ ปสูการปรบปรุงมาตรการการควบคุมภาย น ห หมาะสม
กบสถานการณ์ สิง วดลอม ละปัจจยความ สียงที ปลียน ปลง ป พื อ พิมประสิท ธิ ภาพ ละประสิทธิผลของการดำ นินงาน
ของบริษทฯ
ความ หนของคณะกรรมการบริษัท กียวกับระบบการควบคุมภาย นของบริษ ัทฯ
รายละ อียดปรากฏตามหวขอ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”
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การบรหารความ สยง

การบริหารความ สียง
นปลายปี 2559 บรษทฯ ดจดตงคณะกรรมการบรหารความ สยงขึน ละ ดกำหนด หมการว คราะห์ ละประ มนปัจจย
ความ สยงรวมถึงสือสาร หขอมูล กยวกบความ สยงอยางตอ นืองสมำ สมอภาย นองค์กร ทงน คณะกรรมการบรหารความ สยงซึง
ตงตง ดยทประชุมคณะกรรมการบรษทฯ ทประกอบดวยผูบรหารระดบสูงของ ตละสายงานจะทำหนาทพจารณากำหนดกระบวนการ
นวทาง ละมาตรการ นการจดการความ สยง รวมทงกำหนด หตุ การณ์หรือระดบความ สยงท ป็นสญญาณ ตือน หผูปฏบตงาน
ดำ นนการตามขนตอน ทุ ก หนวยงานตองจดทำ ผนการจดการความ สยง ละรายงานผลการปฏบตงาน ป็น ประจำทุ ก ตรมาส
นอกจากนยงมการตดตาม ละประ มนผลประสทธภาพ นการควบคุ ม ละป้อ งกนความ สยงของหนวยงานตาง อยางตอ นือง
สมำ สมอ
บรษทฯ กำหนด หคณะกรรมการบรหารความ สยง ป็น ผู รบผดชอบงานดานการบรหารความ สยงของบรษทฯ นการ
ประ มน ละว คราะห์ประ ดนความ สยง อกาสทจะ กด ละระดบผลกระทบทมตอองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจดการความ
สยงทสงผลกระทบอยางมนยสำคญตอการ ตบ ตทางธุรกจ พือนำ สนอ หคณะกรรมการบรษทฯ พจารณา หนชอบตามลำดบ น
กระบวนการบรหารความ สยงของบรษทฯ หนวยงานตาง จะระบุปัจจยความ สยง ละจดทำ ผนบรหารจดการความ สยงของหนวย
งาน พือกำหนด ป็นปัจ จยความ สยงระดบธุรกจ จากนนคณะกรรมการบรหารความ สยง จะนำมาประ มน อกาส ละระดบความ
รุน รงของผลกระทบ พือกำหนด ป็นปัจจยความ สยงระดบองค์กร ละกำหนดมาตรการหรือ นวทาง นการป้องกน หรือควบคุม หรือ
ลดความ สยงดงกลาว
น ยบายการบริหารความ สียง
1. บรษทกำหนด หผู บรหาร ละพนกงาน นหนวยงานตาง ป็ นผู ดู ลความ สยง ดยจะตองมบทบาท ละสวนรวม นการ
พฒนาการบรหารความ สยงของบรษท ละมความ ขา จหนาทความรบผดชอบท กยวของกบการบรหารความ สยง
2. จด หมกระบวนการบรหารความ สยงทมประสทธภาพ นทุ กขนตอนของการดำ นนงานตามหลกการของการกำกบดู ล
กจการทด (Good Corporate Governance) ละมการบู รณาการการบรหารความ สยงกบการบรหาร ทค น ลยสารสน ทศ
พื อการจดการทด พือชวยลด อกาสของการ กดผลกระทบจากความ สยง ลดความ ม นนอน นผลการดำ นนการ ดยรวม
ละ พม อกาส หงความสำ รจ
3. ดำ นนการ ละสนบสนุน การบรหารความ สยง หประสบความสำ รจทวทงองค์ ก ร ดยการ ชทรพยากรทมจำกดอยางม
ประสทธภาพ นการบงชประ มน ละจดการความ สยงอยาง หมาะสม
4. สง สรม ละกระตุน หการบรหารความ สยง ป็นวฒนธรรมองค์กร ดย หทุกคนตระหนกถึงความสำคญของการบรหารความ
สยง
หน่วยงานทีรบผิด ชอบ
1. ฝ่ายตรวจสอบภาย น (Internal audit Department) สงกดบรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ด จำกด (มหาชน) รบผดชอบ นการ
ปฏบตตามระ บยบน นฐานะผูตดตามผลการดำ นนการ
2. คณะกรรมการดานการบรหารความ สยง (Risk management committee) สงกดบรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ ด จำกด
(มหาชน) รบผดชอบ หความรวมมือกบ ฝ่ายตรวจสอบภาย น นการจด ตรยมสถานทสำหรบการประชุม จด ตรยม อกสาร
ละ ขอมูล ห ก ฝ่ายตรวจสอบภาย น พือ หการดำ นนการตดตามผล ป็น ปอยางราบรืน ละมประสทธภาพพรอมทง
ประสานงานกบคณะทำงานของ ตละบรษทฯ พือรวบรวมขอมูลการบรหารความ สยงจากคณะทำงานของ ตละบรษทฯ
3. คณะทำงานของ ตละบรษทฯ รบผดชอบ นการปฏบตตามระ บยบน นฐานะ ผูจดทำการบรหารความ สยง ระบุม าตรการ
ควบคุมความ สยง ดำ นนการควบคุม การ ก ขการดำ นนการ คณะกรรมการดานการบรหารความ สยง ละ ฝ่ายตรวจสอบ
ภาย น รองขอ หดำ นนการ
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4. กรรมการ หรือ กรรมการผูจดการ ของ ตละบรษทฯ รบผดชอบ นการพจารณาอนุมต ผนงานประจำปี รบทราบรายงานผล
การดำ นนการ พื อกำกบดู ลหนวยงานทรบการสนบสนุ น ละประสานงาน พื อ หการดำ นนการ ก ขบรรลุ ต าม
วตถุประสงค์ทกำหนด ว
5. ประธานกรรมการบรหารความ สยง รบผดชอบ นการพจารณาอนุม ต ตงตง คณะทำงานของ ตละบรษทฯ ท ดมการจดตง
หรบผดชอบ นการจดทำการบรหารความ สยง ของ ตละบรษทฯ
วตถุประสงค์ของ ผนการบริหารความ สียง
1. พือ หบรษทมระบบบรหารความ สยง ชงบูรณาการท ชือม ยงกบวตถุประสงค์ ละ ป้าหมายขององคก์ร นทุก ระดบ
2. พือ หทราบปัจจย สยงทมสาระสำคญทมผลกระทบตอการบรรลุ วตถุประสงค์หรือผลสำ รจของการดำ นนงาน ละ พมคุณ คา
หกบธุรกจ
3. พือ หม ผน นการจดการความ สยงหรือรบมือกบความ สยงทจะ กดขึน นอนาคต
4. พือลด อกาส ละผลกระทบจากความ สยงท กดขึนทจะทำ หผลการดำ นนงาน ม ป็น ปตามวตถุ ประสงค์ ป้ าหมายของ
บรษท
5. พื อ ห กดการ ชือม ยง ละบูร ณาการความ สยงกบการบรหาร ทค น ลยสารสน ทศ พือการจดการทด ดย กดการ ชือม ยง
นการตดตามดู ล พือมผลการดำ นนงาน ป็น ปตามวตถุประสงค์ ละ ป้าหมายของบรษท
6. พื อ หตระหนกรูถึ ง การบรหารความ สยง ป็ นวฒนธรรมองค์ ก รท ดรบความ ส จตลอด วลา ทนการ ลื อกปฏบต ป็ น
ครงคราว
นวทางการดำ นินการ นการจดการ
1. ตงตงคณะกรรมการบรหารความ สยง พือศึก ษาภาพรวมของบรษท ละการกำหนดวตถุประสงค์ของคณะทำงานพรอมทง
การ บง ยกหนาทความรบผดชอบ
2. จดอบรม หความรู ละทำกจกรรม Work Shop พือ หพนกงานมความ ขา จ คนหาความ สยง ละปัจจย สยงทกอ ห กด
ความ สยง นสวนงานททำอยู
3. ว คราะห์ความ สยง (Risk Analysis)
3.1 ว คราะห์ อกาส (Likelihood) ทจะ กดความ สยง ดยกำหนด ป็น 5 ระดบ กดขึนยาก (Rare) กดขึนนอย (Unlikely)
กดขึนบาง (Moderate) กดขึนบอย (Likely) ละ กดประจำ (Almost Certain)
3.2 ว คราะห์ ผ ลกระทบ (Consequence) ทจะ กดความ สยง ดยกำหนด ป็น 5 ระดบนอยมาก (low) นอย (Minor)
ปานกลาง (Moderate) รุน รง (Major) ละรุน รงมาก (Critical)
3.3 การกำหนดกฏ กณฑ์ป ระ มนความ สยง ดยพจารณา อกาสทจะ กด หตุก ารณ์ ละระดบผลกระทบของ ตละปัจจย
ลวนำผลท ดมาพจารณาความสมพนธ์ทจะ กดความ สยง ละผลกระทบวาจะ กดความ สยง นระดบ ด ดยกำหนด
ป็น 4 ระดบ ตำ (Low) ปานกลาง (Moderate) พอ ช (Significant) ละ สูง (High)
4. การประ มนความ สยง ป็ นการประ มน อกาส ละผลกระทบของ หตุ การณ์ท กดขึน ดยระบุค วาม สยง ละผลกระทบ
ความ สยงท กดขึน
5. การจดการความ สยง หลงจากประ มนความ สยง นำผลว คราะห์ มา พือวาง ผน ละควบคุ ม ดยมวธการตอบสนอง
ความ สยง 4 วธ คือ รบ (Accept) อน (Pass-On) ลด (Reduce) ลยง (Terminate)
6. ตดตามความ สยง มการประชุมคณะกรรมการฯ พือทราบความคืบหนา ละการปฏบตตาม ผนการจดการความ สยง วาม
ขอจำกดทางดานการควบคุมภาย นหรือขอจำกดดานทรพยากร หรืออุปสรรคอืน หรือ ม
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ดยปี 2561 ทผานมา คณะกรรมการบรหารความ สยง ดดำ นนการตามวตถุประสงค์ ดยมการดำ นนงานทสำคญ ด ก
การปรบปรุง กณฑ์ก ารประ มนความ สยง หทนตอ หตุก ารณ์ม ากขึน ละ ดกำหนดประ ดนความ สยงทสำคญของกลุมบรษทฯ ท
ตองดำ นนการดงตอ ปน

ปัจจยความ สียง
ปัจจยความ สียงด้าน รงงาน
บรษทฯ ละบรษทยอย ตระหนกดวา พนกงาน ป็นปัจจยทสำคญ ละมคุณคายงตอความสำ รจ ความกาวหนา ละความ
จรญ ตบ ตอยางมนคง ดยกำหนด ห ป็นหนึง นปัจจยสำคญสู การพฒนาอยางยงยืนของกลุมบรษทฯ ละกำหนด หมการวาง ผน
อตรากำลงอยางรดกุ ม มหนวยงานภาย น พื อการตดตามการ ปลยน ปลงกฎหมาย ละขอบงคบตาง ตลอด วลา พื อ หมน จวา
บรษทฯ ปฏบตตามกฎหมาย รงงาน ตลอดจนขอกำหนดของทงภาครฐ ละลูกคาอยาง ครงครด
บรษทฯ จดทำ ละประกาศ ช ถลงการณ์น ยบาย ละการดำ นนการของกลุมบรษท อ ชยน รือง การพฒนาอยางยงยืน ละ
มาตรฐานการจาง รงงาน พือ หความ ชือมนวาการมน ยบายการจางงานท ป็นธรรม ละ ทา ทยม ป็นสงหนึงทกลุมบรษทฯ หความ
สำคญ ป็นอนดบ รก รวมทงทยอยยก ลกการจาง รงงานรายวนผานนายหนา พือ หสามารถมน จ ดวา รงงานทจาง มชว มงการ
ทำงาน ละ ดรบคาจาง ละสทธประ ยชน์ทครบถวนถูกตองตามทกฎหมายกำหนด
นอกจากน บรษทฯ ยงมุงดำ นนการ พือยกระดบขดความสามารถพนกงาน หมความ ป็น ลศ พฒนาบุค ลากร นดานการ
จดการวชาการ ละวฒนธรรมการทำงาน จดหา ครืองมือ ครือง ช นการปฏบตงานททนสมยอยาง พยงพอ หคาตอบ ทน ละ
สวสดการการทำงาน นระดบ ทยบ คยง ดกบธุ รกจลกษณะ ดยวกน อกทงสรางบรรยากาศ ละสภาพ วดลอมการทำงานทด ละม
ความปลอดภยตอชวตสูงสุด
ปัจจยความ สียง รืองการบริหารต้นทุนวตถุดิบ
มวา นปัจจุบน บรษทฯ ละบรษทยอย ดมุงมนพฒนาผลตภณฑ์ หม นกลุมผลตภณฑ์ พือ พมมูลคา จนมยอดขายของ
ผลตภณฑ์ นกลุมน พมสูงขึน ป็ นลำดบ ละมความผนผวนตามราคาวตถุดบนอยลง ลวกตาม บรษทฯ กยงคงมการ ชวตถุดบ นกลุม
ดยวกบผลตภณฑ์ นกลุมสนคา กษตร (Commodity product) ละยงคงมผลตภณฑ์ นกลุ มสนคา กษตรทยงมวตถุ ดบ ป็นตนทุน
รอยละ 80 ดยประมาณของตนทุนขายอยูอกสวนหนึง
วตถุดบสำคญของบรษทฯ ละบรษทยอย ด ก ปลาทราย กุง หมึก ละทูนา ซึง ป็นสนคา กษตรทมการขึนลงของราคา
ตามอุปสงค์ ละอุปทาน นตลาด ละหากมการ กงกำ รของราคาวตถุดบตาง หลานน จะทำ หราคามการ ปลยน ปลงอยางรวด รว
ดงนนการจดหาวตถุ ดบ การบรหารการจด กบ ละควบคุมระดบการหมุน วยนของวตถุดบคงคลงอยางมประสทธภาพจะทำ หบรษทฯ
ด ปรยบคู ขงขนทงจากภาย นประ ทศ ละตางประ ทศ ดย ฉพาะคู ขงขนจากตางประ ทศ ชน จน วยดนาม อน ดย อน ดน ซย
ละฟิล ปปินส์ ป็นตน ซึงมความ ด ปรยบดานคา รงงานทตำ ละม หลงวตถุดบทอุดมสมบูร ณ์กวา ทย
บรษทฯ ดกำหนด นวทางการจดหาวตถุดบ การบรหารการจด กบ ละควบคุม ระดบการหมุน วยนของวตถุดบคงคลง พือ
หการดำ นนงาน ป็น ปอยางมประสทธภาพ วดงน
นวทางการจดหาวตถุดบ:
l
1) กุ้ ง: บรษทจดหากุง ดจาก กษตรกรผู ลยงกุงทวทุกภูมภาค ดย มมการทำสญญาลวงหนา ตอาศยความสมพนธ์อนด
ตง ตการ ป็นผูขายอาหารสตว์นำ ตลอดจนการ หคำ นะนำ ละความชวย หลือทางดาน ทคนควธการ ลยง ประกอบกบ
กษตรกร ชื อมนวาบรษทฯมศกยภาพ พยงพอ นการรบซื อ หากผลตภณฑ์ของ กษตรกรมคุ ณภาพตรงตามทบรษทฯ
ตองการ
2) ปลาทราย: ปลาทราย (หรือ รยกอกชือหนึงวา “ปลา หด คน”) ป็นสตว์นำทะ ลทอาศยอยูบนพืนทรายรมชายฝัง ละ ม
สามารถ พาะ ลยง อง ด ดงนนจึง มสามารถควบคุม ปรมาณวตถุ ดบ ด ตบรษทฯ ป็ นผู รบซือทชาวประมง ชื อถือ
นืองจากอยู นธุรกจมานาน ละ ป็ นผูนำตลาด นการสงออกปลาทราย ล ปยงตลาด นประ ทศญปุ่น ทำ หบรษทม
ขอ ด ปรยบ นการรบซือวตถุดบ นกรณทวตถุ ดบ นประ ทศ ม พยงพอ บรษทฯ สามารถนำ ขาปลาทรายจาก หลง
อืน ชน วยดนาม หรือออส ตร ลย มา ช ทน ด
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ทงน นปี 2561 บรษทฯ สามารถดำรงอตราสวนหนสนรวมตอสวนของผู ถือหุน อตราสวนสภาพคลอง ละอตราสวนความ
สามารถ นการชำระหน ดตาม งือน ข
นปี 2561 บรษทฯ มมการระดมทุน ดยการออก ละ สนอขายตราสารหนระยะสน ประ ภทตว B/E ละ มมยอดคงคาง
หลือ อยู ตลอดจน มมการระดมทุน ดยการออก ละ สนอขายตราสารหนระยาว ละ มมยอดคงคาง หลืออยู นืองจากบรษทฯ ม
วง งนสำหรบ ป็นทุนหมุน วยนท ดรบจากสถาบนการ งนมาก พยงพอ ละมอตราดอก บยตำกวาปีกอนหนา ประกอบการสถานะการ
ของตลาดตราสารหน นปีทผานมา ม อืออำนวย ทงน บรษทฯ มการตดตาม ละว คราะห์ขอมูลภาวะตลาดตราสารหน ละปัจจยอืน
ท กยวของอยาง กลชด พือ หมน จวา บรษทฯ ดรบตนทุน งนทุนทสม หตุผล
ปัจจยความ สียงด้านทุจริต/คอร์รปชน
บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ด ขารวมประกาศ จตนารมณ์ น “ นวรวมปฏบตของภาค อกชน ทย นการ
ตอตานการทุจ รต” พื อ สดง จตนารมณ์ ละความมุ งมน นการตอตานคอร์ รปชน นทุ ก รูป บบ ละ ดจดทำ “น ยบายตอตาน
คอร์รปชน” ป็นลายลกษณ์อกษรขน พือ ป็น นวทางการปฏบตทชด จน นการดำ นนธุรกจ ละพฒนาสูองค์กร หงความยงยืน
คณะกรรมการบรหารความ สยง ประ มนความ สยงดานทุ จรต/คอร์รปชน พรอมทงกำหนด นวทาง นการ ก ข ละตรวจ
ตดตาม น 3 ดาน ด ก
l ความ สียงต่อ การทุจริต/คอร์รปชนจากการจดซือ จากการประ มนพบวา งานจดซือ ดยทว
ปมความ สยงคอนขางสูง
ละบรษทฯ จำ ป็ นตองควบคุม กระบวนการจดซือ ดย ครงครด นทุก ขนตอน ห ป็น ปตามวธการปฏบตทกำหนด
พรอมทงกำหนด นวทาง พม ตม
นวทางการ ก้ ข:
1. การ พมผูจำหนายราย หมลง นทะ บยนรายชือผูขาย ควร นบ อกสารประกอบธุรกจของผูจำหนาย ละสง หผูจดการ
ฝ่ายจดซื อสอบทาน จากนนสง หกรรมการผูจดการ ป็ นผู อนุ มต ละควรปรบปรุงขอมูล ทะ บยนรายชื อผูขายอยาง
สมำ สมอ
2. กำหนด ละประกาศ ชน ยบายการตรวจสอบผลประ ยชน์ ท บซอน ดย หฝ่ า ยทรพยากรบุ ค คล ป็ นหนวยงาน
ตรวจสอบความสมพนธ์ของผูจำหนายรายปัจจุบนหรือราย หม กบพนกงานของบรษท หากพบความ กยว ยง ห ลก
ดำ นนธุรกจ หรือหากจำ ป็นตองดำ นนธุรกจตอ ป ห ป็นอำนาจอนุมตของกรรมการผูจดการ หรือคณะกรรมการ
บรหารความ สยง หากกรรมการผูจดการ ป็นผูทมความ กยว ยง
3. กำหนด หการสงซือจาย งนผานจากฝ่ายบญชการ งนของบรษท ทานน ละมหลกฐานการรบ งนทุกครง
4. พนกงานจดซือ ละพนกงานการ งนจะตอง มมสมพนธ์ท าง ครือญาต ชน ป็ นคน นครอบครวพนองหรือสามภรรยา
ป็นตน
5. กำหนด หมการประ มนคุณ ภาพผูขาย ป็น ประจำทุก 6 ดือนหรืออยางนอยปีละ 1 ครง
l

ความ สียงต่ อการทุ จริต/คอร์ร ปชนกบ จ้ าหน้า ทีศุลกากรจากปั ญหา นการนำ ข้ าวตถุ ดิบ ดยพบวา นบางกรณท
สนคาหรือวตถุดบทมาถงทา รือมปรมาณหรือลกษณะของสนคา มตรงตาม Packing list ทฝ่ายลอจสตกส์ ดรบจากฝ่ายจดซือ
ทำ ห กดปัญหา นการนำ ขา
นวทางการ ก้ ข:
1. ฝ่ายจดซื อตองประสานงานกบผูซื อ นการยืนยนรายละ อยด ชนด ประ ภท ลกษณะ กบผูจำหนาย ละสง อกสารท
กยวของกบการรบสนคา หกบฝ่ายลอจสตกส์ดำ นนการรบสนคา ดยระบุรายละ อยดการรบสนคาอยางละ อยด พือ
ป้องกนความผดพลาดตอนรบสนคา
2. ฝ่าย ลจสตกส์ตองจดทำ อกสารการนำ ขา หผูบงคบบญชาสอบทานกอนดำ นนพธการนำ ขา
3. จดทำ ผนสำรอง รงดวนกรณทสนคา มผานพธการนำ ขา ชนการ ก ข อกสาร การประสานงานกบฝ่ายจดซือ
4. การตรวจสอบ อกสารการ บกจายจากการ คลยร์ งนคา ชจาย นการนำ ขาตองม อกสารประกอบทถู กตอง ละ
ตรวจสอบ ด

l l l

การบรหารความ สยง
l

ความ สี ยงต่อการทุจริต/คอร์รปชนกบ จ้า หน้ าที ศุลกากรจากปัญหา นการส่ง ออกสิ นค้า นกรณท สนคาท ตรยม
สงออก มผานการตรวจสอบมาตรฐานการสงออก ดยพธการศุลกากร
นวทางการ ก้ ข:
1. การกำหนดมาตรฐานคุณภาพท ขมงวด นการตรวจสอบผลตภณฑ์ของบรษทฯ
2. ฝึกอบรม จาหนาทตรวจสอบคุณ ภาพ หมความ ชยวชาญระดบสูง
3. กำหนด ผน นการดำ นนการ ก ขปั ญหา ฉพาะหนากรณทการสงออกมปัญหา ชน นำสนคากลบมาท รงงาน พือ
ตรวจว คราะห์ปัญหา การสำรองสนคาท ดคุณภาพลอต หม
4. ฝึกฝนสราง ห จาหนาท ลจสตกส์มความ ชยวชาญระดบสูง น รืองความถูกตอง การ ก ขปัญหา ฉพาะหนา ละการ
ตดตอสือสาร
5. การตรวจสอบ อกสารการ บกจายจากการ คลยร์ งนคา ชจาย นการสงออกตองม อกสารประกอบทถู ก ตอง ละ
ตรวจสอบ ด

ปัจจยความ สียง นการกีด กนทางการค้า นตลาดต่างประ ทศ
บรษทฯ ละบรษทยอย มราย ดจากการสงออกสนคา ป็นสวน หญ ละมลูกคาอยู น กือบทุกภูมภาคของ ลก ยก วน นกลุม
ธุรกจผลตอาหารสตว์นำ ทปัจจุบน ป็นการผลต พือจำหนายภาย นประ ทศ ป็น หลก ทำ หบรษทฯ ละบรษทยอย ดรบผลกระทบ
จากมาตรการกดกนทางการคาอยู ป็ นระยะ ทงท ป็นมาตรการทางดานภาษ ละมาตรการท ม ชมาตรการดานภาษ ดยบรษทฯ ละ
บรษทยอย กำหนด ผนกลยุทธ์ พือ ป็น นวทาง นการลดความ สยงดงน:
1. บรษท ละบรษทยอย ประกาศ จตนารมย์ มทำการประมงผดกฎหมาย มซือ นำ ขา สงออก นำผาน จำหนาย ซง
สตว์นำ ผลตภณฑ์สตว์นำ ท ดจากการทำการประมงผดกฎหมาย การ ช รงงานผดกฎหมาย ละการคามนุษย์ ละ ม
นำมาผลต นอุตสาหกรรม ปรรูปสตว์น ำ ละจำหนาย ป็นสนคาอาหารทะ ล ดยจะปฎบต มวาจะ ดยลำพง หรือรวมมือ
กบฝ่ายอืน ตามอำนาจหนาท หถงทสุด ทจะรกษามาตรฐานการประกอบการท ปรง ส ตรวจสอบ ด นทุกขนตอน ละ
หมการทำประมงอยางยงยืน รวมทงจะปฏบตตามกฎหมายท กยวกบการประมง รงงาน ละการคามนุษย์อ ยาง ครงครด
มวา นปี พ.ศ. 2562 กลุมประ ทศ EU ดประกาศยก ลกสถานะ “ บ หลือง” (Yellow card) หประ ทศ ทย ลวกตาม
2. นำระบบการตรวจสอบ ละควบคุม คุ ณภาพ ละความปลอดภยของอาหาร ตลอดจนระบบควบคุม คุ ณภาพตาง ท ป็ น
มาตรฐานสากล ท ดรบการยอมรบ นอุตสาหกรรมอาหารมา ช นกระบวนการผลต พือควบคุม คุณภาพผลตภณฑ์จน ป็นท
ยอมรบจากลูกคา นทุกภูมภาคทว ลก
3. พมสดสวนสนคา นกลุ มสนคา พมมูลคาทมอตรากำ รสูง ละบรษทฯ มศกยภาพ นการ ขงขนดานตนทุ นหรือมความ
ชำนาญ ฉพาะท หนือ กวาประ ทศคู ขง
4. ขยายตลาด พือ หบรษทฯ มการกระจายความ สยงทอาจ กดขนจากตลาด นประ ทศหนง ชมาตรการกดกนทางการคา
หรือประสบปัญหาอยางฉบพลนทน ด
ปัจจยความ สียง นการต่ออายุสญญา ช่าของ รงงาน ห่งที 1
บรษท ชาพืนทกบการทา รือ หงประ ทศ ทย พือ ป็นทตงของ รงงานผลตอาหารทะ ล ช ขง ละถือวา ป็น รงงาน หง รก
ของบรษทท ปิดดำ นนการ น ดือนพฤศจกายน พ.ศ. 2561 บรษทตดสน จยายฐานการผลตจาก รงงาน หงน ปยง รงงานทอยูบน
พืนทของบรษท องทจงหวดสมุทรสาคร พือลดความ สยงทอาจ กดขนจากการทบรษท มสามารถตอสญญา ชา ด ละลดพื นทการ
ชาลง ยงคง ช ป็นสำนกงาน หอง ยนสำหรบ กบสนคา ละ ช ป็นศูนย์กระจายสนคาสำหรบการขายภาย นประ ทศของบรษท ละ
บรษทยอย
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รายการระหวางกน

รายการระหว่างกน
รายการกบบุคคลหรือกิจการที กียวข้องกน
กจการ ละบุคคลทมความสมพนธ์กบบรษทฯ มวาทางตรงหรือทางออม ดยผานกจการอืน หงหนงหรือมากกวาหนง หง
ดยทบุคคลหรือกจการนนมอำนาจควบคุมบรษทฯ หรือถูกควบคุม ดยบรษทฯ หรืออยูภาย ตการควบคุม ดยวกนกบบรษทฯ รวมถง
บรษทฯ ทดำ นนธุรกจการลงทุน บรษทยอย ละบรษทยอย น ครือ ดยวกน ถือ ป็นกจการท กยวของกบบรษทฯ บรษทรวม ละ
บุ คคลท ป็น จาของสวน ด สย นสทธออก สยงของบรษทฯ ซงมอทธพลอยาง ป็ นสาระสำคญ หนื อกจการ ผูบรหารสำคญรวมทง
กรรมการ ละพนกงานของบรษทฯตลอดจนสมาชก นครอบครวท กลชดกบบุคคล หลานน กจการ ละบุคคลทงหมดถือ ป็นบุคคลหรือ
กจการท กยวของกบบรษทฯ
ความสมพนธ์ระหว่างบริษทฯ ละบริษทที กียวข้องกน
ชือบริษท
บรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ด(สุร าษฎร์ธาน) จำกด

ประ ภทธุรกิจ
ปรรูปสตว์นำ ช ขง

ลกษณะความสมพนธ์
ป็นบรษทยอยของบรษท

บรษท อ ชยน อะ ลอนซ์ อน ตอร์ นชน นล จำกด ผลตอาหารทะ ลบรรจุภาชนะผนก อาหาร ป็นบรษทยอยของบรษท
สตว์ ละปลาป่น
บรษท อ ชยน ฟีด จำกด

ผลตอาหารสตว์

ป็นบรษทยอยของบรษท

บรษท หอง ยน อ ชยนซฟู้ด (ศรราชา) จำกด

ปรรูปสตว์นำ ช ขง ละรบจาง ปรรู ปสตว์ ป็นบรษทยอยทถือหุน ดยบรษท อ ชยนฟีด จำกด
นำ ช ขง
(จดทะ บยน ลกกจการตง ต วนท 30 พฤษภาคม
2557 ขณะนอยูระหวางชำระบญช)

บรษท อ ชยน ฟู้ด จำกด

จำหนายสตว์นำ ช ขง นประ ทศ

Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd

นำ ขา ละจดจำหนายสนคาของกลุมบรษท ป็น บรษทยอยทถื อหุน ดยบรษท อ ชยน กรุ๊ ป
นประ ทศจน
ซอร์วส จำกด

บรษท อน ตอร์ พททรนา จำกด

จดจำหนายผลต ภณฑ์ อ าหารส ตว์ ลยง ป็นกจการรวมคาทถือหุน 40% ดยบรษท อ ชยน
ภาย ต บรนด์ “MARIA”
กรุ๊ป ซอร์วส จำกด

Asian Group SCS Europe GmbH

ทำ การตลาดสำ หรบผลตภณฑ์ ข องกลุ ม ทำการตลาดสำหรบผลตภณฑ์ ข องกลุ มบรษท น
บรษท นตางประ ทศ
ตางประ ทศ

ป็นบรษทยอยของบรษท

นการพจารณาความสมพนธ์ ระหวางบุ ค คลหรือกจการท กยวของกนซงอาจมขน ดตองคำนงถงรายละ อยดของความ
สมพนธ์มากกวารูป บบความสมพนธ์ตามกฎหมาย
น ยบายการกำหนดราคา มีดงต่อ ปนี
ราย ดคาขายสนคา
ราย ดคาบรการหอง ยน
ราย ดคา ชา
ราย ดคาบรหารจดการ
ดอก บยรบ
ราย ดอืน
ซือวตถุดบ
ดอก บยจาย
คา ชจายอืน

ตนทุนบวกกำ รสวน พม
ราคาตามสญญา
ราคาตามสญญา
อตราตามทตกลงรวมกน
รอยละ 3.98 – 4.20% ตอปี
ตนทุนบวกกำ รสวน พม ละอตราตามตกลงรวมกน
ตนทุนบวกกำ รสวน พม
รอยละ 3.97 – 4.10% ตอปี
ตนทุนบวกกำ รสวน พม ละอตราตามตกลงรวมกน
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รายการระหวางกน

บรษทฯ ละบรษทยอยมรายการธุรกจทสำคญกบบุคคลหรือกจการท กยวของกน รายการธุรกจดงกลาว ป็น ปตาม งือน ข
ทางการคา ละ กณฑ์ตามทตกลงกนระหวางบรษทฯ ละบรษท หลานน ดยสามารถสรุป ดดงน
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163,748,025.81

5,517,360.40

3,632,749.59

6,857,451.14

5,052,415.57

171,789,988.09

172,433,190.97

. . 2561

. . 2560

6,508,601.28

8,480,442.43

1,149,811.86

1,899,954.35

12,270,473.98

14,966,458.12

19,928,887.12

25,346,854.90

. . 2561

. . 2560

356,357,026.96

572,200,000.00

(41,836,226.35)

(41,836,226.35)
(41,836,226.00)
530,363,774.00
530,363,773.65

314,520,800.61

งน หกูระยะสน กบรษทยอยมกำหนดชำระคืน มือทวงถาม ละ มมหลกประกน ดยมดอก บย นอตรารอยละ 3.98 ถง
รอยละ 4.20 ตอปี (พ.ศ. 2560 : รอยละ 4.20 ถงรอยละ 4.50 ตอปี)
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รายการระหวางกน

. . 2561

. . 2560

2,195,876.42
977,286.02
1,917,733.28

8,823,087.00
7,292.55
406,256.83

5,090,895.72

9,236,636.38

. . 2561

. . 2560

270,881,560.53

12,800,000.00

งนกูระยะสนจากบรษทยอยมกำหนดชำระคืน มือทวงถาม ละ มมหลกประกน ดยมดอก บย นอตรารอยละ 3.97 ถงรอยละ
4.10 ตอปี (พ.ศ. 2560 : รอยละ 4.06 ถงรอยละ 4.35 ตอปี)
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รายงาน พือการพัฒนาอย่างยังยืน
น ยบายภาพรวม
พื อ ห ดมาซงพนธกจ ละความยงยื นของธุรกจ สมดงคำขวญ “WE ARE THE RIGHT CHOICE!” กลุมบรษท อ ชยน
กำหนดกลยุท ธ์ ละน ยบายสำคญ น 4 ดานดงน
1. ผลิต ผลิตภัณฑ์ทมคุณภาพ ละปลอดภัยต่อผ้บริ ภค
นืองจากธุรกจของบรษทอยู นอุตสาหกรรมอาหาร ละ ป็นฐานการผลต พือสงออก ปยงประ ทศตาง ทว ลกบรษทฯ จง ด
ตระหนกถงคุณภาพของผลตภณฑ์อาหารทปลอดภยซงจะมผล ดยตรงตอความ ชือมนของผูบร ภค ละความยงยืนของธุรกจ ดย
บรษทฯ ดนำระบบการตรวจสอบ ละควบคุมคุ ณภาพ ละความปลอดภยดานอาหารท ป็ นมาตรฐานสากลท ดรบการยอมรบ น
อุตสาหกรรมอาหารมา ชการควบคุ มคุณภาพ นทุก ขนตอนกระบวนการผลต (รายละ อยดระบบคุณภาพทผานการรบรองของ
ตละบรษทฯ สามารถตดตาม ดจาก วป ซด์ของบรษทฯ)
นอกจากน บรษทฯ ยง ลือก ชบรรจุภณฑ์ ท ม ชขยะอนตราย สามารถทง ป็นขยะทว ปหรือนำกลบมา ช หม ดอกดวย
2. พัฒนาบุคคลากรทมคุณภาพ มความร้ค วามชำนาญ ละทัศ นคติทดต่องาน
บรษท หอง ยน อ ชยน ซฟู้ด จำกด (มหาชน) ละบรษทยอยตระหนกดวาพนกงาน ป็นปั จจยทสำคญ ละมคุ ณคายง
ตอความสำ รจ ความกาวหนา ละความ จรญ ตบ ตอยางมนคง บรษทฯจงมุงดำ นนการ พือยกระดบขดความสามารถพนกงาน
หมความ ป็ น ลศ พฒนาบุคลากร นดานการจดการวชาการ ละวฒนธรรมการทำงานจดหา ครืองมือ ครือง ช นการปฏบตงานท
ทนสมยอยาง พยงพอ หคาตอบ ทน ละสวสดการการทำงาน นระดบ ทยบ คยง ดกบธุร กจลกษณะ ดยวกน อกทงสราง
บรรยากาศ ละสภาพ วดลอมการทำงานทด ละมความปลอดภยตอชวตสูงสุด พนกงานจงควรปฏบตหนาทดวยความรบผดชอบ
ซือสตย์สุจรต มุงมน ทุม ท ละปฏบตตามกฎระ บยบ ดยถือประ ยชน์ของบรษทฯ ป็นสำคญ ทงน บรษทฯมน ยบายท กยวของ
อยางสำคญดงน
l
น ยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) บรษทฯ หความมนคง นการจางงานสำหรบพนกงานของบรษทฯ ดยคำนงถงความจำ ป็นของตำ หนงงานตาม ผนอตรา
กำลง ดย ปิด อกาส นพนกงานภาย นทมความสามารถ ละ หมาะสมกบตำ หนงงานทตองการกอน ละ หความยุต ธรรม
นการคด ลือ กผูทมพืนฐานความรูมความสามารถ ละทศนคตทดบรรจุ นตำ หนงวางทบรษทฯตองการรบ ขาทำงาน ดย ม
มขอกดกน รือง พศ อายุ ชือชาต ศาสนา ความฝัก ฝ่ทางการ มือง สมาชกสหภาพทางการคา สมาชกสหภาพ รงงาน
2) พฒนาความรูความสามารถของบุ คลากร ดยสนบสนุ น นดานการฝึก อบรมการหมุ น วยนตำ หนงงาน ละดานขอมูล
ตลอดจน หทาง ลือกท หมาะสมตามทกษะความสามารถของพนกงาน พือ หพนกงาน ด ชศกยภาพของตน องอยาง ตมท
อนจะนำ ปสูความ จรญกาวหนาของพนกงาน ละบรษทฯ
3) จายคาตอบ ทน ละสวสดการตาง ท ทยบ คยงกบธุ รกจอุ ตสาหกรรมประ ภท ดยวกนหรือธุรกจอืน นระดบ นวหนาของ
ประ ทศ ดยมการสำรวจ ละ ปรยบ ทยบอยางสมำ สมอ งน ดือนของพนกงานท ตกตางกนขนอยู กบความสำคญของ
ตำ หนงงาน ละความรบผดชอบการขน งน ดื อน นกรณปกตจะวดจากผลงานของพนกงาน ละความ หมาะสมของฐานะ
การ งนของบรษทฯ
4) การทำงานลวง วลา ตละครง จะมการจายคาตอบ ทนตามระ บยบของบรษทฯ ละตอง มนอยกวาอตราทกฎหมายกำหนด
5) มการประ มนผลการปฏบตงานอยางยุต ธรรม พือกอ ห กด รงจู ง จ นการปฏบตงานของพนกงานสูงสุด การขน งน ดือน
ประจำปี จะ ช กณฑ์การประ มนผลงานดงกลาว ป็นบรรทดฐาน ความกาวหนา น งน ดือนของพนกงานยอมขนอยูกบผลงาน
ละความสามารถของพนกงานทจะ ดรบการ ลือนขน
6) มชองทาง นการสือสารสองทศทาง ดย ฉพาะการหารือกบตว ทนของพนกงาน นปั ญหาตาง ทมผล กยวของกบการ
ทำงานของพนกงาน พือจะ ดรบทราบถงทศนะ ละความคด หนของพนกงาน
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7) ปฏบตตามกฎหมาย ละขอบงคบตาง น รืองความปลอดภยอยาง ครงครด ละจะนำมาตรฐานการจดการ กยวกบความ
ปลอดภยทนา ชือถือมาพจารณาบงคบ ชกรณท มมกฎหมาย ละขอบงคบ ชอยู
8) ผูบงคบบญชางานทุก ระดบ มความรบผดชอบทจะจดการดู ล หพนกงานมความปลอดภย นการทำงาน ดยจดสถานท ละ
อุปกรณ์การทำงานทปลอดภย กำหนดวธการทำงานทปลอดภย
9) พยายามป้ องกนอุ บต หตุ การบาด จบ ละความ จบป่ว ย นื องจากงานอาชพ ดวยความรวมมืออยางจรงจงของพนกงาน
ทุกคน รวมทงจะจำกด ละจดการความ สยงตอความปลอดภยอน กดจากการดำ นนงานทางธุรกจ
10) จด หมอุปกรณ์ป้องกนอนตรายตาง ตลอดจน หการศกษาอบรม กพนกงาน หมความรูความ ขา จ นอนทจะทำงานอยาง
ปลอดภย
11) พนกงานทุกคนมหนาททจะตองศกษา รืองความปลอดภย นการทำงาน ปฏบตตามวธการตาง ทกำหนด ว ละ ชอุปกรณ์
ป้ องกนอนตรายทจด ว ตลอดจนการบอกกลาว หผูบงคบบญชา ดทราบถงสภาพการณ์ท มปลอดภยตาง ทตน ดพบ หน
พือดำ นนการ ก ข
12) ผูบงคบบญชาพงปฏบตตน น ป็นท คารพนบถือของพนกงาน ละพนกงาน มพงกระทำการ ด ดอน ป็ นการ ม คารพนบถือ
ผูบงคบบญชา
13) การสนสุดการจางงาน บรษทฯจะจายผลประ ยชน์ทพนกงานพง ดรบตามสทธทระบุ ว นระ บยบของบรษทฯ ตตอง มนอย
กวาสทธทพนกงานจะพง ดรบตามทกำหนด ว ดกฎหมาย
l

1)
2)

3)
4)
5)
6)

l

น ยบายด้านการ คารพกฎหมาย ละหลักสิทธิมนุษ ยชน
บรษทฯ จะปฏบตตอพนกงานทุกคนดวยความ คารพ น กยรต ละศกดศรท ทา ทยมกน ดยมหลกปฏบตดงน
บุค คลากรของบรษทฯตองทำความ ขา จกฎหมายท กยวของกบหนาท ละความรบผดชอบของตน ดยตรงอยางถถวน ละ
ปฏบตตามอยาง ครงครด หากมขอสงสย หขอคำปรกษาจากผูบงคบบญชา
มือบุค ลากรของบรษทฯตอง ปปฏบตงาน นตางประ ทศ บุ ค ลากรควรศกษากฎหมาย ขนบธรรม นยม ประ พณ ละ
วฒนธรรมของประ ทศนน กอนการดำ นนการ ด ดท กยวของกบธุ ร กจของบรษทฯ พื อ ม หขดกบกฎหมาย
ขนบธรรม นยม ประ พณ ละวฒนธรรมของประ ทศนน
สนบสนุน ละ คารพการปกป้องสทธมนุษยชน ดู ลม หธุรกจของบรษท ขา ปมสวน กยวของกบการลวงละ มดสทธมนุษยชน
ชน มสนบสนุนการบงคบ ช รงงาน (Forced Labor) ตอตานการ ช รงงาน ดก (Child Labor)
หความ คารพนบถือ ละปฏบตตอผูมสวน ดสวน สยทุ กฝ่ายดวยความ ป็ นธรรม บนพืนฐานของศกดศรความ ป็นมนุษย์
ม ลือกปฏบต ม บง ยกถนกำ นด ชือชาต พศ อายุ สผว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ ชาตตระกูล
ผูบรหาร ละพนกงานทุกคนตอง มกระทำการ ด ด ท ป็นการละ มดหรือคุกคาม มวาจะ ป็นทางวาจา หรือรางกายตอผู อืน
บนพืนฐานของ ชือชาต พศ ศาสนา อายุ ความพการทางรางกาย ละจต จ
สง สรม หมการ ฝ้าระวงการปฏบตตามขอกำหนดดานสทธมนุษยชนภาย นบรษทฯ ละสง สรม หผูมสวน ดสวน สยทุกฝ่าย
ปฏบตตามหลกการสทธมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

สรุปความก้าวหน้าของการจัดฝึกอบรม นปี พ.ศ. 2561
บรษทกำหนด ผนการพฒนาศกยภาพพนกงาน ดยกำหนด หมการจดฝึกอบรม ทงพนกงานราย ดือน ละพนกงานรายวน
ซง ดรบการอบรมอยางนอย 6 ชว มงตอคน พือสอดคลองกบ ผนพฒนาฝีมือ รงงานของกรมสวสดการ รงงาน ทงท ป็ น
หลกสูตรภาย น ละภายนอกจากการสำรวจความตองการของพนกงาน ดงน
o หลกสูตรภาย น ป็น ผนพฒนาพืนฐานทจำ ป็น ละพนกงานทุกคนจะตอง ดรบการอบรมรวมทงจดอบรมพนกงาน
ท ขามาทำงาน หมทุ กคนกอนการปฏบตงาน ละตอง ดรบการฝึกอบรมซำ พื อทบทวน ละ พือ ช นการปฏบตงาน
ดถูกตองตรงตามมาตราฐานทกำหนด ว

