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สารบัญ
หน้า
สารจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ  
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.   ปัจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
6.   ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
ส่วนที่ 2  การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
8. โครงสร้างการจัดการ
9.   การกำกับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหว่างกัน
ส่วนที่ 3  ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
   
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สารจากคณะกรรมการบริษัท
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในปี 2556 ได้แก่ประเทศสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและประเทศญีป่ นุ่
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ประธานกรรมการบริษัทฯ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนผู้ถือหุ้น
±ª Ø®¢¬ Ø ©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
	
คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ดจํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จํานวน 4 ท่าน ที่เป็น
Ï 2551 ¦×§±ßÏ² ×|v§¦|¥©©§w¢|©¦¤ ²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลายด้านได้แก่ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านกฎหมาย และด้านการบริหารองค์กร โดยมีองค์ประกอบและ
Ø®© § §×§§¢¢v ²¥©¦´v×¥w§§v }§vv§Ø¢y×§y§©´³||§¢§ §¦Ûº¨ v§¦§
คุณสมบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการ
¦v|§w®§´³||§®×§´ Ø±v©y§®±ªØ¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
ตรวจสอบชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย
SWAP ±ßØ ¨´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ Ø¢|×¬¢×´}v¦© §|§²¥¦|¥©©§´v·Ø§¢×§|
1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
}©|}¦| ³µØ}¦ ¦|º ªØ® © §´ × ²¥v¨ ³§v§© §²vÙ y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
2. นางเยาวณี
เครือองอาจนุกูล กรรมการตรวจสอบ
|§²¥²v±ª¹wØ¢®¥ ×§|v¦ ¨´ Øv³||§§§¦¹|¬º¢¦©²¥¦µØ´§y§®vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
3. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
©w¢|²×¥³||§´ Ø¢yØ¢|v¦ ±ßØ
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
กรรมการตรวจสอบ
โดยมีนายภาสกร รอดภัย ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน ทําหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการ
}§vv§¦|¥©©§´Ø§×§|· ¨´ Øv³||§ªv¨µ§vw«º}§vØª¹¹¨| ¢§© ¦©ª¹
ตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
®±ª}§vv§©| (µØ YIELD ±©¹w«º) ³±~§¥³||§®§× §§©µØ YIELD ±©¹w«º}§v±© 6% v§
ประเทศไทย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
¦|¥©©§y|§³Ø§²||§ª¹¦v§©µ¨v§©©yØ§ ¨´ ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
y|§±©¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
ภารกิจสำคัญในปี 2557 ดังนี้
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×§|§v
• การประชุมในรอบปี พ.ศ. 2557ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยแบ่ง
เป็นการประชุมสามัญจำนวน 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 1 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้า
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ในการ
v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×§|¥±±v¬¢ 100 Ø§§ ×|´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
ประชุมแต่ละครั้งได้มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่
© 320 Ø§§ «¹|±ß§}§vy§×¬¢ ×²|w¢|Ø®© §²¥¦v|§v×§
เกี่ยวข้องกับการประชุมแต่ละวาระนอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมประจำปีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการจัดทำงบการเงิน การเปิดเผยข้อมูล
wØ§±}Ø§´ §¥¦²y¥vv§©¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
การควบคุมภายใน และความร่วมมือจากฝ่ายจัดการ
²¥²|´} Ò§Ý¢y´Ï 2551 }×§§µØØª ²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
• สอบทานงบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส
±¢±ª¹ vÙ Øª¢§
สอบทานงบการเงินประจำปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสของปี 2557 โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบุคคลทั่วไป เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้จัด
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
ทำงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ การจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฏหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างเพียงพอและทันเวลาซึ่งผู้สอบบัญชีแจ้งว่าบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน
ถูกต้องครบถ้วน ไม่พบประเด็นสำคัญที่มีผลต่องบการเงินและฝ่ายจัดการได้ให้ความร่วมมือต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีเป็น
อย่างดี
(§¦v©½ ¢¦¦v)
• สอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน
¥§vv§©¦¤
สอบทานการเปิดเผยรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด จากการสอบทานไม่พบรายการผิดปกติที่เป็นสาระสำคัญ
รายการที่เกี่ยวโยงทางการค้าเป็นรายการที่เป็นไปตามปกติทางธุรกิจของบริษัทฯ 
• สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจําปีของสำนักตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญสอบทานรายงานการตรวจสอบภายในในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมี
กระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การรายงาน และการติดตามผล การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ
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เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนินการด้วยความ
พอเพียงเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย อยู่ในระดับที่น่าพอใจ
• พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
ได้สอบทานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากผลการปฏิบัติงานรวมทั้งความรู้และความ
เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นแต่งตั้งนางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 หรือนางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5131 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ซีแอนด์ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปีรวมทั้งเสนออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี
สำหรับปี 2557
• สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในการประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) จากการสอบทานพบว่าบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดี และปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินขึ้นอย่างเหมาะสมตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มี
การเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอและบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างสอดคล้องกับกฎระเบียบว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ระบบตรวจสอบภายใน และ
ระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจ ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินมีความสมบูรณ์ถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผย
อย่างพอเพียง

(นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ส่วนที่ 1
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การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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มีกำลังการผลิตเหลือจึงจะให้บริการแก่ลูกค้าภายนอก
(ข) ลักษณะของลูกค้า
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย   นอกจากกลุ่มอาหารสัตว์น้ำที่จำหน่ายในประเทศเป็นหลักแล้ว บริษัทส่งไป
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1.2 การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
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• พ.ศ. 2553      
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v×§กงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดปีสำหรับการผลิตปีละ 100,000 ตัน 
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ในเดื
2554 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้
±¢±ª¹ vÙ
 อØนมี
ªนาคม
¢§
ประสบปัญหาอุทกภัยทำให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า โรงงาน และเครื่องจักร โดยหลังจากที่บริษัทประกันภัยได้ตรวจสอบและ
¦ พย์¢Ø ส|±¸
±¢±ªษ¹ ัทª
Ó® ่ภ}¨v¦
 ( น§)
ประเมินความเสียหายแล้วได้ตกลงจ่ายค่าความเสียหายสำหรับมูลค่า©
ของทรั
ินของบริ
ซึ่งอยู
ายในวงเงิ
ประกันภัยคุ้มครอง
ทั้งจำนวน
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และได้รับอนุมัติจาก สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
กำหนดเวลาแปดปีสำหรับบริการห้องเย็นความจุประมาณ 12,000 ตันสินค้า(§¦v©½ ¢¦¦v)
¥§vv§©¦¤
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
รวมไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลาแปดปีสำหรับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ปีละ
ประมาณ 12,000 ตัน
1
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• พ.ศ. 2555
บริ ษั ท ห้ อ งเย็ น เอเชี่ ย นซี ฟู้ ด (ศรี ร าชา) จำกั ด เพิ่ ม กำลั ง การผลิ ต ขยายโรงงาน และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากสำนั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตปีละ
84,000 ตัน 
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฏร์ธานี) จำกัด เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดปี สำหรับการผลิตปีละ
16,240 ตัน
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยชื่อ บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด เป็นการประกอบกิจการเพื่อซื้ออาหารทั้งในประเทศ
และนำเข้า เพื่อมาแปรรูปและจำหน่ายภายในประเทศ
• พ.ศ. 2556
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด เพิ่มกำลังการผลิตและได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดปีสำหรับการผลิตปีละ 184,000 ตัน
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 ในการย้ายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่จังหวัดสมุทรสาคร 
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการเพิ่ม
กำลังการผลิตสำหรับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยู่จริง โดยให้แก้ไขเงื่อนไขเฉพาะโครงการข้อ 5.2 ของบัตรส่งเสริมเลขที่
1604(2)/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 จากเดิมเป็นดังนี้ 5.2 ขนาดของกิจการ มีกำลังการผลิต อาหารทะเลบรรจุภาชนะ
ผนึก ปีละประมาณ 61,200 ตัน อาหารสัตว์ ปีละประมาณ 7,140 ตัน ปลาป่น ปีละประมาณ 6,800 ตัน ผลพลอยได้ ได้แก่ 

เศษหรือของเสียจากขบวนการผลิต ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขอเปิดดำเนินการ
• พ.ศ. 2557
บริษัท ชาลต์ คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทย่อย เดิมชื่อ บริษัท อาควา มารีน โปร จำกัด ) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อยที่มิใช่ธุรกิจหลักของบริษัท ให้นางสาวชลธิชา 

อมรรัตนชัยกุล ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการไว้แล้ว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด (บริษัทย่อย) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ได้มีมติเป็น
เอกฉันท์ให้จดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขณะนี้ยังอยู่ใน
ระหว่างดำเนินการชำระบัญชียังไม่แล้วเสร็จ
บริษัท อะโกร โปรดิ๊วส จำกัด (บริษัทย่อย) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จดทะเบียน
เลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนได้รับจดทะเบียนไว้แล้ว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และได้จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี เมื่อวันที่ 29
ธันวาคม 2557
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่กลุ่ม Ready-to-eat และ Ready-to-cook ออก
สู่ตลาด  เป็นการขยายฐานลูกค้า  และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
บริษัท  เอเชี่ยน  อะไลอันซ์   อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เริ่มเปิดไลน์ผลิตใหม่ในกลุ่ม Premium Pet Food โดยเซ็นต์
สัญญารับจ้างผลิตจาก Ainsworth Pet Nutrition, LLC. ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ติดอันดับ Top 35 ในการ
จัดอันดับ Top 35 Global Pet Food Company ประจำปี 2556 (จัดอันดับโดยนิตยสาร Pet Food Industry) และเป็นบริษัทที่มี
อัตราการเติบโตเฉลี่ย 20-25% นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

หน่วย:ล้านบาท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
  

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งโดยส่งออก
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีเครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ TCC, SAKURA และ ASIAN
SEAFOODS ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่แข็ง ได้แก่ ปลาทรายสดที่แล่แบบผีเสื้อ
2. ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้แก่ กุ้งแปรรูปสดแช่แข็ง กุ้งแปรรูปต้มแช่แข็ง และกุ้งปะแป้งแช่แข็ง กุ้งปะแป้งทอด
แช่แข็ง
3. ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแช่แข็ง ได้แก่ ปลาหมึกทั้งตัว ปลาหมึกลอกหนัง และปลาหมึกแล่ ปลาหมึกทอด 

ปลาหมึกย่าง
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
      
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง โดยส่งออก
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีเครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ ASP, TCC ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แบ่งออกเป็น 5 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. ผลิตภัณฑ์ปลาหมึกแช่แข็ง ได้แก่ ปลาหมึกทั้งตัว ปลาหมึกลอกหนัง และปลาหมึกแล่
2.  ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้แก่ กุ้งแปรรูปสดแช่แข็ง และกุ้งแปรรูปต้มแช่แข็ง
3.  ผลิตภัณฑ์หอยแช่แข็ง ได้แก่ เนื้อหอยลายลวกแช่แข็ง และเนื้อหอยแมลงภู่ลวกแช่แข็ง
4.  ผลิตภัณฑ์ทะเลรวม
5.  ผลิตภัณฑ์ปลาไข่  
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์  อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า โดยส่งออก
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเป็นส่วนใหญ่ และมีเครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ OCEANUS ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.  ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องและถุง Pouch
2.  ผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่าแช่แข็ง
3.  ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง และถ้วยพลาสติก
4.  ผลิตภัณฑ์ปลาป่นสำหรับทำอาหารสัตว์
5. ผลิตภัณฑ์ปลาซาดีนกระป๋อง
		

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟดู้ (ศรีราชา) จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์นำ้ แช่แข็ง และการรับจ้างผลิต 

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์น้ำ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ
ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท  คือ  ASIAN FEED
		

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด  จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ

		

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท อะโกร โปรดิ๊วส  จำกัด
บริษัทอะโกร โปรดิ๊วส จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายใน

ประเทศ 
		

ผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท ชาลต์ คอนซัลติ้ง  จำกัด
บริษัทชาลต์ คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อขายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตรโดยส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศ 

  

ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ
บริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ผลิตปลาทูน่าอาจมีข้อจำกัดในการหาวัตถุดิบได้ หากปลาทูน่าที่จับได้ทั่วโลกมีปริมาณลดลง หรือมี
การแย่งกันซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจนทำให้วัตถุดิบมีราคาสูงจนไม่สามารถขายได้
		

การได้รับการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ทั้งนี้ภายได้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ ดังนี้
				
                                                                   บัตรส่งเสริมการลงทุน
                                                                      จำนวน
                      ชื่อบริษัท                               ประเภทโครงการ         โครงการ
- บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  
  

- กิจการห้องเย็น
1
- กิจการผลิตอาหารพร้อม
1
รับประทาน จากสัตว์น้ำ
แช่แข็ง และสัตว์น้ำแช่แข็ง  
- กิจการห้องเย็นหรือ
1
กิจการห้องเย็นและขนส่ง
ห้องเย็น
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   เลขที่บัตรฯ

        วันที่

1887(3)/2548
1651(3)/2549

17 สิงหาคม 2548
26 มกราคม 2548

1982(3)/2554

1 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
				

                                                                   บัตรส่งเสริมการลงทุน
                                                                      จำนวน
                      ชื่อบริษัท                               ประเภทโครงการ         โครงการ
   เลขที่บัตรฯ
        วันที่
- บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 1
หรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2938(5)/2555

14 มกราคม 2556

- บริษัท  เอเชี่ยน  ฟีด จำกัด
  
	
- บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

- ผลิตอาหารสัตว์หรือ
ส่วนผสมอาหารสัตว์

1

1658(2)/2554

14 ธันวาคม 2553

- ผลิตอาหารทะเลบรรจุ
1
ภาชนะผนึก ผลิตอาหารสัตว์ 
และปลาป่น
- ผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 1
อาหารสัตว์ (PETFOOD)
- ผลิตหรือถนอมอาหารหรือ 1
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1604(2)/2549

16 พฤศจิกายน 2548

1920(2)/2554

2 พฤษภาคม 2554

2669(2)/2555

24 กันยายน 2555

- ผลิตสัตว์น้ำแช่แข็ง

1683(5)/2555

22 กันยายน 2555

- บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
			

1

บริษัทและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษ เช่น
1. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมแปดปี นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นๆ

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน
	
ลักษณะของตลาดสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออก 
เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้ผลิตสินค้าชนิดและประเภทเดียวกันกับไทยเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกัน
ตลาดก็ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน (Demand & Supply) และขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศผู้ซื้อซึ่งตลาดส่วนใหญ่ยัง
เป็นของผู้ซื้อ ทั้งประเทศผู้ผลิตต่างๆ ยังมีปริมาณที่ไม่มีแนวโน้มจะลดลง ความต้องการซื้อจำกัดอยู่เพียงไม่กี่ประเทศ ย่อมทำให้
เกิดการแข่งขันในด้านราคา
การจำหน่ายสัตว์น้ำทะเลแช่แข็งภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายผ่านศูนย์การค้า ภัตตาคารสำหรับผู้ซื้อสินค้าใน
ต่างประเทศนั้น ได้แก่ ตัวแทนจำหน่าย (Dealer) ผู้นำเข้า (Importer) ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นตัวกลาง (Broker) และหรือผู้ขายส่ง 

(Wholesaler) ไปพร้อมกัน
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
ข้อได้เปรียบและกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท
• ปลาทราย  
บริษัทมีคนงานที่มีความสามารถ  และความเชี่ยวชาญในการแล่ปลาทราย  ซึ่งถือเป็นเทคนิคเฉพาะ ทำให้คู่แข่งอื่นที่
จะผลิตปลาทรายแข่งกับบริษัทนั้นทำได้ยากลำบาก ประกอบกับบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบได้เกือบทั้งหมดในตลาด โดยบริษัทมี
ผู้จัดหาหรือจำหน่ายวัตถุดิบที่อยู่ตามแหล่งต่างๆ ตามชายทะเลที่มีความสัมพันธ์อันดีมาเป็นเวลานาน ซึ่งผู้จัดหาหรือจำหน่าย
วัตถุดิบส่วนมากมีความพอใจที่จะขายปลาทรายให้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีการรับซื้อในปริมาณที่สม่ำเสมอแน่นอน มีการชำระ
เงินที่รวดเร็วตรงต่อเวลา ทำให้บริษัทสามารถซื้อปลาทรายได้มากกว่าผู้ผลิตรายอื่นจึงถือได้ว่าเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่จะเข้ามาเป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่แข็ง นอกจากแหล่งวัตถุดิบภายในประเทศแล้ว บริษัทยังสร้างเสริมความ
สัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดหา หรือจำหน่ายวัตถุดิบจากต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งสำรองเพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอ
อนึ่งบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรดังกล่าว เพราะบริษัทมีพนักงานที่มีทักษะมีความชำนาญในเรื่องนี้
มากเพียงพอ และสามารถฝึกหัดพนักงานใหม่เพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพนักงานเหล่านี้ล้วนเป็นพนักงานที่ทำงานกับบริษัท
มานาน มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีและมีความผูกพันกับบริษัทอย่างแนบแน่น

ด้วย

• กุ้ง
1. บริษัทมีฐานของลูกค้าที่ยาวนานและสามารถเพิ่มศักยภาพของการจัดจำหน่ายโดยสร้างสินค้าใหม่ควบคู่กันไป

2. บริษัทมีนโยบายผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเน้นงานวิจัยและการนวัตกรรม จึงมี
การลงทุนเพิ่มในส่วนนี้ทุกปี โดยเปรียบเทียบกับยอดขายและผลการดำเนินการ
      
3. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตขึ้น จึงได้มีการนำระบบตรวจสอบ
ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารโดยได้รับการรับรองจาก BRC, ISO, HALAL, IFS, BAF ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน
สากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารอันหมายรวมถึงระบบคุณภาพ “การวิเคราะห์อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤตใน
กระบวนการผลิต” (HACCP) มาใช้ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามสุขลักษณะที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นที่พอใจของลูกค้า
   
4. ทางด้านการตลาด บริษัทมีความตรงต่อเวลาซื่อสัตย์ และการบริการที่ดีต่อลูกค้า ในการส่งมอบสินค้าทำให้ลูกค้า
สามารถซื้อสินค้าจากบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประวัติที่ดีของบริษัท
5. บริษัทมีนโยบายหาลูกค้าประจำเพิ่ม และขายตรงถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านการตลาด  
6. การจัดหาแหล่งวัตถุดิบให้ตรงต่อความต้องการในการผลิต โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งมีการจัดหา
แหล่งวัตถุดิบโดยเชื่อมโยงกับห่วงโซ่ทางธุรกิจอีกด้วย
• ปลาหมึก
1. บริษัทมีผู้จัดหา หรือผู้จำหน่ายวัตถุดิบ (Suppliers) อยู่ในแหล่งต่างๆ ทั้งฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย ทำให้มี
ประสิทธิภาพในการรวบรวมวัตถุดิบได้ทั้ง 2 แหล่ง
2. บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มมูลค่าในสินค้าให้เป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
• สินค้าใหม่
           ได้แก่ สินค้าประเภทสำเร็จรูป และกึ่งสำเร็จรูปเพื่อช่วยรองรับรูปแบบใหม่   และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสินค้าหลัก
และสินค้ารอง ในปัจจุบันบริษัทมุ่งเน้นด้านการวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้มีสินค้าใหม่ออกจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
• นโยบายราคาของบริษัท 
         
นโยบายในการตั้งราคาขึ้นกับสภาวะราคาในตลาดโลก อย่างไรก็ดีราคาขายจะถูกกำหนดโดยกลไกของตลาด   บริษัท
มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงมีราคาที่ค่อนข้างดี นอกจากนี้ในภาวะที่ตลาดอ่อนตัวราคา
สินค้าทั่วไปลดลง ผู้ซื้อมักเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพสูงก่อน ดังนั้นความต้องการสินค้าคุณภาพสูงจึงไม่ลดลงมากนัก 
• ผลของฤดูกาลที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท 
ปัจจุบันประเทศไทยสามารถเลี้ยงกุ้งกุลาดำ และกุ้งขาว จึงทำให้มีวัตถุดิบป้อนโรงงานได้ตลอดปี แต่วัตถุดิบจะมี
ราคาสูงในช่วงต้นปี เพราะผู้เพาะเลี้ยงกุ้งจะไม่เลี้ยงกุ้งในฤดูหนาวเพราะมีโรคระบาดได้ง่าย ในส่วนปลาหมึกนั้นจะขึ้นอยู่กับฤดูกาล
กล่าวคือ ปลาหมึกจะมีปริมาณมากในช่วงฤดูฝน   แต่ถ้ามีมรสุมซึ่งทำให้เรือประมงไม่สามารถออกทะเลได้ ก็อาจทำให้ปริมาณ
ปลาหมึกที่จับได้ลดลง  
     
ส่วนในด้านการจำหน่ายนั้น ปริมาณยอดขายปลาทรายจะขึ้นสูงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคมและเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี เพราะตรงกับช่วงเทศกาลของญี่ปุ่นที่นิยมกินเทมปุระ โดยผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งจะมียอดจำหน่ายสูง
ช่วงตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์มียอดจำหน่ายสูงในช่วงไตรมาสที่ 2-3
• ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่แข็ง บริษัทส่ ง ไปจำหน่ า ยที่ ป ระเทศญี่ ปุ่ นทั้ ง หมด ซึ่ ง มี ลู ก ค้ า จากประเทศญี่ ปุ่ นที่ สั่งซื้อ    
สินค้าจากบริษัทประมาณ 30 ราย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่าที่ติดต่อกันมานาน ซึ่งลูกค้าดังกล่าวมีความเชื่อถือในคุณภาพที่ได้
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ในส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง บริษัทส่งไปจำหน่ายที่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและจำหน่ายใน
ประเทศ 
ในส่วนผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า บริษัทส่งไปจำหน่ายที่เอเชีย สหภาพยุโรป อเมริกาเหนือ แอฟริกา ออสเตรเลีย
แอฟริกาไต้ และยุโรป 
• การจำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย
		 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย ส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 68.96 ของมูลค่าการ
จำหน่ายทั้งหมด และอีกประมาณร้อยละ 31.04 เป็นการจำหน่ายภายในประเทศ ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้น ตลาดที่สำคัญ
คือ ประเทศ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และยุโรป
   
บริษัทจะจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า หรือจำหน่ายผ่านผู้นำเข้า โดยสามารถแบ่งลักษณะของลูกค้าได้เป็น 4
ประเภท ดังนี้
1. ผู้ค้าส่ง (Wholesaler) เป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ที่นำเข้าเอง เพื่อจำหน่ายให้แก่ร้านค้าปลีก และภัตตาคาร
2. ผู้นำเข้า (Importer) ผู้นำเข้าจะจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าส่ง (Wholesaler Chain) และภัตตาคาร
3. โรงงานแปรรูป (Re-processor) ผู้ซื้อสินค้าไปทำการผลิตอีกทอดหนึ่ง หรือนำไปบรรจุหีบห่อใหม่ และจำหน่ายให้
ผู้ค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ภัตตาคาร ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ คือ ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่แข็ง
4. เครือข่ายร้านอาหาร (Restaurant Chain) ผู้ซื้อจะซื้อโดยตรงเพื่อป้อน ให้กับร้านอาหารของตัวเอง
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• โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบไป จนถึง
การจำหน่ายสินค้าซึ่งจากปัจจัยแห่งความสำเร็จที่บริษัทมีอยู่ประกอบกับข้อได้เปรียบ และกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัทที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้น รวมกับการที่บริษัทมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดหา ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ และลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นความสัมพันธ์ที่มีมานาน
นับ 10 ปี  ทำให้บริษัทมีโอกาสและช่องทางที่ดีในการดำเนินธุรกิจ 
ในธุรกิจผลิตสินค้าอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อการส่งออกของบริษัทได้มีการส่งเสริมการและพัฒนาสายพันธ์กุ้งกุลาดำ
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยการส่งเสริมในนโยบายด้านราคากับเกษตรกรโดยตรง
สำหรับอุปสรรคอื่น ๆ  ได้เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”
• สภาพการแข่งขัน
การแข่งขันในตลาดโลก
               คู่แข่งที่สำคัญของไทยในปัจจุบันนี้มีหลายประเทศ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม และเอกวาดอร์
ซึ่งประเทศเหล่านี้มีข้อได้เปรียบในด้านพื้นที่จับสัตว์น้ำทะเลและเนื้อที่ในการใช้เพาะเลี้ยงกุ้งที่มากกว่า อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ได้
เปรียบในด้านของเทคนิคการเลี้ยง การป้องกันโรค ซึ่งทำให้ผลผลิตสูงกว่าเดิม อีกทั้งสาธารณูปโภคพื้นฐานและการขนส่งที่ดีกว่าใน
การนำวัตถุดิบไปยังโรงงานผลิตประกอบกับแรงงานที่มีความชำนาญงานมากกว่า ทำให้ผลิตภัณฑ์ของไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ดังนั้นจึงทำให้ประเทศไทยยังสามารถแข่งขันอยู่ในตลาดโลกได้
		

แนวโน้มการเจริญเติบโตและการพัฒนาของอุตสาหกรรม
เนื่องจากอุปทาน (Supply) ของอาหารทะเลแช่เยือกแข็งถูกกำหนดราคาโดยผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ทำให้ราคาสินค้า
ดังกล่าวไม่สามารถเพิ่มสูงขึ้นตามต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการที่แต่ละประเทศประกาศข้อกำหนดสารตกค้างในอาหารที่เข้มงวดขึ้นทุกปี ส่งผลให้ธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็งนี้มีความ
ยากลำบากในการทำกำไรเพิ่มขึ้น 
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.3.1 การจัดหาวัตถุดิบ
			 ก. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ
บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีการพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายรายหนึ่งรายใดเกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่า
การซื้อวัตถุดิบ ยกเว้นการนำเข้าปลาทูน่าของบริษัทย่อยที่ต้องพึ่งพาผู้จับปลารายใหญ่ซึ่งมีกองเรือจับปลาอยู่ทั่วมหาสมุทร วัตถุดิบ
ของบริษัท คือ กุ้งขาว กุ้งกุลาดำ ปลาทรายและปลาหมึก จากข้อมูลการสั่งซื้อวัตถุดิบ บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบรวมทุก
ประเภทจากแหล่งในประเทศประมาณร้อยละ 90 ของมูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบประมาณ 190 ราย
รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลวัตถุดิบ มีดังนี้
				 - กุ้งขาวและกุ้งกุลาดำ   บริษัทและบริษัทย่อยรับซื้อวัตถุดิบกุ้ง จากการเพาะเลี้ยงของเกษตรกรผู้ทำฟาร์มกุ้ง
ตามชายฝั่งทะเลทั่วประเทศทั้งหมด แหล่งวัตถุดิบที่สำคัญ คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จันทบุรี ตราด สตูล เป็นต้น
การสั่งซื้อวัตถุดิบจากแหล่งข้างต้น บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบหลายลักษณะ คือ สั่งซื้อจากแพปลา และรับซื้อจาก
บ่อโดยผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมทั้งการรับซื้อจากบ่อโดยตรง
		
- ปลาทราย บริษัทซื้อวัตถุดิบปลาทรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบปลาทรายจาก
ภายในประเทศ มีการสั่งซื้อวัตถุดิบแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การสั่งซื้อจากแพปลา และรับซื้อจากพ่อค้าท้องถิ่นโดยมีแหล่งวัตถุดิบที่
สำคัญ คือ จังหวัดระนอง สงขลา ตรัง สตูล เป็นต้น ส่วนการสั่งซื้อปลาทรายจากต่างประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม จีน ปากีสถาน
เป็นต้น
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				 - ปลาหมึก   บริษัทและบริษัทย่อย ซื้อวัตถุดิบปลาหมึกจากแหล่งธรรมชาติในประเทศทั้งหมด แหล่งวัตถุดิบที่
สำคัญ คือชายทะเลฝั่งอ่าวไทย และทะเลอันดามัน
  
อนึ่งการซื้อวัตถุดิบจากพ่อค้าท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทจะมีความคล่องตัวมากกว่าในด้านข้อมูล
ข่าวสาร จึงทำให้สามารถจัดซื้อวัตถุดิบได้ตรงตามความต้องการของฝ่ายผลิต อย่างไรก็ตามบริษัทจำเป็นต้องซื้อจากแพปลาด้วย เพื่อ
ให้ได้ปริมาณมากพอ และสามารถครอบคลุมแหล่งวัตถุดิบได้ทั่วประเทศ
					 - ปลาทูน่า  บริษัทย่อยมีการนำเข้าปลาทูน่าจากผู้จับปลารายใหญ่  ซึ่งมีกองเรือจับปลาอยู่ทั่วมหาสมุทร แต่ด้วย
ความสัมพันธ์ของผู้บริหารกับผู้จับปลารายใหญ่ทำให้บริษัทย่อยสามารถนำเข้าปลาทูน่าได้เพียงพอต่อการผลิต
ข. ปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ
เปิดเผยไว้แล้วในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม”  
2.4 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  

ก. ระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัทและบริษัทย่อยทุกโรงงาน ได้ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานบ่อบำบัดน้ำเสียแล้วว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวง
อุตสาหกรรมกำหนด
ข. ผลกระทบของกระบวนการผลิต และวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม    
- ไม่มี –
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3.2 ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 

ปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการส่งออกสินค้าร้อยละ 73.59 ทำให้รายได้ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็นรายได้ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และส่วนที่เหลือในรูปสกุลเงินเยน ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ จึงสามารถนำรายได้ส่วนที่เป็นเงินสกุล
เดียวกันไปชำระค่าวัตถุดิบดังกล่าวได้ และบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และในภาวะที่ค่าเงินบาทในประเทศไทย มีความผันผวนอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับค่าของเงินในภูมิภาคอาเซียนมีผลทำให้
1
บริษัทจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด
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3.3 ปัจจัยความเสี่ยงในการกีดกันทางการค้าในตลาดต่างประเทศ  
ผลของการเปิดเสรีทางการค้าในตลาดการค้าโลก ทำให้เกิดการแข่งขันการส่งออกอย่างรุนแรง มีการนำมาตรการทาง
ภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้กีดกันทางการค้าในบางประเทศ  เช่น
- การที่ตลาด EU และตลาดส่งออกหลายประเทศ กำหนดมาตรการคุมเข้มการตรวจเชื้อโรค และสารตกค้างในสินค้า
จำพวกสัตว์น้ำ รวมถึงมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อควบคุมการส่งออก
- การที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาดจากผู้ส่งออกประเทศไทย ทำให้ต้นทุนส่งออกกุ้งไปสหรัฐอเมริกา
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามอัตราภาษีป้องกันการทุ่มตลาดของไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด
บริ ษั ท ได้ น ำระบบการตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ของอาหาร (BRITISH RETAIL
CONSORTIUM STANDARD : BRC), ระบบมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 17025, GMP,
HACCP, IFS, BAP และมาตรฐาน HALAL ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใช้ใน
กระบวนการผลิต  เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับจากประเทศผู้นำเข้าแล้ว  
ส่วนแนวทางแก้ไข การเรียกเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาด (The Antidumping Duty) นั้น บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาเพื่อ
เตรียมข้อมูลในการทบทวนอัตราภาษีป้องกันการทุ่มตลาดแล้ว เพื่อควบคุมไม่ให้อัตราภาษีการทุ่มตลาดดังกล่าวสูงเกินกว่าในปัจจุบัน
3.4 ปัจจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสัญญาเช่าของโรงงานแห่งที่ 1
บริษัทเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและถือว่าเป็นโรงงานแห่ง
แรกของบริษัทที่เปิดดำเนินการ ปัจจุบันโรงงานแห่งนี้ใช้สำหรับการผลิตปลาทรายแช่แข็งเป็นหลัก อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันการท่าเรือได้
อนุมัติการต่อสัญญาเช่ากับบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3.5 ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านการเงิน
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 850ล้านบาท และมียอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 850ล้านบาท ซึ่งจะ
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี จำนวน130.00 ล้านบาท โดยมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 2.5 และมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ำกว่า 0.9 เท่า
ในปี 2557 และไม่ต่ำกว่า 1.0 เท่า ในปี 2558 จนครบระยะเวลาเงินกู้  หากไม่สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวได้ จะมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท และผู้ให้กู้อาจเรียกเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลาได้   นอกจากนี้   ในกรณีที่   อัตราส่วน
ความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) น้อยกว่า 1.2 เท่า  บริษัท  จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผล  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้
ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนสภาพคล่องได้ตามเงื่อนไข   
แต่ไม่สามารถดำรงอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ให้มากกว่า 1.2 เท่าได้   ส่งผลให้บริษัท  ไม่สามารถจ่ายเงินปันผล  หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพย์ของบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
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4.4 การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการกู้เงินยืม         
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			 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ตามงบการเงินรวม บริ¥§vv§©
ษัทและบริษัทย่อยที่ดิน¦พร้
¤ อมสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์โดยส่วนใหญ่เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อระยะยาวที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์
4.5 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทจะลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท เพื่อกระจายกำลังการผลิตของบริษัท   หรือสนับสนุนการ
ผลิตของบริษัท หรือเป็นบริษัทย่อยที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดีโดยบริษัทจะมีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าวเพื่อให้นโยบายของบริษัทย่อยดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
1
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§¤ Ö z¯¶¯ ¯}¨·~¨Ñ¬ {¦t¤ (¥})

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริ
ฟู้ดจำกั
(มหาชน)
±ªษัท ห้Øอ®งเย็
¢¬ นØ เอเชี
©¦ ่ยนซี
¢Ø |±¸
±¢±ªด¹ ª
Ó® }¨v¦ฟ้องร้(อง§)
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ฟ้องร้องลูกค้ารายหนึ่งที่ศาลแขวงสหรัฐ สำหรับแขวงแคลิฟอร์เนีย กลาง
¦×§่ย±ßวกับÏสิ²นบนและการละเมิ
×|v§¦|¥©
§w¢|©
¦ษ¤ัทได้
²¥©
¦´±y¬
¢±¢±ª¹ ทvÙ
Ø± ปª¹ระนอมกั
Ïª¹×§§บ
ฝ่ายตะวันÏตก2551
ในข้อหาเกี
ดที่เกี©่ยวข้
องโดยบริ
มีการเจรจาต่
อรองและได้
ำสัญญาประนี
§ §×
§¢¢v
´v×ซึ¥w§
¢y×§y§©
´³||§¢§
Ûº¨ v§¦
ลูØก®ค้© ารายดั
งกล่า§วในเดื
อนมิ²¥©
ถุนายน¦2554
่งลูกค้าได้ชำระเงิน§v
ให้บ}§vv§Ø
ริษัทแล้วจำนวน
1 ล้านเหรี
ยญสหรัฐ §¦
และจะชำระคื
นให้อ§ีก
¦v|§w®
×§´ Ø±v©y§®
±ªต่อØปี¢|
}§vv§¨¦
§¬
§×
| Ø§²
จำนวน
4 ล้§´³||§®
านเหรียญสหรัฐบวกดอกเบี
้ย 3.5%
โดยผ่²¥w§
อนชำระ 48 งวด
ๆ 89,424
เหรีº¢ย±|©
ญสหรั
ฐ เริ§|¥±×
่มผ่อนงวดแรกในเดื
อน
SWAP
±ß

Ø

¨´
Ø

©

¦

¤²¥©

¦

´±y¬
¢
Ø
¢
|×

¬
¢
×

´}v¦

©
§|§²¥¦


|
¥©

©

§´
v
·Ø
§
¢×
§|
สิงหาคม 2554 ปัจจุบันลูกค้าได้ทยอยผ่อนชำระจนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2558
}©|}¦| ³µØ
Ø® น©เอเชี
§่ยนซี
´ ฟ×ู้ด ²¥v¨
³§v§©
§²vÙ
y¬¢ }¦´ษัทØ คนหนึ
ª ® Ûv่ง§|´v§¨|§×
 ¥§
บริษ}ัท¦ ¦ห้|º อªงเย็
จำกัด (มหาชน)
ฟ้องร้องอดี
ตผู้บริห ารของบริ
ที่ศาลแรงงานกลางv¦(ศาลจั
งหวัด
|§²¥²v±ª¹wØ¢®¥ ×§|v¦ ¨´ Øv³||§§§¦¹|¬º¢¦©²¥¦µØ´§y§®vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
สมุทรสาคร) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ในข้อหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืนและละเมิดไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงานและข้อบังคับ
©w¢|²×¥³||§´ Ø¢yØ¢|v¦ ±ßØ
เกี่ยวกับการทำงาน โดยเรียกรับค่านายหน้าจากลูกค้า ศาลแรงงานมีคำพิพากษาในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ให้อดีตผู้บริหารคน
ดังกล่าวชดใช้
ค่าเสียหายให้
บริ|ษ¥©
ัทรวม20
ล้านบาท
อมด้¨´
วยดอกเบี
้ยในอัตราร้
อยละ 7. 5º}§vØ
ต่อปี นับแต่
ฟ้อง¢§©
นอกจากนี
}§vv§¦
 
©  §´Ø
§ ×พร้
§ |·
Ø  v ³||§ª
 v¨µ§vw«
ª¹ ว¹¨ัน|
¦   ้ท©างª¹
อั®ยการจั
งหวัดสมุทรสาครได้
ดำเนิYIELD
นคดีอาญากั
้บริหารคนดังกล่าว§×โดยบริ
ษัทเป็นโจทก์
ร่วม เมื่อ±©
วัน¹ทีw«่ º15
ตุลาคม6%2556
±ª}§vv§©
| (µØ
±©¹บw«อดี
º)ตผู³±~§¥³||§®
§§©
µØ YIELD
}§v±©
v§
ศาลจั
งหวั
ดสมุทรสาคร
อ่านคำพิพากษาศาลอุ
ทธรณ์
าค 7v§©
โดยพิพµ¨v§©
ากษายืนให้จำคุ©กผูyØ้บ§ริห¨´
ารคนดั
าวจำนวน
ปี ซึ่งปัØ¢จ|
จุบันคดี§
¦
|¥©
©§y|§³Ø
§²||§ª
¹¦ภ
ØµØงกล่
©
§vw«º2³µ×
ความอยู
ศาลฏีº|กv§¦
า และบริ
ยื่นคำแก้
ีกา เมื่อวันที่ 14
าคมÛ2557
y|§±©่ในชั
¹ ้น¦
ษ|ัทyได้
§©
yØฏ§´³||§©
¢§มีน§¦
º¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×§|§v

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ถูกฟ้องร้อง
¢v}§vª
v§©
§y×บริ
§±|©ษัท§×
¥¦เ|นชั²¥±¸
Ø´Ï 2551
¦¤ª
ในเดื
อนมีนº าคม
2554
เอเชี§|¥±¢×
่ยน อะไลอัน§ซ์|¥¦
อินเตอร์
่นแนล จำกั§§v§Û
ด ซึ่งเป็นบริษัทยิน¨´
ยอมของบริ
ษัทได้ร©ับคำร้
อง
v¨µ}§v¢¦ด§²v±ª
§|¥±±v¬
 100จากศาลทรั
Ø§§พ×ย์ส|´
¦¤²¥©า¦ระหว่
´±y¬
¢ª¥v¢v§
และหมายนั
ไต่สานคำร้¹อ±|©
งในวั§×
นที่ 11
กรกฎาคม¢2554
ินทางปัØญ©ญาและการค้
างประเทศในคดี
เกี่ยวกับv¨µ
การ
ผิด©สัญ
320
Ø
§
§
«
¹
|
±ß

§}§vy§×

¬
¢
×

²|w¢|Ø
®

©
§²¥¦
v
|§
v
×
§

ญาซื้อขายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง โดยลูกค้าได้ยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการและได้มีคำพิพากษาให้ชำระเงินจำนวน 1.21
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 38.16 ล้านบาท) พร้อมค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งบริษัทย่อยได้ดำเนินการคัดค้าน คู่ความไม่สามารถตกลง
wØ§±}Ø§´ §¥¦²y¥vv§©¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
กันได้ในระบบไกล่เกลี่ย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระค่าเสียหายจำนวน
²¥²|´} Ò§Ý¢y´Ï 2551 }×§§µØØª ²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
1,206,765เหรียญสหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ค่าธรรมเนียมศาลอนุญาโตตุลาการ 28,853.75ยูโร และ
±¢±ª¹ vÙ Øª¢§
ค่าทนายความ 800,000บาท โดยบริษัทย่อยได้ดำเนินการอุทธรณ์และยังไม่ได้บันทึกประมาณการหนี้สินจากคดี เนื่องจาก
ทนายความมีความเห็นว่าโอกาสชนะคดีสูงตามแนวคำพิพากษาในอดีต©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)

(§¦v©½ ¢¦¦v)
¥§vv§©¦¤

1
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§
¯ ¯}¨่ย·น~¨
{¦t¤ด (มหาชน)
(¥})
บริษ¤ัท Öห้อz¯¶
งเย็นเอเชี
ซีฟÑ¬ู้ด จำกั

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่สำคัญอื่น
ข้±ªอมูลบริØษ®ัท¢¬ ย่อØ ย©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
บริษัท ห้อÏงเย็2551
นเอเชี¦่ยน×ซี§±ß
ฟู้ดÏจำกั
(มหาชน)
² ด×|v§¦
|¥©©§w¢|©¦¤ ²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
ประกอบธุ
ร
กิ
จ
:  
แปรรู
ป
สั
ต
น้ำแช่แข็งเพื่อการส่
งออก}§vv§Ø¢y×§y§©´³||§¢§ §¦Ûº¨ v§¦§
Ø®© § §×§§¢¢v ²¥©¦´v×ว์¥w§
§v
วั¦
นทีv่ก|§w®
่อตั้งบริ
ษัทฯ
กันยายน
§´³||§®
×§´:  Ø±27
v©y§®
±ª2525
Ø¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
±ßØยกชำระแล้
¨´ Ø©ว¦¤²¥©
¦´±y¬
¢ Ø(มู
¢|×
© §|§²¥¦|¥©©§´v·Ø§¢×§|
ทุSWAP
นที่ออกและเรี
:   361.82
ล้านบาท
ลค่า¬
หุ้น¢ละ×´}v¦
1 บาท)
}©
|
}¦
|
³µØ
}

¦
¦
|
º
ª

Ø

®
©
§

´
×
²¥v¨
³§v§©
§²vÙ
เลขทะเบียนบริษัทฯ
:   0107536001061 (เดิมเลขที่ บมจ.180) y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
¹wØ¢®¥ ×:  §|v¦http://www.asianseafoods.co.th
 ¨´ Øv³||§§§¦¹|¬º¢¦©²¥¦µØ´§y§®vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
เว็|§²¥²v±ª
บไซต์
©w¢|²×
¥³||§´ Ø¢yØ
¢|v¦่ 742
±ßØซอยกล้
 วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย         
โรงงานแห่
งแรก
:  เลขที
   
กรุงเทพฯ 10110
}§vv§¦


|
¥©
 ©พท์§´Ø
× § |· ¨´(02)
Ø  v ³||§ª
 v¨µ§vw«
º  }§vØ    ª¹ ¹¨ | ¢§© ¦   © ª¹
   
โทรศั
(02) §249-7113,
249-5255,
(02) 249-9324
®±ª}§vv§©| (µØ YIELD ±©¹w«º) ³±~§¥³||§®§× §§©µØ YIELD ±©¹w«º}§v±© 6% v§
   
โทรสาร (02) 249-5256, (02) 249-3605, (02) 249-3675
¦|¥©©§y|§³Ø§²||§ª¹¦v§©µ¨v§©©yØ§ ¨´ ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
โรงงานแห่
งที่ 2 และสำนักงานใหญ่
y|§±©¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×:  §|§v
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
พท์ (034)
822204-7,
¢v}§vªº v§© §y×§โทรศั
±|©§×
§|¥±¢×
§|¥¦(034)
¥¦| 822700-6
²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
   
(034)¢822407,
822706
v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×โทรสาร
§|¥±±v¬
 100 Ø(034)
§§822698-9,
×|´ Ø©(034)
¦¤²¥©
¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
© 320 Ø§§ «¹|±ß§}§vy§×¬¢ ×²|w¢|Ø®© §²¥¦v|§v×§

บริษัทย่อยแห่งที่ 1	
§±}Ø
§´ ่ย§¥¦
บริษัท ห้อwØงเย็
นเอเชี
นซีฟู้ด²y¥vv§©
(สุราษฎร์ธานี) จำกัด¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
²¥²|´}รกิÒจ§Ý¢y´Ï :  2551
²¥w¢w¢y
ประกอบธุ
แปรรูป}×
สัต§ว์§µØ
น้ำแช่แข็Øงª
เพื่อการส่
งออก ×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
วั±¢±ª
นที่ก¹่อตั้งvÙ
บริษัทØฯª¢§ :   18 สิงหาคม 2536 
ทุนจดทะเบียน
:   100 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
สำนักงานใหญ่
:   เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
   
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9,
(034)
(§¦
v©½ 822706
¢¦¦v)
โรงงาน
:   เลขที่ 57 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุ¥§vv§©
นพิน จังหวัดสุราษฎร์ธ¦านี¤ 84130
   
โทรศัพท์ (077) 276888   
   
โทรสาร (077) 276811, (077) 276822, (077) 276833
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยแห่งที่ 2	
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:   แปรรูปสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ปลาทูน่าแช่แข็ง และ
   
ผลิตภัณฑ์พลอยได้ อาทิ อาหารสัตว์บรรจุกระป๋องและปลาป่น
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:   15 มีนาคม 2548 
ทุนจดทะเบียน
:   1,200 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ่
:   เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
  
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
โรงงาน
:   เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  
โทรศัพท์ (034) 845566-8 , (034) 845575-91
  
โทรสาร (034) 845547, (034) 845593
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
บริษัทย่อยแห่งที่ 3	
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:   โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:   19 สิงหาคม 2531 
ทุนจดทะเบียน
:  500 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
สำนักงานใหญ่
:   เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
   
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
โรงงาน
:   เลขที่ 239 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม. 180-181 ตำบลท่ายาง  อำเภอท่ายาง 
   
จังหวัดเพชรบุรี 76130
   
โทรศัพท์ (032) 437922-4
   
โทรสาร (032) 437134-5
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 100%
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยแห่งที่ 4	
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:   แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:   2 กุมภาพันธ์ 2532 
ทุนจดทะเบียน
:   300 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
สำนักงานใหญ่
:   เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
   
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
โรงงาน
:   เลขที่ 211 หมู่ที่ 10  ซอยสุขาภิบาล 8  ถนนสุขุมวิท ตำบลบึง อำเภอศรีราชา 
   
จังหวัดชลบุรี 20230
   
โทรศัพท์ (038) 760303-5
   
โทรสาร (038) 340192
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ถือหุ้น 100%
บริษัทย่อยแห่งที่ 5	
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:  แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพื่อจำหน่ายในประเทศ
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:  12 กันยายน 2555 
ทุนจดทะเบียน
:  1 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ่
:  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง 
   
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822204-7,  (034) 822700-6
   
โทรสาร (034) 822407,  (034) 822698-9,  (034) 822706
โรงงาน
:  เลขที่ 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110
   
โทรศัพท์ (02) 249-7113,  (02) 249-5255,  (02) 249-9324
   
โทรสาร (02) 249-5256,  (02) 249-3605,  (02) 249-3675
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 99.98%
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยแห่งที่ 6	
บริษัท อะโกร โปรดิ๊วส จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:  ตัวแทนจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:  24 มกราคม 2556 
ทุนจดทะเบียน
:  1 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ่
:  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822700-6   
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ถือหุ้น 100%
บริษัทย่อยแห่งที่ 7	
บริษัท ชาลต์ คอนซัลติ้ง จำกัด
ประกอบธุรกิจ
:  ซื้อขายเคมีภัณฑ์เพื่อการเกษตร
วันที่ก่อตั้งบริษัทฯ
:  24 มกราคม 2556 
ทุนจดทะเบียน
:  1 ล้านบาท (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ่
:  เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
   
โทรศัพท์ (034) 822700-6   
สัดส่วนการถือหุ้น
:   บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด ถือหุ้น 100%
บุคคลอ้างอิง 
(1) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 4, 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 229-2800 โทรสาร (02) 359-1259
(2) ผู้สอบบัญชี
     บริษัท  ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด  จำกัด (มหาชน)
    1. นางสาวจินตนา  มหาวนิช  สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4687
2. นางจินตนา  เตชะมนตรีกุล  สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
         ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  5131
บริษัทย่อย 7 บริษัท
นางสาวอารยา  มหาวนิช  สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
    ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4995
    สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ
    เลขที่ 2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10110
   โทร. (02) 678-0750-4  โทรสาร (02) 678-0661
   E-mail: cna@cnaaudit.com
araya@cnaaudit.com
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1
หลักทรัพย์ของบริษัท
±ª Ø®¢¬ Ø ©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว 361,820,468 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
361,820,468
หุ้น มู¦ลค่×§า±ß
หุ้นละ
Ï 2551
Ï²1 ×|บาท   
v§¦|¥©©§w¢|©¦¤ ²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
Ø®© § §×§§¢¢v ²¥©¦´v×¥w§§v }§vv§Ø¢y×§y§©´³||§¢§ §¦Ûº¨ v§¦§
7.2
ผู้ถือหุ้น§´³||§®×§´ Ø±v©y§®±ªØ¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
¦v|§w®
SWAP ±ßØ ¨´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ Ø¢|×¬¢×´}v¦© §|§²¥¦|¥©©§´v·Ø§¢×§|
                     
                                       ณ
วันที่  y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
}©|}¦| ³µØ}¦ ¦|º ªØ® © §
´ × ²¥v¨ ³§v§© §²vÙ
        ชื
หุ้น ×§|v¦ ¨´ Øv³||§§§¦
            27¹|ธั¬นº¢วาคม  2557
                  หมายเหตุ
|§²¥²v±ª
¹wØ่อ¢ผู®้ถือ¥
¦©²¥¦µØ´§y§®
vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
©w¢|²×
¥³||§´ Ø¢yØ¢|v¦ ±ßØ
                                                          จำนวนหุ
้น
       %	

1. นายสมศั
กดิ์ อมรรั
ตนชัยกุ©ล§´Ø§          164,512,314
45.47 º}§vØกลุ
ตนชั¦ยกุล©ª¹
}§vv§¦
 | ¥©
× § |· ¨´ Ø  v ³||§ª  v¨µ§vw«
 ่มตระกู
ª¹ ¹¨ล|อมรรั
¢§©
®±ª
(µØตนชั
YIELD
) ³±~§¥³||§®§× §§©
µØ YIELD
¹w«ºลอมรรั
}§v±©ตนชั6%
2.}§vv§©
นายสมชาย|อมรรั
ยกุล ±©¹w«º            47,610,000
13.16
กลุ่ม±©
ตระกู
ยกุล v§
¦3.
|¥©
v§©µ¨v§©©yØ§3.87
¨´ ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
นายวิญ©ญู§y|§³Ø
พิชญ์พงศา§²||§ª¹¦            14,000,000
y|§±©
¹ ¦พº|ัฒ
v§¦
¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§
4. นายพงศ์
น์ วนิ
ชจั|กyร์
วงศ์§©yØ§´³||§©
            13,720,000
3.79 §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
§vw«5.º ²¥¢w§±©
น.ส.นลินรัตน์ ¹วนิw«ºช¢×
จักร์§ว|§v
งศ์
            13,720,000
3.79
6. น.ส.พรชนก ตันติเฉลิมสิน
            13,324,584
3.68
¢v}§vª
º
v§©
§y×
§
±|©

§×
§
|¥±¢×
§
|¥¦

¥¦
|
²¥±¸

§§v§Û
¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
7. นายชาญ
อมเรศ
            12,995,010
3.59
v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×§|¥±±v¬¢ 100 Ø§§ ×|´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
8. นางจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล
            12,975,500
3.59
กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล
© 320 Ø§§ «¹|±ß§}§vy§×¬¢ ×²|w¢|Ø®© §²¥¦v|§v×§
9. นายเอนก
พิเชฐพงศา
              7,000,000
1.94
10. นางพั
ชฐพงศา
              7,000,000
1.94v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
wØ§±}Øท§ยา       พิ
´ §¥¦เ²y¥vv§©
¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§
11. บริÒษ§ัทÝไทยเอ็
นวีดีอาร์ จำกั
ด }×§§µØØª
       6,564,724
²¥²|´}
¢y´Ï
2551
²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ 1.81
Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
12.
นายเกี
ย
รติ
     
ศรี
จ
อมขวั
ญ
              5,030,860
1.39
±¢±ª¹ vÙ Øª¢§
13. นายสมเกียรติ ลิมทรง
              3,304,400
0.91
14. นายสุรินทร์ บรรยงพงศ์เลิศ
        3,299,100
0.91¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª
15. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
            36,763,976
10.16
จำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)
          361,820,468
   100.00
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น (บาท)
             1
(§¦v©½ ¢¦¦v)
		
¤
หมายเหตุ    -  กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 225.10 ล้¥§vv§©
านหุ้น คิดเป็นร้อยละ¦62.21
-  ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 99.95 และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ร้อยละ 0.05
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ในระหว่างปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
			 บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   มีนโยบายงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี
2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากผลการดำเนินงานประจำปีขาดทุน และบริษัทต้องสำรองเงินไว้เพื่อการลงทุนในอนาคต โดยคำนึงถึง
การที่บริษัทจะต้องรักษาสัดส่วนทางการเงินและการดำรงสภาพคล่องให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
การณ์ทางเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ทางการเงิน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความพร้อมและความอยู่รอดในการแข่งขัน
การส่งออก ทั้งนี้เพื่อยังประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทเป็นส่วนรวมอีกด้วย
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8. โครงสร้างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษัท
±ª Ø®¢¬ Ø ©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
8.1.1 รายชื่อของคณะกรรมการแต่ละชุด
		 Ï 2551
1. นายสมศั
ตนชัยกุล|¥©©ประธานกรรมการบริ
ษัท ¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
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3. นายสมศักดิ×§์ ´ Ø±สถิ
ธำมรงค์±ªØ¢|กรรมการบริ
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±ßØ
นางสุนันØทา
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
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}§vv§¦
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9. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์
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กรรมการอิสระ

¦|¥©©§y|§³Ø§²||§ª¹¦v§©µ¨v§©©yØ§ ¨´ ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
y|§±©¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
		
ข้อมูลกรรมการและผู
้บริหาร เปิดเผยข้อมูลไว้ใน เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
§vw«º ²¥¢w§±©
¹w«º¢×§|§v

บริษัทย่อยไว้ใน เอกสารแนบ 2
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ที่ดำเนิvน×การ  ภายในขอบเขตของกฎหมาย  
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หาร   ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด   ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ  
±¢±ª¹ vÙ Øª
¢§
การสร้
างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท  และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
3) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
บริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขายเงิน
ลงทุน
4) พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ   ที่มีวงเงินมากกว่า 3 ล้านบาท   เพื่อวัตถุประสงค์ในการขยายขนาด
ธุรกิจ  หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
(§¦v©½ ¢¦¦v)
5) พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอนคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ¥§vv§©
สนับสนุนการปฏิบัติง¦านตามความรั
บผิดชอบของ
¤
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น   โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน   และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
6) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส  เชื่อถือได้  

ตามที่กฎหมายกำหนด
7) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐาน  ซึ่งสามารถประเมินความเสี่งที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
1
8) จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลั
กบรรษัทภิบาลที่ดี
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9) จัดให้มีเลขานุการบริษัท   เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
10) จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
11) จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี   และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้
รับทราบยืดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
12) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งในเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
13) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมือข้อสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ   ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัท  คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14) จัดให้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
15) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อย่างสม่ำเสมอ
16) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกียวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
8.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันมีจำนวน 10 ท่านซึ่งใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 10 ท่าน ดังกล่าวมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่าน
		
การแต่งตัง้ และถอดถอนกรรมการ
		
การแต่งตัง้ กรรมการใหม่   หรือแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ   ต้องใช้มติของที่
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังนี้ :
1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
		
กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ  ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ   และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด   เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป   เว้นแต่วาระ
ของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน  โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว  จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  ทั้งนี้  ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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8.2 คณะกรรมการบริหาร
8.2.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
  
1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
2) นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
3) นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์
4) นายเอกราช พรรณสังข์
5) นางสุรีย์
จันทร์สวัสดิ์
6) นายอภิชัย
ศรีอรุณลักษณ์

ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

8.2.2 ผู้บริหาร
			 1) นายสมศักดิ์
2) นายสมชาย
3) นายสมศักดิ์
4) นายเอกราช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้บริหารระดับสูง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อมรรัตนชัยกุล
อมรรัตนชัยกุล
สถิตธำมรงค์
พรรณสังข์

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร  เปิดเผยข้อมูลไว้ใน  เอกสารแนบ 1 และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ไว้ใน เอกสารแนบ 2
8.2.3 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
			 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานของบริษัท
2) พิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่บริษัท
3) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานทางธุรกิจ
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี
5) พิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ใน
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา ตลอดจนพิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการ
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจ่าย  

แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนด
6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.2.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
		
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/
หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8.3 เลขานุการบริษัท
      8.3.1 รายชื่อเลขานุการบริษัท
1) นางสาววรัญรัชต์     อัสสานุพงศ์

เลขานุการบริษัท

		 โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาววรัญรัชต์   อัสสานุพงศ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
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8.4 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557
บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน   ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดปีต่อปี   ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า
สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  ทั้งนี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 มีดังนี้ :
                         คณะกรรมการบริษัท                          ตำแหน่ง              เบี้ยประชุม       บำเหน็จ 
                                                             (บาท)          (บาท)
1. นายสมศักดิ์
2. นายสมชาย
3. นายสมศักดิ์
4. นายเอกราช
5. นางสุรีย์
6. นายอภิชัย
7. นางสุนันทา
8. นางเยาวณี
9. นายกิตติชัย
10. นายสมบูรณ์

อมรรัตนชัยกุล
อมรรัตนชัยกุล
สถิตธำมรงค์
พรรณสังข์
จันทร์สวัสดิ์
ศรีอรุณลักษณ์
เตียสุวรรณ์
เครือองอาจนุกูล
เหล่าเกื้อกูลพงษ์
เผ่าบรรจง

(แต่งตั้ง 28 ธ.ค. 50)
(แต่งตั้ง 7 ม.ค. 51)
(แต่งตั้ง 16 พ.ย. 52)
(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)
(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)
(แต่งตั้ง 15 พ.ค. 51)
(แต่งตั้ง 27 มี.ค. 55)
(แต่งตั้ง 25 ต.ค. 55)

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

180,000
135,000
135,000
135,000

-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประจำปี 2557  บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหาร ดังนี้
       จำนวน  (คน )

                 ระดับบริหาร                        เงินเดือนและโบนัสต่อปี  (ล้านบาท)

6

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการขึ้นไป

9.12

8.5 บุคลากร
  

ก. จำนวนพนักงาน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2557 

                                                 (หน่วย : คน)

        โรงงาน            ASIAN        SURAT         AAI            FEED         SRIRACHA          รวม
พนักงานรายเดือน

386

264

362

215

3

1,230

พนักงานรายวัน

2,472

876

843

23

-

4,214

รวม

2,858

1,140

1,205

238

3

5,444

หมายเหตุ  : พนักงานโรงงาน ทำงาน 1 กะ 8 ชั่วโมง (8.00 น - 17.00 น) และอาจมีการทำงานล่วงเวลา 1 - 4 ชั่วโมง
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
           ข. ผลตอบแทนของพนักงาน  ประจำปี 2557                          

    
(หน่วย : ล้านบาท)

        โรงงาน               ASIAN        SURAT         AAI           FEED       SRIRACHA         รวม
ผลตอบแทนรายเดือน

72.86

34.61

73.98

39.10

0.13

220.68

ผลตอบแทนรายวัน

143.38

73.68

50.82

2.02

-

269.90

รวม

216.24

108.29

124.80

41.12

0.13

490.57

			 ASIAN    
SURAT
AAI
FEED          
SRIRACHA

คือ     บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
คือ     บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
คือ     บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คือ     บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
คือ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
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ผู้ถือหุ้นของบริษัท   มีสิทธิในความเป็นเจ้าของ   โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำ
¢Ø |±¸
±¢±ª¹ ª
 ( §)
หน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่ส©
ำคัญ¦ ของบริ
ษัท  ตามที
่บริษÓ® ัทได้}¨v¦
กำหนดไว้
ในนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการ
บริษัท  สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม  รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน  มีโอกาสอย่างเต็มที่  ในการใช้สิทธิ
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  และออกเสียงลงมติในที่ประชุม  อย่างเท่าเทียมกัน  และจะไม่กระทำการใดใดที่เป็นการจำกัดสิทธิในการ
(§¦v©½ ¢¦¦v)
เข้าถึงสารสนเทศของบริษัท  หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  โดยดำเนินการต่
างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  ทั้งก่อนการ
¥§vv§©¦¤
ประชุม  ในวันประชุม  และหลังวันประชุมตามที่หลักการปฏิบัติที่ดีที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด

3) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ 
บริษัท กำหนดนโยบายในการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม   โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ  
ดังนี้
• ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น   ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุต1ิธรรมเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้อง
ตามความเป็นจริง  ด้วยความเสมอภาค
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• ลูกค้า สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง  ให้สามารถ
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ  ปลอดภัย  ด้วยต้นทุนต่ำ  และให้การบริการที่ดี   รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง  
เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า  ตลอดจนผู้บริโภค
• คูค่ า้ ปฎิบตั กิ บั คูค่ า้ ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์รว่ มกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ
ที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ   โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง   ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
• เจ้าหนี้ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนด
เวลา  และปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
• พนักงาน ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม  จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการ
ปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใส
และยุติธรรม   ตลอดจนมีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตามมาตรฐาน
สากล   เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อองค์กรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไป
ได้อย่างยั่งยืน
• คู่แข่งทางการค้า บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต  ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า  รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
• สังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย  และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ให้ความ
สำคัญกับการประหยัดพลังงาน   ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม   เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี   และพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ส่งเสริมการศึกษา  และรักษาสิ่งแวดล้อม
• ภาครัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ   เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ   ภายใต้
กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
• องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและ
องค์กรอื่นๆ  ในสังคม  เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ
นอกจากนี้  เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท  ในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทใน
การสร้างจิตสำนึกที่ดี   บริหารงานอย่างโปร่งใส  ซื่อสัตย์   ยุติธรรม  บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  และนโยบายด้าน
การรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน   สำหรับการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัท  สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า  “WE ARE THE RIGHT CHOICE-เรา ใช่ สำหรับคุณ”
4)  การประชุมผู้ถือหุ้น 
				
บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมไปถึง
ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างครบถ้วน  โดยมีการดำเนินการดังนี้:
				 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) จั ด ทำหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น   และเอกสารประกอบการพิ จ ารณาที่ มี ข้ อ มู ล สำคั ญ ครบถ้ ว น  
ชัดเจน  ทั้งภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ
2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น  และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ  ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
อย่างน้อย 14 วัน  ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และทางเว็บไซต์ของบริษัท
3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง)   ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน   เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ 
4) จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น   หรือส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่
เลขานุการบริษัท  ผ่านทางทางอีเมลล์  Asian-secretary@asianseafoods.co.th
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				 วันประชุมผู้ถือหุ้น
1) กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น  ณ  ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท  
หรือจังหวัดใกล้เคียง  เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
2) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น   รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไว้อย่าง
พอเพียง
3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้
บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
5) ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น   หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำคัญ  โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท   เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น   และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถาม   แสดงความคิดเห็น   และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ   ผู้บริหาร   หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง   ก่อนการ
ลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่างๆ 
8) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
9) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจน
และโปร่งใส 
				 หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) แจ้งมติที่ประชุม และผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และเว็บไซต์ของบริษัท  ภายในวันทำการถัดไป
2) จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน   เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน  นับแต่วันประชุม
3) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท   และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5)  ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ 
  
บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน
และมีการประชุมแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยร่วมกันทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน  
6)  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
					 บริษัท   ดำเนินธุรกิจอยู่บนหลักการที่ว่าพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความต้องการของส่วนตัว  ของครอบครัว  ของญาติ
พิ่น้อง  หรือของบุคคลอื่นที่รู้จักส่วนตัวเป็นการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ด้วยมาตรฐานเดียวกัน โดยบุคคลากร
ทุกระดับของบริษัทฯ  ต้องปฏิบัติดังนี้
1. ต้องไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม
2. ต้องไม่กระทำการใดใด อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
					 3. ต้องไม่ได้รบั ผลประโยชน์จากผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั คูแ่ ข่งหรือกิจการใดๆ รวมถึง คูค่ า้ ทีบ่ ริษทั ติดต่อธุรกิจด้วย
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4. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง   ที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
5. ดูแลให้บริษัทฯ   มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   วิธีการ   และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด  และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
6. ผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน   รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม   เปรียบเสมือนการทำ
รายการกับบุคคลภายนอก  และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
8. ในกรณีที่รายการที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน   ซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ   หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของฝ่าย
จัดการ  ต้องผ่านการสอบทานและการให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท  หรือผู้ถือหุ้น
7)  จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัท ห้องเย็น เอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า  บริษัทฯ  จะพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนได้นั้น  สิ่งสำคัญที่กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนต้องยืดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  บริษัทฯ จึง
กำหนดให้   กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ  ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณ Asian”  ซึ่งเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ภายใต้ความมีคุณธรรม  ซื่อสัตย์สุจริต  
โปร่งใสตรวจสอบได้  เชื่อมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู้  โดยได้กำหนดจรรยาบรรณไว้เป็นแนวทางดังนี้
จรรยาบรรณกรรมการและผู้บริหาร
1. ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย   วัตถุประสงค์   ระเบียบ   ข้อบังคับ   และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  ระมัดระวัง  รอบคอบ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย   โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน   ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารงานโดยวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของพรรคการเมือง
ใดเป็นการเฉพาะ
4. ไม่กระทำ   หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ทรัพย์สิน   หรือผลประโยชน์ใดใด   ที่ไม่สุจริต
กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ  เพื่อประโยชน์ส่วน
ตนและครอบครัว เช่น ไม่รับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ เพื่อการพักผ่อน ที่พักรับรอง  

หรือข้อเสนอที่เป็นการส่วนตัวต่างๆ  ที่เกินกว่าจารีตประเพณี  หรือธรรมเนียมพึงปฎิบัติ
5. ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
6. ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งขันของบริษัทฯ  ตลอดจนไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่มีลักษณะ
การแข่งขันกับบริษัทฯ   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม   เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของบริษัทฯ  และบริหารงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7. ไม่กระทำการใดอันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหาร   หรือจัดการใด ๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอน
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ   หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิติบุคคใดใด   ไม่ว่าจะกระทำเพื่อผล
ประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
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8. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ  รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและผู้มีส่วน
ได้เสียกับบริษัท   ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง   แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับบริษัท
แล้วก็ตาม  ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
9. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
10. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม  วางตัวให้สมกับบทบาท  หน้าที่  และกาลเทศะ
11. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ  เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
12. ไม่ซื้อ   ขาย   โอน   รับโอน   หลักทรัพย์ของบริษัท   โดยอาศัยประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยังไม่
เปิดเผยเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
				 จรรยาบรรณพนักงาน
1. ปฎิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย   วัตถุประสงค์   ระเบียบ   ข้อบังคับ   และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ตลอดจนขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม  ไม่ว่าจะระบุเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม
2. ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต  เที่ยงธรรม  และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีความรับผิดชอบ  รอบคอบ  ทุ่มเท  โดยถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ
4. แสวงหาความรู้  ประสบการณ์  เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้  ตลอดจนหาแนวทางในการ
ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ
5. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และดูแลรักษามิให้เสียหายหรือสูญหาย  อีกทั้งไม่นำ
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. รักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม วางตัวให้สมกับบทบาท  หน้าที่  และกาลเทศะ  ละเว้น
จากอบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ตลอดจนไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและ
ชื่อเสียงของตนเองและบริษัทฯ
7. ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจ  เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้อื่น  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
8. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ
9. ร่วมสร้างความสามัคคี   ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   เพื่อประโยชน์ต่องาน   สังคม   และประเทศชาติ
โดยส่วนรวม
10. ไม่กระทำการผิดศีลธรรม   หรือกระทำการใดใดที่เป็นการคุกคามทางเพศต่อพนักงานอื่น   โดยการ
กระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอน
กำลังใจ  เป็นปฏิปักษ์  หรือก้าวร้าว  รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไม่มีเหตุผล  

พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม   อนาจาร   การเกี้ยวพาราสี   หรือการล่วงเกินทางเพศ  

ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม
11. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ   รวมถึงต้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทและผู้มี
ส่วนได้เสียกับบริษัท   ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง   แม้ว่าจะสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่กับ
บริษัทแล้วก็ตาม  ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
12. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ  ไม่
ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
13. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำ   หรือปกปิดการกระทำใดใด   ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัทฯ   หรืออาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความยุติธรรม หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปกปิดการกระทำใดใดที่ผิดกฎหมาย
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14. ไม่ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ   หรือกระทำการใดอันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
15. หลีกเลี่ยงการกระทำใดใด  หรือการแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก  สื่อมวลชน  สื่อทางสังคม  

หรือเครือข่ายทางสังคมในรูปแบบต่างๆ  ในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
16. ไม่นำผลงานของผู้อื่น  ทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
				 จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ   ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม   ต่อความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ  
บริษัทฯจึงกำหนดให้กรรมการ   ผู้บริหาร   และพนักงานทุกคน   ต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ของ
บริษัทฯ  โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
1. มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส   มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความ
เชื่อถือได้
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   เพื่อประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม   และปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้   ต้องแจ้งใน
ผู้ถือหุ้นทราบโดยไม่ชักช้า   หรือเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่มีนัย
สำคัญซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท  หรือคณะกรรมการบริหาร
3. ดูแลและคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน
4. มุ่งมั่นในการสร้างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง   เพื่อผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจาก
การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
5. เปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และทันเวลา
• การปฏิบัติต่อลูกค้า
1. สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ   ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  

อนามัย  ชีวิต  และทรัพย์สิน
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้  ต้องรีบ
เจรจากับลูกค้าล่วงหน้า  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ไม่เรียก  ไม่รับ  หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใดใดที่ไม่สุจริตกับลูกค้า
4. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยไม่เลือกปฏิบัติ
5. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทราบอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และเพียงพอ  โดย
ไม่ปกปิดบิดเบือนเนื้อหา  ไม่ให้ข้อมูลเท็จ  หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลที่สื่อสารออกไป
6. ให้ความสำคัญกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด  และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมา
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
7. ไม่นำภาพหรือเนื้อหาที่ก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี   การแบ่งแยกในสังคม   หรือค่านิยมที่ไม่เหมาะสม  

โดยเฉพาะเรื่องเพศและศีลธรรมใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทฯ
8. ดูแลสภาพแวดล้อม   พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพย์สินภายใต้การบริหารงานของบริษัทให้มี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพ  อนามัย  ชีวิต  และทรัพย์สิน
9. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร   เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์   และ
ดำเนินการตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
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• การปฏิบัติต่อคู่ค้า
1. ปฎิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้   ต้องรีบ
เจรจากับคู่ค้าล่วงหน้า  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า   ตลาดจนสร้างความร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ   สังคม   และ
สิ่งแวดล้อม
3. ดูแลให้มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่มีความโปร่งใส   โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายอย่าง
เท่าเทียมและเป็นธรรม  เป็นไปตามระเบียบบริษัทฯ
4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเจาะจงข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากคู่ค้ารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ  

หรือพยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โน้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ อย่างจงใจ  นอกจาก
จะมีความจำเป็นซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ
5. ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้าทุกราย
6. ไม่เรียกร้อง  ไม่รับ  ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดใดทางการค้ากับคู่ค้าโดยไม่สุจริต
7. ตรวจรับสินค้าหรือตรวจรับงาน  และจ่ายชำระค่าสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้อง  ตรงตามกำหนด
				 • การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด  กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ต้องรีบ
เจรจากับเจ้าหนี้ล่วงหน้า  เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน  และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน   ไม่นำเงินไปใช้ในทางที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายของบริษัท
4. เปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และทันเวลา
5. ไม่เรียกร้อง  ไม่รับ  ไม่ให้ผลประโยชน์ใดใดที่ไม่สุจริตกับเจ้าหนี้
				 • การปฏิบัติต่อพนักงาน
1. จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม   เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความ
สามารถ   ศักยภาพ   และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน   โดยสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ  และเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
2. จัดให้มีกระบวนการพิจารณา  การสรรหา  การแต่งตั้ง  การโยกย้าย  การให้สวัสดิการ  การให้รางวัล  

การเลิกจ้าง และการลงโทษพนักงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฎิบัติด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ดูแลสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ   อนามัย   ชีวิต   และทรัพย์สินของ
พนักงานอยู่เสมอ
6. สนับสนุนการหารือและความร่วมมือระหว่างบริษัทกับพนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอข้อมูล
แก่ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกัน
7. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยปราศจาก
การแทรกแซง  รวมถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังข้อคิดเห็น  และการร้องเรียนอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม
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• การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต
2. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม   ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
โดยการกล่าวหาด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง  หรือด้วยวิธิการที่ไม่เหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ธุรกิจและมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม  และประเทศชาติให้ยั่งยืน
				 • การปฏิบัติต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   คำสั่ง   และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด   และพยายามยก
ระดับการปฏิบัติให้มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกำหนด   หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซื่งประโยชน์ต่อ
สังคม  ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  และประเทศชาติ
2. ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม
3. สร้างจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ   และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท   ให้ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม  ชุมชน  และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า
5. ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนำพาสังคม   ชุมชน   และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้เป็นคนดี   มี
วัฒนธรรมและคุณธรรม   สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา   และสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจน
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
6. นำความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มต่อธุรกิจและสังคม
7. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อเหตุการณ์ใดใด   ที่มีผลกระทบต่อสังคม  

ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม  อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   และส่งเสริมให้บุคลากรของ
บริษัทไปใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย  ทั้งนี้  บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้การสนับสนุน
ทางการเงินหรือกิจกรรมด้านต่างๆ   ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมือง
ใดใด
9. จัดให้มีระบบการร้องทุกข์ในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน  ดำเนินการตรวจสอบ  หาสาเหตุ   และ
ปรับปรุงแก้ไข  และแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกทราบในเวลาอันควร
• การปฏิบัติต่อภาครัฐ
1. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
อย่างเคร่งครัด  รวมถึงการไม่ใช้แรงงานบังคับ  หรือแรงงานเด็ก
2. จัดให้มีข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  โดย
ให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
3. สร้างจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ  ให้
เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งมั่นดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ   ไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากภาครัฐ
หรือเป็นโครงการที่บริษัทฯริเริ่มขึ้นเอง
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• การปฏิบัติต่อองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม
1. เปิดเผยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ  

สังคม  และสิ่งแวดล้อม
2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้น   เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ในการดำเนินโครงการร่วมกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม   ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
8)  การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
					 การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น   ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท   ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน   โดยในปี 2557  
บริษัท มีคณะกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่ง   10 ท่าน ประกอบด้ยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 6 ท่าน   และ
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน
แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้วยคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเพียง 4 ท่าน  (คิดเป็นร้อยละ 40)  
แต่คณะกรรมการทั้ง 4 ท่าน   ล้วนแล้วแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ   และปฏิบัติงาน   รวมถึงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
อย่างแท้จริง  
9) การรวมหรือแยกตำแหน่งของประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง
					 10) ค่าตอบแทนกรรมการ
  
บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามผลการดำเนินงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยบริษัทได้ขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้
11) การประชุมคณะกรรมการบริษัท                           
บริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติทุก 3 เดือน มีการกำหนดวาระการประชุมและนำ
ส่งจดหมายนัดประชุม พร้อมทั้งเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลอย่างเพียงพอและใช้เวลาพิจารณา
ข้อมูลได้อย่างรอบคอบ 
ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4
ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม สรุปได้ดังนี้
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                   จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
                       รายชื่อ                                  คณะกรรมการบริษัท        คณะกรรมการตรวจสอบ
                                                                      มีการประชุม 5 ครั้ง
  มีการประชุม 4 ครั้ง
1. นายสมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

4

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมชาย

อมรรัตนชัยกุล

2

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมศักดิ์

สถิตธำมรงค์

3

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

4. นายเอกราช

พรรณสังข์

4

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

5. นางสุรีย์

จันทร์สวัสดิ์

4

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

6. นายอภิชัย

ศรีอรุณลักษณ์

(แต่งตั้ง 24 ก.พ.55)

3

ไม่ได้เป็นกรรมการตรวจสอบ

7. นางสุนันทา

เตียสุวรรณ์

(แต่งตั้ง 27 มี.ค.55)

4

4

8. นางเยาวณี

เครือองอาจนุกูล

4

4

9. นายกิตติชัย

เหล่าเกื้อกูลพงษ์ (แต่งตั้ง 27 มี.ค.55)

4

4

10. นายสมบูรณ์

เผ่าบรรจง

4

4

(แต่งตั้ง 25 ส.ค.55)

12) คณะอนุกรรมการ
บริษัทมีคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบช่วยกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้
เป็นไปตามแผนและกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มี
อนุกรรมการที่มาจากผู้บริหาร เพื่อรับผิดชอบเรื่องสำคัญต่างๆ   อาทิ อนุกรรมการประสิทธิภาพ อนุกรรมการประมูล อนุกรรมการ
ควบคุมสินเชื่อ  เป็นต้น
13) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  
ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการวางระบบควบคุม   และแนะนำให้มีการปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานที่
เข้าไปตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในระบบงานที่ตรวจสอบ
14) รายงานคณะกรรมการบริษัท
        
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งผลการดำเนิน
งาน และภาวะตลาดที่สำคัญในปี 2557 ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแล้ว
15) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
บริ ษั ท ได้ จั ด ทำเว็ บ ไซต์ ชื่ อ www.asiangroup.co.th ผู้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษาข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ที่
ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ 

ติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท   โทรศัพท์ (034) 845575 ต่อ 5350 และ อีเมล์ 

sutiponp@asianseafoods.co.th
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9.1.2 คณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ดังนี้
9.1.1 คณะกรรมการบริษัท
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
2. นางเยาวณี
เครือองอาจนุกูล
3. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ก. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท 

ดังต่อไปนี้ 
2. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผ่ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผล และเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมาย ด้ ว ยความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
              

ข. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปัจจุบันมีจำนวน 4 ท่าน  
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ค. วาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัท
แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนดโดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็น
กรรมการบริษัท
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวม
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10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)
ตลอดปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมมือกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิและสมาคม ดำเนินการกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน ผ่านกิจกรรมหลากหลาย
(§¦v©½ ¢¦¦v)
รูปแบบ อาทิ
¥§vv§©¦¤
 มกราคม 2557“ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตอาหาร” สนับสนุนโครการกอล์ฟการกุศล และสนับสนุนค่าบัตรเข้าร่วมงาน 

Word Tuna 2014 
 ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครแจกของขวัญวัเด็กแห่งชาติ รวม 32 โรงเรียน ใน 13 ตำบล ของจังหวัด
สมุทรสาคร ได้แก่ ตำบลโรเข้ ตำบลกระทุ่มแบน ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลท่าไม้ ตำบลท่าจีน ตำบลนาโคก ตำบล
บางกระเจ้า ตำบลบางน้ำจืด ตำบลบางยาง ตำบลบ้านแพ้ว ตำบลบ้านบ่อ ตำบลหนองสองห้อง และตำบลมหาชัย
 กุมภาพั นธ์ 2557 มอบทุ นการศึ ก ษาให้ กั บนักเรียนที่เรียนดี เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา ณ โรงเรียนทำนบแพ้ ว 

จังหวัดสมุทรสาคร
1
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เมษายน 2557ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลกาหลงจังหวัดสมุทรสาคร และสนับสนุนโครงการผ้าป่าสามัคคีดำเนินการโดยกรมกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
พฤษภาคม 2557 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้ายภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ ณ สภ.บางโทรัด
มิถุนายน 2557 สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการความปรองดองสมานฉันท์โดยกรมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร
กรกฏาคม 2557สนับสนุนการจัดประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี ของ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล จังหวัด
สมุทรสาคร และสนับสนุนโครงการความปรองดองร่วมมือสมานฉันท์เทิดทูนสถาบันชาติ ดำเนินงานโดยองการบริหาร
ส่วนตำบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร
กันยายน 2557 สนับสนุนเงินทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ “ เครื่องรับบริจาคโลหิต “ มอบให้โรงพยาบาล
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
พฤศจิกายน 2557 ร่วมกับ สภ.บางโทรัด สนับสนุนการจัดกิจกรรม 5 ธันวามหาราช 

10.4 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น
10.4.1 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัท  ห้องเย็นเอเชี่ยน  ซีฟู้ด  จำกัด (มหาชน)  มีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ  ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่
เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ   และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ   จึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น”
เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น  เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
คำนิยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
คอร์รัปชั่น (Corruption) ให้หมายความรวมถึง การติดสินบนโดยการเสนอ  การให้คำมั่นสัญญา  การขอ  การ
เรียกร้อง   การให้หรือรับทรัพย์สิน   หรือผลประโยชน์อันไม่เหมาะสม   เพื่อให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ   หรือละเว้นการกระทำ
หน้ า ที่   เพื่ อ ให้ ได้ ม าหรื อ รั ก ษาไว้ ซี่ ง ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิ จ   เว้ น แต่ เป็ นกรณี ที่ ก ฎหมาย   ระเบี ย บ   ประกาศ   ข้ อ บั ง คั บ  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
ห้ามกรรมการ   ผู้บริหาร   และพนักงานของบริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   และบริษัทในเครือ  
กระทำการหรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดในทุกประเทศ   และทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ   ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อกำหนดของกฎหมาย
นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   และบริษัทในเครือ   สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง  กรรมการ  ผู้บริหาร  หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ  มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

40

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
นโยบายด้านการบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)   และบริษัทในเครือ   มีนโยบายสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับชุมชน
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล   ทั้งนี้การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน   กระทำได้ในกิจการที่แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดแจ้งว่าเป็นสาธารณกุศล  และต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย  และต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อ
เป็นข้ออ้างในการติดสินบน
นโยบายด้านการให้เงินสนับสนุน
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ  มีนโยบายให้เงินสนับสนุน  เฉพาะกิจกรรมที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ  หรือชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท  โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ  หรือความ
ได้เปรียบทางการค้า
นโยบายด้านการให้-รับ ของขวัญ  ค่าบริการต้อนรับ  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ  ห้ามกรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงาน  รับ
หรือให้  ของขวัญ  การบริการต้อนรับ  หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกินกว่าความจำเป็น  หรือเกินกว่าการปฏิบัติตามธรรมเนียมพึงปฎิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
1. คณะกรรมการบริ ษั ท มี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายและกำกั บ ดู แ ลให้ มี ร ะบบที่
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับ
การต่อต้านคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี   ระบบ
ควบคุมภายใน   ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล   มี
ความรัดกุมเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และปราศจากการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหาร   ต้องเป็นผู้นำในการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
ต่อบุคคลากรภายใต้บังคับบัญชา  เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
4. คณะกรรมการโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต   มีหน้าที่และรับผิดชอบในการ
กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ   นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท   และกำหนดให้มีระบบและให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   รวมทั้ง  

ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ   เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ  

ระเบียบ  ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
5. คณะทำงานโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  มีหน้าที่กำหนดมาตรการ  ระเบียบ
วิธีปฏิบัติ   ช่องทางการแจ้งเบาะแส  การสอบสวน  บทลงโทษ  เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ  รวมถึง
กำหนดวิธีการสื่อสาร   และการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมิน
ความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. สำนักตรวจสอบภายใน   มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง  ตรงตามนโยบาย  แนวปฏิบัติ   อำนาจดำเนินการ  ระเบียบปฏิบัติ   และกฎหมาย  เพื่อให้มั่นใจว่ามี
ระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงสอบสวนกรณี
การแจ้งเบาะแส  และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ  ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยต้องไม่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
41

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการ  ผู้บริหาร  และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ  ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย  เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้า
ข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ  และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ   หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา   หรือ
บุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ  ผ่านช่องทางต่างๆ  ที่กำหนดไว้
3. บริษัทฯ   จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  

โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น  ตามที่กำหนด
ในนโยบาย Whistle Blowing
4. ผู้ที่กระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น   เป็นการกระทำผิดระเบียบของบริษัทฯ   ซึ่งจะต้องได้รับการ
พิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้  และอาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย  หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ   มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้   รวมถึงให้
ความสำคัญในการเผยแพร่   ให้ความรู้   และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
10.4.2 นโยบายWhistle Blowing -นโยบายด้านการรับข้อร้องเรียน  การคุ้มครอง  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต/คอร์รัปชั่น   หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับบริษัท   นโยบาย   และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท
บริษัท   ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี   ดำเนินธุรกิจอย่าง
ถูกต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย  โปร่งใส  และตรวจสอบได้   จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย  สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ
ต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับบริษัท นโยบาย  และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  โดยกำหนด
ช่องทาง  วิธีการ  ขั้นตอนการตรวจสอบ  และการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน  ดังนี้
		 การแจ้งเบาะแส  และการร้องเรียน
กรณีที่พนักงาน  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย  หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จรรยาบรรณ  หรือนโยบายต่างๆ  สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน  พร้อมทั้งส่ง
รายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัทฯ  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้
1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ช.ม.) โทร:  095-372-0144
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. ห้องเย็นอเชี่ยน ซีฟู้ด
• โทรศัพท์ : 034-845575 ต่อ 5102
• อีเมลล์ : Asian_whistleblowing@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  
บริษัท ห้องเย็นอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน  บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
• โทรศัพท์ : 034-845575 ต่อ 5363
• อีเมลล์ : Asian-internalaudit@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย์ : ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
  
บริษัท  ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
  
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

  
  

4. เลขานุการบริษัทฯ  บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
• โทรศัพท์ : 034-845575 ต่อ 5370
• อีเมลล์ : Asian-secretary@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท  ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ  ถือว่าการร้องเรียนเป็นความลับที่สุด  และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง  และไม่
จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนของผู้ร้องเรียน   แต่หากเปิดเผยตนเอง   จะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการ   ความคืบหน้า  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียน   ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ   หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  
โดยบริษัทฯ  สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสอบสวนเฉพาะข้อร้องเรียนที่เข้าเงื่อนไขดังนี้
1. รายละเอียดของเบาะแส   หรือข้อร้องเรียน   ต้องเป็นความจริง   มีความชัดเจน   หรือพอที่จะนำสืบหา
ข้อเท็จจริง  เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. บริษัทฯจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณะชน แม้ผู้ร้องเรียนเลือกที่จะเปิดเผยตัวตน
ต่อบริษัทฯ  เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  จะได้รับการคุ้มครองสิทธิ  ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท  หรือบุคคลภายนอก
4. ผู้รับข้อร้องเรียน  ร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน  จะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง  ทั้งนี้  

ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง   ความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน  รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
5. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง   ต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เป็นความลับ  จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้ร้องเรียน  หรือผู้ที่
ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  แหล่งที่มาของข้อมูล  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
6. หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริง  บริษัทฯ  จะดำเนินการดังต่อไปนี้
6.1. กรณีที่เรื่องที่ถูกร้องเรียน   เป็นเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย   กฎระเบียบ   ข้อบังคับ   หรือ
จรรยาบรรณบริษัท   สำนักตรวจสอบภายในจะเสนอเรื่องพร้อมความเห็น   และกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องต่อคณะกรรมการบริหาร  เพื่อพิจารณาดำเนินการ  และในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ  เช่น  

กระทบต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแย้งกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง สำนักตรวจสอบภายใน จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
6.2. ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่ง   สำนักตรวจสอบภายใน   จะเสนอวิธีการ
บรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย โดยการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร
		 การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส
บริษัทฯ  จะไม่กระทำการใดใด  อันไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน  ลูกจ้าง  หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้บริษัทฯ  
ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน  ลักษณะงาน  หรือสถานที่ทำงาน  สั่งพักงาน  ข่มขู่   รบกวนการปฎิบัติงาน  เลิกจ้าง  
หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว  ด้วยเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียน  แจ้งข้อมูล  หรือ
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ให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต   หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   กฎระเบียบ   ข้อบังคับ   หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ  รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้องดำเนินคดี  เป็นพยาน  ให้ถ้อยคำ  หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล  หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
พนักงานที่ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม   เลือกปฏิบัติด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม   หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคลอื่นนั้น  อันเป็นเหตุที่บุคคลนั้นร้องเรียน  แจ้งข้อมูล  หรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต  หรือการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย   กฎระเบียบ   ข้อบังคับ   หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ   รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟ้องร้อง
ดำเนินคดี  เป็นพยาน  ให้ถ้อยคำ  หรือให้ความร่วมมือใด ๆ ต่อศาล  หรือหน่วยงานของรัฐ  ถือเป็นการกระทำความผิดวินัยที่ต้อง
ได้รับโทษ  ทั้งนี้  อาจได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้หากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักว่า ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะ
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1.2 ด้านรายงานทางการเงิน(Financial Reporting) เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและ
ภายนอกให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
1.3 ด้านการปฏิ
ัติงานตามกฎระเบี
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องหรือเป็นไปตามกฏหมาย
ระเบียบ®© ข้§²¥¦
อบังคับที่เกีv่ย|§
วข้อvงกั×บ§การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้ง
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การปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทได้กำหนดขึ้น
wØ§±}Ø§´ §¥¦²y¥vv§©¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
²¥²|´}2.Ò§ระบบการควบคุ
Ý¢y´Ïมภายใน
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±¢±ª¹ vÙบริØษัทªได้ม¢§
ีการจัดระบบการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ

2.1 สภาพแวดล้อมของการควบคุม(Control Environment) มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานมีจรรยาบรรณในการ
¦ กรเป็¢Ø น|±¸
±¢±ª
ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์ต©่อองค์
สำคั
ญ ¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
2.2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานขององค์กรที่อาจมี
ผลกระทบต่อวัตถุประสงค์เป้าหมาย หรือผลสำเร็จของงาน
2.3 กิจกรรมการควบคุม(Control Activities) มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายครอบคลุมในทุกหน้าที่
(§¦v©½ ¢¦¦v)
และทุกระดับอย่างเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
¥§vv§©¦¤
2.4 สารสนเทศและการสื่อสาร(Information and Communications) มีความน่าเชื่อถือ ทันเวลา และเป็นข้อมูลที่
ต้องการเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด
2.5 การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมมีการปฏิบัติจริง
รวมทั้งได้รับการปรับปรุงแก้ไขและทันเวลา และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1
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3. ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
3.1 คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนด
ให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของ คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลใน
เรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ
3.3 ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มี
ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจน
ปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัย และจิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
3.4 พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน
ต่างๆ ที่บริษัทจัดให้มีขึ้น โดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
3.5 สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม
และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท
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ส่วนที่ 3
§¤ Ö z¯¶¯ ¯}¨·~¨Ñ¬ {¦t¤ (¥})
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์

										
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
		 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
     ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    ลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

(หน่วย : พันบาท)   

                     2557                  2556            2555 (ปรับปรุงใหม่)
34,516
811,543
92,304
2,294,042

%
0.57 107,603
13.52 1,083,686
1.54 117,340
38.21 2,220,088

%
1.65
67,288
16.57 1,182,098
1.79
72,032
33.95 2,590,365

%
0.95
16.76
1.02
36.72

51 0.00
9,898
0.14
12,209 0.20
3,244,665 54.04 3,528,717 53.97 3,921,681 55.59
2,696,553 44.91 2,952,050 45.15 3,046,732 43.18
62,551 1.05
57,832 0.88
86,460
1.23
6,003,769 100.00 6,538,599 100.00 7,054,873 100.00
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
				
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย : พันบาท)
            2557                  2556  

2555 (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินหมุนเวียน
                                          %
       %
              %
		 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
   จากสถาบันการเงิน
2,640,237 43.98 3,639,797 55.67 3,551,118 50.34
เจ้าหนี้การค้า
400,538 6.67 396,630 6.07 450,382
6.38
   เจ้าหนี้อื่น
116,756 1.94 104,731 1.60 136,430
1.93
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี      
130,000 2.17 250,000 3.82 319,997
4.54
     หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่    
     ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ
9,015 0.15
11,899 0.18
เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา
   
ต่างประเทศล่วงหน้า
1,140 0.02
17,895 0.27
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
6,023 0.10
51
0.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน
3,303,710 55.03 4,420,952 67.61 4,457,978 63.19
เงินกู้ยืมระยะยาว – สุทธิ
720,000 11.99
14,500 0.22 264,500
3.75
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
48,918 0.81
83,789 1.28
76,845
1.09
หนี้สินอื่น
87,623 1.47
95,402 1.46 138,869
1.97
			 รวมหนี้สิน
4,160,251 69.29 4,644,743 70.58 4,938,192 70.00
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
หุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
361,820 6.03 361,820 5.53 361,820
5.13
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
552,814 9.21 552,814 8.45 552,814
7.83
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สำรองตามกฎหมาย
41,000 0.68
41,000 0.63
41,000
0.58
ยังไม่ได้จัดสรร
      595,821 9.92      639,786 9.78      833,682 11.82
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
     292,062 4.86     328,536 5.02      327,365
4.64
		 ส่วนของผู้ถือหุ้น – สุทธิ
1,843,518 30.71 1,923,956 29.42 2,116,681 30.00
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
6,003,769 100.00 6,538,599 100.00 7,054,873 100.00
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
                   งบกำไรขาดทุน

                       2557                   2556  

                                                              %
รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
รายได้อื่น
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
สัญญาอนุพันธ์
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
		 ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
		 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
สัญญาอนุพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้
		 ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
		 รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี

2555 (ปรับปรุงใหม่)

       %

              %

7,779,255 100.00 9,317,229 100.00 10,301,653 100.00
7,346,810 94.44 8,901,388 95.54 9,799,633 95.13
432,446 5.56 415,841 4.46 502,020
4.87
127,961 1.64 110,022 1.18 121,539
1.18
43,298
603,704
292,972
201,051
-

0.56
7.76
3.77
2.58
-

525,864
285,730
222,072
-

5.64
3.07
2.38
-

133,431
756,990
329,179
183,878
22,304

1.30
7.35
3.20
1.78
0.22

50,226
544,249

0.65
7.00

44,398
552,199

0.48
5.93

535,361

5.20

59,455 0.76 (26,336) (0.28)
165,082 2.12 183,187 1.97
(105,627) (1.36) (209,523) (2.25)
23,726 0.30
10,823 0.12
(129,353) (1.66) (198,700) (2.13)

221,629
192,206
29,423
19,629
9,794

2.15
1.87
0.29
0.19
0.10

กำไรสุทธิต่อหุ้น
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

(0.36)
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
                        งบกระแสเงินสดรวม

                                      2557

(หน่วย : พันบาท)
    2556         2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(105,627) (209,523)
29,423
รายการปรับปรุงกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดได้มา
      
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
212,332 218,955 199,019
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
20,853
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
418
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,350
45,861
874
ขาดทุน(โอนกลับ)จากการปรับลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
(45,192) (49,517) (17,493)
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อลงทุน               
(525)
   (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน               
(486)
   (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร               
(7,345)
(5,779) (13,453)
   (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย                29,349
   (กำไร) ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
7,926
16,603
6,321
    (กำไร) ขาดทุน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
1,089
17,895
(9,898)
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
11,584
12,625
13,307
    ต้นทุนทางการเงิน
165,082 183,187 192,206
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
389,203 230,307 399,296
สินทรัพย์ดำเนินงาน  (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
265,525
67,511 (492,586)
   ลูกหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
(31,372) (41,071) (15,581)
    สินค้าคงเหลือ
(118,972) 419,794 (129,130)
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
(17,895)
9,898 (77,605)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(7,302)
7,618
(2,198)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
4,076 (56,813)
96,791
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
22,517 (40,914) (68,770)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
304
727
(678)
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสดรวม (ต่อ)
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หน่วย : พันบาท)
                       งบกระแสเงินสดรวม                                       2557     2556         2555
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
568,826 597,058 (290,462)
		 เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
(175,600) (174,007) (194,431)
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
(6,336)
(4,288)
(7,042)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
(276)
(252)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
386,614 418,763 (492,187)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
   เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สินหมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
93,750
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
894
   ซื้อสินทรัพย์ถาวร
(144,112) (126,489) (409,549)
   เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
24,775
8,574
17,689
   ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(468)
(2,216)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(26,055) (117,916) (393,182)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(1,009,359)
60,213 1,263,446
จ่ายชำระคืนเงินกู้
    เงินสดจ่ายชำระในหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(9,788) (13,144) (13,825)
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
850,000
   ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
(264,500) (307,600) (282,000)
     เงินปันผลจ่าย
- (54,273)
เงินสดสุทธิ  (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(433,646) (260,532) 913,348
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
30
(15)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)  สุทธิ
(73,087)
40,316
27,979
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
107,603
67,288
39,309
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
34,516 107,603
67,288
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อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ  (จากงบการเงินรวม)
                                                                          2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

         2556

       2555

0.98
0.10	
8.21
43.85
3.26
110.60
18.43
19.53
134.92

0.80
0.30
6.64
54.00
3.70
98.00
21.02
18.00
134.39

0.88
0.30
8.70
42.00
3.89
93.00
24.24
15.00
120.00

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

5.56
(1.66)
(7.02)

4.46
(2.13)
(10.33)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

4.87
0.27
1.29
	

(2.06)
(4.58)
1.24

(2.92)
(6.62)
1.37

0.44
0.99
1.61

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)

2.26
(0.36)

2.41
(0.14)

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

2.22
1.15
	

5.10
(0.36)

5.32
(0.55)

6.00
0.08

(8.18)
(9.85)
(16.51)
(1.44)
165.10

(6.89)
(5.94)
(9.56)
3.15
(2,128.80)

20.05
24.45
(2.00)
(16.83)
(87.85)

อัตราการเติบโต
สินทรัพย์รวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายได้จากการขายหรือบริการ (%)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)
กำไรสุทธิ (%)
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14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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ปี 2556 ทั้งนี้   เนื่องจากได้รับผลกระทบอันสำคัญจากภาวะโรคตายด่วนในกุ้ง (Early Mortality Syndrome-EMS หรือ
¦v|§w®§´³||§®×§´ Ø±v©y§®±ªØ¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
Hepatopancreatic
Necrosis Syndrome)  ทำให้ยอดส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทกุ้งแปรรูปแช่แข็งลดลงอย่างมาก  รวมถึง
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
		

สภาพคล่องทางการเงิน
1) กลุ่มบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินและมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นจากการที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ระยะยาว
จำนวน 850   ล้านบาทในช่วงไตรมาส 3   จึงได้ชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินไปบางส่วน   ทำให้ต้นทุน
ทางการเงินของบริษัทลดลงเหลือ  165.1  ล้านบาท  เทียบกับ  183.2  ล้านบาทในปีก่อน  และสามารถกลับมา
ดำรงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนได้ตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงินกำหนด
2) บริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ดีขึ้นเมื่อเทียบจากปีก่อน กล่าวคือ   มี Return on Asset สำหรับปี 

2557 เท่ากับ-2.15% เทียบกับ -3.02% ในปี 2556 แม้ว่าบริษัทฯ  และบริษัทย่อยมียอดขายลดลง

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556
ค่าตรวจสอบบัญชี

                              บริษัท               บริษัทย่อย 7 บริษัท

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและค่าสอบทาน
1,000,000 บาท
        2,000,000 บาท
   งบการเงินรายไตรมาส     
	
ค่าบริการอื่น		
   ค่ารับรองงบส่ง BOI

40,000 บาท
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             40,000 บาท

57

60

นายเอกราช พรรณสังข์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
โรงงาน(สมุทรสาคร)

44

นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์
49
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
โรงงาน(สมุทรสาคร)
		

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
โรงงาน(กล้วยน้ำไท)

                -

- ปริญญาโท การตลาด
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล
ประเทศอังกฤษ

- Director Certificate
Program รุ่น 150/2554

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ - Director Certificate
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ Program รุ่น 144/2554

- มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนวัดมหาธาตุ

         -

         -

พี่ชาย
นายสมศักดิ์
อมรรัตนชัยกุล

13.16

2535-ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร
- รองประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้บริหารระดับสูง
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด และบริษัทย่อย

-

0.03

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายโรงงาน (สมุทรสาคร)
- กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บก.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
(สุราษฎร์ธานี)
2552-2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชี่ยนอะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล        
2551-ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
2553-2555 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด 
2555-2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
2557-ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด

2547-2554

2541-2554
2550-ปัจจุบัน
2555-2556
2556-ปัจจุบัน

                                                                                                                             ความสัมพันธ์ทาง       
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สัดส่วน
               ชื่อ-นามสกุล
         อายุ          คุณวุฒิทางการ                                               ครอบครัวระหว่าง                                                ประสบการณ์ทำงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ถือหุ้นใน
                 ตำแหน่ง
         (ปี)             ศึกษาสูงสุด                                                   กรรมการและ                                               
บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ
บริษัท(%)
  ผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
55 - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์
- Role of Chairman Program น้องชาย
45.47 2542-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รุ่น 9/2003
นายสมชาย
- ประธานกรรมการบริหาร
อมรรัตนชัยกุล
- กรรมการผู้จัดการใหญ่/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด และบริษัทย่อย
				
	

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และเลขานุการบริษัท
1.1 รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ตามตารางด้านล่างนี้

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

58
- Director Certificate                     -                   Program(DCP)ปี 2545
- Capital Market
Academy Class
11/2010-2011

- ประกาศนียบัตรชั้นสูง
บริหารธุรกิจและภาครัฐ/
อังกฤษ

64

นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

- ปริญญาโท การจัดการ                    -                             -                  ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยเดนเวอร์

0.03

49

         -

นายอภิชัย  ศรีอรุณลักษณ์
กรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล

- Director Certificate
Program รุ่น 144/2554

- มัธยมศึกษาตอนปลาย
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานี

53

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์)
และกรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเชี่ยน ฟีด

2547-ปัจจุบัน
2550-ปัจจุบัน
2555-ปัจจุบัน

2536-ปัจจุบัน
2542-ปัจจุบัน
2533-ปัจจุบัน
2537-ปัจจุบัน

2541-ปัจจุบัน

2556-ปัจจุบัน

2555-ปัจจุบัน
2555-2556

2543-2546
2546-2555

2542-2554
2542-2555
2555-2556
2556-ปัจจุบัน

2542-2554

2536- 2542

- กรรมการและประธานบริหารเงิน
กลุ่มบมจ. แพรนด้า จิวเวลรี่
- กรรมการบจก.พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการบจก.คริสตอลไลน์
- กรรมการบจก.ฟอร์เวิร์ด ฟรีแลนด์
- ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรปราการ
- กรรมการบจก. บริจวิว
- กรรมการตรวจสอบ บจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียลเอสเตท
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

- ผู้จัดการการตลาด บมจ.ไทยอกริฟู้ดส์
- ผู้จดั การการตลาดอาวุโส
บจ.เซาท์อีสต์เอเชี่ยนแพกเกจจิ้งแอนด์แคนนิ่ง
- กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
บจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
- กรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน
ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จัดซื้อวัตถุดิบ - จัดซื้อทั่วไป 
บจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน (สุราษฎร์ธานี)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- กรรมการบริษัท บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
และกรรมการผู้จัดการ บจ.เอเชี่ยน ฟีด

                                                                                                                             ความสัมพันธ์ทาง       
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สัดส่วน
               ชื่อ-นามสกุล
         อายุ          คุณวุฒิทางการ                                               ครอบครัวระหว่าง                                                ประสบการณ์ทำงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ถือหุ้นใน
                 ตำแหน่ง
         (ปี)             ศึกษาสูงสุด                                                   กรรมการและ                                               
บริษัทไทย (IOD)หรืออื่นๆ
บริษัท(%)
ผู้บริหาร

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
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นางสาววรัญรัชต์  อัสสานุพงศ์
เลขานุการบริษัท

39

ปริญญาโท  MBA สาขา - Company Secretary
การเงิน New York
Program - CSP
Institute of Technology รุน่ ที่ 61/2015

          -

-

มิ.ย. 2556ปัจจุบัน

- เลขานุการบริษัท
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

- ปริญญาโท
                         -                  2549-2552 - ผู้จัดการ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาลาดพร้าว ซ.59
รัฐประศาสนศาสตร์
2546-2549 - ผู้จัดการ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขาถนนรามคำแหง
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(พบ.ม.)
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด
								
นายสมบูรณ์  เผ่าบรรจง
55 - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์                          - กรรมการบริหาร บจ.ไทยเอกฟาร์ม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์               
- กรรมการบริหาร บจ.ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม 
2555– ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด

นายกิตติชัย  เหล่าเกื้อกูลพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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                                                                                                                             ความสัมพันธ์ทาง       
การผ่านหลักสูตรอบรมของ
สัดส่วน
               ชื่อ-นามสกุล
         อายุ          คุณวุฒิทางการ                                               ครอบครัวระหว่าง                                                ประสบการณ์ทำงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
ถือหุ้นใน
                 ตำแหน่ง
         (ปี)             ศึกษาสูงสุด                                                   กรรมการและ                                               
บริษัทไทย (IOD)หรืออื่นๆ
บริษัท(%)
ผู้บริหาร
นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล  
62 - ปริญญาโท บชม.
- Director Certificate
          2546- 2548 - ผู้ตรวจสอบอาวุโส บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(การเงิน) จุฬาลงกรณ์
Program(DCP) ปี 2544
2549- 2550 - ผู้จัดการระบบบัญชีและวางแผนภาษี
มหาวิทยาลัย
บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
พ.ค.2551- - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
ปัจจุบัน
ตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้
บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร   หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง   ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน
ทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

ประวัติการทำผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัททุกท่าน ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา และ ไม่มีประวัติการถูกพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ
กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของ ASIAN ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และผู้บริหารในบริษัทย่อย
                  รายชื่อ

           ASIAN   SURAT   AAI   SRIRACHA FEED   FOOD   AGRO   AQUA

1. นายสมศักดิ์     อมรรัตนชัยกุล
2. นายสมชาย     อมรรัตนชัยกุล
3. นายสมศักดิ์    สถิตธำมรงค์
4. นายเอกราช     พรรณสังข์
5. นางสุรีย์        จันทร์สวัสดิ์
6. นายชัยพร      หวังนิตย์สุข
7. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ์
8. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
9. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
10. นายกิตติชัย เหล่าเกื้อกูลพงษ์
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

P
E, D
E, D
E, D
E, D
D
D
D
D
D
D

P
D

P
D
D

P
D
D
D
D

D
D

หมายเหตุ : P = ประธานกรรมการบริษัท, E = กรรมการบริหาร, D = กรรมการบริษัท
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P
D
D
D
D

P
D

P
D

P
D

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ-สกุล
: นายภาสกร รอดภัย
ตำแหน่ง
: ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
อายุ
: 44 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
: 6 พฤศจิกายน 2557
การศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน
: 2556-ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2550-2555 หุ้นส่วนผู้จัดการ 
บิสซิเนส แอเร้นท์เม้นท์ แอนด์คอนซัลติ้ง
2549–2550 ผู้จัดการพัฒนาระบบงานจัดซื้อ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2548–2549 ผู้ช่วยผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ
บริษัทซิเมนต์ไทยการบัญชี จำกัด
2546–2547 ผู้ช่วยผู้จัดการงานการเงินและบริหาร
บริษัทค้าวัสดุซิเมนต์ไทย จำกัด
2538–2545 ผู้ตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
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บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการประเมินและตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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