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Message from the Board of Director
I am pleased with the developments of Asian in 2015. After a difficult period resulting from the
outbreak of a major shrimp disease in Thailand, Asian saw the results of a repositioning of our product mix and
markets, and turned around to a net profit of 183 million Baht. Main contributors to this positive development
were the excellent growth in our pet food business, where the sales quadrupled compared to the year before.
Also the growth of our fish feed business contributed to better profitability. With this shift in our revenues,
Asian has become less depending on the shrimp and tuna markets, although this is still a very significant part of
our business, and will continue to be so.
Another positive development is the growth of overall sales revenues, which took off in the course of
the second half of the year. This is important, because Asian wants to continue being a leading exporter of food
products from Thailand and in a growing world market we strive to increase our market share.
Our objective is to consolidate these positive developments, with a target to grow at a rate of 10% for
the years to come. We have strong fundaments and long lasting business relationships both with suppliers and
customers. We will further strengthen our internal structure and capabilities in order to capture growth
opportunities that fit our strategy: a reliable, quality supplier of food products to brand owners and food service
markets that co-develops new product ideas into tangible supplies.
With the increasing demand for food, and in particular seafood, we also see increasing volatility and
risk, ranging from raw material prices and availability, to enduser prices, exchange rates and changes in
regulatory environments. These factors need to be managed and we continue to develop our business models to
balance risk and return in a changing world market.
Asian was one of the first adopters of the covenant of the Thai Coalition against Corruption in 2012,
and with the signing in January 2016 of the MOU with the Government and other industry leaders to ban from
the supply chain unsustainable fishery and forced labor practices, Asian demonstrates that we are serious in
treating people and our natural resources with respect.
Last but not least, I like to thank all the stakeholders of Asian – employees, customers, suppliers,
investors – for their support during the past year and I look forward to a fruitful 2016 for all.
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited

(Mr. Somsak Amornrattanachaikul)
Chairman of the Board of Directors
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นประจำป
2558 โดยได
สอบถามและรั¨´
บฟงØ´Ï
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แจงจากผู
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v¨µ}§v¢¦§²v±ª
¹±|©ญชี§×
100 Ø§ว§
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นของงบการเงิ
งพอในการเป
ด เผยข อ มู ลv¨µ
ซึ่ ง
© 320คณะกรรมการตรวจสอบมี
Ø§§ «¹|±ß§}§vy§×
¬¢ ×องกั
²|w¢|Ø
v|§
v×า§วมี
 ความถูกตองตามที่ควรในสาระ
ความเห็นสอดคล
บผูสอบบั®ญ©ชีว§²¥¦
า งบการเงิ
นดังกล
สำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
wØ2.§±}Ø
§´ §¥¦²y¥vv§©
¦¤่เกีw¢w¢y
§²¥¦
v|§
v×§ดw¢|±¢±ª
¹ vÙ ª¹รวมถึ
¥²|v§
สอบทานและให
ความเห็นตอรายการที
่ยวโยงกันหรืØ®อ©รายการที
่อาจมี
ความขั
แยงทางผลประโยชน
งการ
²¥²|´} Ò§เปÝดเผยข
¢y´Ï
2551 }×งกล
§§µØ
Øªอกำหนดของตลาดหลั
²¥w¢w¢y×§Ø
®¬¢พยØแหvง×ประเทศไทย
§ª¹µØ´ Øy§µØ
§|´}²¥¦

อมูลของรายการดั
าว ตามข
กทรั
และสำนั
กคณะกรรมการ
±¢±ª¹ vÙกำกั
Øบªหลัก¢§
ทรัพยทรัพย และตลาดหลักทรัพย ซึ่งผูสอบบัญชีมีความเห็นวารายการคากับบริษัทที่เกี่ยวของกันที่มีสาระ
สำคัญไดเปดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว และคณะกรรมการตรวจสอบมี
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
ความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชี
3. สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปของ
สำนักตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพและครอบคลุมงาน/หนวยงานที่มีความสำคัญ สอบทาน
รายงานการตรวจสอบภายในในดานการดำเนินงานของบริษัทโดยมีกระบวนการเริ่มตนตั้งแตการวางแผน การรายงาน
(§¦v©ษ½ ัทฯ¢¦
¦ประสิ
vท) ธิผลและประสิทธิภาพ
และการติดตามผล การปฏิบัติตามคำแนะนำของผูตรวจสอบภายในของบริ
เพื่อให
¥§vv§©
¦¤ และเกิดประสิทธิผล
คณะกรรมการตรวจสอบพบวา การตรวจสอบภายในไดดำเนินการด
วยความพอเพียงเหมาะสม
อยางแทจริง การควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย อยูในระดับที่นาพอใจ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และคาตอบแทนผูสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ความเปนอิสระ เห็นควรแตงตัง้ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แหงสำนักงานสอบบัญชี ไพรซวอเทอร เฮาสคูเปอส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2558 พรอมทั้งเสนอ
อนุมัติคาตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับป 2558
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5. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ติดตามการดำเนินงานของฝายจัดการบริษัทฯ ในการประกาศเจตนารมยเขารวม
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับขอกำหนด และคำแนะนำ
ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากาการสอบทานพบวา บริษัทฯ จัดทำนโยบายเพื่อให
สอดคลองกับโครงการ และสนับสนุนใหพนักงานในองคกร รับทราบและเขาใจแนวปฏิบัติที่ดี และปฏิบัติตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทฯ มีรายงานขอมูลทางการเงินและการดำเนินงานอยางถูกตอง มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน มีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับระบบการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีอยางเพียงพอ เชื่อถือได รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพีดีขึ้นและเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม ทางธุรกิจอยางตอเนี่อง

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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สวนที่ 1
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การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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Ø®¢¬ Ø ©¦รกิจ¢Ø |±¸
±¢±ª
Ó®ล}¨v¦
กลุ ม บริ ษั ท เอเชี่ ย น เป นกลุ ม ผู ป ระกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต อาหาร
Ï 2551 ¦×§±ßÏ² ×|v§¦|¥©©§w¢|©¦¤ ²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
จำหนายใหกับลูกคาทั่วโลกมานานกวา 30 ป เอเชี่ยนภูมิใจ กับการเปน
Ø®© § §×§§¢¢v ²¥©¦´v×¥w§§v }§vv§Ø¢y×§y§©´³||§¢§ §¦Ûº¨ v§¦§
ผู¦
ผลิvต|§w®
ที่ใสใจในการผลิ
ตสินคาทุกชนิด อาทิ กุงแชเยือกแข็ง ทูนาบรรจุ
§´³||§®×§´ Ø±v©y§®±ªØ¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
กระป
อง ±ß
อาหารสั
วเลี้ยØงกลุ
พรีเมียมปลาทรายแล
ชุบ¢แป
ทอด© §|§²¥¦|¥©©§´v·Ø§¢×§|
SWAP
Ø ต¨´
©¦ม¤²¥©
¦´±y¬¢ Øส¢ำหรั
|×บ¬
×ง´}v¦
และปลาหมึ
่ ย นยั³§v§©
ง ผลิ ต อาหารสั ต ว น§²vÙ
้ ำ ที่ มี  y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
}©|}¦| ³µØก}พร
¦ ¦อ|º ªมปรุ
Øง® ©นอกจากนี
§´ ×้ เ อเชี
²¥v¨
คุ|§²¥²v±ª
ณภาพสำหรับเกษตรกรทั
และรับซื้อผลผลิ
¹wØ¢®¥้งในและต
×§|v¦างประเทศ
¨´ Øv³||§§§¦
¹|¬º¢ต¦ที่มี ©²¥¦µØ´§y§®vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
คุ©
ณภาพชั
้นนำกลั
บมาเปนวัØต¢yØ
ถุดิบของกลุ
บริษØัท
w¢|²×
¥³||§´
¢|v¦ม±ß
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด เขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
  | ¥©บตั©้งแต
 §´Ø
§ ×(ชื§ |·
Ø  vพ³||§ª
ตลาด หลัก}§vv§¦
ทรัพยแหงประเทศไทยนั
ป 2537
่อยอ¨´
หลักทรั
ย : v¨µ§vw«º}§vØª¹¹¨| ¢§© ¦©ª¹
®±ª}§vv§©
(µØ YIELD
w«º) ³±~§¥³||§®
ASIAN)
แตดวยจุด|
เริ่มตนจากการเป
นบริษ±©ัท¹ครอบครั
ว บริษัท ตองใช§× §§©µØ YIELD ±©¹w«º}§v±© 6% v§
¦|¥©©างมากในการนำพาบริ
§y|§³Ø§²||§ª
µ¨v§©
yØ§ ¨´าง ØµØและเป
©น§vw«
º³µ×
ความพยายามอย
ษัทมาจนถึ¹ง¦ปจ
จุบันv§©
ซึ่งทำให
เอเชี่ยน มีค©วามแตกต
ความแตกต
างที่ลØ¢ูก|
คาตาง§
พึy|§±©
งพอใจ ¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
§vw«º ²¥¢w§±©
§|§v ต 5 แหง โดยมี 3 แหง เปนโรงงานผลิตผลิตภัณฑแชเยือกแข็ง บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน
กลุมบริษัทเอเชี¹่ยนw«º¢×
มีโรงงานผลิ
ซีฟดู เปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ และมีโรงงานผลิตแหงแรก พรอมหองเย็น ตัง้ อยูใ นเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
เนนผลิตผลิตภัณฑกลุมชุปแปง หรือเทมปุระ สวนใหญสงออกไปจำหนายใหลูกคาชาวญี่ปุนและมีโรงงานแหงที่ 2 ในจังหวัด
v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×§|¥±±v¬¢ 100 Ø§§ ×|´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
สุมทรสาคร
ตภัณ§}§vy§×
ฑกุงแปรรูปแชเยื¬
อกแข็
และขยายการผลิ
ตไปยังกลุ
มผลิตvภั×ณ
© 320เนนØการผลิ
§§ตผลิ
«¹|±ß
¢ ×ง²|w¢|Ø
®© §²¥¦
v|§
§ฑเพิ่มมูลคาที่มีความหลากหลาย
ตั้งแตกลุมผลิตภัณฑพรอมปรุง อาทิ กุงปะแปงคลุกเกร็ดมะพราว ไปจนถึงกลุมผลิตภัณฑพรอมรับประทาน บริษัทยอยแหงแรก
บจก.หองเย็wØ§น±}Ø
เอเชี§´
่ยน §¥¦
ซีฟูด²y¥vv§©
(สุราษฎรธานี) ตั้งอยู¦ในใจกลางแหล
้ยงกุงทางภาคใต
บใกล¹แหล
ิบทางทะเล
¤ w¢w¢yงØฟาร
®©มเลี
§²¥¦
v|§v×§กอปรกั
w¢|±¢±ª
vÙงวัตªถุ¹ด¥²|v§
อั²¥²|´}
นสำคัญของประเทศ
ทำใหสามารถนำวั
ดิบสดใหม
านกระบวนการผลิ
เพื่อผลิ
ตเปนผลิตภั
ณฑ
Ò§Ý¢y´Ï
2551 }×ตถุ§§µØ
Øª มาผ
²¥w¢w¢y
×§Ø®ต¬¢ที่พØิเศษและสะอาด
v×§ª¹µØ´ Øy§µØ
§|´}²¥¦
พร
อมรั
บ (ซาซิมิ) บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล บริษัทยอยแหงที่ 2 ตั้งอยูในจังหวัดสมุทรสาคร
±¢±ª
¹บประทานแบบดิ
vÙ Øª¢§
ผลิตผลิตภัณฑจากปลาทูนาทั้งแบบบรรจุกระปองและถุง pouch และในขณะเดียวกันก็มีการขยายการผลิตไปในกลุมผลิตภัณฑ
¦
¢Ø ก|±¸และโรงงานผลิ
±¢±ª¹ ªÓ® ตแห
}¨v¦งสุดท(ายอยู
§)
อาหารสัตวเลี้ยง ทั้งแบบบรรจุกระปอง บรรจุถุง pouch และบรรจุถ©
วยพลาสติ
ในจังหวัดเพชรบุรี
เปนโรงงานของบจก.เอเชี่ยน ฟด ผลิตอาหารสัตวน้ำสำหรับฟารมเลี้ยงกุงและปลา นอกจากนี้ หองเย็นที่บริษัทมีอยูทั้งที่คลองเตย
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1.2. เรา “ใช” สำหรับคุณ!
เอเชี่ยนใหความสำคัญกับลูกคาเปนอันดับแรกเสมอ แมวาวัตถุดิบสวนใหญของเอเชี่ยนจะไดมาจากอุตสาหกรรมประมง
และบางครั้งอุปทานในอุตสาหกรรมนี้ก็ไมสามารถคาดการณได เอเชี่ยนก็ยังคงมุงมั่นที่จะสงมอบสินคาที่ไดคุณภาพตรงตามเวลา
ดังนั้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมา เราจึงเปนผูจำหนายที่ไดรับความไววางใจและเชื่อถือได ลูกคาสวนใหญของเอเชี่ยนเปนเจาของ
ตราสินคา และไววางใจใหเอเชี่ยน เปนผูผลิตและปอนสินคาใหพอเพียงกับความตองการของตลาด การเปนผูผลิตที่สามารถพึ่งพา
ได คือเหตุผลสำคัญ ที่ทำให “เราคือคำตอบ”
เอเชี่ยนยังมีความมุงมั่นที่จะสนับสนุนลูกคาใหเติบโตในธุรกิจ ดวยการนำเสนอผลิตภัณฑที่เปนนวัตกรรม เปนผูรวม
พัฒนาผลิตภัณฑที่เขาใจธุรกิจของลูกคา และนำเสนอผลิตภัณฑผานแนวคิดใหมๆ โดยลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
ตั้งแตในเรื่องสูตรการผลิต กรรมวิธีการบรรจุหีบหอ และเทคโนโลยีดานกระบวนการผลิต ตลอดจนทำฟารมเลี้ยงกุงเพื่อการวิจัย
หาวิธีการใหมๆ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและผลการเลี้ยง
ในทายที่สุด เอเชี่ยน ออกแบบกระบวนการทำงานใหมีความยืดหยุน เพื่อใหสามารถตอบสนองแนวคิดใหมๆ ของลูกคา
และพัฒนาใหเปนผลิตภัณฑจริงไดอยางรวดเร็ว
กิจกรรม หรือธุรกิจของกลุมบริษัท ยังมีความเชื่อมโยงกันอีกดวย เพื่อใหเราสามารถใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด
ชิ้นสวนที่เหลือจากการทำทูนาบรรจุกระปอง เปนวัตถุดิบที่ใชในผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง และเศษซากของปลาทูนา ยังถูกนำไป
ใชผลิตปลาปน อันเปนแหลงโปรตีนที่สำคัญในการผลิตอาหารสัตว รองจากแหลงโปรตีนจากอุตสาหกรรมสัตวปกภายในประเทศ
และปลาปนนี้ เปนวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตอาหารสัตวน้ำของกลุมบริษัท และการที่สามารถผลิตไดเองภายในกลุมบริษัท ทำให
สามารถรับประกันแหลงที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑไดอีกทางหนึ่ง

และจากการที่เอเชี่ยนมีความสัมพันธอันดีและยาวนานกับกลุมเกษตรกรผูประกอบกิจการฟารม เอเชี่ยนจึงสามารถซื้อ
ผลผลิตที่ไดคุณภาพจากฟารม มาผลิตเปนผลิตภัณฑ บุคลากรของเราสนับสนุนเกษตรกร โดยการใหคำแนะนำเรื่องชนิดของ
อาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการดานการควบคุมคุณภาพเพื่อใหมั่นใจไดวาจะไดผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟารม
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1.3. ขอมูลรายไดที่สำคัญ
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1.4. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ป 2558 ที่ผานมา เปนปที่กลุมบริษัทเอเชี่ยนประสบความสำเร็จ และบรรลุเปาหมายในหลาย ๆ ดาน
การเติบโต
รายไดจากการขายโดยรวม กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง
และสัดสวนรายไดจากแตละกลุม ก็เปลี่ยนแปลงไปตามแผน
กลยุทธของบริษัท
ป 2558 กลุมบริษัทมียอดขายรวม 7,938 ลานบาท
เพิ่ ม ขึ้ น ราว 2% หลั ง จากที่ ย อดขายลดลง 3 ป ติ ด ต อ กั น
เนื่องจากผลผลิตกุงจากฟารมเลี้ยงภายในประเทศลดลงจากราว
600,000 ตันตอป เหลือเพียงราว 200,000 ตันตอป จาก
วิกฤตโรคตายดวนในกุง (early mortality syndrome or EMS)
และเอเชี่ ย น ได รั บ ผลกระทบทั้ ง ในธุ ร กิ จ ผลิ ต และจำหน า ย
อาหารกุง และธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑกุงแชเยือกแข็ง ในป 2558 ผลผลิตกุงจากฟารมเลี้ยงเพิ่มขึ้นเล็กนอย มาอยูที่
ราว 220,000 ตัน สงผลใหธุรกิจทั้งสองกลุมดีขึ้น กอปรกับการที่เอเชี่ยนประสบความสำเร็จในการเพิ่มผลิตภัณฑในกลุมอื่นๆ ดวย
โดยธุรกิจผลิตอาหารสัตวน้ำ ยอดขายของผลิตภัณฑกลุมอาหารปลาเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารปลากะพง ปลาดุก
และปลานิล และโรงงานที่สมุทรสาคร ก็เริ่มผลิตปลา และขยายไปสูผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาอื่นๆ และผลิตภัณฑกลุมผลิตภัณฑพรอม
ปรุง
และดวยการเติบโตของจำนวนประชากรของโลก ความตองการอาหาร จะเติบโตตอเนื่องในอีกหลายทศวรรตขางหนา
และอาหารทะเล ก็เปนกลุมที่คาดวาจะมีการเติบโตสูงมาก เนื่องจากสัดสวนของประชากรที่เปนชนชั้นกลางจะมีเพิ่มขึ้น ทำใหมี
ประชากรมากขึ้นที่จะสามารถบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพที่ราคาสูงขึ้นได การใชจายเพื่อสัตวเลี้ยงก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน จากการที่
กลุมประเทศกำลังพัฒนามีสัตวเลี้ยงเพิ่มขึ้น ในขณะที่ในกลุมประเทศพัฒนาแลว ก็มีคาใชจายตอสัตวเลี้ยงหนึ่งตัวเพิ่มขึ้น
ยอดขายของกลุมบริษัทเอเชี่ยน เพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดในชวงครึ่งปหลังของป 2558 มาอยูที่ 4.7 พันลานบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นราว 20% เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปกอน ถือเปนพัฒนาการที่ดี และแสดงใหเห็นวาการลงทุนในชวง
2-3 ปที่ผานมา กำลังสงผล
ความสามารถในการทำกำไร
ความสามารถในการทำกำไรของกลุมบริษัทเอเชี่ยนกลับมาดี และสามารถมีกำไรจากผลประกอบการไดราว 183 ลานบาท
ในป 2558 ซึ่งเปนผลมาจากธุรกิจทุกกลุมประกอบกัน ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงมีกำไรไดจากการที่ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ
หลังจากการลงทุนในตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑมากวาสามป ธุรกิจอาหารสัตวน้ำกลับมาทำกำไรไดอีกครั้ง ดวยการบริหาร
สูตรการผลิตใหไดประโยชนคุมคาที่สุด ประกอบกับการที่มีการควบคุมตนทุนการผลิตเปนอยางดี ธุรกิจจัดจำหนายสามารถเลิกขาย
ผลิตภัณฑที่ขาดทุน และสามารถทำกำไรไดในที่สุดแมวาจะมียอดขายลดลง ธุรกิจอาหารแชเยือกแข็งก็ยังคงรักษาความมีเสถียรภาพ
และผลประกอบการที่ดีเอาไวได
ในป 2558 กลุมบริษัทเอเชี่ยนมีอัตรากำไรขั้นตนสูงถึง 9.6% ของยอดขาย และมีอัตรากำไรสุทธิราว 2.3% จากยอด
ขาย โดยเอเชี่ยน ไมไดมุงเพิ่มความสามารถในการทำกำไร แตกลับวางเปาหมายที่จะคงไวซึ่งอัตรากำไรที่ไดรับ กลุมบริษัท
คาดการณวาความผันผวน ทั้งในดานราคาวัตถุดิบ ราคาขาย ตลอดจนดานอัตราแลกเปลี่ยน จะยังคงมีอยู หรืออาจทวีความรุนแรง
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น กลุมบริษัทจึงกำลังทำการปรับปรุงแผนธุรกิจและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง
ในปที่ผานมา โรงงานบรรจุกระปองที่สมุทรสาคร ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนจากโรงงานผลิตทูนา มาเปนโรงงานที่
มีการผลิตทูนาและอาหารสัตวเลี้ยง กำลังการผลิตในกลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ขยายตัวขึ้น และในป 2558 ยอดขายในกลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยง เพิ่มขึ้นกวา 4 เทา มาอยูที่ระดับ 1.6 พันลานบาท
และขึ้นมาเปนรายไดหลักของบจก. เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล ธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง มีความซับซอนมากกวาธุรกิจทูนา
บรรจุกระปอง จำนวน และชนิดของสวนผสม ตลอดจนบรรจุภัณฑที่ใช ทำใหผูผลิตที่สงวัตถุดิบใหบริษัทขยายวงกวางขึ้น และ
จำเปนอยางยิ่งที่บริษัทตองมีความรูดานสารอาหารเพื่อมาพัฒนาสูตรการผลิตที่ดีตอสุขภาพ ในป 2558 เราผานชวงเวลาที่ตอง
ลงทุนกับการพัฒนาตลาด บุคลากร ตลอดจนเครื่องจักรอุปกรณตางๆ และในชวงปลายป เราไดเริ่มโครงการติดตั้งระบบ ERP
และมีแผนที่จะเริ่มใชในเดือนตุลาคม ป 2559 และจะปรับปรุงกระบวนการภายในของ บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ธุรกิจทูนาบรรจุกระปอง จะยังคงเปนธุรกิจที่สำคัญ แตก็ดวยการใหความสำคัญเพิ่มขึ้นกับลูกคาเฉพาะราย
และกับผลิตภัณฑที่มีความซับซอนมากขึ้น
CSR
ในป 2558 มีการเปดเผยวาประเทศไทย เปนแหลงการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU) และสหภาพยุโรป ซึ่งเปนหนึ่งในตลาดสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารทะเลของประเทศไทย ประกาศให “ใบเหลือง” ไทยใน
เดือนเมษายน และใหเวลาไทย 6 เดือนในการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องนี้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องการใชแรงงานบังคับใน
หวงโซการผลิตในอุตสาหกรรม ทำใหสหรัฐอเมริกาจัดประเทศไทยใหอยูในกลุมประเทศ “Tier 3” ในป 2558 รัฐบาลไทย เปน
ผูนำในการกำหนดประเด็นเหลานี้ ตลอดจนจัดใหมีแผนการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ และบังคับใชในปจจุบัน
นโยบายของกลุมบริษัทเอเชี่ยน คือการไมใชวัตถุดิบที่ไดจาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(IUU) ตลอดจนไมใหใชแรงงานบังคับในหวงโซการผลิตของกลุมบริษัทเอเชี่ยน ในเดือนมกราคม ป 2559 เอเชี่ยนเขารวมลง
นามในบันทึกขอตกลงรวมกับรัฐบาลและบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเจตนารมณในประเด็นนี้ ในเดือนธันวาคม
ป 2558 กลุมบริษัทเอเชี่ยนเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบผูผลิตที่สงวัตถุดิบในกลุมบริษัท และมั่นใจวา ทุกอยางที่ผาน
กระบวนการจัดซื้อ มีเอกสารประกอบที่ถูกตองและเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และดวยความเอาใจใสในประเด็นเรื่องแรงงาน
กลุมบริษัทเอเชี่ยนยกเลิกการวาจางผูประกอบกิจการแปรรูปสัตวน้ำเบื้องตน (ลง) เชนการแกะเปลือกกุง ทั้งหมด ดวยเหตุผล
ที่วาการควบคุมเงื่อนไขการวาจาง กระทำไดยาก กลุมบริษัทเอเชี่ยน มั่นใจวา มีการใชแรงงานถูกกฎหมายทั้งหมด ตลอดจน
แรงงานมีความพอใจในเงื่อนไขการวาจางที่เปนไปตามกฎหมาย และไดรับการดูแลดวยความเอาใจใส นอกจากนี้ กลุมบริษัท ยัง
มุงเพิ่มความโปรงใสและการรายงานเรื่องการจางงาน เพื่อใหลูกคายังคงใหความไววางใจกับกลุมบริษัท
ดานการเงิน
กลุมบริษัทเอเชี่ยนประสบความสำเร็จในการเริ่มตนสรางความสมดุลของการใชเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้นและ
ระยะยาว ลดจำนวนสถาบันการเงินที่กลุมบริษัทใชลง แตใชผลิตภัณฑทางการเงินหลากหลายมากขึ้น หนี้สินโดยรวมของบริษัทยัง
อยูที่ 3.4 พันลานบาท ณ สิ้นป 2558 โดยที่ 1.3 พันลานบาท มาจากแหลงเงินกูระยะยาว ในขณะที่ 0.3 พันลานบาทไดจาก
เครื่องมือทางการเงินที่เปนเงินกูระยะปานกลาง สงผลใหแหลงเงินกูระยะสั้นลดลงมาอยูที่ประมาณ 1.8 พันลานบาท ในเดือน
กรกฎาคม ป 2558 กลุมบริษัทออกหุนกูอายุ 2 ป ตลอดจนออกตั๋วแลกเงินอายุ 3 และ 6 เดือน และมีการหมุนเวียนออก
ใหมเรื่อยมา โดยกลุมบริษัทเอเชี่ยนตั้งเปาจะจัดหาเงินทุนราว 50-60% จากแหลงเงินทุนระยะยาว
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แผนกลยุทธ
กลุมบริษัท มุงเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยการปรับปรุงกระบวนการภายใน และมุงสรางการเติบโตในธุรกิจที่
เปนผลิตภัณฑเพิ่มมูลคา โดยในไตรมาสที่ 4 ป 2558 กลุมบริษัทไดเริ่มการทบทวนแผนกลยุทธสำหรับกลุมธุรกิจ และคาดวาจะ
แลวเสร็จในไตรมาสที่ 1 ป 2559 นี้ โดยวางโครงสรางการประกอบธุรกิจใน 5 กลุมธุรกิจหลัก ไดแก กลุมธุรกิจอาหารแชเยือก
แข็ง กลุมธุรกิจทูนา กลุมธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยง กลุมธุรกิจอาหารสัตวน้ำ และกลุมธุรกิจจัดจำหนาย
ในธุรกิจอาหารแชเยือกแข็ง กลุมบริษัทเอเชี่ยนมีความแข็งเกรงในตลาดปลาทรายและปลาหมึก ในขณะที่โรงงานที่
สุราษฎรธานี ไดสรางความสัมพันธอันแข็งแกรงในหวงโซผูผลิต ที่เปนเกษตรกรผูเลี้ยงกุง ทำใหสามารถผลิตผลิตภัณฑในกลุมสินคา
เพิ่มมูลคา เชน “ซูชิ-เอบิ” ได และเปนจุดเริ่มตนสำหรับผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาอื่นๆ ตอไป
ธุรกิจอาหารสัตวน้ำของกลุมบริษัท ยังคงมุงปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑและบริการ และเพิ่งลงทุนในฟารมกุงและ
ปลาแลวเสร็จ เพื่อสรางความแข็งแกรงในการทำวิจัยและทดลองผลิตภัณฑใหมของกลุมบริษัท โรงงานผลิต ไดรับประกาศนียบัตร
มาตรฐาน BAP และทำใหกลุมบริษัทเอเชี่ยนสามารถผลิตกลุมผลิตภัณฑกุงที่ไดรับประกาศ 4-star ได
ธุรกิจทูนาบรรจุกระปอง ยังคงเปนกลุมธุรกิจที่สำคัญสำหรับกลุมบริษัท และตองมุงใหความสำคัญกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและมูลคา แทนการเพิ่มปริมาณการขาย
กลุมธุรกิจอาหารสัตวเลี้ยงยังคงมุงสรางการเติบโต ตลอดจนเพิ่มสวนแบงตลาด โดยการวางกลยุทธเปน “ผูรวมพัฒนา
ผลิตภัณฑ” กับบริษัทเจาของตราสินคาที่มีการเติบโตสูงและมีตลาดสินคาประเภท high-end
กลุมบริษัท พบโอกาสในการเติบโตในธุรกิจจัดจำหนาย โดยการใชประโยชนจากความชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบ และ
การมีระบบการกระจายสินคา กลุมบริษัทเอเชี่ยน ดำเนินธุรกิจหองเย็นในใจกลางกรุงเทพมหาคร ทำใหสามารถจัดสงสินคาให
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ กลุมบริษัทมุงเนนการเติบโตของยอดขายในกลุมนี้ และมีการพิจารณาการซื้อกิจการเพื่อเพิ่มความ
แข็งแกรงในชองทางการจัดจำหนายและความสามารถในการใหบริการทั้งในประเทศและตลาดตางประเทศ
การลงทุน
ในป 2558 กลุบริษัทเอเชี่ยนมีการลงทุนในบุคลากรตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณอื่นๆ มากกวา 100 ลานบาท โดย
ในเดือนกรกฎาคม มีการทบทวนผลประโยชนและสวัสดิการตางๆ ตลอดจนการกำหนดคาของงาน และสรางระบบการกำหนด
เปาหมายของงานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะยังคงปรับปรุงอยางตอเนื่อง และนำไปปฏิบัติ ในระยะตอไป นโยบายการ
จายโบนัสก็เชนกัน โดยถูกเชื่อมโยงเขากับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ในการลงทุนดานการวิจัย
และพัฒนาก็ไดมีการดำเนินการทั้งในดานบุคลากรและเครื่องมือเครื่องจักรตางๆ มีการเพิ่มบุคลากรในบจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อิน
เตอรเนชั่นแนล และนำมาซึ่งผลิตภัณฑและแนวคิดใหมๆ ที่นำเสนอใหลูกคาได ในสุราษฎรธานี มีการประกอบกิจการฟารม
ทดลอง ซึ่งทำใหสามารถทดสอบแนวคิดใหมๆ ภายใตสภาพแวดลอมที่ไดรับการควบคุม การลงทุนอื่นๆ หมายรวมถึงการขยาย
พื้นที่ในคลังสินคา เพื่อเพิ่มพื้นที่ผลิตอาหารสัตวเลี้ยง เครื่องซีลแบบออโตเมติค และการลงทุนในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
หลายโครงการ
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Policy and Business Overview
1.1. The Asian Family at a glance
Asian is a family of companies that makes delicious
food for its world-wide customers for more than 30 years. We
take pride in processing carefully sourced raw materials into
fine frozen shrimp products, canned tuna, high end pet food
for dogs and cats, Silago fillets for tempura and squid
processed to complement seafood dishes. We make quality
feed for shrimp and fish farmers in Thailand and abroad so
that we can process their first class shrimp into our products.
Asian is listed on the Stock Exchange of Thailand
since 1994 (SET:ASIAN), but with our family origin we all
work together for doing that extra effort that brought the
company to where we are today. This distinguishes Asian from the others, and our customers appreciate it.
We operate five factories. Three are dedicated to produce frozen seafood. Asian Seafood Coldstorage PCL
is the stock listed company and owns a factory and coldstorage in KlongToey, Bangkok. This is where we
produce our tempura products that are mostly shipped to our Japanese customers. The company also owns a
factory in SamutSakhon, 30 km south of Bangkok, where shrimp and fish are processed and frozen. An
increasing part of the product range consists of value added products, from breaded coconut shrimp to ready to
eat meals. Its subsidiary company in the south of Thailand, Asian Seafoods Coldstorage (Surathani) Co. Ltd., is
located right in the middle of the main shrimp farming area of Thailand. Straight from the farm, shrimp and
squid are processed in ultra clean facilities very freshly into sashimi grade products. In the subsidiary Asian
Alliance International Co. Ltd., located in SamutSakhon, tuna is cooked, cleaned and packed into cansand
pouches, while an increasing part of the production is a wide range of pet food, which is packed in cans, cups
and pouches. In Petchburi, the subsidiary company Asian Feed Co. Ltd. produces feed for farmed shrimp and
fish. Our coldstorage in Bangkok and SamutSakhon are also the hub for our food distribution business. Fish
products are imported and delivered to Thai wholesalers, modern retail and restaurant chains.
1.2. We are the right choice !
In whatever we do, we have our customer in our mind. Although most of our raw materials come from
fisheries and supply chains are sometimes volatile, our aim is to deliver on the right time and at the right quality
. Therefore we have built over the years a stable and trusted suppliers base. Many of our customers are brand
owners and rely on Asian to have their products always in the shelves or in stock. Reliable supply is a main
reason why we are the right choice.
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But our ambition is also to help our customers grow their business with new, innovative products.
Increasingly we serve as a co-developer that understand our customers’ business and provide ideas for new
products. We invest in research and development, ranging from new product formulas, to packaging methods
and processing technology. We even operate a research shrimp farm in order to test new methods to improve
yield and quality.
Finally, our production set-up is as flexible as possible. This way, we can quickly respond to new ideas
our customers bring to us and make it reality.
There is a logical link between Asian’s activities. We try to make the most out of our raw materials and
our facilities. The trimmings of our tuna canning are a main ingredient for our pet foods. Next to domestically
sourced poultry, tuna is the main protein source for our pet foods. The by-products of our tuna canning are
converted into fresh fishmeal. This is an important ingredient for our feed factory, and by producing this
ourselves we can guarantee the origin and the quality of our shrimp and fish feeds.

With many shrimp farmers we have long relationships and we buy the freshly harvest shrimp for
processing in our factories. Our feed sales staff supports farmers with advice about feed type and feeding
regime, we provide quality control services to make sure the healthy shrimp will be harvested.
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1.3. Asian in numbers
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1.4. Business Overview
Asian had a successful year as we achieved our objectives for 2015 in many areas.
Growth
Overall sales revenues have grown again,
and the composition of the revenues have changed to
a mix that fits our strategy.
Sales revenues increased in 2015 with 2% to
7,938m BHT, after 3 years of decline which was
mainly related to to reduced output of Thai shrimp
farming. The shrimp farming industry experienced
major issues when a disease hit Thailand, early
mortality syndrom or EMS, which caused a decline in
production volume from roughly 600,000 MT down
to 200,000 MT. Asian produces shrimp feed and processes farmed shrimped and experienced reduced volumes
in both areas. In 2015, farmed shrimp output slightly increase to around 220,000 MT, which improved both the
feed and the shrimp processing business. Also, Asian expanded successfully in other species. In its feed
business a significant increase in fish feed was recorded, mainly in feeds for sea bass, catfish and tilapia. The
SamutSakhon plant attracted a mackerel processing business and further expanded into further processed
products and ready-made meals.
Growth matters; with an increasing world population food demand will continue to grow over the next
few decades, and seafood in particular is a category expected to grow rapidly. As the proportion of people in
middleclass will increase, more people will be able to afford this healthy but relatively expensive protein source
. Also, the amount of money spent on pets steadily increases, in developing economies due to an increase of the
number of companion animals, in mature economies due to the spending per animal.
Asian’s increase of sales revenues was strongest in the second half of the year: 4.7 billion BHT, which
was an increase of around 20% compared with the same period the year before. This is a good development and
it shows our investments in the past few years are bearing fruit.
Profitability
Asian’s profitability was restored and net profit amounted 183m BHT in 2015. All business units
contributed to this improvement. The pet food business turned to profitability due to a significant increase in
sales volume, after three years of investment in market and product development. The feed business turned
around to profitability by optimizing formulas and good control of production cost. The distribution business
cleared loss making contracts and, although sales revenues decreased, the business could report a profit. The
frozen food business continued its stable and good performance.
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In 2015 Asian reached a gross profit of 9.6% of sales revenues, and a net profit of 2.3% of sales.
Rather than aggressively growing these ratio’s it is Asian’s objective to stabilize them. We expect volatility – in
raw material prices, in sales prices and in exchange rates – will stay and perhaps even increase in the future.
Therefore our business model and risk management is being adapted.
Pet Food
Over the past years, the canning plant in SamutSakhon successfully converted from a predominantly
tuna plant into a mixed tuna and pet food plant. Pet food capacity and product development capabilities were
expanded and in 2015 the sales revenues of pet food quadrupled to 1.6 billion BHT. It is now majority of the
sales revenues of Asian Alliance International. Pet food is more complex than tuna canning. The number and
type of ingredients and packaging expand the supply chain and nutritional knowledge is required to formulate
healthy products. In 2015 we have concluded a period of investments in people, equipment, market
development. Late 2015 we have started the implementation process of an ERP system which is scheduled to
go live in October 2016 and will further streamline our processes in Asian Alliance. Tuna canning will remain
an important business activity, with in increased focus on fewer customers and more complicated products.
CSR
In 2015 Thailand was in center of revelations about illegal, unreported and unregulated (IUU) fisheries
and the European Union, one of the main markets for Thai seafood, issued a ‘yellow card’ in April, allowing the
industry 6 months to improve its standards. Also the use of forced labor in the supply chain of fish products was
exposed and the USA affirmed Thailand as a ‘tier 3 country’. In the course of 2015 the Thai government has
taken the lead to address this and effective actions have been and still are being implemented.
It is Asian’s policy to ban IUU raw materials and forced labor from its supply chain. In the January
2016 we signed an MOU together with Government and other industry leaders, confirming our commitment to
not be involved in these practices. In December 2015 we completed a review of our suppliers and ensured that
all purchases are appropriately documented and complying with the newly implemented regulations. With
respect to labor conditions Asian already terminated the use of outsourcing of labor intensive process, such as
shrimp peeling, because control of labor conditions is not easy. Asian ensures all its workers are legal, enjoy
good labor terms and conditions complying with the laws, and are treated with respect. Complying with laws
and regulations is not enough however. In order to remain having the trust of our customers, Asian is working
on further increasing transparency and reporting in this area.
Financing
Asian has successfully taken first steps to balance its short term and long term financing and to have
fewer but better banking relations. Of a total financing of requirement of 3.4 billion BHT by the end of 2015,
1.3 billion was financed long term, while 0.3 billion was financed with medium term instruments. As a
consequence, the usage of short term (trade) facilities decreased to 1.8 billion BHT. In July 2015 a 750 million
BHT 2 year bond was successfully issued. Also a 3 months and 6 months bill of exchange were issued and
subsequently rolled over. Asian’s policy is to finance 50-65% of its requirements by long term funding.
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Strategy
The company remains strongly focused on increasing profitability by improving our internal operations
and focus on added value segments and growth. A company-wide review of the strategic options to achieve this
has started in Q4 2015 and will be finished by Q1 2016. Asian has structured its business in 5 business units frozen food, pet food, tuna canning, aqua feed and trading & distribution.
In Frozen Food Asian has strong market positions in squid and kisu, while our SuratThani factory
has developed a strong supply chain with shrimp farmers, enabling us to address added value segments such
as ‘sushi ebi’. A start has been made to produce more value added products.
Asian’s Feed business continues to focus on product performance and service and recently investments
were completed in our shrimp and fish farm in order to strengthen our research and trials of new products. The
plant has gained BAP certification and Asian as a group can supply 4-star certified shrimp products.
The Tuna canning business remains an important segment for Asian and focus is on efficiency and
value rather than volume.
Asian’s Pet Food business continues to focus on growth and increase market share by positioning itself
as a preferred co-developer to fast growing pet food brands that positioned in the higher end of the market.
For the domestic Distribution business growth opportunities are identified, leveraging our purchasing
expertise and physical distribution system. Asian operates a cold storage in the center of Bangkok, allowing
efficient delivery to customers.
The focus is on autonomous growth. Acquisitions, mainly in strengthening our distribution and service
capabilities in Thailand and in our main markets abroad are also considered.
Investment
Investment were made in people and facilities, altogether for over 100 million BHT in 2015. In July a
review of benefit and compensation was concluded, including definition of job grades and a system of job
objectives and key performance indicators. This will be further finetuned and implemented over the time to
come. A bonus policy was adopted, linking reward to company and individual performance. In R&D
investments were made both in people and facilities. Our team in Asian Alliance has expanded and is bringing
new products and ideas to our customers. In Suratani, a trial shrimp farm is constructed allowing us to test new
ideas in a controlled environment. Other investments included amongst other extension of warehouse space to
accommodate the increased volume of pet food, automatic sealing equipment and various utility efficiency
projects.
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wØ§ต±}Ø
§¥¦²y¥vv§©
กำลังการผลิ
สูง§สุ´ด ประมาณ
18,000 ตัน/ป ¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
²¥²|´}ผลิÒต§Ýภัณ
¢ฑหy´Ï
§§µØ
Øª ²¥w¢w¢y
ลักของบริษ2551
ัท แบง}×
ออกเป
น 4 ประเภทใหญ
ๆ ไดแก ×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
±¢±ª¹ vÙ
1.ผลิØตภัªณฑ¢§
ปลาหมึกแชแข็ง ไดแก ปลาหมึกทั้งตัว ปลาหมึกลอกหนัง และปลาหมึกแล
2. ผลิตภัณฑกุงแชแข็ง ไดแก กุงแปรรูปสดแชแข็ง และกุงแปรรูปตมแชแข็ง
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
3. ผลิตภัณฑประเภทซีฟูดมิกซ พรอมปรุง
4. ผลิตภัณฑปลาไข
บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
(§¦v©½ ¢¦¦v)
บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจประเภทอุ
ตสาหกรรมแปรรู
¥§vv§©
¦¤ ปปลาทูนาจำหนาย และ
สงออกภายใตเครื่องหมายการคาของลูกคา ทั้งในกลุม Human Food และ Pet Food
ปจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตแยกตามกลุมผลิตภัณฑ ไดดังนี้
• กลุมผลิตภัณฑทูนา หรือ Human Food กำลังการผลิต 45,000 ตัน/ป
• กลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยงแบบเปยก หรือ Wet Pet Food กำลังการผลิต 15,000 ตัน/ป
• กลุมผลิตภัณฑปลาปน กำลังการผลิต 6,000 ตัน/ป
ผลิตภัณฑหลักของบริษัท แบงออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. ผลิตภัณฑปลาทูนาบรรจุกระปองและถุง Pouch 1
2. ผลิตภัณฑเนื้อทูนาแชแข็ง
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3. ผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยงประเภท Wet Pet Food บรรจุกระปอง ถุง Pouch และถวยพลาสติก
4. ผลิตภัณฑปลาปนสำหรับทำอาหารสัตว
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด ดำเนินธุรกิจเปนผูผลิตและจัดจำหนายผลิตภัณฑอาหารสัตวน้ำทั้งประเภทอาหารเม็ดจม และ
อาหารเม็ดลอย ภายใตเครื่องหมายการคาของตัวเอง ไดแก Asian Rambo SuperHero Hero Victor Allstar Faster และ
“รวยเพื่อน” พรอมทั้งจัดใหมีหองปฏิบัติการอันทันสมัย และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อใหบริการกับลูกคาในดานการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ำ การประเมินคุณภาพสัตวน้ำ การพัฒนาคุณภาพอาหาร ตลอดจนใหคำปรึกษาดานเทคนิควิธีการเลี้ยง และการ
แกไขกรณีเกิดโรคในสัตวเลี้ยง
ปจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ใชสำหรับผลิตอาหารประเภทเม็ดจม 7 เครื่อง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 60,000 ตัน
ตอป และมีเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอาหารประเภทเม็ดลอย 1 เครื่อง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 25,000 ตันตอป
ผลิตภัณฑหลักของบริษัท แบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ ไดแก
1. ผลิตภัณฑอาหารเม็ดจม ไดแก อาหารกุงกุลาดำ อาหารกุงขาว อาหารกุงสมทบ และอาหารปลาประเภทเม็ดจม
2. ผลิตภัณฑอาหารเม็ดลอย ไดแก อาหารปลากะพง ปลานิล ปลาชอน ปลาเกา ปลาดุก อาหารกบ และอาหารปู
บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด ประกอบกิจการซื้อผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็ง จากทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อ
จำหนายภายในประเทศ
2.2. การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 5 ปที่ผานมา
• พ.ศ. 2554
ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฎรธานี) จำกัด ที่จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนบริษัทยอยได
ประสบปญหาอุทกภัยทำใหเกิดความเสียหายตอสินคา โรงงาน และเครื่องจักร โดยหลังจากที่บริษัทประกันภัยไดตรวจสอบ
และประเมิ นความเสี ย หายแล ว ได ต กลงจ า ยค า ความเสี ย หายสำหรั บ มู ล ค า ของทรั พ ย สิ นของบริ ษั ท ซึ่ ง อยู ภ ายในวงเงิ น
ประกันภัยคุมครองทั้งจำนวน
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และไดรับอนุมัติจาก สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมี
กำหนดเวลาแปดปสำหรับบริการหองเย็นความจุประมาณ 12,000 ตันสินคา
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และไดรับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมรวมไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลาแปดปสำหรับการผลิตอาหาร
สัตวเลี้ยง ปละประมาณ 12,000 ตัน
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• พ.ศ. 2555
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (ศรีราชา) จำกัด เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และไดรับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดป สำหรับการผลิต
ปละ 84,000 ตัน
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฏรธานี) จำกัด เพิ่มกำลังการผลิต ขยายโรงงาน และไดรับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดป สำหรับการผลิต
ปละ 16,240 ตัน
บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยอยชื่อ บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด เปนการประกอบกิจการเพื่อซื้ออาหารทั้งในประเทศ
และนำเขา เพื่อมาแปรรูปและจำหนายภายในประเทศ
• พ.ศ. 2556
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด เพิ่มกำลังการผลิตและไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ในการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรเพิ่มเติมมีกำหนดเวลาแปดปสำหรับการผลิตปละ 184,000 ตัน
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (ศรีราชา) จำกัด ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 ในการยายฐานการผลิตจากจังหวัดชลบุรีมาที่จังหวัดสมุทรสาคร
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการ
เพิ่มกำลังการผลิตสำหรับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูจริง โดยใหแกไขเงื่อนไขเฉพาะโครงการขอ 5.2 ของบัตรสงเสริม
เลขที่ 1604(2)/2549 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549จากเดิมเปนดังนี้ 5.2 ขนาดของกิจการ มีกำลังการผลิต อาหารทะเล
บรรจุภาชนะผนึก ปละประมาณ 61,200ตัน อาหารสัตว ปละประมาณ 7,140 ตัน ปลาปน ปละประมาณ 6,800 ตัน
ผลพลอยได ไดแก เศษหรือของเสียจากขบวนการผลิต ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ซึ่งเปนวันที่บริษัทฯ ยื่นคำขอ
เปดดำเนินการ
• พ.ศ. 2557
บริษัท ชาลต คอนซัลติ้ง จำกัด (บริษัทยอย เดิมชื่อ บริษัท อาควา มารีน โปร จำกัด ) โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติใหขายเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยที่มิใชธุรกิจหลักของบริษัท ใหนางสาวชลธิชา
อมรรัตนชัยกุล ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการไวแลว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (ศรีราชา) จำกัด (บริษัทยอย) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไดมีมติเปน
เอกฉันทใหจดทะเบียนเลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ขณะนี้ยังอยู
ในระหวางดำเนินการชำระบัญชียังไมแลวเสร็จ
บริษัท อะโกร โปรดิ๊วส จำกัด (บริษัทยอย) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติเปนเอกฉันทใหจดทะเบียน
เลิกบริษัท ซึ่งนายทะเบียนไดรับจดทะเบียนไวแลว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 และไดจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี เมื่อวันที่
29 ธันวาคม 2557
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) พัฒนาผลิตภัณฑใหมกลุม Ready-to-eat และ Ready-to-cook ออกสู
ตลาด เปนการขยายฐานลูกคา และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด เริ่มเปดไลนผลิตใหมในกลุม Premium Pet Food โดยเซ็นตสัญญา
รับจางผลิตจาก Ainsworth Pet Nutrition, LLC. ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนบริษัทใหญติดอันดับ Top 35 ในการจัด
อันดับ Top 35 Global Pet Food Company ประจำป 2556 (จัดอันดับโดยนิตยสาร Pet Food Industry) และเปนบริษัท
ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 20-25% นับตั้งแตป 2553 เปนตนมา
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• พ.ศ. 2558
ธุรกิจอาหารสัตวน้ำ สามารถกลับมามีกำไรได เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้การคาที่ดีขึ้น และปรับกลยุทธในเรื่อง
ของสูตรการผลิต ทำใหบริษัทมีการบริหารตนทุนอยางสมเหตุสมผล และสามารถเพิ่มสารอาหารมีความเหมาะสมสูงสุด
กลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยงมียอดขายเพิ่มขึ้นกวาสี่เทา อยูที่ราว 1,602 ลานบาท โดยที่เอเชี่ยน วางกลยุทธที่
จะเปน “ผูรวมพัฒนาผลิตภัณฑ” หรือ “co-developer” ใหกลับเจาของตราสินคาที่ใหญและมีการเติบโตสูง โดยอาศัยการ
พัฒนาผลิตภัณฑใหมและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ ยังเริ่มการติดตั้งระบบ ERP เพื่อใหสามารถรองรับกระบวนการทำงานที่
ซับซอนมากขึ้นได
เริ่มมีการจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะยาวโดยการออกหุนกู เพื่อนำมาลดวงเงินกูระยะสั้นตามแผนการเพิ่ม
สัดสวนเงินกูระยะยาวเมื่อเทียบกับเงินกูระยะสั้นเพื่อความมีเสถียรภาพทางการเงินที่ดีขึ้น
มีการจัดคาของงานและจัดทำตัวชี้วัดผลการดำเนินงานโดยบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะไดนำมาใชให
สัมพันธกับการวางเปาหมายและการประเมินผลงานของพนักงาน ตลอดจนมีการริเริ่มนำระบบโบนัส เขามาใชโดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อรักษาคนที่มีคุณภาพไวกับองคกร รวมทั้งสามารถดึงดูดคนใหมๆ ที่มีความสามารถ เขามารวมงานกับองคกรไดใน
อนาคต
2.3. การไดรับการสงเสริมการลงทุน
บริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520ทั้งนี้ภายไดเงื่อนไขที่กำหนดบางประการดังนี้
จำนวน
ชื่อบริษัท

ประเภทโครงการ

บัตรสงเสริมการลงทุน

โครงการ

เลขที่บัตรฯ

วันที่

- บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน
ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

- กิจการหองเย็นหรือกิจการ
หองเย็นและขนสงหองเย็น

1

1982(3)/2554

1 กุมภาพันธ 2554

- บริษัทหองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด
(สุราษฏรธานี) จำกัด

- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร
หรือสิ่งปรุงแตงอาหารโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1

2938(5)/2555

5 พฤศจิกายน 2555

- บริษัทเอเชี่ยน ฟด จำกัด

- ผลิตอาหารสัตวเลี้ยงหรือ
สวนผสมอาหารสัตว

1

1658(2)/2554

14 ธันวาคม 2553

- บริษัทเอเชี่ยนอะไลอันซ
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด

- ผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสม
อาหารสัตว (PETFOOD)

1

1920(2)/2554

2 พฤษภาคม 2554

- ผลิตหรือถนอมอาหารหรือ
สิ่งปรุงแตงอาหารโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1

2669(2)/2555

24 กันยายน2555

บริษัทและบริษัทยอยไดรับสิทธิพิเศษ เชน
1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมแปดป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการนั้นๆ
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• การจัดหาแหลงวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกรใหมๆ ในหลายๆ พื้นที่เพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ในประเทศโดยไมมีการ
ทำสัญญาลวงหนา แตอาศัยความสัมพันธอันดีตั้งแตการเปนผูขายอาหารสัตวน้ำ ตลอดจนการใหคำแนะนำและความ
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ตางประเทศหรือในกรณีที่ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศไมมีหรือไมเพียงพอตอความตองการ
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3.2 การปรับคาแรงขั้นต่ำ 300 บาท ทั่วประเทศ
การปรับคาแรงขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ มีผลทำใหประเทศไทยมีความสามารถแขงขันดานตนทุนลดลง เมื่อเทียบกับ
ประเทศคูแขงในภูมิภาคอาเซียน เชนเวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย เปนตนบริษัทและบริษัทยอย อยูในอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช
แรงงานคนในการผลิตเปนสำคัญ ก็ไดรับผลกระทบจากการที่มีตนทุนคาแรงเพิ่มสูงขึ้นดวย อยางไรก็ดี บริษัท และบริษัทยอย ยังคง
มีนโยบายอยางชัดเจน ที่จะจายคาจางแรงงาน ตลอดจนจัดใหมีสวัสดิการตางๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และมุงพัฒนาฝมือแรงงาน
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในดานประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลิตภัณฑมาชดเชย
3.3 ปจจัยความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน

ป 2558 บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการสงออกสินคาราวรอยละ 71ทำใหรายไดที่ไดรับเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ โดยสวนใหญเปนรายไดในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐและสวนที่เหลือในรูปสกุลเงินเยน ทำใหบริษัทมีความเสี่ยงดาน
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทมีการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ จึงสามารถนำรายไดสวนที่เปนเงินสกุล
เดียวกันไปชำระคาวัตถุดิบดังกลาวได และบริษัทไดมีการปองกันความเสี่ยงดังกลาวโดยทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลวงหนา และมีการติดตามอยางใกลชิด
3.4 ปจจัยความเสี่ยงในการกีดกันทางการคาในตลาดตางประเทศ
บริษัทและบริษัทยอย มีรายไดจากการสงออกสินคาเปนสวนใหญ และมีลูกคาอยูในเกือบทุกภูมิภาคของโลก ยกเวนใน
กลุมธุรกิจผลิตอาหารสัตวน้ำ ที่ปจจุบัน เปนการผลิตเพื่อจำหนายภายในประเทศ ทำใหบริษัทและบริษัทยอย ไดรับผลกระทบจาก
มาตรการกีดกันทางการคาอยูเปนระยะ ทั้งที่เปนมาตรการทางดานภาษี และมาตรการที่ไมใชมาตรการดานภาษี โดยบริษัทและ
บริษัทยอย กำหนดแนวทางแกไข จำแนกตามประเด็นไดดังนี้
• การเปดเสรีทางการคาในตลาดการคา ไทยสูญเสียความสามารถทางการแขงขันในตลาดการคาโลกเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคูแขง โดยผลกระทบที่สำคัญในป 2557 ไดแก ผลิตภัณฑในกลุมกุง และผลกระทบที่สำคัญในป 2558 ไดแก
ผลกระทบจากกรณี ที่ ป ระเทศไทยถู ก กลุ ม ประเทศยุ โ รปตั ด สิ ท ธิ พิ เศษภาษี ศุ ล กากร (Generalised System of
preferences : GSP)ในกลุมสินคาประมง ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ทำใหบริษัทมียอดสงออกสินคาในไตรมาสที่ 1
ลดลงโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑประเภทปลาหมึกแชแข็ง ซึ่งมีลูกคาหลักอยูในประเทศอิตาลี
แนวทางแกไข: ผลิตภัณฑในกลุมปลาหมึกแชแข็งของบริษัทและบริษัทยอยมีความแข็งแกรงในเรื่องคุณภาพที่เปนที่ยอมรับในตลาด
และเปนผลิตภัณฑที่ขายภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง ประกอบกับบริษัทยังมีขอไดเปรียบในเรื่องของตนทุนวัตถุดิบที่
สำรองไวจำนวนหนึ่ง ทำใหบริษัทสามารถเจรจากับลูกคา และกลับมามียอดขายดีขึ้นไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว
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• การที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีปองกันการทุมตลาดจากผูสงออกประเทศไทย (The Anti-dumpingDuty) ทำใหไทย
มีตนทุนสงออกกุงไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามอัตราภาษีปองกันการทุมตลาดของไทยมีแนวโนมลดลงมาโดย
ตลอด
แนวทางแกไข: การสงออกไปสหรัฐอเมริกา บริษัทและบริษัทยอย ดำเนินนโยบายลดสัดสวนการจำหนายผลิตภัณฑในพิกัดที่ตอง
ถูกเรียกเก็บภาษีปองกันการทุมตลาด ตลอดจนภาษีอื่นๆ เชนสินคาประเภทกุงดิบ และกุงตม ลง แตเพิ่มสินคาในกลุมกุงปะแปงดิบ
และทอด ตลอดจนสินคาเพิ่มมูลคาอื่น ๆ ที่ไมอยูในพิกัด ตลอดจนมีอัตรากำไรสูงกวามาทดแทน
• การที่ตลาด EU และตลาดสงออกหลายประเทศ กำหนดมาตรการคุมเขมการตรวจเชื้อโรคและสารตกคางในสินคาจำพวก
สัตวน้ำรวมถึงมาตรฐานใหมๆ เพื่อควบคุมการสงออก
แนวทางแกไข: บริษัทและบริษัทยอย ไดนำระบบการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนระบบ
ควบคุมคุณภาพตางๆ ที่เปนมาตรฐานสากล ที่ไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรมอาหารมาใชในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑจนเปนที่ยอมรับจากลูกคาในทุกภูมิภาคทั่วโลก (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดในหัวขอ การพัฒนาอยางยั่งยืน)
• การที่ไทยไดรับสถานะ “ใบเหลือง” (Yellow card) จากกลุมประเทศ EU ในการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal,
Unreported and Unregulated-IUU fishing) และการถูกสหรัฐอเมริกาประกาศใหเปนประเทศในกลุม Tier 3 ที่มี
ปญหาในเรื่องการคาแรงงานทาส
แนวทางแกไข: รัฐบาลไทย และสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม ใชความพยายามอยางมากในการแกไขปญหาเรื่อง การทำ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปญหาเรื่อง
แรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต ในเดือนมกราคม 2559 ทางสหภาพยุโรปไดขยายระยะเวลาการให
“ใบเหลือง” ประเทศไทย เนื่องจากมีความพอใจในมาตรการที่ไทยไดดำเนินการ แตไทยยังคงตองเพิ่มความเขมขนและความ
พยายามในการบังคับใชใหมากขึ้นในระยะตอไป ประเด็นนี้ ยังคงเปนประเด็นสำคัญเรงดวนตอทุกภาคฝายที่มีสวนเกี่ยวของใน
อุตสาหกรรม บริษัทและบริษัทยอย มุงมั่นที่จะรวมแกไขปญหาเหลานี้ เพื่อใหประเทศไทย กลับมาเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
และเพื่อเปนการยืนยันเจตนารมณที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทยอยจึงเขาเปนหนึ่งในผูรวมลงนามใน บันทึกขอตกลงความรวมมือ
(MOU) การไมทำการประมงผิดกฎหมาย ไมซื้อ นำเขา สงออก นำผาน จำหนาย ซึ่งสัตวน้ำ ผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไดจากการ
ทำการประมงผิดกฎหมาย การใชแรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษยระหวางหนวยงานภาครัฐ กับผูประกอบกิจการประมง
โดยจะปฎิบัติ ไมวาจะโดยลำพัง หรือรวมมือกับฝายอื่นๆ ตามอำนาจหนาที่ใหถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปรงใส
ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน และใหมีการทำประมงอยางยั่งยืน โดยจะไมทำการประมงผิดกฎหมาย ไมซื้อ นำเขา สงออก นำผาน
จำหนาย ซึ่งสัตวน้ำ ผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไดจากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใชแรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษย และไม
นำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ำ และจำหนายเปนสินคาอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง
แรงงาน และการคามนุษยอยางเครงครัด
3.5 ปจจัยความเสี่ยงในการตออายุสัญญาเชาของโรงงานแหงที่ 1
บริษัทเชาพื้นที่กับการทาเรือแหงประเทศไทย เพื่อเปนที่ตั้งของโรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็งและถือวาเปนโรงงานแหง
แรกของบริษัทที่เปดดำเนินการ ปจจุบันโรงงานแหงนี้ใชสำหรับการผลิตปลาทรายแชแข็งเปนหลัก อยางไรก็ดี ในปจจุบันการทาเรือได
อนุมัติการตอสัญญาเชากับบริษัทเปนที่เรียบรอยแลว
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3.6 ปจจัยความเสี่ยงทางดานการเงิน
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจำนวน 850ลานบาท และมียอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 720 ลานบาท ซึ่งจะ
ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ป จำนวน 158ลานบาท โดยมีขอตกลงกับสถาบันการเงินเจาหนี้วาจะตองดำรงอัตราสวนหนี้สินรวมตอ
สวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) ไมใหเกิน 2.5 เทาในป 2558 และ 2559 และไมเกิน 2.0 เทา ในป 2560 จนครบ
ระยะเวลาเงินกู และมีอัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) ไมต่ำกวา 1.0เทา ในป 2558 จนครบระยะเวลาเงินกู หากไม
สามารถดำรงอัตราสวนทางการเงินดังกลาวได จะมีผลกระทบตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัท และผูใหกูอาจเรียกเงินกูคืนกอน
กำหนดเวลาได นอกจากนี้ ในกรณีที่ อัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) นอยกวา
1.2 เทา บริษัท จะไมสามารถจายเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดแกผูถือหุนของบริษัทฯ ได
นอกจากนี้ ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัท มีการออกหุนกูอายุ 2ป มูลคารวม 750 ลานบาท โดยบริษัท ตอง
ดำรงอัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Debt to Equity Ratio) ไมใหเกิน 3.0 เทา และไมสามารถจายเงินปนผลให
แกผูถือหุนเกินกวา 60% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ทั้งนี้ในป 2558 บริษัทสามารถดำรงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน อัตราสวนหนี้สินสุทธิตอสวนของผูถือหุน
และอัตราสวนสภาพคลองไดตามเงื่อนไข และยังสามารถดำรงอัตราสวนความสามารถในการชำระหนี้ไดมากกวา 1.2 เทา
คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติใหนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สำหรับผลการดำเนินงาน
ในรอบป 2558 ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยจายจากกำไรของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด ซึ่งคิดเปนประมาณ 50% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย
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4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1 สินทรัพยของบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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4.3 การใชทรัพยสินเปนหลักประกันการกูเงินยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558ตามงบการเงินรวม บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด ใชเครื่องจักรทั้งหมดและอาคารสิ่งปลูกสราง
ที่เปนกรรมสิทธิ์ของบจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล และที่ดินอันเปนที่ตั้งของบจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล
ซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของบมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด เปนหลักประกันวงเงิ(§¦
นกูระยะยาว
850
v©½ จำนวน
¢¦¦
vล)านบาทกับบมจ.ธนาคาร
กสิกรไทย ซึ่งเปนวงเงินที่บริษัทไดรับตั้งแตป 2557
¥§vv§©¦¤
4.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย
บริษัท มีนโยบายลงทุนใน 5 กลุมธุรกิจ ที่เปนธุรกิจในปจจุบันของบริษัท ไดแก ธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปและจำหนาย
อาหารแชเยือกแข็ง ธุรกิจผลิตและจำหนายผลิตภัณฑทูนา ธุรกิจผลิตและจำหนายอาหารสัตวเลี้ยง ธุรกิจผลิตและจำหนายอาหาร
สัตวน้ำ และธุรกิจจัดจำหนายทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวของ หรือสนับสนุนการเติบโตหรือเพิ่มศักยภาพทางการ
ผลิตของบริษัท หรือเชื่อไดวาเปนบริษัทที่มีแนวโนมการเติบโตทางธุรกิจที่ดีโดยบริษัทจะเขาไปลงทุน เฉพาะในบริษัทที่สามารถเขาไป
มีอำนาจควบคุม และมีกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทเขาไปมี1สวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทยอยทุกบริษัท เพื่อใหมั่นใจวาน
โยบายของบริษัทยอยดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของบริษัท
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย
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สิงหาคม 2554 ปจจุบันลูกคาไดทยอยผอนชำระครบจำนวนแลว โดยชำระงวดสุดทายในเดือน กุมภาพันธ 2558
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บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ถูกฟองรอง
¢v}§vª
v§©
§y×บริ
§±|©ษัท§×
¥¦เ|นชั²¥±¸
Ø´Ïษัท2551
©น¦ิจ¤ª
ในเดื
อนมีนº าคม
2554
เอเชี§|¥±¢×
่ยน อะไลอัน§ซ|¥¦
อินเตอร
่นแนล จำกั§§v§Û
ด ซึ่งเปนบริษัทยอ¨´
ยของบริ
ไดรับคำวิ
ฉัย
§²v±ª
¹±|©§×§|¥±±v¬
¢ชำระหนี
100 ้จØากการผิ
§§ ด×สั|ญ´
¤²¥©¦1,206,765
´±y¬¢ª¥v¢v§
ชีv¨µ}§v¢¦
้ขาดจากอนุ
ญาโตตุลาการของประเทศเยอรมั
น ให
ญาคาØเสี©ย¦หายจำนวน
เหรียญสหรัฐ พรv¨µ
อม
ดอกเบี
©้ยในอั
320ตราร
Ø§อ§
«
¹
|
±ß

§}§vy§×

¬
¢
×

²|w¢|Ø
®

©
§²¥¦
v
|§
v
×
§

ยละ 2 ตอป และคาฤชาธรรมเนียม28,853.75 ยูโรซึ่งบริษัทยอยไดดำเนินการคัดคานตอศาลทรัพยสินทาง
ปญญาและการคาระหวางประเทศและไมสามารถตกลงกันไดในระบบไกลเกลี่ย ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
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กลางมีคำพิพากษาใหบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และในเดือนพฤษภาคม 2556บริษัทยอยไดยื่นอุธรณตอศาลฎีกา
²¥²|´} Ò§Ý¢y´Ï 2551 }×§§µØØª ²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
ต±¢±ª
อมาเมื
่อวันที่ 26 มกราคม 2559คดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษาใหบริษัทยอยชำระเงนตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
¹ vÙ Øª¢§
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6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลที่สำคัญอื่น
6.1
±ªขอมูØล®บริ
¢¬ ษØ ัท©ยอ¦ ย ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
บริษัท หอÏงเย็2551
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เลขทะเบียนบริษัทฯ
: 0107536001061 (เดิมเลขที่ บมจ.180) y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
¹wØ¢®¥ ×: §|v¦http://www.asianseafoods.co.th
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±ßØซอยกล
 วยน้ำไท ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
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เลขที่ 55/2 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×: §|§v
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
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6.2 ขอมูลบริษัทยอย
wØ§±}Ø
บริษัทยอยแห
งที§่ ´
1 §¥¦²y¥vv§©¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
²¥²|´}
Ò§นÝเอเชี
¢่ยy´Ï
บริ
ษัท หองเย็
นซีฟูด (สุร2551
าษฎรธ}×
านี)§§µØ
จำกัด Øª ²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
±¢±ª¹ vÙ
ประกอบธุ
รกิจ Øª¢§ : แปรรูปสัตวน้ำแชแข็งเพื่อการสงออก
วันที่กอตั้งบริษัทฯ
: 18 สิงหาคม 2536
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
ทุนจดทะเบียน
: 100 ลานบาท (มูลคาหุนละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ
: เลขที่ 55/2 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 822204-7, (034) 822700-6
(§¦v©½ ¢¦¦v)
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9,
(034) 822706 ¦¤
¥§vv§©
โรงงาน
: เลขที่ 57 หมูที่ 4 ตำบลทาสะทอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี 84130
โทรศัพท (077) 276888
โทรสาร (077) 276811, (077) 276822, (077) 276833
สัดสวนการถือหุน
: บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) ถือหุน 100%
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยแหงที่ 2
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
ประกอบธุรกิจ
: แปรรูปสัตวน้ำโดยเฉพาะปลาทูนาบรรจุกระปอง ปลาทูนาแชแข็ง และ
ผลิตภัณฑพลอยได อาทิ อาหารสัตวบรรจุกระปองและปลาปน
วันที่กอตั้งบริษัทฯ
: 15 มีนาคม 2548
ทุนจดทะเบียน
: 1,700 ลานบาท (มูลคาหุนละ 10 บาท)
สำนักงานใหญ
: เลขที่ 55/2 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
โรงงาน
: เลขที่ 8/8 หมูที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบานบอ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 845566-8 , (034) 845575-91
โทรสาร (034) 845547, (034) 845593
สัดสวนการถือหุน
: บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) ถือหุน 100%
บริษัทยอยแหงที่ 3
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
ประกอบธุรกิจ
วันที่กอตั้งบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน
สำนักงานใหญ

โรงงาน

สัดสวนการถือหุน

:
:
:
:

โรงงานผลิตอาหารสัตวน้ำ
19 สิงหาคม 2531
800 ลานบาท (มูลคาหุนละ 100 บาท)
เลขที่ 55/2 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
: เลขที่ 239 หมูที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม. 180-181 ตำบลทายาง อำเภอทายาง
จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท (032) 437922-4
โทรสาร (032) 437134-5
: บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) ถือหุน 100%
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัทยอยแหงที่ 4
บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด
ประกอบธุรกิจ
วันที่กอตั้งบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียน
สำนักงานใหญ

โรงงาน

สัดสวนการถือหุน

:
:
:
:

ซื้อผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งเพื่อจำหนายในประเทศ
12 กันยายน 2555
1 ลานบาท (มูลคาหุนละ 10 บาท)
เลขที่ 55/2 หมูที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสาร (034) 822407, (034) 822698-9, (034) 822706
: เลขที่ 742 ซอยกลวยน้ำไท ถนนอาจณรงค แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท (02) 249-7113, (02) 249-5255, (02) 249-9324
โทรสาร (02) 249-5256, (02) 249-3605, (02) 249-3675
: บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) ถือหุน 100%

บุคคลอางอิง
(1) นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
กลุมตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท (02) 009-9999 โทรสาร (02) 009-9991
(2) ผูสอบบัญชี
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
1) นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
2) นายไพบูล
ตันกูล
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3) นางสาวนภนุช อภิชาตเสียร
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จำกัด

3760
4298
5266

บริษัทยอย 4 บริษัท
นายชาญชัย
ชัยประสิทธิ์
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3760
ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จำกัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 15 ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ10120
โทรศัพท 02-8245000
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

ส
ว
นที
่
2
§¤ Ö z¯¶¯ ¯}¨·~¨Ñ¬ {¦t¤ (¥})
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
7.1
หลักทรัพยของบริษัท
±ª Ø®¢¬ Ø ©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว 361,820,468 บาท แบงเปนหุนสามัญ
361,820,468
หุน มู¦ลค×§า±ß
หุนละ
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
ผูถือหุน§´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
ชื่อ¢ผู®ถือ¥
หุน ×§|v¦ ¨´ Øv³||§§§¦
30¹|ธั¬นº¢วาคม
หมายเหตุ
|§²¥²v±ª¹wØ
¦©2558
²¥¦µØ´§y§®vw«º ²¥ª
v§v¨ ²v§
©w¢|²×¥³||§´ Ø¢yØ¢|v¦ ±ßØ
สัดสวนการ

จำนวนหุน

ถือหุน (%)

}§vv§¦   | ¥©  ©  §´Ø § × § |· ¨´ Ø  v ³||§ª  v¨µ§vw«º  }§vØ    ª¹ ¹¨ | ¢§© ¦   © ª¹
®±ª

}§vv§©
(µØตนชั
YIELD
±©¹w«ลºอมรรั
}§v±©
 ย6%
1. นายสมศักดิ|
์ อมรรั
ยกุล ±©¹w«º) ³±~§¥³||§®
164,512,314 §× §§©
45.47µØ YIELD
กลุมตระกู
ตนชั
กุล v§
¦2.
|¥©
©§y|§³Ø
¹¦v§©
µ¨v§©©13.16
yØ§ ¨´ ØµØ©
§vw«
º³µ×
นายสมชาย
อมรรัตนชั§ย²||§ª
กุล
47,610,000
กลุมตระกู
ลอมรรั
ตนชัยØ¢กุ|
ล §
y|§±©
¹ ¦º|v§¦ตัน
|y
¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³3.91
||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
3. น.ส.พรชนก
ติเฉลิ
มสิ§©
น yØ§´³||§©14,161,884
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×§|§v

4. นายวิญู
พิชญพงศา
14,000,000
3.87
5. น.ส.นลินรัตน วนิชจักรวงศ
13,720,000
3.79
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
6. นายพงศ
พัฒน¹±|©
วนิชจั§×
กรวงศ
v¨µ}§v¢¦
§²v±ª
§|¥±±v¬¢ 100 13,720,000
Ø§§ ×|´ Ø©3.79
¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
7.
นางจิ
ร
ญ
ั
ญา
อมรรั
ต
นชั
ย
กุ
ล
13,009,500
3.60
© 320 Ø§§ «¹|±ß§}§vy§×¬¢ ×²|w¢|Ø®© §²¥¦v|§v×§กลุมตระกูลอมรรัตนชัยกุล
8. นายชาญ
อมเรศ
11,976,610
3.31
9. บริ
ัท ไทยเอ็
นวีดีอ²y¥vv§©
าร จำกัด
9,154,424
wØ§ษ±}Ø
§´ §¥¦
¦¤ w¢w¢y
Ø®© §²¥¦2.53
v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
10. นางพั
พิเชฐพงศา
7,000,000 ×§Ø®¬¢1.94
²¥²|´}
Ò§Ýทยา¢y´Ï
2551 }×§§µØØª ²¥w¢w¢y
Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
±¢±ª11.
¹ นายเอนก
vÙ Øª¢§
พิเชฐพงศา
7,000,000
1.94
12. น.ส. ศิริพัฒน อมรรัตนชัยกุล
6,666,900
1.84
กลุมตระกูลอมรรัตนชัยกุล
©¦
¢Ø |±¸1.45
±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
13. นายสุรินทร บรรยงพงศเลิศ
5,228,100
14. นายสมเกียรติ ศรีจอมขวัญ
4,321,060
1.19
15. ผูถือหุนรายยอยอื่นๆ
29,739,868
8.21
จำนวนหุนทั้งหมด(หุน)
361,820,468 (§¦
100.00
v©½ ¢¦¦v)
มูลคาที่ตราไวตอหุน (บาท)

หมายเหตุ

1

¥§vv§©¦¤

- กลุมตระกูลอมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุนรวมทั้งสิ้น231.80ลานหุน คิดเปนรอยละ 64.07
- ผูถอื หุนสัญชาติไทย รอยละ 99.95และผูถือหุนสัญชาติตางดาว รอยละ 0.05
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
7.3 การออกหลักทรัพยอื่น
ในระหวางปที่ผานมาบริษัทไมมีการออกหลักทรัพยอื่น
7.4 นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจายเงินปนผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำป 2558 ใหแกผู
ถือหุน โดยเมื่อพิจารณาจากความจำเปนในการสำรองเงินไวเพื่อการลงทุนในอนาคต การที่บริษัทจะตองรักษาสัดสวนทางการเงินและ
เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มีกับสถาบันการเงินและผูถือหุนกูของบริษัท ตลอดจนการดำรงสภาพคลองใหมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพการณทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและตางประเทศ สภาวะการณทางการเงิน และเปาหมายการเจริญ
เติบโตของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ใหพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล สำหรับผลการดำเนิน
งานในรอบป 2558 ใหแกผูถือหุนของบริษัท ในอัตราหุนละ 0.25 บาท โดยจายจากกำไรของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด ซึ่งคิดเปนประมาณ 50% ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทยอย
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8. โครงสรางการจัดการ
โครงสรางองคกร

±ª Ø®¢¬ Ø ©¦ ¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)

คณะกรรมการบริษัท

Ï 2551 ¦×§±ßÏ² ×|v§¦|¥©
©§w¢|©
²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
AsianGroup’s
Boardof¦¤Directors
Ø®© § §×§§¢¢v
เลขานุ²¥©
การบริษัท¦´v×¥w§§v }§vv§Ø¢y×§y§©´³||§¢§ §¦Ûº¨ v§¦§
Company
¦v|§w®§´³||§®Secretary
×§´ Ø±v©y§®±ªØ¢| ²¥w§}§vv§¨¦§¬º¢±|©§×§|¥±×| Ø§²
SWAP ±ßØ ¨´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ Ø¢|×¬¢×´}v¦© §|§²¥¦|¥©©§´v·Ø§¢×§|
}©|}¦| ³µØ}¦ ¦|º ªØ® © §´ × ²¥v¨ ³§v§© §²vÙ y¬¢ }¦´ Ø ª ® Ûv§|´v§¨|§×v¦ ¥§
คณะกรรมการสินเชื่อ
คณะกรรมการบริ
|§²¥²v±ª¹wØ¢®และเร
¥ ง×รั§ด|v¦
¹|¬º¢¦ษัท©²¥¦µคณะกรรมการตรวจสอบ
Ø´§y§®vw«º ²¥ªv§v¨ ²v§
หนี้สิน¨´ Øv³||§§§¦
Executive Committees
Audit Committees
Credit ØControl
©w¢|²×¥³||§´
¢yØ¢Committees
|v¦ ±ßØ
่บริหาร  v¨µ§vw«º  }§vØ    ª¹ ¹¨ | ¢§© ¦   ©  ª¹
}§vv§¦   | ¥©  ©  §´Ø § ×Chief
§ประธานเจ
|· Executive
¨´าหน
Ø  vาที³||§ª
Officer
®±ª}§vv§©| (µØ YIELD ±©¹w«º) ³±~§¥³||§®§× §§©µØ YIELD ±©¹w«º}§v±© 6% v§
¦|¥©©§y|§³Ø§²||§ª¹¦
v§©µ¨v§©
ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
ผูชวยกรรมการผู
จัดการใหญ ©yØ§ ¨´
งานตรวจสอบภายใน
Executive
Vice
President
Internal
y|§±©¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Audit
Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×§|§v

8.1 คณะกรรมการบริษัท
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
8.1.1 รายชื่อของคณะกรรมการแตละชุด
v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×§|¥±±v¬¢ 100 Ø§§ ×|´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
อมรรัตนชัยกุล ¬¢ ×ประธานกรรมการบริ
ษัท v|§v×§
© 3201. Ø§นายสมศั
§ «ก¹|ดิ±ß์ §}§vy§×
²|w¢|Ø®© §²¥¦
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
กรรมการบริษัท
3. §´นายสมศั
ดิ์ สถิตธำมรงค ¦¤ w¢w¢y
กรรมการบริ
wØ§±}Ø
§¥¦ก²y¥vv§©
Ø®ษ© ัท§²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
พรรณสั
งข§§µØØª กรรมการบริ
ษัท×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
²¥²|´} Ò§4.Ý¢นายเอกราช
y´Ï 2551
}×
²¥w¢w¢y
±¢±ª¹ vÙ5.Øª
¢§
นางสุ
รีย
จันทรสวัสดิ์
กรรมการบริษัท
6. นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ
กรรมการบริษัท
¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªÓ® }¨v¦ ( §)
7. นางสุนันทา เตียสุวรรณ
กรรมการอิ©สระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
กรรมการอิสระ
9. นายกิตติชัย เหลาเกื้อกูลพงษ
กรรมการอิสระ
10. นายสมบูรณ เผาบรรจง
กรรมการอิสระ
(§¦v©½ ¢¦¦v)
¥§vv§©¦¤

ขอมูลกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลไวใน เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย
ชี้แจงใน เอกสารแนบ 2

1
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
8.1.2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท
1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหนาที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญผูถือหุน
2) กำหนดนโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารงานตลอดจนติ ด ตามผลการดำเนิ นงานของคณะกรรมการชุ ด ย อ ย
โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่กำหนด ภายใตหลักเกณฑที่สำคัญ 2 ประการ คือ
การสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท และการอยูภายใตกรอบกติกาของกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ
3) พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและขอบังคับของ
บริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ การรวมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม และการขายเงิน
ลงทุน
4) พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกวา 3 ลานบาท เพื่อวัตถุประสงคในการขยายขนาด
ธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
5) พิจารณาแตงตั้ง/ถอดถอนคณะกรรมการชุดยอยตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเปน โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดยอยอยางสม่ำเสมอ
6) จัดใหมีการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมอยางถูกตอง ครบถวน โปรงใส เชื่อถือได
ตามที่กฎหมายกำหนด
7) จัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน ซึ่งสามารถประเมินความเสี่งที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได
8) จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
9) จัดใหมีเลขานุการบริษัท เพื่อชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการและชวยใหคณะกรรมการบริษัทและ
บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของ
10) จัดใหมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อเปนมาตรฐานแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัท
11) จัดใหมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนใหมีการสื่อสารไปสูทุกคนในบริษัทใหได
รับทราบยืดถือปฏิบัติอยางจริงจัง
12) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนและโปรงในเกี่ยวกับการทำรายการระหวางกัน
13) จัดใหมีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการเมื่อพบหรือมือขอสงสัย
เกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ
บริษัท คณะกรรมการตองดำเนินการปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
14) จัดใหมีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูงของบริษัท
15) จัดใหมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญตางๆ ใหเปนปจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ
อยางสม่ำเสมอ
16) ปฏิบัติหนาที่อื่นใดเกียวกับกิจการของบริษัทตามที่ผูถือหุนมอบหมาย
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8.1.3 การแตงตั้งและถอดถอนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด ว ยบุ ค คลที่ ได รั บ แต ง ตั้ ง จากที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ป จ จุ บั น มี จ ำนวน 10 ท า นซึ่ ง ใน
คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 10 ทาน ดังกลาวมีกรรมการอิสระรวม 4 ทาน
การแตงตัง้ กรรมการใหม หรือแตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระออกจากตำแหนงกรรมการ ตองใชมติของที่
ประชุมผูถ อื หุน ดังนี้ :
1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเปน
กรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และ
ไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระ
ของกรรมการเหลือนอยกวา 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจำนวนผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดย
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.1 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1) นางสุนันทา เตียสุวรรณ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นางเยาวณี
เครือองอาจนุกูล
กรรมการตรวจสอบ
3) นายกิตติชัย เหลาเกื้อกูลพงษ
กรรมการตรวจสอบ
4) นายสมบูรณ เผาบรรจง
กรรมการตรวจสอบ
ขอมูลกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลไวใน เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยชี้แจงใน
เอกสารแนบ 2
8.2.2 อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเพียงพอ
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit)
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย
และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี
โดยไมมีผายจัดการเขารวมอยางนอยปละ 1 ครั้ง
5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหมนั่ ใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสงู สุดตอบริษทั
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6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตอง
ประกอบดวยขอมูลหลักเกณฑและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8.2.3 การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดวยกรรมการบริษัทที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำซึ่งไดรับการแตงตั้ง
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปจจุบันมีจำนวน 4 ทาน
8.2.4. วาระการดำรงตำแหนง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยูในตำแหนงตามวาระที่เหลืออยูของการเปนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได
2) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการบริษัท
แตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนเปนกรรมการตรวจสอบเพื่อใหกรรมการตรวจสอบมีจำนวนอยางนอยครบตามที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนดโดยบุคคลที่เขาเปนกรรมการตรวจสอบแทน อยูในตำแหนงไดเพียงเทา
วาระที่ยังเหลืออยูของการเปนกรรมการบริษัท
8.3 คณะกรรมการบริหาร
8.3.1. รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
1) นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
2) นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
กรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
3) Mr. Hendrikus Van Westendorp
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงิน
4) นายเอกราช พรรณสังข
กรรมการบริหาร
5) นางสุรีย
จันทรสวัสิดิ์
กรรมการบริหาร
6) นายอภิชัย
ศรีอรุณลักษณ
กรรมการบริหาร
7) นายวัลลภ
ลอมลิ้ม
กรรมการบริหาร
8) นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค
กรรมการบริหาร
ขอมูลกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลไวใน เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยชี้แจงใน
เอกสารแนบ 2
8.3.2. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกลาวใหสอดคลองกับ
นโยบายและแผนงานของบริษัท
2) พิจารณาอนุมัติในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติในเรื่องที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอยางสำคัญแกบริษัท
3) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการและฝายบริหารตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายและ
แผนงานทางธุรกิจ
4) พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำป
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5) พิจารณาอนุมัติการกูหรือใหกูยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเขาเปนผูค้ำประกัน ใน
วงเงินไมเกิน 300 ลานบาท ตอสัญญา ตลอดจนพิจารณามอบหมายใหบุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการ
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวของกับการเบิกจายในแตละรายการ และรวมถึงกำหนดวงเงินอนุมัติในการเบิกจาย
แตละครั้งตามอำนาจหนาที่ที่กำหนด
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8.3.3. การแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการและผูบริหารระดับสูงที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารงานประจำ และ/
หรือกรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
8.4 คณะกรรมการสินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน
8.4.1. รายชื่อคณะกรรมการสินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน
1) Mr. Hendrikus Van Westendorp
ประธานคณะกรรมการฯ
2) นายสมชาย
อมรรัตนชัยกุล
กรรมการฯ
3) นายเอกราช
พรรณสังข
กรรมการฯ
4) นางสุรีย
จันทรสวัสดิ์
กรรมการฯ
5) นายอภิชัย
ศรีอรุณลักษณ
กรรมการฯ
6) นายวัลลภ
ลอมลิ้ม
กรรมการฯ
7) นางสาววรัญรัชต อัสสานุพงศ
เลขานุการคณะกรรมการฯ
ขอมูลกรรมการและผูบริหารเปดเผยขอมูลไวใน เอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยชี้แจงใน
เอกสารแนบ 2
8.4.2. อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน
1) พิจารณากำหนด และประกาศ นโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปดลูกคาใหม สำหรับลูกคาภายในประเทศ
ของกลุมบริษัท
2) พิจารณากำหนดนโยบายการใหวงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้ และทบทวนขอมูลลูกหนี้ภายใน
ประเทศเปนรายเดือน รายงานตอคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งเสนอ
แนวทางปรับปรุง
3) ควบคุมใหมีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารลูกหนี้ของกลุมบริษัท
8.4.3. การแตงตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน
คณะกรรมการสินเชื่อและเรงรัดหนี้สิน ไดรับการแตงตั้ง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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8.5 เลขานุการบริษัท
8.5.1. รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล
: นางสาววรัญรัชต อัสสานุพงศ
ตำแหนง
: เลขานุการบริษัท (ไดรับแตงตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557)
การศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
New York Institute of Technology (NYIT), USA.
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : ไมมี
ประสบการณการทำงาน
: 2557–ปจจุบัน : เลขานุการบริษัท
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2556 – 2557 : Financial Analyst
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
2554 – 2556 : Financial Analyst
บจก.พระราม 3 ฮอนดา คารส
8.5.2. หนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
เลขานุการของบริษัทจะตองปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังตอไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
3) จั ด ส ง สำเนารายงานการมี ส ว นได เ สี ย ของกรรมการและผู บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ ง ให ป ระธาน
คณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7วันทำการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น
4) ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบตอหนวยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบและ
ขอกำหนดของหนวยงานทางการ
5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท
(หรือคณะกรรมการบริษัท)
8.6 การกำหนดคาตอบแทนกรรมการ และคาตอบแทนกรรมการบริษัทประจำป 2558
บริษัทมีนโยบายกำหนดใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูทำหนาที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนด
คาตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑการพิจารณากลั่นกรองอยางละเอียด
ถึงความเหมาะสมประการตางๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและคาตอบแทนถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่
ใกลเคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทประกอบการพิจารณา และในป
2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อพิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2558
ภายในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
1) เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทที่มิไดเปนผูบริหารหรือพนักงานของบริษัท ซึ่งไดแก ประธาน
กรรมการตรวจสอบจาย 40,000 บาทตอครั้ง และกรรมการตรวจสอบจาย 30,000 บาทตอครั้ง เทากับป2557
2) บำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบประจำปขึ้นอยูกับผลประกอบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา
จำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไมเกินวงเงินคาตอบแทนที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ทั้งนี้ บริษัท ทำการจายคาตอบแทนกรรมการประจำป 2558 ดังนี้:
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสมศักดิ์
2. นายสมชาย
3. นายสมศักดิ์
4. นายเอกราช
5. นางสุรีย
6. นายอภิชัย
7. นางสุนันทา
8. นางเยาวณี
9. นายกิตติชัย
10. นายสมบูรณ

อมรรัตนชัยกุล
อมรรัตนชัยกุล
สถิตธำมรงค
พรรณสังข
จันทรสวัสดิ์
ศรีอรุณลักษณ
เตียสุวรรณ
เครือองอาจนุกูล
เหลาเกื้อกูลพงษ
เผาบรรจง

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

ตำแหนง

เบี้ยประชุม

บำเหน็จ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

200,000
150,000
150,000
150,000

-

8.7 คาตอบแทนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร ประจำป 2558
บริษัทจายคาตอบแทนใหกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร ดังนี้
จำนวนกรรมการบริษัทที่เปนผูบริหาร (ทาน)
6

ระดับบริหาร

เงินเดือนและโบนัสตอป (ลานบาท)

ผูชวยกรรมการผูจัดการขึ้นไป

17.58

8.8 บุคลากร
8.8.1 จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โรงงาน

ASIAN

(หนวย : คน)

SURAT

AAI

FEED

รวม

พนักงานรายเดือน

381

282

409

185

1,257

พนักงานรายวัน

2,461

1,193

837

25

4,516

รวม

2,842

1,475

1,246

210

5,773

หมายเหตุ : พนักงานโรงงาน ทำงาน 1 กะ 8 ชั่วโมง (8.00 น - 17.00 น) และอาจมีการทำงานลวงเวลา 1 - 4 ชั่วโมง
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8.8.2 ผลตอบแทนของพนักงาน ประจำป 2557
โรงงาน

ASIAN

(หนวย : ลานบาท)

SURAT

AAI

FEED

รวม

ผลตอบแทนรายเดือน

85.50

50.52

89.74

35.60

261.36

ผลตอบแทนรายวัน

165.72

74.10

48.03

1.57

289.42

รวม

251.22

124.62

137.77

37.17

550.78

หมายเหตุ

ASIAN
SURAT
AAI
FEED

คือ
คือ
คือ
คือ

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฎรธานี) จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
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ผูถือหุนของบริษัท มีสิทธิในความเปนเจาของ โดยควบคุมบริษัทผานการแตงตั้งคณะกรรมการใหทำหนาที่แทน
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บริษัท สนับสนุนใหผูถือหุนทุกกลุม รวมถึงผูถือหุนประเภทสถาบัน มีโอกาสอยางเต็มที่ ในการใชสิทธิเขารวม
ประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงมติในที่ประชุมอยางเทาเทียมกัน และจะไมกระทำการใดใดที่เปนการจำกัดสิทธิในการเขาถึง
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(§¦v©½ บ¢¦
vา)งเครงครัด
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3) สิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ
บริษัท กำหนดนโยบายในการปฎิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม โดยคำนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสีย
ดังกลาวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชนรวมกันระหวางบริษัทและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ เปนสำคัญ ดังนี้
• ผู ถื อ หุ น สร า งผลตอบแทนที่ ดี แ ละยั่ ง ยื นต อ ผู ถื อ หุ น ด ว ยการบริ ห ารงานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี
ผลประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส ซื่อสัตย และยุติธรรมเคารพสิทธิของผูถือหุนในการไดรับขอมูลที่จำเปนอยางถูกตอง
ตามความเปนจริง ดวยความเสมอภาค
1
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• ลูกคา สรางนวัตกรรมใหมในดานผลิตภัณฑและกรรมวิธีการผลิตของบริษัทอยางตอเนื่อง ใหสามารถผลิต
สินคาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ดวยตนทุนต่ำ และใหการบริการที่ดี รวมถึงใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑอยางครบถวนถูกตอง เพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา ตลอดจนผูบริโภค
• คูค า ปฎิบตั กิ บั คูค า ดวยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชนรว มกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพ ที่ยั่งยืน
ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติตอคูคาทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว
อยางชัดเจน
• เจาหนี้ ควบคุมใหมีการชำระคืนเงินกูและดอกเบี้ยใหกับเจาหนี้ทุกประเภทอยางครบถวนตามกำหนดเวลา
และปฎิบัติตามเงื่อนไขการกูยืมตามขอตกลงอยางครบถวน
• พนักงาน ดูแลและปฏิบัติตอพนักงานทุกระดับอยางเหมาะสม จัดใหมีทรัพยากรอยางพอเพียงตอการปฏิบัติ
งาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกยาย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง กระทำอยางโปรงใสและ
ยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสภาพแวดลอมในการทำงานใหมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของพนักงานตามมาตรฐานสากล
เปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอการทำงานและตอองคกรเพื่อใหธุรกิจดำเนินไปไดอยาง
ยั่งยืน
• คูแขงทางการคา บริษัททำการแขงขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไมกระทำการใดใดที่เปนการละเมิดทรัพยสินทาง
ปญญาของผูอื่นหรือคูแขงทางการคา รวมถึงไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม
• สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ ใหความสำคัญกับ
การประหยัดพลังงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อสรางปฏิสัมพันธที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน สงเสริมการศึกษา และรักษาสิ่งแวดลอม
• ภาครัฐ ใหความรวมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตกฎหมาย
และหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
• องคกรอิสระและองคกรอื่นๆ ในสังคม ใหความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลกับองคกรอิสระและองคกรอื่นๆ
ในสังคม เพื่อรวมกันพัฒนาสังคมและประเทศ
นอกจากนี้ เพื่อแสดงใหเห็นความมุงมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใตจริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการ
สรางจิตสำนึกที่ดี บริหารงานอยางโปรงใส ซื่อสัตย ยุติธรรม บริษัทไดกำหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่น และนโยบายดานการ
รับขอรองเรียนและการคุมครองสิทธิของผูรองเรียน สำหรับการรับขอเสนอแนะและขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท สมดังคำขวัญของบริษัทที่วา “WE ARE THE RIGHT CHOICE-เรา ใช สำหรับคุณ”
4) การประชุมผูถือหุน
บริ ษั ท ได ป ฏิ บั ติ ต ามข อ กำหนดของกฎหมายและข อ กำหนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แห ง ประเทศไทยรวมไปถึ ง
ขอกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) อยางครบถวน โดยมีการดำเนินการดังนี้:
กอนการประชุมผูถือหุน
• จัดทำหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีขอมูลสำคัญครบถวน ชัดเจน ทั้งภาษา
ไทย และภาษาอังกฤษ
• เผยแพรหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบการประชุมตางๆ ลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย
14 วัน ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทางเว็บไซตของบริษัท
• จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบการประชุมตางๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่
ผูถือหุนไมประสงคจะมารวมประชุมดวยตนเอง) ใหผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 14 วัน เพื่อ
ใหผูถือหุนมีเวลาเพียงพอในการศึกษาขอมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนตาง ๆ
• จัดใหมีชองทางใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผูถือหุน หรือสงคำถามลวงหนาไดที่เลขานุการ
บริษัท ผานทางทางอีเมลล Asian-secretary@asianseafoods.co.th
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วันประชุมผูถือหุน
• กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผูถือหุน ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของบริษัท หรือ
จังหวัดใกลเคียง เพื่อความสะดวกของผูถือหุนที่จะเขาประชุม
• บริษัทนำระบบคอมพิวเตอรมาใชในการลงทะเบียนผูถือหุน รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไวอยางพอเพียง
• สนับสนุนใหผูถือหุนใชบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
• ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหบุคคลที่
ผูถือหุนเห็นสมควรเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได
• ชี้แจงใหผูถือหุนทราบหลักเกณฑที่ใชในการออกเสียงลงคะแนนอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มประชุม
• ไมเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญ
โดยไมแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
• กรรมการและผูบริหารของบริษัท เขารวมการประชุมผูถือหุน และเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถซักถาม
แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผูบริหาร หรือผูสอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวของ กอน
การลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระตางๆ
• เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
• ตรวจนับคะแนนเสียงและเปดเผยการลงคะแนนในแตละวาระใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบอยางชัดเจนและ
โปรงใส
หลังวันประชุมผูถือหุน
• แจงมติที่ประชุม และผลการลงคะแนนแตละวาระผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป
• จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถวน เพื่อจัดสงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
บนเว็บไซตบริษัทภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม
• เผยแพรรายงานการประชุมผูถือหุนทางเว็บไซตของบริษัท และมีการแจงผานระบบขาวของตลาด หลักทรัพย
แหงประเทศไทย
5) ภาวะผูนำและวิสัยทัศน
บริษัทมีการกำหนดอำนาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการไวอยางชัดเจนรวมทั้ง
คณะกรรมการบริษัทมีการมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายจัดการเปนประจำทุกเดือน และมีการ
ประชุมแผนการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยรวมกันทุกเดือน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจใหสอดคลองกัน
6) ความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทดำเนินธุรกิจอยูบนหลักการที่วา พนักงานทุกคนจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อผลประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
ดังนั้น การกระทำและการตัดสินใจใดๆ จะตองปราศจากอิทธิพลของความตองการของสวนตัว ของครอบครัว ของญาติพิ่นอง
หรือของบุคคลอื่นที่รูจักสวนตัวเปนการเฉพาะ โดยปฏิบัติตามระเบียบวิธีของบริษัทฯ ดวยมาตรฐานเดียวกัน โดยบุคคลากรทุกระดับ
ของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดังนี้
1. ตองไมประกอบธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยออม
2. ตองไมกระทำการใดใด อันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯ
3. ตองไมไดรบั ผลประโยชนจากผูถ อื หุน ของบริษทั คูแ ขงหรือกิจการใดๆ รวมถึง คูค า ทีบ่ ริษทั ติดตอธุรกิจดวย
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4. หลีกเลี่ยงการทำรายการเกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ ที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทฯ
5. ดูแลใหบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันตามที่
กฎหมายหรือหนวยงานกำกับดูแลกำหนดไวอยางเครงครัด และเปนไปตามระเบียบของบริษัทฯ
6. ผูที่มีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแยงทางผลประโยชน
7. ในกรณีที่มีความจำเปนตองทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปตาม
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ดวยความโปรงใสและเปนธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับ
บุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
8. ในกรณีที่รายการที่เปนรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งไมเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการ
บริษัทอนุมัติ หรือมีลักษณะและขนาดของรายการไมอยูในอำนาจการพิจารณาของฝายจัดการ ตองผานการ
สอบทานและการใหความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
หรือผูถือหุน
7) จริยธรรมธุรกิจ
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นวา บริษัทฯ จะพัฒนาและเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนได
นั้น สิ่งสำคัญที่กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนตองยืดถือและปฏิบัติตามคือจรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกำหนดให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตองยึดถือและปฏิบัติตาม “จรรยาบรรณ Asian” ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินธุรกิจ เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ทุกภาคสวนเปนไปในทิศทางเดียวกัน ภายใตความมีคุณธรรม ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส
ตรวจสอบได เชื่อมั่นในคุณภาพของคนและการเรียนรู โดยไดกำหนดจรรยาบรรณไวเปนแนวทางดังนี้
จรรยาบรรณกรรมการและผูบริหาร
1. ปฎิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผูถือหุน
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูมีสวนได
สวนเสียทุกฝาย โดยคำนึงถึงความเปนธรรมและยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตลอดจนภาพลักษณที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารงานโดยวางตัวเปนกลางทางการเมือง ไมฝกใฝฝายใด หรืออยูภายใตอิทธิพลของพรรคการเมืองใด
เปนการเฉพาะ
4. ไมกระทำ หรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการรับหรือใหทรัพยสิน หรือผลประโยชนใดใด ที่ไมสุจริตกับผูมี
สวนไดเสียที่เกี่ยวของกับบริษัท อันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯ เพื่อประโยชนสวนตนและ
ครอบครัว เชน ไมรับสิ่งบันเทิง ของขวัญ ตั๋วโดยสาร ตั๋วอื่นๆ เพื่อการพักผอน ที่พักรับรอง หรือขอเสนอที่
เปนการสวนตัวตางๆ ที่เกินกวาจารีตประเพณี หรือธรรมเนียมพึงปฎิบัติ
5. ไมใชอำนาจหนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ไมวาทางตรงหรือทางออม
6. ไมเปนกรรมการในบริษัทที่เปนคูแขงขันของบริษัทฯ ตลอดจนไมมีสวนไดสวนเสียในกิจการที่มีลักษณะการ
แขงขันกับบริษัทฯ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงทางผลประโยชนของบริษัทฯ
และบริหารงานไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
7. ไมกระทำการใดอันมีลักษณะเปนการเขาไปบริหาร หรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน
ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชนใหบุคคลหรือนิติบุคคใดใด ไมวาจะกระทำเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือ
ของผูอื่น

39

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
8. ไม ใช ค วามลั บ ของบริ ษั ท ฯ ในทางมิ ช อบ รวมถึ ง ต อ งรั ก ษาข อ มู ล อั น เป นความลั บ ของบริ ษั ท และผู มี
สวนไดเสียกับบริษัท ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ แมวาจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่กับบริษัท
แลวก็ตาม ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม
9. อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
10. รักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม วางตัวใหสมกับบทบาท หนาที่ และกาลเทศะ
11. ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอื่น ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
12. ไมซื้อ ขาย โอน รับโอน หลักทรัพยของบริษัท โดยอาศัยประโยชนจากขอมูลภายในที่ยังไมเปดเผยเพื่อ
ประโยชนแกตนเองหรือผูอื่น
จรรยาบรรณพนักงาน
1. ปฎิบัติหนาที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ไมวาจะระบุเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม
2. ดำรงตนตั้งมั่นในความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม และมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่
3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุมเท โดยถือประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสำคัญ
4. แสวงหาความรู ประสบการณ เพื่อเสริมสรางตนเองใหเปนผูที่มีความรู ตลอดจนหาแนวทางในการ
ปรับปรุงงานในความรับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยูเสมอ
5. ใชทรัพยสินของบริษัทฯใหเกิดประโยชนสูงสุด และดูแลรักษามิใหเสียหายหรือสูญหาย อีกทั้งไมนำไปใช
เพื่อประโยชนสวนตน
6. รักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม วางตัวใหสมกับบทบาท หนาที่ และกาลเทศะ ละเวนจาก
อบายมุข และสิ่งเสพติดทั้งปวง ตลอดจนไมประพฤติตนในทางที่อาจทำใหเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของ
ตนเองและบริษัทฯ
7. ปฏิบัติตอผูอื่นดวยความมีน้ำใจ เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของผูอื่น ใหเกียรติซึ่งกันและกัน
8. รับฟงความคิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผลและปราศจากอคติ
9. รวมสรางความสามัคคี ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนตองาน สังคม และประเทศชาติโดย
สวนรวม
10. ไมกระทำการผิดศีลธรรม หรือกระทำการใดใดที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอื่น โดยการกระทำ
ดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ หรือกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เปน
ปฏิปกษ หรือกาวราว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไมมีเหตุผล พฤติกรรมดังกลาว
ครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการลวงเกินทางเพศ ไมวาดวยวาจาหรือรางกาย
ก็ตาม
11. ไม ใช ค วามลั บ ของบริ ษั ท ฯ ในทางมิ ช อบ รวมถึ ง ต อ งรั ก ษาข อ มู ล อั น เป นความลั บ ของบริ ษั ท และผู มี
สวนไดเสียกับบริษัท ไมใหรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ แมวาจะสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่กับบริษัท
แลวก็ตาม ยกเวนกรณีที่เปนไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขผูกพันที่ตองปฏิบัติตาม
12. ไมใชขอมูลที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ของตนแสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ ไมวาทาง
ตรงหรือทางออม
13. ไมเขาไปมีสวนรวมในการกระทำ หรือปกปดการกระทำใดใด ที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
หรืออาจทำใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความยุติธรรม หรือเขาไปมีสวนรวมในการปกปดการกระทำใดใด
ที่ผิดกฎหมาย
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14. ไมประกอบอาชีพหรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่หรือชื่อเสียงของตนเอง
และบริษัทฯ
15. หลีกเลี่ยงการกระทำใดใด หรือการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก สื่อมวลชน สื่อทางสังคม หรือ
เครือขายทางสังคมในรูปแบบตางๆ ในเรื่องที่อาจกระทบตอชื่อเสียงและภาพลักษณขององคกร
16. ไมนำผลงานของผูอื่น ทั้งภายในและภายนอกบริษัทมาแอบอางเปนผลงานของตน
จรรยาบรรณตอผูมีสวนไดเสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตอความสำเร็จในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯจึงกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน ตองยึดมั่นในจรรยาบรรณการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียตางๆ ของ
บริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้
• การปฏิบัติตอผูถือหุน
1. มุงมั่นเปนตัวแทนของผูถือหุนในการดำเนินธุรกิจอยางโปรงใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได
2. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เพื่อประโยชนของกลุมผูที่เกี่ยวของโดยรวม และปฏิบัติตามมติที่
ประชุมผูถือหุนอยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุนได ตองแจงในผูถือหุน
ทราบโดยไมชักชา หรือเรียกประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการในเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งไมอยู
ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร
3. ดูแลและคุมครองใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานอยางเทาเทียมกัน
4. มุงมั่นในการสรางความเติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ
5. เปดเผยขอมูลแกผูถือหุนอยางครบถวน ถูกตอง และทันเวลา
• การปฏิบัติตอลูกคา
1. สรางความพึงพอใจใหลูกคาไดรับสินคาและบริการที่มีคุณภาพ ภายใตความปลอดภัยตอสุขภาพ อนามัย
ชีวิต และทรัพยสิน
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอลูกคาอยางเปนธรรม กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบเจรจา
กับลูกคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
3. ไมเรียก ไมรับ หรือไมใหผลประโยชนใดใดที่ไมสุจริตกับลูกคา
4. ปฏิบัติตอลูกคาทุกรายอยางเทาเทียมและเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ
5. เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑใหลูกคาทราบอยางครบถวน ถูกตอง และเพียงพอ โดยไมปกปด
บิดเบือนเนื้อหา ไมใหขอมูลเท็จ หรือไมทำใหเขาใจผิดเกี่ยวกับขอมูลที่สื่อสารออกไป
6. ใหความสำคัญกับการรักษาขอมูลที่เปนความลับของลูกคาอยางเครงครัด และไมนำขอมูลดังกลาวมาใชเพื่อ
ประโยชนของตนเองและผูอื่นโดยมิชอบ
7. ไมนำภาพหรือเนื้อหาที่กอใหเกิดทัศนคติที่ไมดี การแบงแยกในสังคม หรือคานิยมที่ไมเหมาะสม โดยเฉพาะ
เรื่องเพศและศีลธรรมใชในกิจกรรมสงเสริมการขายของบริษัทฯ
8. ดูแลสภาพแวดลอม พื้นที่ภายในและบริเวณโดยรอบทรัพยสินภายใตการบริหารงานของบริษัทใหมีความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพยสิน
9. จัดใหมีชองทางการสื่อสาร เพื่อใหลูกคาสามารถรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ และดำเนินการ
ตอบสนองความตองการลูกคาไดอยางรวดเร็ว
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
• การปฏิบัติตอคูคา
1. ปฎิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอคูคาอยางเปนธรรม กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติได ตองรีบเจรจากับ
คูคาลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
2. รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคูคา ตลาดจนสรางความรวมมือกันดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
3. ดูแลใหมีระบบการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่มีความโปรงใส โดยปฏิบัติตอคูคาทุกรายอยางเทาเทียม
และเปนธรรม เปนไปตามระเบียบบริษัทฯ
4. การจัดซื้อจัดจางไมควรเจาะจงขอกำหนดของผลิตภัณฑหรือบริการจากคูคารายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ หรือ
พยายามเลือกสรรคุณลักษณะที่โนมเอียงไปทางผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ อยางจงใจ นอกจากจะมีความ
จำเปนซึ่งมีเหตุผลสนับสนุนอยางเพียงพอ
5. ใหรายละเอียดขอมูลและเงื่อนไขตางๆ ที่เหมือนกันแกคูคาทุกราย
6. ไมเรียกรอง ไมรับ ไมจายผลประโยชนใดใดทางการคากับคูคาโดยไมสุจริต
7. ตรวจรับสินคาหรือตรวจรับงาน และจายชำระคาสินคาหรือบริการอยางถูกตอง ตรงตามกำหนด
• การปฏิบัติตอเจาหนี้
1. ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงตางๆ ที่มีตอเจาหนี้อยางเครงครัด กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติไดตองรีบเจรจากับ
เจาหนี้ลวงหนา เพื่อรวมกันหาแนวทางแกไขและปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
2. บริหารงานเพื่อใหเจาหนี้มั่นใจในฐานะทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีของบริษัทฯ
3. บริหารเงินกูยืมใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชเงิน ไมนำเงินไปใชในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ของบริษัท
4. เปดเผยขอมูลแกเจาหนี้อยางครบถวน ถูกตอง และทันเวลา
5. ไมเรียกรอง ไมรับ ไมใหผลประโยชนใดใดที่ไมสุจริตกับเจาหนี้
• การปฏิบัติตอพนักงาน
1. จัดใหมีเงื่อนไขการจางงานที่เปนธรรม เพื่อใหพนักงานไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมตามความรูความสามารถ
ศักยภาพ และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยสอดคลองกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
เทียบเคียงไดกับบริษัทอื่นในกลุมธุรกิจเดียวกัน
2. จัดใหมีกระบวนการพิจารณา การสรรหา การแตงตั้ง การโยกยาย การใหสวัสดิการ การใหรางวัล การ
เลิกจาง และการลงโทษพนักงานที่โปรงใส ตรวจสอบได โดยปฎิบัติดวยความสุจริตและเปนธรรม
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานอยางเครงครัด
4. สงเสริมใหพนักงานไดพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูความสามารถอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ
5. ดูแลสภาพแวดลอมการทำงานใหมีความปลอดภัยตอสุขภาพ อนามัย ชีวิต และทรัพยสินของพนักงานอยู
เสมอ
6. สนับสนุนการหารือและความรวมมือระหวางบริษัทกับพนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน นำเสนอขอมูลแกผูมี
อำนาจในการตัดสินใจของบริษัทเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทำงานเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกัน
7. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับอยางเทาเทียมและเสมอภาคโดยปราศจากการ
แทรกแซง รวมถึงการจัดใหมีกระบวนการรับฟงขอคิดเห็น และการรองเรียนอยางเหมาะสมและเปนธรรม
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
• การปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
1. ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริต
2. ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่เปนธรรม ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาโดย
การกลาวหาดวยขอมูลที่ไมเปนความจริง หรือดวยวิธิการที่ไมเหมาะสม
3. สงเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนกับธุรกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกธุรกิจและ
มีสวนชวยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติใหยั่งยืน
• การปฏิบัติตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และขอบังคับที่เกี่ยวของอยางเครงครัด และพยายามยกระดับการ
ปฏิบัติใหมีมาตรฐานสูงกวากฎหมายกำหนด หากการปฏิบัตินั้นจะนำมาซื่งประโยชนตอสังคม ชุมชน
สิ่งแวดลอม และประเทศชาติ
2. ดูแลปองกันมิใหการดำเนินงานของบริษัทกอใหเกิดความเสียหายตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอม
3. สรางจิตสำนึกบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียของบริษัท ใหตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
4. ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและรูคุณคา
5. ดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการนำพาสังคม ชุมชน และผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวนใหเปนคนดี มีวัฒนธรรม
และคุณธรรม สนับสนุนกิจกรรมดานการศึกษา และสาธารณประโยชนตางๆ ตลอดจนประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดลอม
6. นำความรูที่เกิดจากประสบการณการดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมมาพัฒนาและคิดคนนวัตกรรม
ใหม ๆ ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มตอธุรกิจและสังคม
7. ใหความรวมมือกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของตอเหตุการณใดใด ที่มีผลกระทบตอสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดลอม อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และสงเสริมใหบุคลากรของบริษัทไป
ใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญแหงราชอณาจักรไทย ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะใหการสนับสนุนทางการเงินหรือ
กิจกรรมดานตางๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมแกนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดใด
9. จัดใหมีระบบการรองทุกขในเรื่องที่อาจมีผลกระทบตอชุมชน ดำเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุง
แกไข และแจงผลการดำเนินการใหผูรองทุกขทราบในเวลาอันควร
• การปฏิบัติตอภาครัฐ
1. ใหความรวมมือกับภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอยาง
เครงครัด รวมถึงการไมใชแรงงานบังคับ หรือแรงงานเด็ก
2. จัดใหมีขอมูลดานกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใชอางอิงและคอยติดตามปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ โดยให
พนักงานและผูปฏิบัติงานเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวก
3. สรางจิตสำนึกของความรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับของบริษัทฯ ใหเกิดขึ้น
ในพนักงานทุกระดับอยางตอเนื่อง
4. มุงมั่นดำเนินโครงการที่เปนประโยชนตอสาธารณะ ไมวาจะเปนนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากภาครัฐหรือ
เปนโครงการที่บริษัทฯ ริเริ่มขึ้นเอง
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
• การปฏิบัติตอองคกรอิสระและองคกรอื่นๆ ในสังคม
1. เปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับองคกรอิสระและองคกรอื่นๆ ในสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม
2. ใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆ ที่องคกรอิสระและองคกรอื่นๆ ในสังคมจัดขึ้น เพื่อสงเสริมการพัฒนา
อยางยั่งยืนและตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ในการดำเนินโครงการรวมกับองคกรอิสระและองคกรอื่นๆ ในสังคม ตองคำนึงถึงผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ
8) การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
การแตงตั้งคณะกรรมการของบริษัทเปนไปตามมติของที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ทาน
ประกอบดวยกรรมการที่เปนฝายบริหารจัดการจำนวน 8 ทาน และกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารจำนวน 4 ทาน โดยในป 2557
บริษัท มีคณะกรรมการบริษัทที่อยูในตำแหนง 10 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนฝายบริหารจัดการจำนวน 6 ทาน และ
กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 ทาน
แมวาคณะกรรมการจะประกอบดวยคณะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารเพียง 4 ทาน (คิดเปนรอยละ 40) แต
คณะกรรมการทั้ง 4 ทาน ลวนแลวแตเปนผูมีความรูความสามารถ และปฏิบัติงาน รวมถึงมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอยาง
แทจริง
9) การรวมหรือแยกตำแหนงของประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัทไดแตงตั้งกรรมการบริษัท เพื่อดำรงตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารเปน
บุคคลเดียวกัน เนื่องจากเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง
10) การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยปกติทุก 3 เดือน มีการกำหนดวาระการประชุมและนำสง
จดหมายนัดประชุม พรอมทั้งเอกสารลวงหนากอนการประชุม เพื่อใหคณะกรรมการมีขอมูลอยางเพียงพอและใชเวลาพิจารณา
ขอมูลไดอยางรอบคอบ
ในป 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง
โดยกรรมการแตละทานมีการเขารวมประชุม สรุปไดดังนี้
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จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
มีการประชุม 4 ครั้ง
มีการประชุม 4 ครั้ง

รายชื่อ
1. นายสมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

4

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

2. นายสมชาย

อมรรัตนชัยกุล

4

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

3. นายสมศักดิ์

สถิตธำมรงค

4

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

4. นายเอกราช

พรรณสังข

4

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

5. นางสุรีย

จันทรสวัสดิ์

4

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

6. นายอภิชัย

ศรีอรุณลักษณ

(แตงตั้ง 24 ก.พ.55)

2

ไมไดเปนกรรมการตรวจสอบ

7. นางสุนันทา

เตียสุวรรณ

(แตงตั้ง 27 มี.ค.55)

4

4

8. นางเยาวณี

เครือองอาจนุกูล

4

4

9. นายกิตติชัย

เหลาเกื้อกูลพงษ (แตงตั้ง 27 มี.ค.55)

4

4

10. นายสมบูรณ

เผาบรรจง

4

4

(แตงตั้ง 25 ส.ค.55)

11) คณะอนุกรรมการ
นอกเหนือจากคณะกรรมการที่ไดชี้แจงไวในหัวขอที่ 8 โครงสรางการบริหารจัดการ บริษัทไดจัดใหมีอนุกรรมการ
ที่มาจากผูบริหารเพื่อรับผิดชอบเรื่องสำคัญตางๆอาทิอนุกรรมการประสิทธิภาพ อนุกรรมการประมูล เปนตน
12) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ฝายสำนักตรวจสอบภายในไดดำเนินการวางระบบควบคุม และแนะนำใหมีการปรับปรุงแกไขในหนวยงานที่เขาไป
ตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมภายในปองกันความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษัท และสรางมูลคาเพิ่ม
ในระบบงานที่ตรวจสอบ
13) รายงานคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทไดใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งผลการดำเนินงาน
และภาวะตลาดที่สำคัญในป 2558 ตามที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแลว
14) ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทไดจัดทำเว็บไซตชื่อ www.asiangroup.co.th และเปดเผยขอมูลงบการเงิน รวมทั้งสารสนเทศผานทาง
ระบบออนไลน(On-line)ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหแกผูลงทุนซึ่งผูลงทุนสามารถติดตอสื่อสารกับบริษัทไดที่เลขานุการ
บริษัทโทรศัพท(034)845575ตอ 5370และอีเมล varanratch_a@asianseafoods.co.th
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
• บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
ใบรับรอง
1. HALAL CERTIFICATE “Frozen Sea Food”

สถาบัน
The Central Islamic Council

ปที่ไดรับ หมดอายุ
2015
2016

2. CERTIFICATE GLOBOL STANDARD FOR
FOOD SAFETY “Grade : A”

of Thailand NSF International
Company

2015

2016

3. GMP CERTIFICATE “Frozen raw shimp, cooked
shrimp, value added shrimp, raw fish, value added
fish, value added squid, raw pen shell”

Ministry of Agriculture and
Cooperatives Department of
Fisheries

2015

2016

4. HACCP CERTIFICATE “Frozen raw shimp,
cooked shrimp, value added shrimp, raw fish, value
added fish, value added squid, raw pen shell”

Ministry of Agriculture and
Cooperatives Department of
Fisheries

2015

2016

5. CERTIFY THE LABORATORY “Food Testing”

Bureau of Laboratory Quality
Standards Ministry of Public
Health

2015

2016

6. PRODUCT CERTIFICATION “The Processing of
Frozen Raw Shimp, Frozen Cooked Shirmp, and
Frozen Breaded Shrimp Products

SGS (Thailand)Ltd.

2015

2016

• บจก.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด (สุราษฎรธานี)
ใบรับรอง

สถาบัน

1. ISO 9001 : 2008 “Manufacture of Frozen Seafood,
Ready to-eat and value Added Processing of
Cuttlefish, Octopus, Squid, Shrimp, Shell and Fish”
2. ISO 14001 : 2004 “Sale and Manufacturer of
Frozen Seafood, Ready to-eat and value Added
Processing of Cuttlefish, Squid, Octopus, Shrimp,
Shell and Fish”
3. OHSAS 18001 : 2007 “Manufacture of Frozen
Seafood, Ready to-eat and value Added Processing
of Cuttlefish, Octopus, Squid, Shrimp, Shell and Fish”
4. GMP CERTIFICATE “Frozen raw shrimp, Frozen
blanched shrimp, Frozen cooked shrimp, Frozen raw
cephalopod, Frozen blached cephalopod, Frozen
cooked cephalopod, Frozen raw capelin fish, Frozen
raw seafood mix, Frozen cooked baby clam, Frozen
cooked mussel meat, Frozen cooked scallop meat,
Frozen raw soft shell crab”
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ปที่ไดรับ หมดอายุ

ACS Registrars Ltd.,
International House

2013

2016

ACS Registrars Ltd.,
International House

2013

2016

ACS Registrars Ltd.,
International House

2013

2016

Ministry of Agriculture and
Cooperatives Department of
Fisheries

2015

2016

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ใบรับรอง

สถาบัน

5. HACCP CERTIFICATE “Frozen raw shrimp,
Frozen blanched shrimp, Frozen cooked shrimp,
Frozen raw cephalopod, Frozen blached cephalopod,
Frozen cooked cephalopod, Frozen raw capelin fish,
Frozen raw seafood mix, Frozen cooked baby clam,
Frozen cooked mussel meat, Frozen cooked scallop
meat, Frozen raw soft shell crab”
6. CERTIFICATE OF REGISTRATION “Brc Global
Standard For Food Safety”

ปที่ไดรับ หมดอายุ

Ministry of Agriculture and
Cooperatives Department of
Fisheries

2015

2016

Intertek Certification Ltd.

2015

2016

• บจก. เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล
ใบรับรอง

สถาบัน

1. LETTER OF CERTIFICATION “Canned Tuna,
Frozen Cooked Tuna Loins and Flakes”
2. CERTIFICATE DOLPHIN-SAFE
INTERNATIONAL MONITORING PROGRAM
“Conditions, Warranties and Clauses Contained in
The Dolphin Safe Corporate Policy”
3. CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD MSC
“Fishers, species, products and activities”
4. ISO22000 : 2005 “Manufacturing of Canned Tuna,
Canned Sardined and Frozen Precooked Tuna Loin
for human food, Canned pet food”
5. HALAL CERTIFICATE “Canned Tuna, Pouched
Tuna”
6. HALAL CERTIFICATE “Tuna Chunk in Oil, Tuna
Chunk in Brine”
7. HALAL CERTIFICATE “Canned Tuna, Pouched
Tuna”
8. HALAL CERTIFICATE “Tuna Chunk in Oil,
Tuna Chunk in Brine”
9. GMP CERTIFICATE “Good Manufacturing Practice
for Animal Feed Manufacturing (Canned Pet Food)
10. GMP CERTIFICATE “Canned Tuna, Pouched Tuna,
Canner Pilchard, Canned Sardine, Canned Mackerl,
Frozen Tuna Loin
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ปที่ไดรับ หมดอายุ

Union of Orthodox Jewish
Congreation of America
Earth Island Institurte
International Marine Mammal
Project

2015

-

2014

2015

Burea Veritas

2014

2016

Burea Veritas

2013

2016

The Central Islamic Council of
Thailand
The Central Islamic Council of
Thailand
The Central Islamic Council of
Thailand
The Central Islamic Council of
Thailand
Ministry of Agriculture and
Coopertives, Thailand
Ministry of Agriculture and
Coopertives, Department of
Fisheries

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2018

2015

2016

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ใบรับรอง
11. GMP CERTIFICATE “Good Manufacturing
Practice for Animal Feed Manufacturing (Plastic Cup
and Retort Pouch)
12. CERTIFICATE DENMARK A/S “Manufacturing
of Canned Tuna,Pouched Tuna andFrozen Precooked
Tuna Loin for Human food, Pet Food in Can, Pouch
and Plastic cup”
13. CERTIFICATE GLOBAL STANDARD FOR
FOOD SAFETY “Manufacturing of canned tuna,
pouched tuna, fried rice with tuna in plastic cup for
human food and pet food in can, pouch and plastic
cup”

สถาบัน
Ministry of Agriculture and
Coopertives, Thailand

ปที่ไดรับ หมดอายุ
2015
2018

Burea Veritas

2015

2018

Burea Veritas

2015

2016

สถาบัน
Burea Veritas

ปที่ไดรับ หมดอายุ
2013
2016

NSF Food Safety Certification.

2015

• บจก. เอเชี่ยน ฟด
ใบรับรอง
1. ISO 9001 : 2008 “Design, Development and
Manufacture of Aqua Feed”
2. CERTIFICATE FEED MILL STANDARD
“Aquaculture Feed”

2016

10.2. พัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความรูความชำนาญ และทัศนคติที่ดีตองาน
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ตระหนักดีวา พนักงาน เปนปจจัยที่สำคัญและมี
คุณคายิ่งตอความสำเร็จ ความกาวหนา และความเจริญเติบโตอยางมั่นคง บริษัทฯ จึงมุงดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
พนักงาน ใหมีความเปนเลิศ พัฒนาบุคลากรในดานการจัดการวิชาการ และวัฒนธรรมการทำงาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการ
ปฏิบัติงานที่ทันสมัยอยางเพียงพอ ใหคาตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงไดกับธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทั้ง
สรางบรรยากาศ และสภาพแวดลอมการทำงานที่ดี และมีความปลอดภัยตอชีวิตสูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบัติหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบ ซึ่อสัตยสุจริต มุงมั่น ทุมเท และปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยถือประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
นโยบายดานการบริหารทรัพยากรบุคคลดังนี้
1. บริษัทฯใหความมั่นคงในการจางงานสำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความจำเปนของตำแหนงงานตามแผน
อัตรากำลัง โดยเปดโอกาสในพนักงานภายในที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหนงงานที่ตองการกอน และให
ความยุติธรรมในการคัดเลือกผูที่มีพื้นฐานความรู มีความสามารถ และทัศนคติที่ดี บรรจุในตำแหนงวางที่บริษัทฯ
ตองการรับเขาทำงาน โดยไมมีขอกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความฝกใฝทางการเมือง สมาชิกสหภาพ
ทางการคา สมาชิกสหภาพแรงงาน
2. พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุนในดานการฝกอบรม การหมุนเวียนตำแหนงงาน และดานขอมูล
ตลอดจนใหทางเลือกที่เหมาะสมตามทักษะความสามารถของพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดใชศักยภาพของตนเองอยาง
เต็มที่ อันจะนำไปสูความเจริญกาวหนาของพนักงานและบริษัทฯ
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
3. จายคาตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นในระดับ
แนวหนาของประเทศ โดยมีการสำรวจและเปรียบเทียบอยางสม่ำเสมอ เงินเดือนของพนักงานที่แตกตางกันขึ้นอยูกับ
ความสำคัญของตำแหนงงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณีปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและ
ความเหมาะสมของฐานะการเงินของบริษัทฯ
4. การทำงานลวงเวลาแตละครั้ง จะมีการจายคาตอบแทนตามระเบียบของบริษัทฯ และตองไมนอยกวาอัตราที่กฎหมาย
กำหนด
5. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางยุติธรรม เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสูงสุด การขึ้น
เงินเดือนประจำปจะใชเกณฑการประเมินผลงานดังกลาวเปนบรรทัดฐาน ความกาวหนาในเงินเดือนของพนักงานยอม
ขึ้นอยูกับผลงานและความสามารถของพนักงานที่จะไดรับการเลื่อนขั้น
6. มีชองทางในการสื่อสารสองทิศทาง โดยเฉพาะการหารือกับตัวแทนของพนักงานในปญหาตางๆ ที่มีผลเกี่ยวของกับการ
ทำงานของพนักงาน เพื่อจะไดรับทราบถึงทัศนะและความคิดเห็นของพนักงาน
7. ปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ ในเรื่องความปลอดภัยอยางเครงครัด และจะนำมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยที่นาเชื่อถือมาพิจารณาบังคับใชกรณีที่ไมมีกฎหมายและขอบังคับใชอยู
8. ผูบังคับบัญชางานทุกระดับ มีความรับผิดชอบที่จะจัดการดูแลใหพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน โดยจัด
สถานที่และอุปกรณการทำงานที่ปลอดภัย กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
9. พยายามปองกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บปวยเนื่องจากงานอาชีพ ดวยความรวมมืออยางจริงจังของ
พนักงานทุกคน รวมทั้งจะจำกัดและจัดการความเสี่ยงตอความปลอดภัยอันเกิดจากการดำเนินงานทางธุรกิจ
10. จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ ตลอดจนใหการศึกษาอบรมแกพนักงาน ใหมีความรูความเขาใจในอันที่จะทำงาน
อยางปลอดภัย
11. พนักงานทุกคนมีหนาที่ที่จะตองศึกษาเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ปฏิบัติตามวิธีการตางๆ ที่กำหนดไว และใช
อุปกรณปองกันอันตรายที่จัดไว ตลอดจนการบอกกลาวใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึงสภาพการณที่ไมปลอดภัยตางๆ ที่
ตนไดพบเห็น เพื่อดำเนินการแกไข
12. ผูบังคับบัญชาพึงปฏิบัติตนในเปนที่เคารพนับถือของพนักงาน และพนักงานไมพึงกระทำการใดใดอันเปนการไมเคารพ
นับถือผูบังคับบัญชา
13. การสิ้นสุดการจางงาน บริษัทฯ จะจายผลประโยชนที่พนักงานพึงไดรับตามสิทธิที่ระบุไวในระเบียบของบริษัทฯ แต
ตองไมนอยกวาสิทธิที่พนักงานจะพึงไดรับตามที่กำหนดไวไดกฎหมาย
นโยบายดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอย ยังกำหนดนโยบายดานการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไววา บริษัทฯ จะ
ปฏิบัติตอพนักงานทุกคนดวยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เทาเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้
1. บุคคลากรของบริษัทฯ ตองทำความเขาใจกฎหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงอยางถี่ถวน
และปฏิบัติตามอยางเครงครัด หากมีขอสงสัย ใหขอคำปรึกษาจากผูบังคับบัญชา
2. เมื่อบุคลากรของบริษัทฯ ตองไปปฎิบัติงานในตางประเทศ บุคลากรควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ กอนการดำเนินการใดใดที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อไมใหขัดกับกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ
3. สนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน ดูแลมิใหธุรกิจของบริษัทเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการลวงละเมิดสิทธิ
มนุษยชน เชน ไมสนับสนุนการบังคับใชแรงงาน (Forced Labor) ตอตานการใชแรงงานเด็ก (Child Labor)
4. ใหความเคารพนับถือ และปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายดวยความเปนธรรม บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย ไมเลือกปฏิบัติ ไมแบงแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพรางกาย ฐานะ ชาติตระกูล
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5. ผูบริหารและพนักงานทุกคนตองไมกระทำการใดใด ที่เปนการละเมิดหรือคุกคาม ไมวาจะเปนทางวาจา หรือรางกาย
ตอผูอื่นบนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความพิการทางรางกายและจิตใจ
6. สงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกำหนดดนสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝายปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล
10.3. การไมทำการประมงผิดกฎหมาย ไมซื้อ นำเขา สงออก นำผาน จำหนาย ซึ่งสัตวน้ำ ผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไดจาก
การทำการประมงผิดกฎหมาย การใชแรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษย ระหวางหนวยงานภาครัฐ กับผูประกอบ
กิจการประมง
กลุมบริษัทเอเชี่ยนเปนผูผลิตอาหาร ที่มีวัตถุดิบสำคัญจากแหลงธรรมชาติไมวาจะเปนปลาทูนา ปลาทราย กุง ปลาหมึก
และสัตวทะเลอื่นๆ กลุมบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงความสำคัญของสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การอนุรักษทรัพยากรทางทะเล
ในชวงที่ผานมา รัฐบาลไทย และสมาคมตางๆ ที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม ใชความพยายามอยางมากในการแกไขปญหาเรื่อง การ
ทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปญหา
เรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต บริษัทและบริษัทยอย มุงมั่นที่จะรวมแกไขปญหาเหลานี้ เพื่อให
ประเทศไทย กลับมาเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ และเพื่อเปนการยืนยันเจตนารมณที่ชัดเจน บริษัทและบริษัทยอย จึงเขาเปน
หนึ่งในผูรวมลงนามใน บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) การไมทำการประมงผิดกฎหมาย ไมซื้อ นำเขา สงออก นำผาน
จำหนาย ซึ่งสัตวน้ำ ผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไดจากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใชแรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษย ระหวาง
หนวยงานภาครัฐ กับผูประกอบกิจการประมง โดยจะปฎิบัติ ไมวาจะโดยลำพัง หรือรวมมือกับฝายอื่นๆ ตามอำนาจหนาที่ใหถึงที่สุด
ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปรงใส ตรวจสอบไดในทุกขั้นตอน และใหมีการทำประมงอยางยั่งยืน โดยจะไมทำการ
ประมงผิดกฎหมาย ไมซื้อ นำเขา สงออก นำผาน จำหนาย ซึ่งสัตวน้ำ ผลิตภัณฑสัตวน้ำ ที่ไดจากการทำการประมงผิดกฎหมาย
การใชแรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษย และไมนำมาผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตวน้ำ และจำหนายเปนสินคาอาหารทะเล
รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง แรงงาน และการคามนุษยอยางเครงครัด
โดยทุกภาคฝายที่รวมลงนามในบันทึกขอตกลง ตกลงใหความรวมมือในการแลกเปลี่ยนความรู ประชุมสัมนา จัดกิจกรรม
จัดใหมีการบรรยายวิชาการ การฝกอบรม และการศึกษาวิจัยในหัวขอและโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนขอที่เกี่ยวของแก
หนวยงานภาครัฐ
10.4. การปองกันการมีสวนเกี่ยวของกับการคอรรัปชั่น
10.4.1. นโยบายตอตานคอรรัปชั่น (Anti-corruption Policy)
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณในการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรม โดยยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเขารวมประกาศเจตนารมณใน “แนวรวม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการตอตานการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกำหนดในการดำเนินการที่
เหมาะสม เพื่อปองกันคอรรัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อใหการตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมี
ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นไดรับการพิจารณาและปฏิบัติอยางรอบคอบ บริษัทฯ จึงไดจัดทำ “นโยบายตอตานคอรรัปชั่น”
เปนลายลักษณอักษรขึ้น เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสูองคกรแหงความยั่งยืน
คำนิยามตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
คอรรัปชั่น (Corruption) ใหหมายความรวมถึง การติดสินบนโดยการเสนอ การใหคำมั่นสัญญา การขอ การ
เรียกรอง การใหหรือรับทรัพยสิน หรือผลประโยชนอันไมเหมาะสม เพื่อใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำ หรือละเวนการกระทำหนาที่
เพื่อใหไดมาหรือรักษาไวซี่งผลประโยชนทางธุรกิจ เวนแตเปนกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของทองถิ่น หรือจารีตทางการคาใหกระทำได
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นโยบายตอตานคอรรัปชั่น
หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
กระทำการหรือยอมรับการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางออม ครอบคลุมถึงธุรกิจทั้งหมดในทุกประเทศ และทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ และใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ตลอดจนทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติการตอตานการ
คอรรัปชั่นอยางสม่ำเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนดของกฎหมาย
นโยบายดานการใหความชวยเหลือทางการเมือง
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเขารวมกิจกรรมทางการเมืองภายใตบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
นโยบายดานการบริจาคเพื่อการกุศล
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายสนับสนุนการมีสวนรวมกับชุมชน
โดยการบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งนี้การใหหรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินสนับสนุน กระทำไดในกิจการที่แสดงใหเห็นอยาง
ชัดแจงวาเปนสาธารณกุศล และตองเปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตามกฎหมาย และตองมั่นใจวาเงินบริจาคไมไดถูกนำไปใชเพื่อ
เปนขออางในการติดสินบน
นโยบายดานการใหเงินสนับสนุน
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีนโยบายใหเงินสนับสนุน เฉพาะกิจกรรม
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อธุรกิจ หรือชื่อเสียงและภาพลักษณที่ดีของบริษัท โดยไมมีเจตนาแอบแฝงเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจ หรือ
ความไดเปรียบทางการคา
นโยบายดานการให-รับ ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่นๆ
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน รับหรือ
ให ของขวัญ การบริการตอนรับ หรือคาใชจายอื่นใดที่เกินกวาความจำเปน หรือเกินกวาการปฏิบัติตามธรรมเนียมพึงปฎิบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารตอนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
1. คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่และรับผิดชอบในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการ
ตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนักและใหความสำคัญกับการตอตานคอรรัปชั่นและ
ปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนาที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยงใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปราศจากการกระทำผิดตอนโยบายการตอตานคอรรัปชั่น
3. คณะกรรมการบริหาร ตองเปนผูนำในการปฏิบัติตามมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น รวมถึงใหขอเสนอแนะตอ
บุคคลากรภายใตบังคับบัญชา เกี่ยวกับขอพึงปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
4. คณะกรรมการโครงการแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต มีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และกำหนดใหมีระบบและใหการสงเสริมและสนับสนุน
นโยบายตอตานคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมทั้ง ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับและขอกำหนดของกฎหมาย
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5. คณะทำงานโครงการแนวรวมของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต มีหนาที่กำหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ
ชองทางการแจงเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ เสนอตอคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสาร
และการฝกอบรมพนักงานและผูเกี่ยวของทุกฝาย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจ
ตอการทุจริตคอรรัปชั่น
6. สำนักตรวจสอบภายใน มีหนาที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานวาเปนไปอยางถูกตอง ตรง
ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมาย เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความ
เหมาะสมและเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจงเบาะแส และรายงานตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ
แนวทางการปฏิบัติ
1. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ตองปฏิบัติตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น โดยตองไมเขาไป
เกี่ยวของกับเรื่องคอรรัปชั่น ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ตองไมละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขาย
คอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่
รับผิดชอบ ผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยใช
มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น ตามที่กำหนดในนโยบาย
Whistle Blowing
4. ผูที่กระทำผิดตอนโยบายตอตานคอรรัปชั่น เปนการกระทำผิดระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบที่กำหนดไว และอาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางและรักษาวัฒนธรรมองคกรที่ยึดมั่นวาคอรรัปชั่นเปนสิ่งที่ยอมรับไมได รวมถึงใหความสำคัญใน
การเผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
10.4.2. นโยบายWhistle Blowing -นโยบายดานการรับขอรองเรียน การคุมครอง และใหความเปนธรรมแกผูแจง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต/คอรรัปชั่น หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับบริษัท นโยบาย และจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัท
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) ใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอยาง
ถูกตองเปนธรรมกับทุกฝาย โปรงใส และตรวจสอบได จึงเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสีย สามารถแจงเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำ
ตองสงสัยวาเปนความผิดตอหลักกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับบริษัท นโยบาย และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนด
ชองทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบ และการคุมครองสิทธิของผูรองเรียน ดังนี้
การแจงเบาะแส และการรองเรียน
กรณีที่พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ มีขอสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยวามีการฝาฝนหรือ
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายตางๆ สามารถแจงเบาะแสหรือรองเรียน พรอมทั้งสงราย
ละเอียดหลักฐานตางๆ ถึงบริษัทฯ หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในชองทางการติดตอดังนี้
1. สายดวนรับขอรองเรียน (24ช.ม.) โทร: 095-372-0144
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2. ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. หองเย็นอเชี่ยน ซีฟูด
• โทรศัพท
: 034-845575 ตอ 5102
• อีเมลล
: Asian_whistleblowing@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย
: ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท หองเย็นอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
• โทรศัพท
: 034-845575 ตอ 5363
• อีเมลล
: Asian-internalaudit@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย
: ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
4. เลขานุการบริษัทฯ บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
• โทรศัพท
: 034-845575 ตอ 5370
• อีเมลล
: Asian-secretary@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย
: เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและขอรองเรียน
บริษัทฯ ถือวาการรองเรียนเปนความลับที่สุด และผูรองเรียนสามารถรองเรียนไดมากกวาหนึ่งชองทาง และไม
จำเปนตองเปดเผยตัวตนของผูรองเรียน แตหากเปดเผยตนเอง จะทำใหบริษัทฯ สามารถแจงผลการดำเนินการ ความคืบหนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่รองเรียน ชี้แจงขอเท็จจริงใหทราบ หรือบรรเทาความเสียหายไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสอบสวนเฉพาะขอรองเรียนที่เขาเงื่อนไขดังนี้
1. รายละเอียดของเบาะแส หรือขอรองเรียน ตองเปนความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาขอเท็จจริง
เพื่อดำเนินการตอไปได
2. บริษัทฯจะไมเปดเผยชื่อผูที่แจงเบาะแสหรือผูรองเรียนตอสาธารณะชน แมผูรองเรียนเลือกที่จะเปดเผยตัวตน
ตอบริษัทฯ เวนแตจะไดรับการยินยอมเปนลายลักษณอักษร
3. ผูที่แจงเบาะแสหรือขอรองเรียน จะไดรับการคุมครองสิทธิ ไมวาจะเปนพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
4. ผูรับขอรองเรียน รวมกับสำนักตรวจสอบภายใน จะเปนผูดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง ทั้งนี้
ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องรองเรียนขึ้นกับความสลับซับซอนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร
หลักฐานที่ไดรับจากผูรองเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผูถูกรองเรียน
5. ผูรับขอรองเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการตรวจสอบหาขอเท็จจริง ตองเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
เปนความลับ จะเปดเผยเทาที่จำเปน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผูรองเรียน หรือผูที่
ใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริง แหลงที่มาของขอมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวของ
6. หากตรวจสอบแลวพบวาเปนความจริง บริษัทฯ จะดำเนินการดังตอไปนี้
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6.1. กรณีที่เรื่องที่ถูกรองเรียน เปนเรื่องที่บริษัทฯ กระทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือ
จรรยาบรรณบริษัท สำนักตรวจสอบภายในจะเสนอเรื่องพรอมความเห็น และกำหนดแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ถูกตองตอคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาดำเนินการ และในกรณีที่เปนเรื่องสำคัญ เชน
กระทบตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ขัดแยงกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ หรือเกี่ยวของกับผูบริหารระดับสูง สำนักตรวจสอบภายใน จะเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
6.2. ในกรณีที่ขอรองเรียนกอใหเกิดความเสียหายตอผูใดผูหนึ่ง สำนักตรวจสอบภายใน จะเสนอวิธีการ
บรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมเปนธรรมใหกับผูเสียหาย โดยการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ
บริหาร
การคุมครองปกปองผูที่แจงขอมูลหรือใหเบาะแส
บริษัทฯ จะไมกระทำการใดใด อันไมเปนธรรมตอพนักงาน ลูกจาง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจางทำงานใหบริษัทฯ
ไมวาจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหนงงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ขมขู รบกวนการปฎิบัติงาน เลิกจาง
หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมตอบุคคลดังกลาว ดวยเหตุที่บุคคลนั้นรองเรียน แจงขอมูล หรือ
ใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟองรองดำเนินคดี เปนพยาน ใหถอยคำ หรือใหความรวมมือใด ๆ ตอศาล หรือหนวยงาน
ของรัฐ
พนักงานที่ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยวิธีการที่ไมเปนธรรม เลือกปฏิบัติดวยวิธีการที่ไมเหมาะสม หรือกอใหเกิดความ
เสียหายตอบุคคลอื่นนั้น อันเปนเหตุที่บุคคลนั้นรองเรียน แจงขอมูล หรือใหเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือการไมปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นฟองรองดำเนินคดี
เปนพยาน ใหถอยคำ หรือใหความรวมมือใด ๆ ตอศาล หรือหนวยงานของรัฐ ถือเปนการกระทำความผิดวินัยที่ตองไดรับโทษ
ทั้งนี้ อาจไดรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไวหากการกระทำผิดนั้นเปนการกระทำผิดตามกฎหมาย
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัทใหความสำคัญ และตระหนักวา ระบบการควบคุมภายในเปนกลไกสำคัญที่จะ

±ªางความมั
Ø®¢¬ ่นใจต
Ø ©อฝ¦ายจั¢Ø ด|±¸
±¢±ª¹ ª
Ó® }¨v¦ ่ย(งทางธุ
§)รกิจ ชวยใหการดำเนินธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยมีการจัดสรร
สร
การในการช
วยลดความเสี

ทรัพยากรอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งไวการใหความสำคัญกับการมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Ï 2551 ¦×§±ßÏ² ×|v§¦|¥©©§w¢|©¦¤ ²¥©¦´±y¬¢±¢±ª¹ vÙ Ø± ª¹Ïª¹×§§
Corporate Governance) ซึ่งหมายถึง การมีระบบการบริหารอยางมืออาชีพและเปนสากล การมีระบบการควบคุมภายใน (Internal
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่เปนมาตรฐานและสอดคล
บนโยบายการควบคุ
ษัทจึงvกำหนดแนว
Ø©¦¤²¥©
¦´±y¬
¢ Ø¢|×¬¢×´}v¦องกั
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การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผูกำกับดูแล ผูบริหารและพนักงาน กำหนดใหมีขึ้นเพื่อใหความมั่นใจอยาง
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ธิภาพและประสิ
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¦|¥©©ใช
§y|§³Ø
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ทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุมคา ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกัน§
y|§±©¹ ¦º|หรืv§¦
|yดพลาด
§©ความเสี
yØ§´³||§©
§¦Û้นเปลื
º¨ ¨´
Ø³||§¢§
อลดความผิ
ยหาย การรั¢§
่วไหลการสิ
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2) ดานรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) เกี่ยวของกับการจัดทำรายงานทางการเงินที่ใชภายในและ
ภายนอกใหเปนไปอยางถูกตอง เชื่อถือได และทันเวลา
¢v}§vªº v§© §y×§±|©§×§|¥±¢×§|¥¦¥¦| ²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª
3) ดานการปฏิ
ัติงานตามกฎระเบี
Applicable
and Regulations)
v¨µ}§v¢¦§²v±ª
¹±|©บ§×
§|¥±±v¬¢ยบ และนโยบาย
100 Ø§§(Compliance
×|´ Ø©with
¦¤²¥©
¦´±y¬Laws
¢ª¥v¢v§
v¨µ
เกี่ยวขอ«งกั
นธุรกิจสอดคล
อเปนไปตามกฏหมาย
ระเบี
ยบ vข×อบั§งคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
© 320 Ø§§
¹|±ßบการดำเนิ
§}§vy§×
¬¢องหรื
×²|w¢|Ø
®© §²¥¦
v|§
ของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทไดกำหนดขึ้น

wØ§±}Ø§´ §¥¦²y¥vv§©¦¤ w¢w¢yØ®© §²¥¦v|§v×§w¢|±¢±ª¹ vÙ ª¹¥²|v§
มภายใน
²¥²|´}ระบบการควบคุ
Ò§Ý¢y´Ï
2551 }×§§µØØª ²¥w¢w¢y×§Ø®¬¢ Øv×§ª¹µØ´ Øy§µØ§|´}²¥¦
±¢±ª¹ vÙบริØษัทªไดม¢§
ีการจัดระบบการควบคุมภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ

1) สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) มุงเนนใหผูบริหารและพนักงานมีจรรยาบรรณในการ
©¦ งถึงประโยชน
¢Ø |±¸±¢±ª
¹ ªกรเป
Ó® น}¨v¦
ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตยสุจริต และโปรงใส โดยคำนึ
ตอองค
สำคั ญ( §)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เพื่อประเมินความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินงานขององคกรที่อาจมี
ผลกระทบตอวัตถุประสงคเปาหมาย หรือผลสำเร็จของงาน
3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) มีการกำหนดกิจกรรมการควบคุมที่หลากหลายครอบคลุมในทุก
(§¦v©½ ¢¦¦v)
หนาที่และทุกระดับอยางเหมาะสมตามระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได
¥§vv§©¦¤
4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) มีความนาเชื่อถือ ทันเวลา และเปนขอมูลที่
ตองการเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนด
5) การติดตามประเมินผล (Monitoring) เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเหมาะสมมีการปฏิบัติจริง
รวมทั้งไดรับการปรับปรุงแกไขและทันเวลา และสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป

1

56

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายและกำกับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้ง
กำหนดใหมีการติดตามประเมินผลอยางสม่ำเสมอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหนาที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำกับดูแลใน
เรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และรายงานผลการดำเนินงานใหคณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน
ทราบ
3) ผูบริหารมีหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในสวนงานของตนใหมี
ประสิทธิภาพ และถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่
มีอยู ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในใหมีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และ
จิตสำนึกที่ดีในเรื่องการควบคุมภายใน
4) พนักงานทุกระดับ ตองเอาใจใสปฏิบัติตามกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ และระบบการควบคุมภายใน
ตางๆ ที่บริษัทจัดใหมีขึ้น โดยสม่ำเสมอและตอเนื่อง
5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ เพื่อนำไปสูการปรับปรุงมาตรการการควบคุมใหเหมาะสมกับ
สถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำเนินงานของบริษัท
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12. รายการระหวางกัน
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และพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือ¢×
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¦|¥©©§y|§³Ø§²||§ª¹¦v§©µ¨v§©©yØ§ ¨´ ØµØ©§vw«º³µ×Ø¢| §
(สุราษฎรธานี) จำกัด
y|§±©¹ ¦º|v§¦|y§©yØ§´³||§©¢§ §¦Ûº¨ ¨´ Ø³||§¢§ §¦Ûº¨ªºª×²×|§|v§§
§vw«º ²¥¢w§±©¹w«º¢×§|§v
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ
- ผลิตอาหารทะเลบรรจุ ภาชนะผนึก
- เปนบริษัทยอยของบริษัท
อินเตอร
เนชั่นแนล
จำกัด§y×§±|©§×§|¥±¢×
อาหารสั§ต|¥¦
ว และปลาป
¢v}§vª
º v§©
¥¦| น²¥±¸§§v§Û ¨´ Ø´Ï 2551 ©¦¤ª

v¨µ}§v¢¦§²v±ª¹±|©§×§|¥±±v¬¢ 100 Ø§§ ×|´ Ø©¦¤²¥©¦´±y¬¢ª¥v¢v§ v¨µ
เอเชีØ่ย§§
น ฟด จำกั
ตว ®© §²¥¦v|§-v×เป§นบริษัทยอยของบริษัท
©บริ
ษัท320
«¹|±ßด §}§vy§×- ผลิ
¬ต¢อาหารสั
×²|w¢|Ø

§´นเอเชี
§¥¦่ยนซี
²y¥vv§©
¦¤ ปw¢w¢y
§²¥¦
¥²|v§
บริษwØัท§±}Ø
หองเย็
ฟูด
- แปรรู
สัตวน้ำแชแØข็®ง© และรั
บจาง v|§v×- §w¢|±¢±ª
เปนบริษัทย¹อยทีvÙ่ถือหุªน¹โดย
²¥²|´}
Ò§Ýจำกั
¢ดy´Ï 2551 }×§§µØ
Øª
Øy§µØ
(ศรีราชา)
แปรรู
ปสัต²¥w¢w¢y
วน้ำแชแข็ง ×§Ø®¬¢ Øv×§ª
บริ¹µษØัท´ เอเชี
่ยน ฟ§|´}²¥¦
ด จำกัด 
±¢±ª¹ vÙ Øª¢§
จดทะเบียนเลิกกิจการตังแต
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
©¦
¢Ø |±¸±¢±ª¹ ªขณะนี
Ó® }¨v¦้อยูร(
ะหว§)
างชำระบัญชี)

บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด

- จำหนายสัตวน้ำแชแข็งในประเทศ

- เปนบริษัทยอยของบริษัท

(§¦v©½ ¢¦¦v)

ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกั¥§vv§©
นซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคำนึ
¦¤งถึงรายละเอียดของความ
สัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย

1
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
นโยบายการกำหนดราคา มีดังตอไปนี้
รายไดคาขายสินคา
รายไดคาบริการหองเย็น
รายไดคาเชา
รายไดคาบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
ตนทุนคาวัตถุดิบ
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่น

ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราเงินกูถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มและอัตราตามตกลงรวมกัน
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
อัตราเงินกูถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มและอัตราตามตกลงรวมกัน

บริษัทและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทและบริษัทเหลานั้น โดยสามารถสรุปไดดังนี้
รายไดจากบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

รายไดคาขายสินคา
รายไดคาบริการหองเย็น
รายไดคาเชา
รายไดคาบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น

17,908,329
98,943,206
15,600,000
25,200,000
23,691,946
349,997,550
5,316,683
536,657,714

คาใชจายแกบริษัทยอย

20,368,534
82,198,199
15,600,000
31,690,000
27,040,589
11,009,547
187,906,869

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ตนทุนคาวัตถุดิบ
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่น

171,100,151
6,743,684
4,930,770
182,774,605
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209,483,608
36,806,733
2,547,340
248,837,681

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ลูกหนี้บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ลูกหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่น

13,857,570
1,299,425
2,645,220
17,802,215

เงินใหกูแกบริษัทยอย

18,784,606
2,109,481
9,267,442
30,161,529

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

เงินใหกูระยะสั้น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

257,000,000
(41,836,226)
215,163,774

480,800,000
(41,836,226)
438,963,774

เงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.82 ถึง
รอยละ 5.14 ตอป (พ.ศ. 2557 : รอยละ 5.28 ตอป)
เจาหนี้บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

เจาหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางจาย
เจาหนี้อื่น

5,976,261
164,681
1,086,288
7,227,230

เงินกูจากบริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

เงินกูระยะสั้น

45,500,000

2,650,062
1,310,894
681,565
4,642,521

233,800,989

เงินกูระยะสั้นจากบริษัทยอยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.82 ถึง
รอยละ 5.14 ตอป (พ.ศ. 2557 : รอยละ 5.28 ตอป)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

สวนที่ 3
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
สินทรัพย
(หนวย : พันบาท)
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น -สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียน
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

2558
51,827
1,171,710
2,231,093
41,944
3,496,574
10,675
2,626,811
4,380
35,619
1,278
2,678,761
6,175,335
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%
0.84
18.97
36.13
0.68
56.62
0.17
42.54
0.07
0.58
0.02
43.38
100.00

2557 (ปรับปรุงใหม)

2556 (ปรับปรุงใหม)

%
0.58
14.46
38.30
0.67
54.00
0.18
45.26
0.08
0.47
0.02
46.00
100.00

%
1.68
18.39
34.00
54.03
0.16
45.24
0.05
0.49
0.03
45.97
100.00

34,516
865,808
2,294,042
39,990
3,234,356
10,675
2,710,704
4,915
27,959
1,049
2,755,301
5,989,657

107,603
1,200,737
2,220,088
3,528,428
10,675
2,952,858
3,457
31,796
1,708
3,001,493
6,529,921

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
(หนวย : พันบาท)
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป-สุทธิ
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว – สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินอื่นไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

2558

2557 (ปรับปรุงใหม) 2556 (ปรับปรุงใหม)
%

1,962,223
563,334
158,466

31.78 2,640,237
9.12 516,577

44.08 3,639,797
8.62 519,256

55.74
7.95
3.83

3,125 0.05
9,015 0.15
11,899
6,023 0.10
6,023 0.10
2,638 0.04
1,856 0.03
2,695,809 43.65 3,302,435 55.14 4,420,952
1,305,850 21.15 715,411 11.94
14,500
1,668 0.03
4,589 0.08
7,489
95,961 1.55
80,889 1.35
86,072
55,990 0.91
48,918 0.82
83,789
2,164 0.04
2,153 0.04
1,849
1,461,633 23.67 851,960 14.22 193,699
รวมหนี้สิน 4,157,442 67.32 4,154,394 69.36 4,614,651

0.18
67.70
0.22
0.11
1.32
1.28
0.03
2.97
70.76

361,820
552,814

5.86
8.95

128,725

%

250,000

สวนของผูถือหุน
หุนที่ออกและชำระเต็มมูลคาแลว
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลวสำรองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุน – สุทธิ
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

2.57

%

361,820
552,814

2.15

6.04
9.23

361,820
552,814

5.54
8.47

41,000 0.66
41,000 0.68
41,000
0.63
770,196 12.47 587,567 9.81 631,100
9.66
292,062 4.73 292,062 4.88 328,536
5.03
2,017,893 32.68 1,835,263 30.64 1,915,270 29.33
6,175,335 100.00 5,989,657 100.00 6,529,921 100.00
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับแตละปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(หนวย : พันบาท)
งบกำไรขาดทุน

2558

2557 (ปรับปรุงใหม)
%

รายไดจากการขายและบริการ
ตนทุนขายและบริการ
กำไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับป

2556 (ปรับปรุงใหม)

%

7,937,833
(7,174,938)
762,895
155,721
(311,618)
(247,087)
(169,869)
190,042
(7,412)
182,630

100.00 7,759,505
(90.39) (7,327,060)
9.61 432,446
1.96 171,258
(3.93) (292,145)
(3.11) (251,970)
(2.14) (165,082)
2.39 (105,493)
(0.09) (23,429)
2.30 (128,922)

0.50

(0.36)

100.00
(94.43)
5.57
2.21
(3.76)
(3.25)
(2.13)
(1.36)
(0.30)
(1.66)

%
9,317,229 100.00
(8,901,388) (95.54)
415,841
4.46
110,022
1.18
(285,730) (3.07)
(266,470) (2.86)
(183,187) (1.97)
(209,523) (2.25)
10,823 (0.12)
(198,700) (2.13)

กำไรสุทธิตอหุน
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
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(0.55)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสดรวม
สำหรับแตละปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
งบกระแสเงินสดรวม

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ 1,183
ดอกเบี้ยจาย
เงินสดจายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เงินสดจายคาใชจายผลประโยชนพนักงาน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจายชำระในหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว
เงินสดจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิ (ใชไป) ไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด
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(หนวย : พันบาท)
2557 (ปรับปรุง)
2556

369,351
288
(149,590)
(5,899)
215,045

568,262
(175,600)
(6,336)
386,614

597,058

(117,628)
2,825
(180)
(114,983)

(144,112) (126,489)
118,525
8,574
(468)
(26,055) (117,916)

(701,111)
(9,134)
750,000
(130,000)
(4)
(90,249)
9,813
23,000
32,812

(984,708)
60,213
(9,788) (13,144)
850,000
(264,500) (307,600)
(408,995) (260,532)
30
(48,436)
40,316
71,435
67,288
23,000 107,603

(174,007)
(4,288)
418,763

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
อัตราสวนทางการเงินที่สำคัญ (จากงบการเงินรวม)
2558
อัตราสวนสภาพคลอง (LIQUIDITY)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา)
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน)
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
วงจรเงินสด (วัน)

2557

2556

1.3
0.5
7.8
46.8
3.2
115.1
13.3
27.4
134.5

1.0
0.3
8.0
45.8
3.3
112.3
16.1
22.7
135.4

0.8
0.3
8.2
44.4
3.7
98.6
21.0
17.4
125.6

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากำไร
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

9.6
2.3
9.1

5.6
(1.7)
(7.02)

4.5
(2.1)
(10.33)

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา)

3.0
6.8
1.3

(2.2)
(4.7)
1.3

(3.0)
(6.5)
1.4

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เทา)

2.1
2.1

2.3
0.4

2.4
(0.1)

5.58
0.50

5.07
(0.36)

5.32
(0.55)

3.1
0.0
2.2
241.7

(8.2)
(10.6)
(16.6)
(35.1)

(6.1)
(3.7)
(9.6)
(811.5)

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไรสุทธิตอหุน (บาท)
อัตราการเติบโต
สินทรัพยรวม (%)
หนี้สินรวม (%)
รายไดจากการขายหรือบริการ (%)
กำไรสุทธิ (%)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฎรธานี) จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด(ศรีราชา)
จำกัดถือหุ1นโดย บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
(อยูระหวางดำเนินการชำระบัญชีใหแลวเสร็จ)
บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

สัดสวนการขายแยกตามกลุมธุรกิจ

รายไดรวมของบริษัทฯในป 2558 อยูที่ 7,938 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับป 2557 โดยยอดขายในกลุม
ผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งมีปริมาณเพิ่มขึ้น มาอยูที่ราว 3,593 ลานบาท เพิ่มขึ้นมากกวา 7% เมื่อเทียบกับปกอนหนา กลุม
ผลิตภัณฑกุง ซึ่งเปนยอดขายมากกวาครึ่งของยอดขายในกลุมนี้ ไดรับแรงกดดันเปนอยางมากจากการที่ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย เกษตรกรมีตนทุนการเลี้ยงคอนขางสูง ทั้งยังประสบกับภาวะราคาตกต่ำในชวงไตรมาสที่ 4 ที่ผานมา อยางไรก็ดี
ผลประกอบการโดยรวมของกลุมไดรับการชดเชยจากการที่บริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรในผลิตภัณฑในกลุมปลาทรายและปลาหมึกไว
ได
ยอดขายในกลุมผลิตภัณฑทูนา อยูที่ราว 1,192 ลานบาท ลดลงเกือบ 50% เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งเปนผลมาจากการที่
ยอดผลิตและสงออกผลิตภัณฑทูนาในไทยไปยังสหรัฐอเมริกาในป 2015 ลดลงราว 20% ประกอบกับมีการเพิ่มกำลังการผลิต
ในกลุมอาหารสัตวเลี้ยง โดยสามารถเพิ่มยอดขายในกลุมผลิตภัณฑอาหารสัตวเลี้ยงไดมากกวาสี่เทา มาอยูที่ประมาณ 1,602
ลานบาท
ยอดขายในกลุมธุรกิจอาหารสัตวน้ำเติบโตขึ้นราว 15% มาอยูที่ประมาณ 1,110 ลานบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของยอด
ขายอาหารปลาเปนสำคัญ โดยในป 2558 ธุรกิจนี้สามารถกลับมามีกำไรได เนื่องจากการบริหารจัดการลูกหนี้การคาที่ดีขึ้น และ
ปรับกลยุทธในเรื่องของสูตรการผลิต ทำใหบริษัทมีการบริหารตนทุนอยางสมเหตุสมผล และสามารถเพิ่มสารอาหารใหมีความ
เหมาะสมสูงสุด
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ยอดขายของกลุมธุรกิจจัดจำหนาย ลดลงอยางเห็นไดชัด มาอยูที่ประมาณ 695 ลานบาท เนื่องจากการเลิกขายผลิตภัณฑ
ที่ขาดทุน และเนนผลิตภัณฑนอยอยางลงแตใหผลกำไรที่ดีกวา ทำใหมีอัตรากำไรเพิ่มสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปกอน
จากนโยบายการเพิ่มสัดสวนผลิตภัณฑในกลุมผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาในทุกกลุมธุรกิจ ทำใหอัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2558
เพิ่มขึ้นมาอยูที่ 9.6% ของยอดขาย เทียบกับป 2557 ที่อัตรากำไรขั้นตนอยูที่ราว 5.6% ประกอบกับการที่กลุมบริษัทฯ ยังคง
สามารถควบคุมอัตราคาใชจายในการขายและการบริหารไวไดในระดับที่ใกลเคียงกับป 2557 ทั้งยังมีปจจัยบวกในดานอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยเฉพาะอยางยิ่งการแข็งคาขึ้นเงินสกุลดอลลารสหรัฐ ทำใหในป 2558 กลุมบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 183 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2557 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 129 ลานบาท หรือคิดเปนการเพิ่มขึ้น 241.7%
14.2. ฐานะการเงิน
สินทรัพย
บริษัทและบริษัทยอย มีสินทรัพยรวม 6,175ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปกอน 185 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นราว 3% เนื่องจาก
ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้นเปนสำคัญ ทัง้ นี้ เปนผลเนื่องมาจากการที่บริษัทและบริษัทยอย มียอดขายเพิ่มสูงขึ้นในชวงไตรมาสที่ 4
แหลงที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทยอย มีแหลงที่มาของเงินทุนที่ใชในกิจการดังนี้
• สวนของผูถือหุน : บริษัทมีสวนของผูถือหุน 2,018 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 183 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจาก
กำไรสุทธิสำหรับป
• หนี้สินหมุนเวียน : บริษัท มีหนี้สินหมุนเวียนรวม 2,696 ลานบาท ลดลงอยางมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ 3,302
ลานบาทในป 2557 เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีการชำระคืนเงินกูระยะสั้นแกสถาบันการเงินโดยที่กลุมบริษัทฯ ได
ยกเลิกวงเงินกูระยะสั้นกับธนาคารพาณิชย 3 แหง ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธของกลุมบริษัทฯ ในอันที่จะลดจำนวน
ธนาคารพาณิชยที่กลุมบริษัทฯ ดำเนินธุรกรรมดวยลง เพื่อเพิ่มธุรกรรมกับธนาคารพาณิชยในแตละแหง เพื่อความ
สัมพันธที่ดีขึ้น และสอดคลองกับแผนที่จะเพิ่มสัดสวนเงินกูระยะยาวเมื่อเทียบกับเงินกูระยะสั้นโดยการลดการกูเงิน
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รายการที่เปน non-recurring ที่มีนัยสำคัญ
• ในไตรมาส 3/2558 กลุมบริษัทฯ มีการตั53
้งสำรองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 46 ลานบาท อันเนื่องมา
จากลูกหนี้การคาในธุรกิจกิจทูนา
• ในไตรมาส 4/2558 กลุมบริษัทฯ มีการตั้งคาใชจายลวงหนาราว 47 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายเพื่อชำระหนี้อันเนื่องมา
จากขอพิพาททางการคาที่เกิดขึ้นตั้งแตป 2551
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหารและผูมีอำนาจควบคุม
และเลขานุการบริษัท

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

กรรมการบริษัท
กรรมการผูบริหารระดับสูง
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

อายุ (ป): 56 ป
การศึกษา:
ปริญญาตรีรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อายุ (ป): 61 ป
การศึกษา:
มัธยมศึกษาตอนตน
โรงเรียนวัดมหาธาตุ

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Role of Chairman Program รุน 9/2003

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมี-

ประสบการณทำงาน:
2542-ปจจุบัน :
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด
และบริษัทยอย

ประสบการณทำงาน:
2535-ปจจุบัน:
กรรมการบริษัท
กรรมการผูบริหารระดับสูง
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
และบริษัทยอย

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
45.47%

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
13.16%
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

นายเอกราช พรรณสังข

กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
อายุ (ป): 46 ป
การศึกษา:
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขา การตลาด
มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล
ประเทศอังกฤษ
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Director Certificate Program
รุน DCP150/2554
ประสบการณทำงาน:
2555-2557:
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2553-2555:
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายการตลาด
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2552-2553: ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจก. เอเชี่ยนอะไลอันซ
อินเตอรเนชั่นแนล
2551-ปจจุบัน: กรรมการบริษัท
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2547-2554: ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจก. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
(สุราษฏรธานี)
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

นางสุรีย จันทรสวัสดิ์

กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
บจก. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
อายุ (ป): 54 ป
การศึกษา:
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Director Certificate Program
รุน 144/2554
ประสบการณทำงาน:
2556-2557: กรรมการผูจัดการ
บจก.เอเชี่ยน ฟด และ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บจก.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
(สุราษฏรธานี)
2555-2556:
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2542-ปจจุบัน: กรรมการบริษัท
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2542-2554: ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายจัดซื้อบมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2542-2554: ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ฝายจัดซื้อวัตถุดิบ – จัดซื้อทั่วไป
บจก.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
(สุราษฏรธานี)
2536-2542: ผูจัดการฝายจัดซื้อวัตถุดิบ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
0.03%
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นายสมศักดิ์ สถิตยธำมรงค
กรรมการบริษัท
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

อายุ (ป): 50 ป
การศึกษา:
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Director Certificate Program
รุน 144/2554
ประสบการณทำงาน:
2555-ปจจุบัน:
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2550-ปจจุบัน: กรรมการบริษัท
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2541-2554:
ผูชวยกรรมการผูจัดการฝายโรงงาน
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
0.03 %

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

นางสุนันทา เตียสุวรรณ

นายอภิชัย ศรีอรุณลักษณ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

กรรมการบริษัท
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
กรรมการผูจัดการ
บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล

อายุ (ป): 64 ป
การศึกษา:
Ordinary National Diploma in Business Studies and
Administration University of Westminster (UK)

อายุ (ป): 50 ป
การศึกษา:
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สาขาการจัดการระหวางประเทศ
University of Denver (USA.)
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมี-

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Director Certificate Program ป 2545
Capital Market Academy Class 11/2010-2011
ประสบการณทำงาน:
2555-ปจจุบัน: กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2550-ปจจุบัน: กรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีสเทอรน สตาร เรียล เอสเตท
2547-ปจจุบัน: กรรมการ บจก. บริจวิว
2542-ปจจุบัน: กรรมการ บจก. คริสตอลไลน
2541-ปจจุบัน: กรรมการและประธานบริหารสายการเงิน
กลุม บมจ. แพรนดา จิวเวลรี่
2537-ปจจุบัน: ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จ.สมุทรปราการ
2536-ปจจุบัน: กรรมการ บจก. พรีมาโกลด อินเตอรเนชั่นแนล
2533-ปจจุบัน: กรรมการ บจก. ฟอรเวิรด ฟรีแลนด
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

ประสบการณทำงาน:
2556-2558: กรรมการผูจัดการ
บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล
2555-2558: กรรมการบริษัท บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2555-2556: ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส
บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล
2546-2555: ผูจัดการฝายการตลาดอาวุโส
บจก. เซาทอีสตเอเชี่ยนแพคเกจจิ้งแอนแคนนิ่ง
2543-2546: ผูจัดการฝายการตลาด บมจ. ไทยอกริฟูดส

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

นายสมบูรณ เผาบรรจง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

นายกิตติชัย เหลาเกื้อกูลพงษ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

อายุ (ป): 63 ป
การศึกษา:
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต
สาขาการธนาคารและการเงิน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
Director Certificate Program
รุน 150/2554
ประสบการณการทำงาน
2551-ปจจุบัน: กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2549-2550:
ผูจัดการระบบบัญชีและวางแผนภาษี
บมจ. ปูนซีเมนตไทย
2546-2548: ผูตรวจสอบอาวุโส
บมจ. ปูนซีเมนตไทย

อายุ (ป): 59 ป
การศึกษา:
ปริญญาโทศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรีรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

อายุ (ป): 66 ป
การศึกษา:
ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร
สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร (พบ.ม.)

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมี-

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมี-

ประสบการณการทำงาน
2555-ปจจุบัน: กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
ปจจุบัน: กรรมการบริหาร
บจก. ไทยเอกฟารมและ
กรรมการบริหาร
บจก. ยืนยงเลเยอรฟารม

ประสบการณการทำงาน
2555-ปจจุบัน: กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด
2549-2552: ผูจัดการ
ธ.ไทยพาณิชย (มหาชน)
สาขาลาดพราว ซ. 59
2546-2549: ผูจัดการ
ธ. ไทยพาณิชย (มหาชน)
สาขาถนนรามคำแหง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1

นายวัลลภ ลอมลิ้ม

Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp

กรรมการผูจัดการ
บจก.เอเชี่ยน ฟด

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ประธานเจาหนาที่บริหารสายการเงิน
บมจ.หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด

อายุ (ป): 49 ป
การศึกษา:
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต อุตสาหการเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

อายุ (ป): 50 ป
การศึกษา:
Senior Executive Program
Harvard Business School -Tsing Hua-CEIBS (2009)
Commercial Technical Program
Nijenrode Business University, Breukelen (1987)
BSc Mechanical Engineering, Amsterdam (1986)
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมีประสบการณทำงาน:
2011-2015: Chief Financial Officer, Nutreco Asia
2009-2011: Managing Director
Skretting Asia, Shanghai, China (Nutreco)
2005-2009: Managing Director
Skretting Japan, Fukuoka, (Nutreco)
2003-2005: Projects Director Europe
Marine Harvest Europe, Amersfoort, Netherlands
2000-2002: Post-Merger Integration Manager
Marine Harvest Europe, Bergen, Norway
1997-2000: Group Financial / M&A Manager
Nutreco Holding, Boxmeer, Netherlands
1995-1997: Senior Investment Manager of Parnib
Holding NationaleInvesteringsbank NV (NIB)
1990-1995: Investment Manager, Gilde Investment Fund BV
1987-1990:Management Assistant, Gilde Investment Fund BV
สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ:
-ไมมีประสบการณทำงาน:
2558-ปจจุบัน: กรรมการผูจัดการ
บจก.เอเชี่ยน ฟด
2551-2557: ผูชวยกรรมการผูจัดการ
บมจ. หองเอเชี่ยนซีฟูด และ บจก. เอเชี่ยน ฟด
2543-2550: ผูจัดการโรงงาน
บจก. หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด (สุราษฏรธานี)
2539-2542: ผูจัดการโรงาน
บจก. ซีรอแยลอาหารทะเล
2531-2538: ผูจัดการโรงาน
บจก. สุราษฏรมารีนโปรดักส

สัดสวนการถือหุนในบริษัท:
-ไมมี-

หมายเหตุ: รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท แสดงไวแลวในหัวขอที่ 8 โครงสรางการจัดการ ขอ 8.5
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน
และหัวหนางานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ชื่อ-สกุล
: นายภาสกร รอดภัย
ตำแหนง
: ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน
อายุ
: 45 ป
วันที่ไดรับแตงตั้ง
: 6 พฤศจิกายน 2557
การศึกษา
: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ : ไมมี
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร
: ไมมี
ประสบการณการทำงาน
: 2556-2558 ผูจัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัทหองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2550-2555 หุนสวนผูจัดการ
บิสซิเนส แอเรนทเมนท แอนดคอนซัลติ้ง
2549–2550 ผูจัดการพัฒนาระบบงานจัดซื้อ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
2548–2549 ผูชวยผูจัดการพัฒนาธุรกิจ
บริษัทซิเมนตไทยการบัญชี จำกัด
2546–2547 ผูชวยผูจัดการงานการเงินและบริหาร
บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จำกัด
2538–2545 ผูตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
สำหรับปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยไมมีการประเมินและตีราคาทรัพยสินใหมในระหวางรอบระยะเวลาบัญชี
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถือหุนของบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกำหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติ
งานตรวจสอบเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ
หรือไม
การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปดเผย
ขอมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยง
ดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ขาพเจา

ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของ
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่องอื่นๆ

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) ที่นำมา
แสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นจากสำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่น ตามรายงานลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได
แสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข

ชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559

80

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
หมายเหตุ

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 8
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 9
เงินใหกูระยะสั้นแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน - สุทธิ
24
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
10
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

34,516,368 107,603,255
865,808,385 1,200,736,660

5,682,647
189,742,417

12,734,575
335,066,479

33,253,241
334,499,910

2,231,092,765 2,294,041,653 2,220,087,975
41,943,545
39,989,932
-

215,163,774
806,687,358
22,456,352

438,963,774
651,433,021
13,733,120

479,263,774
787,640,034
-

บาท

51,827,055
1,171,710,312

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2558

3,496,573,677 3,234,356,338 3,528,427,890 1,239,732,548 1,451,930,969 1,634,656,959

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

11
12
13
14

- 2,100,000,000 1,300,000,000 1,300,999,800
10,674,725
10,674,725
10,674,725
2,626,810,559 2,710,703,691 2,953,858,055 1,200,370,174 1,240,926,844 1,307,134,790
4,379,513
4,914,616
3,456,519
3,006,824
3,464,960
2,880,532
35,618,677
27,959,003
31,795,682
18,268,420
19,487,782
25,610,517
1,277,815
1,049,074
1,708,266
803,466
796,915
825,105

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

2,678,761,289 2,755,301,109 3,001,493,247 3,322,448,884 2,564,676,501 2,637,450,744

รวมสินทรัพย

6,175,334,966 5,989,657,447 6,529,921,137 4,562,181,432 4,016,607,470 4,272,107,703

กรรมการ ______________________________

กรรมการ ______________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2558

1,962,223,046 2,640,237,316 3,639,797,164
563,333,835 516,577,326 519,255,764

526,843,904
145,927,229

784,122,068 1,324,685,071
133,187,636 133,135,556

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

(หนวย : บาท)

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินกูระยะสั้นจากกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
ภาษีเงินไดคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

15
16
15

158,465,546

128,725,000

250,000,000

158,465,546

128,725,000

230,400,000

15

3,125,175

9,015,198

11,898,635

1,919,813

2,532,543

2,168,916

15

6,023,253
2,638,115

6,023,253
1,856,429

-

45,500,000
632,309

233,800,989
388,440

545,679,313
-

2,695,808,970 3,302,434,522 4,420,951,563

รวมหนี้สินหมุนเวียน

879,288,801 1,282,756,676 2,236,068,856

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

15
15
14
17

1,305,850,361
1,667,753
95,961,231
55,989,680
2,164,067

715,410,685
4,588,745
80,889,094
48,918,401
2,152,777

14,500,000 1,305,850,361
7,489,112
1,369,221
86,071,985
83,789,335
31,795,790
1,848,714
2,156,356

715,410,685
2,983,852
29,006,606
2,145,066

965,114
48,541,338
1,841,004

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,461,633,092

851,959,702

193,699,146 1,341,171,728

749,546,209

51,347,456

รวมหนี้สิน

4,157,442,062 4,154,394,224 4,614,650,709 2,220,460,529 2,032,302,885 2,287,416,312

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย : บาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2558

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

บาท

31 ธันวาคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

1 มกราคม
พ.ศ.2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468
552,813,994

361,820,468
552,813,994

361,820,468
552,813,994

361,820,468
552,813,994

361,820,468
552,813,994

361,820,468
552,813,994

41,000,000
770,196,309
292,062,133

41,000,000
587,566,628
292,062,133

41,000,000
41,000,000
631,099,707 1,118,172,438
328,536,259 267,914,003

41,000,000
760,756,120
267,914,003

41,000,000
761,142,926
267,914,003

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ จำนวน 361,820,468 หุน
มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
หุนสามัญ จำนวน 361,820,468 หุน
มูลคาที่ไดรับชำระแลว หุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
กำไรสะสม
จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 18
ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน

2,017,892,904 1,835,263,223 1,915,270,428 2,341,720,903 1,984,304,585 1,984,691,391

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

6,175,334,966 5,989,657,447 6,529,921,137 4,562,181,432 4,016,607,470 4,272,107,703

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท

หมายเหตุ
รายไดจากการขาย
ตนทุนขาย
19
กำไรขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
19
คาใชจายในการบริหาร
19
ตนทุนทางการเงิน
19
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
20
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การวัดมูลคาใหมของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ผลกระทบจากการตีมูลคาที่ดิน - สุทธิจากภาษี
รวมรายการที่จะไมจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะจัดประเภทรายการใหมเขาไปไว
ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงในมูลคาของเงินลงทุนเผื่อขาย
รวมรายการที่จะจัดประเภทรายการใหม
เขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
21

7,937,832,567 7,759,505,300
(7,174,938,030) (7,327,059,541)
762,894,537 432,445,759
155,721,355 171,258,042
(311,618,196) (292,144,640)
(247,086,691) (251,970,319)
(169,868,861) (165,081,820)
190,042,144 (105,492,978)
(7,412,463) (23,428,647)
182,629,681 (128,921,625)

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท
2,022,666,692 2,213,940,505
(1,834,643,000) (2,159,378,504)
188,023,692
54,562,001
480,062,392 162,215,720
(115,456,574) (70,859,990)
(90,493,182) (63,937,508)
(103,500,648) (100,910,764)
358,635,680 (18,930,541)
(1,219,362)
(1,189,440)
357,416,318 (20,119,981)

-

40,587,549
8,186,073

-

19,733,175
-

-

48,773,622

-

19,733,175

-

140,798

-

-

182,629,681

140,798
48,914,420
(80,007,205)

357,416,318

19,733,175
(386,806)

0.50

(0.36)

0.99

(0.06)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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85
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994

595,821,482
(8,254,854)
587,566,628
182,629,681
770,196,309

ยังไมไดจัดสรร
บาท
639,785,556
(8,685,849)
631,099,707
(88,334,076)
44,800,997
587,566,628

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(หนวย : บาท)

-

292,062,133
292,062,133
292,062,133

292,062,133
292,062,133
292,062,133

1,843,518,077
(8,254,854)
1,835,263,223
182,629,681
2,017,892,904

สวนเกินทุนจาก รวมองคประกอบอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย การตีมูลคาที่ดิน ของสวนของผูถือหุน
รวม
บาท
บาท
บาท
บาท
(140,798) 328,677,057 328,536,259 1,923,956,277
(8,685,849)
(140,798) 328,677,057 328,536,259 1,915,270,428
140,798
8,186,073
8,326,871
(80,007,205)
- (44,800,997) (44,800,997)
- 292,062,133 292,062,133 1,835,263,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

41,000,000
41,000,000
41,000,000

ทุนที่ออกและ สวนเกินมูลคา
ชำระแลว
หุนสามัญ
หมายเหตุ
บาท
บาท
ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2557 (ตามที่รายงานไวเดิม)
361,820,468 552,813,994
การปรับงบการเงินยอนหลัง
4
ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม)
361,820,468 552,813,994
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
361,820,468 552,813,994

ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2558 (ตามที่รายงานไวเดิม)
การปรับงบการเงินยอนหลัง
4
ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงใหม)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2558

จัดสรรแลว สำรองตาม
กฎหมาย
บาท
41,000,000
41,000,000
41,000,000

กำไรสะสม

งบการเงินรวม

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

86

ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2558 (ตามที่รายงานไวเดิม)
การปรับงบการเงินยอนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2558 (ปรับปรุงใหม)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2557 (ตามที่รายงานไวเดิม)
การปรับงบการเงินยอนหลัง
ยอดคงเหลือ ณ ตนป พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป พ.ศ. 2557
41,000,000
41,000,000
41,000,000

ทุนที่ออกและ สวนเกินมูลคา
ชำระแลว
หุนสามัญ
บาท
บาท
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994
361,820,468 552,813,994

ยังไมไดจัดสรร
บาท
769,510,171
(8,367,245)
761,142,926
(386,8 06)
760,756,120

(หนวย : บาท)

267,914,003
267,914,003
267,914,003

267,914,003 1,992,671,830
- (8,367,245)
267,914,003 1,984,304,585
- 357,416,318
267,914,003 2,341,720,903

สวนเกินทุนจาก รวมองคประกอบอื่น
การตีมูลคาที่ดิน ของสวนของผูถือหุน
รวม
บาท
บาท
บาท
267,914,003 267,914,003 1,993,058,636
- (8,367,245)
267,914,003 267,914,003 1,984,691,391
(386,806)
267,914,003 267,914,003 1,984,304,585

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

769,123,365
(8,367,245)
760,756,120
357,416,318
1,118,172,438

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

4

หมายเหตุ

จัดสรรแลว สำรองตาม
กฎหมาย
บาท
41,000,000
41,000,000
41,000,000

กำไรสะสม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หนวย : บาท)

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดจาย
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน

22

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท

153,880,854
24,804,044
(90,413,645)
(5,787,283)
82,483,970

258,454,945
27,250,670
(101,314,144)
(5,441,407)
178,950,064

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
(117,628,024) (144,112,328)
(27,313,297)
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
(180,000)
(467,782)
เงินสดจายใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
- (1,968,850,000)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
2,824,552 118,525,297
1,576,916
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับคืนจากการใหกูระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
- 2,192,650,000
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย
- (800,000,000)
เงินปนผลรับ
349,997,550
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน
(114,983,472) (26,054,813) (251,938,831)

(7,504,436)
410,523
2,261,220
40,300,000
35,467,307

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูระยะสั้นลดลงสุทธิ
เงินสดรับจากเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดจายคืนเงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
เงินสดรับจากเงินกูระยะยาว
เงินสดจายคืนเงินกูระยะยาว
เงินสดจายคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
เงินปนผลจาย
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

369,350,993 568,262,077
1,183,359
288,255
(149,590,235) (175,600,172)
(5,898,883)
(6,335,817)
215,045,234 386,614,343

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท

(701,110,902) (984,707,593) (266,101,865)
- 1,309,374,363
- (1,497,675,352)
750,000,000 850,000,000
750,000,000
(130,000,000) (264,500,000) (130,000,000)
(9,134,329)
(9,787,623)
(2,550,675)
(4,000)
(4,000)
(90,249,231) (408,995,216)
163,042,471
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(539,687,380)
(311,878,324)
850,000,000
(230,400,000)
(1,836,834)
(233,802,538)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท

(หนวย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ปรับปรุงใหม
บาท
บาท

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด

9,812,531
22,999,562

(48,435,686)
71,435,242

(6,412,390)
11,132,435

(19,385,167)
30,517,597

16

6

-

5

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป

32,812,109

22,999,562

4,720,045

11,132,435

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย

หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี

15

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

51,827,055
(19,014,946)

34,516,368
(11,516,806)

5,682,647
(962,602)

12,734,575
(1,602,140)

32,812,109

22,999,562

4,720,045

11,132,435

รายการที่มิใชเงินสด
รายการที่มิใชเงินสดที่สำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ไดแก
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เจาหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เจาหนี้จากการซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินจากการซื้อที่ดิน
อาคารและอุปกรณ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

8,434,270
113,190

-

2,926,318
113,190

-

323,314

-

323,314

-
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. ขอมูลทั่วไป
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เปนบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ เลขที่ 55/2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจา อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อวัตถุประสงคในการรายงานขอมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทยอยวา ‘กลุมบริษัท’
การประกอบการธุรกิจของกลุมบริษัท คือ การแปรรูปสัตวน้ำแชแข็ง ผลิตภัณฑอาหารสัตว และบริการรับฝากหองเย็น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559
2. นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญซึ่งใชในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทมีดังตอไปนี้
2.1 เกณฑในการจัดทำงบการเงิน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะบริ ษั ท ได จั ด ทำขึ้ นตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองทั่ ว ไปในประเทศไทยภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 และขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทำและนำเสนอรายงาน
ทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของ
งบการเงิน ยกเวนเรื่องที่อธิบายในนโยบายการบัญชีในลำดับตอไป
การจัดทำงบการเงินใหสอดคลองกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดใหใชประมาณการทางบัญชีที่
สำคั ญ และการใชดุลยพินิจของผูบริหารซึ่ ง จั ด ทำขึ้ นตามกระบวนการในการนำนโยบายการบั ญ ชี ข องกลุ ม กิ จ การไป
ถือปฏิบัติ และตองเปดเผยเรื่องการใชดุลยพินิจของผูบริหาร หรือ ความซับซอน หรือ เกี่ยวกับขอสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสำคัญตองบการเงินรวมในหมายเหตุ 5
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เปนภาษาไทย ใน
กรณีที่มีเนื้อความขัดแยงกันหรือมีการตีความในสองภาษาแตกตางกัน ใหใชงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเปน
หลัก
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางมีสาระสำคัญและสงผลกระทบตอกลุมบริษัท มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13

เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง และลดความซ้ำซอนของคำนิยามของ
มูลคายุติธรรม โดยการกำหนดคำนิยาม และแหลงขอมูลในการวัดมูลคายุติธรรม และการเปดเผยขอมูลสำหรับ
ใชในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกลาวไมสงผลกระทบกับงบการเงินของกลุมบริษัท ยกเวน
เรื่องการเปดเผยขอมูล
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557)
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เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลีย่ น เงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ)
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้ (ตอ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ
ที่เงินเฟอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง กำไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
เรื่ อ ง ประมาณการหนี้ สิ น หนี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น
และสินทรัพย ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557)
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและ
(ปรับปรุง 2557)
การดำเนินงานที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่อง การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดำเนินงาน
(ปรับปรุง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
เรื่อง การรวมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส ว นได เ สี ย ใน
กิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ
(ปรับปรุง 2557)
เกี่ ย วข อ งอย า งเฉพาะเจาะจงกั บ กิ จ กรรม
ดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
เรื่อง สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
(ปรับปรุง 2557)
ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
เรื่ อ ง การประเมิ น เนื้ อ หาสั ญ ญาเช า ที่ ท ำขึ้ นตาม
(ปรับปรุง 2557)
รูปแบบกฎหมาย
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 (ตอ)
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้ (ตอ)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล ของข อ ตกลงสั ม ปทาน
(ปรับปรุง 2557)
บริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
(ปรับปรุง 2557)
โฆษณา
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
(ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลาย
คลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญา
ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)
เชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ในส ว นได เ สี ย จากกองทุ นการรื้ อ ถอน
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ขอจำกัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2557)
ข อ กำหนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ ำ และปฏิ สั ม พั น ธ ข อง
รายการเหลานี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสำหรับ
ฉบับที่ 20
เหมืองผิวดิน
92

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดนำมาใชกอนวันถือปฏิบัติ
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางสวน มีดังตอไปนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการ
ที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2558)
เรื่อง เกษตรกรรม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่อง การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่อง การรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
เรื่อง สัญญาประกัน
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง สวนงานดำเนินงาน
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
เรื่อง งบการเงินรวม
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
เรื่ อ ง การเป ด เผยข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ส ว นได เ สี ย ใน
(ปรับปรุง 2558)
กิจการอื่น
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
เรื่อง การวัดมูลคายุติธรรม
(ปรับปรุง 2558)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดนำมาใชกอนวันถือปฏิบัติ
ก) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงโดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางสวน มีดังตอไปนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง เงินที่นำสงรัฐ

กลุมบริษัทอยูในระหวางการประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลานี้
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
เรื่อง สินคาคงเหลือ
เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชีและขอผิดพลาด
เรื่อง เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่อง สัญญากอสราง
เรื่อง ภาษีเงินได
เรื่อง สัญญาเชา
เรื่อง รายได
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
เรื่ อ ง ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงของอั ต รา
แลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่อง ตนทุนการกูยืม
เรือ่ ง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน
เมื่อออกจากงาน
เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่
เงินเฟอรุนแรง
เรื่อง กำไรตอหุน
เรื่อง งบการเงินระหวางกาล
เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดนำมาใชกอนวันถือปฏิบัติ
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
(ปรับปรุง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7
(ปรับปรุง 2558)
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เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดำเนินงานที่ยกเลิก
เรื่อง การสำรวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
เรื่อง การรวมการงาน
เรื่อง ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ไมมีความ
เกีย่ วของอยางเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
เรื่อง สัญญาเชาดำเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
เรื่อง ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
ภาษีของกิจการหรือผูถือหุน
เรื่ อ ง การประเมิ น เนื้ อ หาสั ญ ญาเช า ที่ ท ำขึ้ นตาม
รูปแบบกฎหมาย
เรือ่ ง การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง รายได - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ
โฆษณา
เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการ
รื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคลาย
คลึงกัน
เรื่อง การประเมินวา ขอตกลงประกอบดวยสัญญา
เชาหรือไม
เรื่ อ ง สิ ท ธิ ในส ว นได เ สี ย จากกองทุ นการรื้ อ ถอน
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอม
เรื่อง การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) เรื่องการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟอ
รุนแรง

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ตอ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการ
ปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งกลุมบริษัทยังไมไดนำมาใชกอนวันถือปฏิบัติ
ข) กลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยางไมมีสาระสำคัญและไมมีผลกระทบตอกลุมบริษัท
มีดังนี้
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18
(ปรับปรุง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20
(ปรับปรุง 2558)

เรื่อง งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
เรื่อง ขอตกลงสัมปทานบริการ
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
เรื่อง ขอจำกัดสินทรัพยตามโครงการผลประโยชน
ข อ กำหนดเงิ น ทุ น ขั้ น ต่ ำ และปฏิ สั ม พั น ธ ข อง
รายการเหลานี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่
19 เรื่อง ผลประโยชนของพนักงาน
เรื่อง สัญญาสำหรับการกอสรางอสังหาริมทรัพย
เรื่อง การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
เรื่อง การโอนสินทรัพยจากลูกคา
เรื่อง ตนทุนการเปดหนาดินในชวงการผลิตสำหรับ
เหมืองผิวดิน

2.3 บัญชีกลุมบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายถึงกิจการ(ซึ่งรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ที่กลุมบริษัทควบคุม กลุมบริษัทควบคุมกิจการเมื่อกลุมบริษัท
มีการเปดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวของกับผูไดรับการลงทุนและมีความสามารถทำใหเกิดผล
กระทบตอผลตอบแทนจากการใชอำนาจเหนือผูไดรับการควบคุม กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงิน
รวมตั้งแตวันที่กลุมบริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอย กลุมบริษัทจะไมนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมไวใน
งบการเงินรวมนับจากวันที่กลุมบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.3 บัญชีกลุมบริษัท – เงินลงทุนในบริษัทยอย (ตอ)
กลุมบริษัทบันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามวิธีซื้อ สิ่งตอบแทนที่โอนใหสำหรับการซื้อบริษัทยอย ตองวัด
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ผูซื้อโอนใหและหนี้สินที่กอขึ้นเพื่อจายชำระใหแกเจาของเดิมของผูถูกซื้อและสวน
ไดเสียในสวนของผูถือหุนที่ออกโดยกลุมบริษัท รวมถึงมูลคายุติธรรมของสินทรัพย หรือหนี้สินที่คาดวาจะตองจายชำระ
ตนทุนที่เกี่ยวของกับการซื้อจะรับรูเปนคาใชจายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ ในการรวมธุรกิจแตละครั้ง กลุมบริษัทวัดมูลคาของสวน
ไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อดวยมูลคายุติธรรม หรือ มูลคาของสินทรัพยสุทธิที่ระบุไดของผูถูกซื้อตามสัดสวน
ของหุนที่ถือ
ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ ผูซื้อตองวัดมูลคาสวนไดเสียที่ผูซื้อถืออยูในผูถูกซื้อกอนหนา
การรวมธุรกิจใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรูผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการวัดมูลคาใหมนั้นในกำไร
หรือขาดทุน
สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายโดยกลุมบริษัท รับรูดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรม
ของสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายที่รับรูภายหลังวันที่ซื้อซึ่งจัดประเภทเปนสินทรัพยหรือหนี้สินใหรับรูผลกำไรขาดทุนที่
เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ่งตอบแทนที่คาดวาจะตองจายซึ่งจัดประเภทเปนสวนของ
ผูถือหุนตองไมมีการวัดมูลคาใหม และใหบันทึกการจายชำระในภายหลังไวในสวนของผูถือหุน
กรณีที่มูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุนของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ มากกวามูลคายุติธรรมสุทธิ ณ วันที่ซื้อ
ของสินทรัพยที่ไดมาที่ระบุไดและหนี้สินที่รับมา ผูซื้อตองรับรูคาความนิยม หากมูลคาของมูลคาสิ่งตอบแทนที่โอนให
มูลคาสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมในผูถูกซื้อ และมูลคายุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจของสวนไดเสียในสวนของผูถือหุน
ของผูถูกซื้อที่ผูซื้อถืออยูกอนการรวมธุรกิจ นอยกวามูลคาราคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเนื่องจากมีการ
ตอรองราคาซื้อ จะรับรูสวนตางโดยตรงไปยังกำไรขาดทุน
กิจการจะตัดรายการบัญชีระหวางกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงระหวางกลุม
บริษัท นโยบายการบัญชีของบริษัทยอยไดถูกเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัท
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทยอยจะบันทึกบัญชีดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา ตนทุนจะมีการ
ปรับเพื่อสะทอนการเปลี่ยนแปลงสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่งตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ ตนทุนนั้นจะรวมสวนแบงตนทุน
ทางตรง
2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
1) สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใชนำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแตละบริษัทในกลุมบริษัทถูกวัดมูลคาโดยใชสกุลเงินของสภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจหลักที่บริษัทดำเนินงานอยู (สกุลเงินที่ใชในการดำเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุล
เงินที่ใชในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใชนำเสนองบการเงินของบริษัท
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.4 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ (ตอ)
2) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินที่ใชในการดำเนินงานโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันที่เกิดรายการหรือวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลคาใหม รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือ
จายชำระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งเปนเงินตรา
ตางประเทศ ไดบันทึกไวในกำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการรับรูรายการกำไรหรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นดวย ในทางตรงขามการรับรูกำไร
หรือขาดทุนของรายการที่ไมเปนตัวเงินไวในกำไรหรือขาดทุน องคประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือ
ขาดทุนนั้นจะรับรูไวในกำไรหรือขาดทุนดวย
2.5 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัท เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคลองสูงซึ่งมีอายุไมเกินสามเดือนนับจากวันที
ไดมา และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไวในสวนของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท
2.6 ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคารับรูเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคาตอมาดวยจำนวนเงินที่เหลืออยูหักดวยคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นป คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมายถึงผลตางระหวางราคา
ตามบัญชีของลูกหนี้การคาเปรียบเทียบกับมูลคาที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้การคา หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรูไวในกำไรหรือ
ขาดทุนโดยถือเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการบริหาร
2.7 สินคาคงเหลือ
สินคาคงเหลือแสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคาคำนวณโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก ตนทุนของการซื้อประกอบดวยราคาซื้อ และคาใชจายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อสินคานั้น เชน
คาอากรขาเขาและคาขนสง หักดวยสวนลดจากการจายเงินตามเงื่อนไข สวนลดจากการรับประกันสินคา หรือสวนลดการ
นำบัตรสวนลดไปขึ้นเปนเงินสด (rebate) ตนทุนของสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางทำประกอบดวยคาออกแบบ
คาวัตถุดิบ คาแรงทางตรง คาใชจายอื่นทางตรง และคาโสหุยในการผลิตซึ่งปนสวนตามเกณฑการดำเนินงานตามปกติ แต
ไมรวมตนทุนการกูยืม มูลคาสุทธิที่จะไดรับประมาณจากราคาปกติที่คาดวาจะขายไดของธุรกิจหักดวยคาใชจายที่จำเปน
เพื่อใหสินคานั้นสำเร็จรูปรวมถึงคาใชจายในการขาย กลุมบริษัทบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาเกา ลาสมัย
หรือเสื่อมคุณภาพเทาที่จำเปน
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.8 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่กลุมบริษัทยึดจากลูกหนี้เพื่อเปนการชำระหนี้ ปจจุบัน
ถือครองไวโดยที่ยังไมไดระบุวัตถุประสงคของการใชในอนาคต
การรั บ รู ร ายการเมื่ อ เริ่ ม แรกของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ การลงทุ นด ว ยวิ ธี ร าคาทุ น หลั ง จากการรั บ รู เมื่ อ เริ่ ม แรก
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนจะบันทึกดวยวิธีราคาทุน หักคาเผื่อผลขาดทุนจากการดอยคา
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดินแสดงดวยมูลคายุติธรรมตามราคาประเมินซึ่งผูประเมินราคาอิสระภายนอกไดประมาณการไวและจะทบทวน
การประเมินทุกๆ 3 ป รายการอาคารและอุปกรณอื่นทั้งหมดวัดมูลคาดวยราคาทุนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสม ตนทุน
เริ่มแรกจะรวมตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการซื้อสินทรัพยนั้น
ตนทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือรับรูแยกเปนอีกสินทรัพยหนึ่งตามความ
เหมาะสม เมื่อตนทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดวาจะใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกลุมบริษัทและตนทุนดังกลาว
สามารถวัดมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ มูลคาตามบัญชีของชิ้นสวนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สำหรับคาซอมแซม
และบำรุงรักษาอื่น ๆ กลุมบริษัทจะรับรูตนทุนดังกลาวเปนคาใชจายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
การตีราคาที่ดินใหมทำใหมูลคาตามบัญชีที่เพิ่มขึ้นจะรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะแสดงอยูในสวนเกินทุนจาก
การตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน และหากมูลคาของสวนที่เคยมีการตีราคาเพิ่มนั้นลดลงกิจการตองนำสวนที่ลดลง
จากการตีราคาใหมไปรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และลดสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยขางตนที่อยูในสวนของ
ผูถือหุนลดลงตามไปดวย สวนที่ลดลงที่เหลือจะบันทึกไปยังกำไรหรือขาดทุน
คาเสื่อมราคาคำนวณโดยใชวิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามบัญชีของสินทรัพยแตละชนิดตลอดอายุการใหประโยชนที่
ประมาณการไวของสินทรัพย ดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคารและสวนปรับปรุง
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสำนักงาน
ยานพาหนะ

5 - 20 ป
5 - 20 ป
5 - 20 ป
5 ป
5 ป

ทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลารายงาน ไดมีการทบทวนและปรับปรุงมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพย
ใหเหมาะสม
ในกรณีที่มูลคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน มูลคาตามบัญชีจะถูกปรับลดใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะได
รับคืนทันที
ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ คำนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได
รับจากการจำหนายสินทรัพยกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย และจะรับรูบัญชีผลกำไรหรือขาดทุนอื่นสุทธิในงบกำไร
ขาดทุน
ในการจำหนายสินทรัพยที่มีการตีราคาใหม สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะโอนไปยังกำไรสะสม
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2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร
สิทธิการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยที่ซื้อมามีลักษณะเฉพาะบันทึกเปนสินทรัพยโดยคำนวณจากตนทุนในการไดมา
และการดำเนินการใหโปรแกรมคอมพิวเตอรนั้นสามารถนำมาใชงานไดตามประสงค โดยจะตัดจำหนายตลอดอายุ
ประมาณการใหประโยชนภายในระยะเวลา 10 ป
2.11 การดอยคาของสินทรัพย
สินทรัพยที่มีการตัดจำหนายจะมีการทบทวนการดอยคา เมื่อมีเหตุการณหรือสถานการณบงชี้วาราคาตามบัญชีอาจ
สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน รายการขาดทุนจากการดอยคาจะรับรูเมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาสุทธิ
ที่คาดวาจะไดรับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกวาระหวางมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายเทียบกับมูลคาจากการใช
สินทรัพยจะถูกจัดเปนหนวยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได เพื่อวัตถุประสงคของการประเมินการดอยคา สินทรัพย
ซึ่งรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาไปแลว จะถูกประเมินความเปนไปไดที่จะกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.12 สัญญาเชาระยะยาว
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูเชา
สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยซึ่งผูใหเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเปนสวนใหญ
สัญญาเชานั้นถือเปนสัญญาเชาดำเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดังกลาว (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจาก
ผูใหเชา) จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชานั้น
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณซึ่งผูเชาเปนผูรับความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของเกือบทั้งหมด
ถือเปนสัญญาเชาการเงิน ซึ่งจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชา หรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา
จำนวนเงินที่ตองจายดังกลาวจะปนสวนระหวางหนี้สินและคาใชจายทางการเงินเพื่อใหไดอัตราดอกเบี้ยคงที่ตอ
หนี้สินคงคางอยู โดยพิจารณาแยกแตละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
ระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาเพื่อทำใหอัตราดอกเบี้ยแตละงวดเปน
อัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สินที่เหลืออยู สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะนอยกวา
กรณีที่กลุมบริษัทเปนผูใหเชา
สินทรัพยที่ใหเชาตามสัญญาเชาดำเนินงานรวมแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงินในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ
และตัดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยดวยเกณฑเดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ของกลุมบริษัทซึ่งมีลักษณะคลายคลึงกัน รายไดคาเชา (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดจายใหแกผูเชา) รับรูดวยวิธี
เสนตรงตลอดชวงเวลาการใหเชา
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2.13 เงินกูยืม
เงินกูยืมรับรูเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ไดรับหักดวยตนทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น เงินกูยืม
วัดมูลคาในเวลาตอมาดวยวิธีราคาทุนตัดจำหนายตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ผลตางระหวางเงินที่ไดรับ (หักดวย
ตนทุนการจัดทำรายการที่เกิดขึ้น) เมื่อเทียบกับมูลคาที่จายคืนเพื่อชำระหนี้นั้นจะรับรูเปนกำไรหรือขาดทุนตลอดชวงเวลา
การกูยืม
คาธรรมเนียมที่จายไปเพื่อใหไดเงินกูมาจะรับรูเปนตนทุนการจัดทำรายการเงินกูในกรณีที่มีความเปนไปไดที่จะใช
วงเงินกูบางสวนหรือทั้งหมด ในกรณีนี้คาธรรมเนียมจะรอการรับรูจนกระทั่งมีการถอนเงิน หากไมมีหลักฐานที่มีความเปน
ไปไดที่จะใชวงเงินบางสวนหรือทั้งหมดคาธรรมเนียมจะรับรูเปนคาใชจายจายลวงหนาสำหรับการใหบริการสภาพคลอง
และจะตัดจำหนายตามระยะเวลาของวงเงินกูที่เกี่ยวของ
เงินกูยืมจัดประเภทเปนหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุมบริษัทไมมีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขใหเลื่อนชำระหนี้ออกไปอีกเปน
เวลาไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับงวดประกอบดวย ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดจะ
รับรูในกำไรหรือขาดทุน ยกเวนสวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับรายการที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรายการที่รับรู
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน ในกรณีนี้ ภาษีเงินไดตองรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังสวนของผูถือ
หุนตามลำดับ
ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใชอยู หรือ ที่คาดไดคอนขางแนวาจะ
มีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริษัทและบริษัทยอยตองดำเนินงานอยูและเกิดรายไดเพื่อ
เสียภาษี ผูบริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเปนงวดๆ โดยคำนึงถึงสถานการณที่สามารถนำ
กฎหมายภาษีไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยูกับการตีความ และจะตั้งประมาณการคาใชจายภาษี หากคาดวาจะตองจายชำระภาษีแก
หนวยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูตามวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลตางชั่วคราวระหวางฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สิน และ
ราคาตามบัญชีที่แสดงอยูในงบการเงิน อยางไรก็ตามกลุมบริษัทจะไมรับรูภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรูเริ่ม
แรกของรายการสินทรัพยหรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไมมีผลกระทบตอกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี (และ
กฎหมายภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใชอยู หรือที่คาดไดคอนขางแนวาจะมีผลบังคับใชภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
และคาดวาอัตราภาษีดังกลาวจะนำไปใชเมื่อสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของไดรับประโยชน หรือหนี้สินภาษี
เงินไดรอตัดบัญชีไดมีการจายชำระ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจะรับรูหากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นำจำนวนผลตางชั่วคราวนั้นมาใชประโยชน กลุมบริษัทไดตั้งภาษีเงินไดรอตัดบัญชีโดยพิจารณาจากผลตางชั่วคราวของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย ที่ตองเสียภาษีเวนแตกลุมบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลตางชั่วคราว
และการกลับรายการผลตางชั่วคราวมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะไมเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลาที่คาดการณไดใน
อนาคต
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2.14 ภาษีเงินไดและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพยภาษีเงินได ข องงวดป จ จุ บั น มาหั ก กลบกั บ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได ข องงวดป จ จุ บั น และทั้ง
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเกี่ยวของกับภาษีเงินไดที่ประเมินโดยหนวยงาน
จัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเปนหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกันซึ่งตั้งใจจะจายหนี้สินและ
สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ
2.15 ผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทไดกำหนดโครงการผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ กลุมบริษัทมีทั้งโครงการสมทบเงินและ
โครงการผลประโยชน
สำหรับโครงการสมทบเงินกลุมบริษัทจะจายเงินสมทบใหกองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ กลุมบริษัทไมมีภาระผูกพันทาง
กฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะตองจายเงินเพิ่ม ถึงแมกองทุนไมมีสินทรัพยเพียงพอที่จะจายใหพนักงาน
ทั้งหมดสำหรับการใหบริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปจจุบัน กลุมบริษัทจะจายสมทบใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ง
บริหารโดยผูจัดการกองทุนภายนอกตามเกณฑและขอกำหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
กลุ ม บริ ษั ท ไม มี ภ าระผู ก พั นที่ จ ะจ า ยเงิ น เพิ่ ม อี ก เมื่ อ ได จ า ยเงิ น สมทบไปแล ว เงิ น สมทบจะถู ก รั บ รู เป นค า ใช จ า ย
ผลประโยชนพนักงานเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจายลวงหนาจะถูกรับรูเปนสินทรัพยจนกวาจะมีการไดรับเงิน
คืนหรือหักออกเมื่อครบกำหนดจาย
สำหรับโครงการผลประโยชนคือโครงการบำเหน็จบำนาญที่ไมใชโครงการสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวนเงิน
ผลประโยชนที่พนักงานจะไดรับเมื่อเกษียณอายุ โดยสวนใหญจะขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน อายุ จำนวนปที่ใหบริการ
และคาตอบแทน
หนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชนจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินดวยมูลคาปจจุบันของภาระผูกพัน ณ วันที่
สิ้นรอบระยะเวลารายงานหักดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยโครงการ ภาระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศาสตร
ประกันภัยอิสระทุกป ดวยวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว ซึ่งมูลคาปจจุบันของโครงการผลประโยชนจะประมาณ
โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียว
กับสกุลเงินที่จะจายภาระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุนกูใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองชำระภาระผูกพันกองทุน
บำเหน็จบำนาญ
กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจากประสบการณ
หรือการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติฐานจะตองรับรูในสวนของผูถือหุนผานกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูทันทีในกำไรหรือขาดทุน
2.16 ประมาณการหนี้สิน
ประมาณการหนี้สินจะรับรูก็ตอเมื่อ กลุมบริษัทมีภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่จัดทำไว
อันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเปนไปไดคอนขางแนวาจะสงผลใหกลุม
บริษัทตองสูญเสียทรัพยากรออกไป และตามประมาณการจำนวนที่ตองจายไดอยางนาเชื่อถือ
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2. นโยบายการบัญชี (ตอ)
2.17 การรับรูรายได
รายไดประกอบดวยมูลคาที่จะไดรับจากการขายสินคาและบริการซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุมบริษัท
รายไดจะแสดงดวยจำนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและสวนลด โดยไมรวมรายการขายภายในกลุมบริษัทสำหรับ
งบการเงินรวม รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อผูซื้อรับโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสำคัญของความเปน
เจาของสินคา รายไดจากการใหบริการรับรูเมื่อใหบริการแลว
รายไดอื่นรับรูตามเกณฑคงคาง สวนรายไดดอกเบี้ยรับรูตามเกณฑสัดสวนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย
ของชวงเวลาจนถึงวันครบอายุและพิจารณาจากจำนวนเงินตนที่เปนยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกคางรับของ
กลุมบริษัท รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อสิทธิที่จะไดรับเงินปนผลนั้นเกิดขึ้น
2.18 การจายเงินปนผล
เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนของบริษัทจะรับรูเปนหนี้สินในงบการเงินในงวดที่มีการอนุมัติโดยคณะกรรมการของ
บริษัทสำหรับเงินปนผลระหวางกาล และเมื่อมีการอนุมัติโดยผูถือหุนของบริษัทสำหรับเงินปนผลประจำป
2.19 ขอมูลจำแนกตามสวนงาน
สวนงานดำเนินงานไดถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอใหผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการ
ดำเนินงาน ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผล
การปฏิบัติงานของสวนงานดำเนินงาน ซึ่งพิจารณาวาคือ กรรมการผูจัดการที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ
3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุมบริษัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งไดแก ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยงดานมูลคายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงดานกระแส
เงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงดานราคา) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ และความ
เสี่ยงดานสภาพคลอง แผนการจัดการความเสี่ยงโดยรวมของกลุมบริษัทจึงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและ
แสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทำใหเสียหายตอผลการดำเนินงานทางการเงินของกลุมบริษัทใหเหลือนอยที่สุดเทาที่เปน
ไปได
1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากกลุมบริษัทดำเนินงานระหวางประเทศจึงยอมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศซึ่ง
เกิดจากสกุลเงินที่หลากหลาย ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นจากรายการธุรกรรมในอนาคต การรับรู
รายการของสินทรัพยและหนี้สิน
กิจการในกลุมบริษัทใชสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศโดยมีคูสัญญาเปนสวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัท และสวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทรับผิดชอบ
ในการป อ งกั นความเสี่ ย งของฐานะสุ ท ธิ ในแต ล ะสกุ ล เงิ น โดยใช ก ารกู ยื ม เป น เงิ น สกุ ล นั้ น และใช สั ญ ญาอั ต รา
แลกเปลี่ยนลวงหนาโดยมีคูสัญญาเปนบุคคลภายนอก
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3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
3.1 ปจจัยความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
รายไดและกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของกลุมบริษัทสวนใหญไมขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด ธุรกรรมทั้งหมดที่ใชอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ยตองไดรับอนุมัติจากผูอำนวยการฝายการเงินกอนเขาทำ
รายการ กลุมบริษัทไมมีสินทรัพยที่ตองอางอิงอัตราดอกเบี้ยอยางมีนัยสำคัญ นโยบายของกลุมบริษัทคือตองการคง
จำนวนเงินกูยืมโดยใชเครื่องมือทางการเงินที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ ในบางกรณีกลุมบริษัทมีการกูยืมแบบอัตรา
ดอกเบี้ยผันแปรและใชสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสดของจำนวนเงิน
ดอกเบี้ยที่จะตองจายในอนาคตโดยพิจารณาถึงผลกระทบเชิงเศรษฐกิจของการเปลี่ยนเงินกูยืมจากอัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวใหกลายเปนอัตราดอกเบี้ยคงที่ สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทำใหกลุมบริษัทสามารถระดมทุนโดยการ
กูยืมระยะยาวดวยอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยใหกลายเปนอัตราคงที่ในระดับที่นอยกวากรณีที่
กลุมบริษัทตองกูยืมระยะยาวโดยตรง การทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยทำใหกลุมบริษัทตกลงกับคูสัญญาที่
จะแลกเปลี่ยนผลตางระหวางจำนวนเงินตามดอกเบี้ยคงที่กับตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัวในชวงเวลาที่กำหนดไว โดย
อางอิงจากจำนวนฐานที่ใชเปนเกณฑคำนวณเงินตนตามที่ตกลงกันไว และรับรูสวนตางที่จะตองจายหรือจะไดรับตาม
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยไวเปนสวนประกอบของรายไดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจายตลอดระยะเวลาตาม
ขอตกลง พรอมกับรับรูรายการกำไรและรายการขาดทุนจากการยกเลิกขอตกลงกอนถึงเวลาที่กำหนดในสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือจากการจายชำระเงินกูยืมไวในกำไรหรือขาดทุน
3) ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ
กลุมบริษัทไมมีการกระจุกตัวอยางมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางดานสินเชื่อ กลุมบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสม
เพื่อทำใหเชื่อมั่นไดวาไดขายสินคาและใหบริการแกลูกคาที่มีประวัติสินเชื่ออยูในระดับที่เหมาะสม คูสัญญาใน
อนุพันธทางการเงินและรายการเงินสดไดเลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความนาเชื่อถือสูง กลุม
บริษัทมีนโยบายจำกัดวงเงินธุรกรรมการใหสินเชื่อกับสถาบันการเงินแตละแหงอยางเหมาะสม
4) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
จำนวนเงินสดที่มีอยางเพียงพอยอมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคลองอยางรอบคอบ ความ
สามารถในการหาแหลงเงินทุนแสดงใหเห็นไดจากการที่มีวงเงินอำนวยความสะดวกในการกูยืมที่ไดมีการตกลงไว
แลวอยางเพียงพอ สวนงานบริหารเงินของกลุมบริษัทไดตั้งเปาหมายวาจะใชความยืดหยุนในการระดมเงินทุนโดย
การรักษาวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไวใหเพียงพอที่จะหามาไดเนื่องจากลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที่เปนฐานของกลุม
บริษัทมีพลวัตเปลี่ยนแปลงได
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3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
3.2 การบัญชีสำหรับอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินและกิจกรรมปองกันความเสี่ยง
กลุมบริษัทเปนคูสัญญาในอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินซึ่งสวนมากจะประกอบดวยสัญญาอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนาและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เครื่องมือดังกลาวไมรับรูในงบการเงินในวันเริ่มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนดวยการกำหนด
อัตราที่จะใชรับรูสินทรัพยที่เปนสกุลเงินตางประเทศซึ่งจะไดรับจริง หรือที่จะใชรับรูหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศซึ่ง
จะตองจายชำระ จำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากจำนวนเงินที่จะไดรับจริงจากสินทรัพยหรือที่จะตองจายชำระหนี้สิน จะนำ
ไปหักลบกับมูลคาที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนาที่เกี่ยวของ รายการกำไรและรายการขาดทุนจาก
เครื่องมืออนุพันธจะนำมาหักลบกันในการนำเสนอรายงานทางการเงินและไมรับรูในงบการเงิน คาธรรมเนียมในการทำ
สัญญาแตละฉบับจะตัดจำหนายตามอายุของแตละสัญญา
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยชวยปองกันกลุมบริษัทจากความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย สวนตางที่จะตอง
จายหรือที่จะไดรับจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยรับรูเปนสวนประกอบของรายไดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยจายตลอด
อายุของสัญญา รายการกำไรและรายการขาดทุนจากการเลิกสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกอนกำหนดหรือจากการ
จายชำระเงินกูยืมจะรับรูในกำไรหรือขาดทุน
รายละเอียดของอนุพันธที่เปนเครื่องมือทางการเงินที่กลุมบริษัทเปนคูสัญญาไดเปดเผยไวในหมายเหตุ 23
3.3 การประมาณมูลคายุติธรรม
การวิเคราะหเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมจำแนกตามวิธีการประมาณมูลคา ความแตกตางของ
ระดับขอมูลสามารถแสดงไดดังนี้
• ราคาเสนอซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกัน (ขอมูล
ระดับ 1)
• ขอมูลอื่นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยูในขอมูลระดับ 1 ทั้งที่สามารถสังเกตไดโดยตรง (ไดแก
ขอมูลราคา) หรือโดยออม (ไดแก ขอมูลที่คำนวณมาจากราคา) สำหรับสินทรัพยนั้นหรือหนี้สินนั้น (ขอมูล
ระดับ 2)
• ขอมูลสำหรับสินทรัพยหรือหนี้สินซึ่งไมไดมาจากขอมูลที่สามารถสังเกตไดจากตลาด (ขอมูลที่ไมสามารถสังเกต
ได) (ขอมูลระดับ 3)
ตารางตอไปนี้แสดงสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
การเปดเผยขอมูลของที่ดินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมแสดงไวในหมายเหตุ 13
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
3. การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน (ตอ)
3.3 การประมาณมูลคายุติธรรม (ตอ)

สินทรัพย
สินทรัพยทางการเงินที่รับรูมูลคายุติธรรม
ผานงบกำไรขาดทุน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

งบการเงินรวม
ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

-

7,001,631

-

7,001,631

-

(566,064)

-

(566,064)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ขอมูลระดับ 1 ขอมูลระดับ 2 ขอมูลระดับ 3
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

หนี้สิน
หนี้สินทางการเงินที่รับรูมูลคายุติธรรม
ผานงบกำไรขาดทุน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

สินทรัพย
สินทรัพยทางการเงินที่รับรูมูลคายุติธรรม
ผานงบกำไรขาดทุน
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

-

1,277,055

-

1,277,055

ไมมีรายการโอนระหวางระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรมในระหวางป
มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมไดมีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง (ตัวอยางเชน ตราสารอนุพันธที่
มีการซื้อขายในตลาดรองที่ไมไดมีการจัดตั้งอยางเปนทางการ(over-the-counter) วัดมูลคาโดยใชเทคนิคการประเมิน
มูลคา โดยเทคนิคการประเมินมูลคานี้ใชประโยชนสูงสุดจากขอมูลในตลาดที่สังเกตไดที่มีอยูและอางอิงจากประมาณการ
ของกิจการเองมาใชนอยที่สุดเทาที่เปนไปได ถาขอมูลที่เปนสาระสำคัญทั้งหมดในการวัดมูลคายุติธรรมไดมาจากขอมูลที่
สังเกตได เครื่องมือนั้นจะรวมอยูในระดับ 2
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลคาที่ใชในการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังตอไปนี้
• ราคาเสนอซื้อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื้อขายของตัวแทนสำหรับเครื่องมือที่คลายคลึงกัน
• มูลคายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคำนวณจากมูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดใน
อนาคตโดยอางอิงจากเสนอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที่สังเกตได
• มูลคายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากำหนดโดยอางอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศลวงหนา ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลคาที่ไดกลับมาเปนมูลคาปจจุบัน
• เทคนิคอื่น เชนการวิเคราะหการคิดลดกระแสเงินสด ใชในการกำหนดมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ที่เหลือ
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
4. การแกไขขอผิดพลาด
กลุมบริษัทไดทำการแกไขขอผิดพลาดที่เกี่ยวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของกลุมบริษัท การปรับปรุงรายการระหวาง
กันของกลุมบริษัท การแสดงรายการที่เกี่ยวกับเงินกูของกลุมบริษัทและการจัดประเภทใหม
ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 แสดงดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กำไรสะสมลดลง

งบการเงิน
รวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

(288,958)
1,807,717
(10,196,898)
(7,710)
8,685,849

(8,367,245)
8,367,245

ผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แสดงดังตอไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นลดลง
สินทรัพยหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
สินทรัพยหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายลดลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีลดลง
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นลดลง
เงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปลดลง
เงินกูระยะยาวลดลง
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
กำไรสะสมลดลง
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งบการเงิน
รวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

(38,089,688)
39,989,932
(12,209,166)
14,150,804
(9,899,824)
(8,053,517)
1,275,000
4,589,315
(7,710)
8,254,854

(11,543,918)
13,733,120
(8,367,246)
(8,053,516)
1,275,000
4,589,315
8,367,245

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
4. การแกไขขอผิดพลาด (ตอ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
รายไดจากการขายลดลง
ตนทุนขายลดลง 19,750,694
คาเสื่อมราคาลดลง
ภาษีเงินไดลดลง 297,074
กำไรตอหุนขั้นพื่นฐานเพิ่มขึ้น

งบการเงิน
รวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท

(19,750,694)
10,313,782
133,921
0.001

(10,313,782)
-

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 ไดถูกนำมาแสดงใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีไทยฉบับที่ 1
เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
5. ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ
การประมาณการ ขอสมมติฐานและการใชดุลยพินิจ ไดมีการประเมินทบทวนอยางตอเนื่อง และอยูบนพื้นฐานของ
ประสบการณในอดีตและปจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตุผลในสถานการณขณะนั้น
กลุมบริษัทมีการประมาณการทางบัญชี และใชขอสมมติฐานที่เกี่ยวของกับเหตุการณในอนาคต ผลของประมาณการทาง
บัญชีอาจไมตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมาณทางการบัญชีที่สำคัญและขอสมมติฐานที่มีความเสี่ยงอยางเปนสาระสำคัญที่อาจ
เปนเหตุใหเกิดการปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินในรอบระยะเวลาบัญชีหนา มีดังนี้
5.1 อาคารและอุปกรณ
ผูบริหารกำหนดราคาตามบัญชีของอาคารและอุปกรณ ตามการประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจที่
เกี่ยวกับมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนของสินทรัพยขางตน การประมาณการ ขอสมมติฐาน และการใชดุลยพินิจ
จะคำนึงจากประสบการณในอดีตและการคาดการณเกี่ยวกับการดำเนินงานในอนาคต การใชประโยชน และประสิทธิผล
ของการใชงาน
5.2 ผลประโยชนพนักงาน
มูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่ใชในการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยโดยมีขอสมมติฐานหลายตัว รวมถึงขอสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของขอสมมติฐาน
เหลานี้จะสงผลกระทบตอมูลคาของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
กลุมบริษัทไดพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละป ซึ่งไดแกอัตราดอกเบี้ยที่ควรจะใชในการกำหนดมูลคา
ปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่
เหมาะสม กลุมบริษัทพิจารณาใชอัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเปนสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ตอง
จายชำระผลกระโยชนเมื่อเกษียณอายุ และมีอายุครบกำหนดใกลเคียงกับระยะเวลาที่ตองจายชำระภาระผูกพันผล
ประโยชนพนักงานที่เกี่ยวของ
ขอสมมติฐานหลักอื่นๆสำหรับภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานอางอิงกับสถานการณปจจุบันในตลาด ขอมูล
เพิ่มเติมเปดเผยในหมายเหตุ 17
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6. การจัดการความเสี่ยงในสวนของทุน
วัตถุประสงคของกลุมบริษัทในการบริหารทุนของกลุมบริษัทนั้นเพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
ของกลุมบริษัทเพื่อสรางผลตอบแทนตอผูถือหุนและเปนประโยชนตอผูที่มีสวนไดเสียอื่น และเพื่อดำรงไวซึ่งโครงสรางของทุนที่
เหมาะสมเพื่อลดตนทุนของเงินทุน
ในการดำรงไวหรือปรับโครงสรางของทุน กลุมบริษัทอาจปรับนโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน การคืนทุนใหแก
ผูถือหุน การออกหุนใหม หรือการขายทรัพยสินเพื่อลดภาระหนี้สิน
7. ขอมูลตามสวนงาน
ผูมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดดานการดำเนินงานของกลุมบริษัท ไดแก กรรมการผูจัดการ ซึ่งมีหนาที่ในการสอบทานรายงาน
ของกลุมบริษัทอยางสม่ำเสมอ เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและจัดสรรทรัพยากรใหแตละสวนงานดำเนินงานอยางเหมาะสม
เกณฑการประเมินผลที่กลุมบริษัทเลือกใช ไดแก กำไรขาดทุนแยกตามสวนงาน ซึ่งใชมาตรฐานในการวัดผลเดียวกับการ
จัดทำงบการเงินนี้
ปจจัยที่ใชในการกำหนดสวนงานที่รายงาน ไดแก ประเภทของผลิตภัณฑและบริการ และเขตภูมิศาสตร โดยแยกเปน
สามสวนงานที่รายงาน ไดแก (1) ธุรกิจอาหารแชแข็งและบรรจุกระปอง (2) ธุรกิจอาหารสัตว (3) ธุรกิจอื่น ๆ และดำเนินธุรกิจ
ในสวนงานทางภูมิศาสตรเปนการขายในประเทศและตางประเทศ

109

กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
ตนทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป

รายไดรวม
รายไดระหวางสวนงาน
รายไดจากลูกคาภายนอก

งบการเงินรวม
ธุรกิจอาหารสัตว
ธุรกิจอื่นๆ

158,358

54,968

235,082

295,288

190,827

69,352

229,781

1,252,520 1,739,283 4,227,681 5,139,405 1,285,322 1,045,976 1,426,750
(200,781) (407,500)
- (65,886)
(438)
1,051,739 1,331,783 4,227,681 5,139,405 1,219,436 1,045,538 1,426,750
(2,616)

227,325
227,325
(51,153)

111,170
(98,943)
12,227
15,454

97,652
(82,198)
15,454
-

-

-

-

762,895
155,721
(311,618)
(247,087)
(169,869)
(7,412)
182,630

432,446
171,258
(292,145)
(251,970)
(165,082)
(23,429)
(128,922)

8,303,443 8,249,641
(365,610) (490,136)
7,937,833 7,759,505

ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท
พันบาท

ธุรกิจอาหารแชแข็งและบรรจุกระปอง

ขอมูลตามสวนงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

7. ขอมูลตามสวนงาน (ตอ)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

110

111

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น

รายการที่ไมไดปนสวน
ภาษีเงินได

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย

46,355
140,305
99,244

1,348,870
4,964,034
6,312,904

1,499,419
4,953,492
6,452,911

ธุรกิจอาหารแชแข็ง
และบรรจุกระปอง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

31,589
148,447
105,941

ธุรกิจอาหารแชแข็ง
และบรรจุกระปอง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท
3,449
40,242
52,798

600,881
916,225
1,517,106

498,118
376,429
874,547

ธุรกิจอาหารสัตว
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

30
50,149
79,944

ธุรกิจอาหารสัตว
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

ขอมูลตามสวนงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้ (ตอ)

7. ขอมูลตามสวนงาน (ตอ)

4
19,770
25,967

668,747
25,580
694,327

691,888
167,990
859,878

ธุรกิจอื่นๆ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม

1,709
23,746

ธุรกิจอื่นๆ
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

งบการเงินรวม

(48,562)
(35,235)
34,189

8,313
(2,359,668)
(2,351,355)

21,279
(2,218,958)
(2,197,679)

รายการระหวางสวนงาน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

(30,436)
(30,436)
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รายการระหวางสวนงาน
พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

(23,429)

1,246
165,082
212,198

2,626,811
3,546,171
6,172,982

2,710,704
3,278,953
5,989,657

รวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

(7,412)

1,183
169,869
210,388

รวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พันบาท
พันบาท

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

411,168
51,415,887
51,827,055

140,392
5,542,255
5,682,647

501,417
34,014,951
34,516,368

173,596
12,560,979
12,734,575

เงินฝากธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงอยูที่รอยละ 0.37 (พ.ศ. 2557 : รอยละ 0.37)
9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

ลูกหนี้การคา
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

1,385,300,395 1,113,901,989
(331,765,489) (302,359,189)
1,053,534,906 811,542,800

161,799,671
(337,832)
161,461,839

294,314,328
(337,832)
293,976,496

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24.3)
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
ลูกหนี้อื่น

7,001,631
111,173,775
1,171,710,312

17,802,215
1,277,055
9,201,308
189,742,417

30,161,529
10,928,454
335,066,479

50,904
54,214,681
865,808,385

ลูกหนี้การคาสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยังไมถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไมเกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกวา 12 เดือน
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

580,612,463

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

633,486,973

124,632,373

216,703,080

321,194,739 93,592,983
57,034,043 75,107,127
50,511,048 24,814,811
375,948,102 286,900,095
1,385,300,395 1,113,901,989
(331,765,489) (302,359,189)
1,053,534,906 811,542,800

23,475,170
5,877,740
6,256,935
1,557,453
161,799,671
(337,832)
161,461,839

40,710,165
36,563,251
337,832
294,314,328
(337,832)
293,976,496
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ (ตอ)
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกันสามารถวิเคราะหตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ยังไมถึงกำหนดชำระ

-

-

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
17,802,215

30,161,529

10. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
วัตถุดิบ
สินคาระหวางผลิต
สินคาสำเร็จรูป
ภาชนะบรรจุและหีบหอ
อะไหลและวัสดุโรงงาน
สินคาระหวางทาง
หัก คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
คงเหลือ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

611,159,273 608,620,821
93,801,323 107,334,173
1,352,702,955 1,391,242,273
106,914,179 117,395,566
12,738,402 13,015,553
81,065,038 138,296,884
2,258,381,170 2,375,905,270
(27,288,405) (81,863,617)

137,780,151
36,076,284
610,872,078
15,179,871
19,260,106
819,168,490
(12,481,132)

147,241,312
43,731,140
476,060,023
14,619,598
28,433,433
710,085,506
(58,652,485)

2,231,092,765 2,294,041,653

806,687,358

651,433,021

งบการเงินรวม
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจำนวน 6,281 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 6,627
ลานบาท)
สินคาคงเหลือมูลคา 190 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 348 บาท) แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งต่ำกวาราคาทุน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ตนทุนของสินคาคงเหลือที่รับรูเปนคาใชจายและรวมอยูในตนทุนขายเปนจำนวน 1,808 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 2,127
ลานบาท)
สินคาคงเหลือมูลคา 96 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 254 บาท) แสดงดวยมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ซึ่งต่ำกวาราคาทุน
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
11. เงินลงทุนในบริษัทยอย - สุทธิ
กลุมบริษัทมีบริษัทยอย ดังตอไปนี้

บริษัทยอย

สถานที่ประกอบธุรกิจ
และประเทศที่
จดทะเบียนจัดตั้ง

ลักษณะของธุรกิจ

สัดสวนของหุน
สามัญที่ถือโดย
บริษัทใหญ
(รอยละ)

ไทย

แปรรูปสัตวน้ำแชแข็ง

100

-

ไทย

ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก
อาหารสัตวและปลาปน
ผลิตอาหารสัตว
จำหนายสัตวน้ำแชแข็งในประเทศ
หยุดดำเนินการ

100

-

100
100
-

100

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด
(สุราษฎรธานี) จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟูด จำกัด
บริษัท หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด
(ศรีราชา) จำกัด

ไทย
ไทย
ไทย

สัดสวนของ
หุนสามัญที่ถือ
โดยกลุมบริษัท
(รอยละ)

บริษัทยอยดังกลาวขางตนไดรวมอยูในการจัดทำงบการเงินรวมของกลุมบริษัท สัดสวนของสิทธิในการออกเสียงใน
บริษัทยอยที่ถือโดยบริษัทใหญไมแตกตางจากสัดสวนที่ถือหุนสามัญ
รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทยอยระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีดังตอไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาทุน คาเผื่อการดอยคา
บาท
บาท
ยอดตนป
เพิ่มขึ้น
ยอดสิ้นป

มูลคาตามบัญชี
สุทธิ
บาท

1,775,992,800 (475,992,800) 1,300,000,000
800,000,000
- 800,000,000
2,575,992,800 (475,992,800) 2,100,000,000

ในระหวางป บริษัทยอยออกหุนสามัญเพิ่มขึ้น บริษัทซื้อหุนสามัญที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพื่อดำรงสัดสวนการถือหุน
12. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

ราคาทุน
มูลคายุติธรรม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
10,674,725
22,288,234

10,674,725
33,532,000

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
-

-

มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนอยูในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม ซึ่งเปนวิธีที่ใชขอมูลที่สังเกต
ไดที่มีนัยสำคัญ โดยใชราคาประเมินจากกรมที่ดิน
กลุมบริษัทไมมีการเปลี่ยนเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป
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สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท
112,215,147
(69,844,631)
42,370,516
(2,983,306)
39,387,210

39,387,210
13,932,147
(9,219,509)
476,706
(4,729,802)
39,846,752

ที่ดิน
บาท

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
934,333,558
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ตามที่รายงานไวเดิม) 934,333,558
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 4)
ราคาตามบัญชี - สุทธิ (ปรับปรุงใหม)
934,333,558

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป – สุทธิ (ปรับปรุงใหม) 934,333,558
เพิ่มขึ้น
60,000
จำหนาย
(112,736,325)
โอนยาย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ (ปรับปรุงใหม) 821,657,233

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ

878,509,392
21,967,228
(22,381,376)
7,300,310
(59,779,953)
825,615,601

1,666,540,548
(784,437,653)
882,102,895ฃ
(3,593,503)
878,509,392

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

982,857,697
41,978,329
(14,596,513)
28,377,056
(123,251,672)
915,364,897

2,537,446,290
(1,562,770,888)
974,675,402
8,182,295
982,857,697

17,142,307
10,935,350
(162,415)
70,000
(7,089,549)
20,895,693

84,727,761
(67,585,454)
17,142,307
17,142,307

เครื่องจักรและ เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินรวม

49,464,129
1,887,090
(870,289)
(16,668,205)
33,812,725

153,871,856
(104,609,958)
49,261,898
202,231
49,464,129

รวม
บาท

52,163,762
37,571,100
(36,224,072)
53,510,790

2,953,858,055
128,331,244
(159,966,427)
(211,519,181)
2,710,703,691

52,163,762 5,541,298,922
- (2,589,248,584)
52,163,762 2,952,050,338
1,807,717
52,163,762 2,953,858,055

สินทรัพยระหวาง
ยานพาหนะ ติดตั้งและกอสราง
บาท
บาท

(หนวย : บาท)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
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สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท
93,880,290
(51,050,232)
42,830,058
(2,983,306)
39,846,752

39,846,752
2,486,633
884,729
(3,489,489)
39,728,625

ที่ดิน
บาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
821,657,233
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ตามที่รายงานไวเดิม) 821,657,233
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 4)
ราคาตามบัญชี – สุทธิ (ปรับปรุงใหม)
821,657,233

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ (ปรับปรุงใหม) 821,657,233
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอนยาย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
821,657,233

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (ตอ)

825,615,601
3,869,787
6,795,232
(59,556,583)
776,724,037

1,554,646,007
(725,436,903)
829,209,104
(3,593,503)
825,615,601

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

915,364,897
39,694,433
(525,627)
53,999,003
(124,151,423)
884,381,283

2,021,867,014
(1,126,655,286)
895,211,728
20,153,169
915,364,897

20,895,693
3,629,142
1,710,566
(8,263,184)
17,972,217

93,245,376
(72,538,464)
20,706,912
188,781
20,895,693

เครื่องจักรและ เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินรวม

33,812,725
8,893,020
(193,885)
(14,098,549)
28,413,311

149,302,732
(115,875,670)
33,427,062
385,663
33,812,725

รวม
บาท

53,510,790
67,812,593
(63,389,530)
57,933,853

2,710,703,691
126,385,608
(719,512)
(209,559,228)
2,626,810,559

53,510,790 4,788,109,442
- (2,091,556,555)
53,510,790 2,696,552,887
14,150,804
53,510,790 2,710,703,691

สินทรัพยระหวาง
ยานพาหนะ ติดตั้งและกอสราง
บาท
บาท

(หนวย : บาท)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

116

821,657,233
821,657,233

ที่ดิน
บาท
94,364,934
(54,636,309)
39,728,625

สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท
1,560,576,325
(783,852,288)
776,724,037

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท
2,103,644,215
(1,219,262,932)
884,381,283

98,773,866
(80,801,649)
17,972,217

เครื่องจักรและ เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินรวม

153,986,889
(125,573,578)
28,413,311

รวม
บาท

57,933,853 4,890,937,315
- (2,264,126,756)
57,933,853 2,626,810,559

สินทรัพยระหวาง
ยานพาหนะ ติดตั้งและกอสราง
บาท
บาท

(หนวย : บาท)

คาเสื่อมราคาจะถูกบันทึกอยูในตนทุนขายจำนวนเงิน 187 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 183 ลานบาท) และในคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 22 ลานบาท (พ.ศ. 2557 :
29 ลานบาท)
รายการเพิ่มขึ้นในตารางขางตนไดรวมการไดมาซึ่งสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทเปนผูเชาจำนวน 0.3 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 5 ลานบาท)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณจำนวน 709 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 741 ลานบาท) ไดนำไปวางเปนหลักประกันเงินกู (หมายเหตุ 15)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (ตอ)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

117

118
44,414,403
(29,824,133)
14,590,270

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

666,736,024
666,736,024

15,453,653
476,706
(1,340,089)
14,590,270

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
666,736,024
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอนยาย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
666,736,024

สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท
43,937,697
(28,484,044)
15,453,653

ที่ดิน
บาท

666,736,024
666,736,024

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (ตอ)

721,023,430
(351,841,928)
369,181,502

395,595,197
1,040,430
(27,454,125)
369,181,502

719,983,000
(324,387,803)
395,595,197

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

551,248,903
(378,555,178)
172,693,725

204,075,646
3,008,202
(236)
4,975,403
(39,365,290)
172,693,725

543,294,698
(339,219,052)
204,075,646

30,165,214
(22,819,918)
7,345,296

7,843,710
2,527,319
70,000
(3,095,733)
7,345,296

27,567,895
(19,724,185)
7,843,710

เครื่องจักรและ เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

52,302,264
(46,361,077)
5,941,187

8,571,197
701,100
(1)
(3,331,109)
5,941,187

52,408,318
(43,837,121)
8,571,197

4,438,840
4,438,840

8,859,363
2,142,016
(6,562,539)
4,438,840

8,859,363
8,859,363

สินทรัพยระหวาง
ยานพาหนะ ติดตั้งและกอสราง
บาท
บาท

2,070,329,078
(829,402,234)
1,240,926,844

1,307,134,790
8,378,637
(237)
(74,586,346)
1,240,926,844

2,062,786,995
(755,652,205)
1,307,134,790

รวม
บาท

(หนวย : บาท)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

119
44,414,403
(31,099,648)
13,314,755

721,579,285
(379,168,465)
342,410,820

369,181,502
85,975
469,880
(27,326,537)
342,410,820

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

572,635,107
(413,993,128)
158,641,979

172,693,725
17,808,001
(398,101)
4,513,203
(35,974,849)
158,641,979

30,898,073
(25,801,188)
5,096,885

7,345,296
732,859
(2,981,270)
5,096,885

เครื่องจักรและ เครื่องตกแตงและ
อุปกรณ เครื่องใชสำนักงาน
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

54,869,997
(45,515,685)
9,354,312

5,941,187
6,576,452
(173,750)
(2,989,577)
9,354,312

4,815,399
4,815,399

4,438,840
5,359,642
(4,983,083)
4,815,399

สินทรัพยระหวาง
ยานพาหนะ ติดตั้งและกอสราง
บาท
บาท

2,095,948,288
(895,578,114)
1,200,370,174

1,240,926,844
30,562,929
(571,851)
(70,547,748)
1,200,370,174

รวม
บาท

(หนวย : บาท)

คาเสื่อมราคาจะถูกบันทึกอยูในตนทุนขายจำนวนเงิน 64 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 67 ลานบาท) และในคาใชจายในการขายและบริหาร จำนวนเงิน 7 ลานบาท (พ.ศ. 2557 :
7 ลานบาท)
รายการเพิ่มขึ้นในตารางขางตนไดรวมการไดมาซึ่งสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่บริษัทเปนผูเชาจำนวน 0.3 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 2 ลานบาท)
ที่ดินจำนวน 375 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 375 ลานบาท) ไดนำไปวางเปนหลักประกันเงินกู (หมายเหตุ 15)

666,736,024
666,736,024

14,590,270
(1,275,515)
13,314,755

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตนป - สุทธิ
666,736,024
เพิ่มขึ้น
จำหนาย
โอนยาย
คาเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีสิ้นป - สุทธิ
666,736,024

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

สวนปรับปรุงที่ดิน
บาท

ที่ดิน
บาท

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ (ตอ)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (ตอ)
สินทรัพยตามสัญญาเชาการเงินที่กลุมบริษัทและบริษัทเปนผูเชาซึ่งรวมแสดงในรายการขางตนประกอบดวยเครื่องใช
สำนักงานและยานพาหนะ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ราคาทุนของสินทรัพยตามสัญญาเชาการเงิน
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุทธิ

12,144,884 59,283,063
(4,794,941) (28,574,685)
7,349,943 30,708,378

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
4,017,782
(1,203,754)
2,814,028

8,021,466
(3,495,976)
4,525,490

หากที่ดินแสดงตามราคาทุนเดิม ราคาตามบัญชีจะเปนดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ราคาทุน

420,013,131

420,013,131

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
331,843,521

331,843,521

กลุมบริษัทไดทำการประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินและอาคารโดยผูประเมินอิสระ โดยสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยสุทธิจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่เกี่ยวของจะรับรูไปยังงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลคายุติธรรมของที่ดินอยูในระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม ซึ่งเปนวิธีที่ใชขอมูลที่สังเกตไดที่มีนัยสำคัญ โดยใชวิธี
เปรียบเทียบราคาขาย โดยนำราคาขายของที่ดินที่เปรียบเทียบกันไดในบริเวณใกลเคียงกันมาปรับปรุงดวยความแตกตางของ
คุณสมบัติที่สำคัญ เชน ขนาดของที่ดิน
กลุมบริษัทไมมีการเปลี่ยนเทคนิคการประเมินมูลคาในระหวางป
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี สามารถวิเคราะหไดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่สามารถใชประโยชนไดภายใน 12 เดือน
ที่สามารถใชประโยชนไดเกินกวา 12 เดือน

1,855,235
65,103,187
66,958,422

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ที่สามารถใชประโยชนไดภายใน 12 เดือน
(5,887,514)
ที่สามารถใชประโยชนไดเกินกวา 12 เดือน (121,413,462)
(127,300,976)
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
(60,342,554)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

2,076,358
41,374,779
43,451,137

1,280,727
100,276,990
101,557,717

1,332,958
99,796,816
101,129,774

(5,461,154)
(90,920,074)
(96,381,228)
(52,930,091)

(604,352)
(82,684,945)
(83,289,297)
18,268,420

(1,769,087)
(79,872,905)
(81,641,992)
19,487,782

รายการเคลื่อนไหวของภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในระหวางปเปนดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม (ตามที่รายงานไวเดิม)
การปรับงบการเงินยอนหลัง (หมายเหตุ 4)
ณ วันที่ 1 มกราคม (ปรับปรุงใหม)
รายการที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 20)
รายการที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(หมายเหตุ 20)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

(43,030,267)
(9,899,824)
(52,930,091)

(44,079,405)
(10,196,898)
(54,276,303)

27,855,028
(8,367,246)
19,487,782

33,977,762
(8,367,245)
25,610,517

(7,412,463)

(17,405,394)

(1,219,362)

(1,189,441)

(60,342,554)

18,751,606
(52,930,091)

18,268,420

(4,933,294)
19,487,782
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการตีมูลคาที่ดิน
คาเสื่อมราคา
อื่นๆ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ

(97,340,616)
(20,660,951)
(118,001,567)
(54,276,303)

50,434,672
338,956
2,948
10,706,092
2,242,596
63,725,264

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

(2,712,379)
(2,712,379)
(17,405,393)

(14,739,324)
(338,956)
(2,948)
1,243,304
(855,090)
(14,693,014)

รายการที่รับรู
กำไรหรือขาดทุน
บาท

14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในระหวางปเปนดังนี้

24,325,083
7,635
24,332,718
18,751,605

(5,545,913)
(35,200)
(5,581,113)

รายการที่รับรูใน
ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

(73,015,533)
(23,365,695)
(96,381,228)
(52,930,091)

35,695,348
6,403,483
1,352,306
43,451,137

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

งบการเงินรวม

(7,313,287)
(46,972,156)
23,365,695
(30,919,748)
(7,412,463)

21,615,339
3,244,252
(1,352,306)
23,507,285

-

-

รายการที่รับรูใน
รายการที่รับรูใน
กำไรขาดทุน
กำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

(80,328,820)
(46,972,156)
(127,300,976)
(60,342,554)

57,310,687
9,647,735
66,958,422

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
บาท

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
สวนเกินทุนจากการตีมูลคาที่ดิน
คาเสื่อมราคา
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
อื่นๆ

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
อื่นๆ

(66,978,500)
(40,465)
(13,101,525)
(80,120,490)
25,610,517

338,956
94,998,600
9,708,268
685,183
105,731,007

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

(53,000)
(1,468,502)
(1,521,502)
(1,189,441)

(338,956)
199,960
1,026,347
(555,290)
332,061

รายการที่รับรู
กำไรหรือขาดทุน
บาท

(4,933,294)

(4,933,294)

(4,933,294)

(66,978,500)
(93,465)
(14,570,027)
(81,641,992)
19,487,782

95,198,560
5,801,321
129,893
101,129,774

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557
(ปรับปรุงใหม)
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายการที่รับรูใน
ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท

14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีในระหวางปเปนดังนี้ (ตอ)

(16,310,797)
93,465
14,570,027
(1,647,305)
(1,219,362)

557,836
(129,893)
427,943

-

-

รายการที่รับรูใน
รายการที่รับรูใน
กำไรขาดทุน
กำไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บาท
บาท

(66,978,500)
(16,310,797)
(83,289,297)
18,268,420

95,198,560
6,359,157
101,557,717

ณ วันที่
31 ธันวาคม
พ.ศ.2558
บาท

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
14. ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (ตอ)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไปจะรับรูไมเกินจำนวนที่เปนไปไดคอนขาง
แนวาจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีนั้น กลุมบริษัทและบริษัทไมไดรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดที่
เกิดจากรายการขาดทุนที่สามารถยกไปเพื่อหักกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคตดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
รายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใช (ลานบาท)
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ไมไดรับรู
(ลานบาท)
ปที่หมดอายุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

1,192

729
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81

238
พ.ศ. 2560
- พ.ศ. 2570

146
พ.ศ. 2560
- พ.ศ. 2569

25
พ.ศ. 2560
- พ.ศ. 2562

16
พ.ศ. 2560
- พ.ศ. 2561

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
สวนของหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ทรัสตรีซีท
สินเชื่อเพื่อการสงออก
เงินกูระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งป
เงินกูระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน
(หมายเหตุ 24.6)
สวนของไมหมุนเวียน
เงินกูระยะยาว
หุนกูระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู

19,014,946
11,516,806
715,750,801 820,000,000
779,157,297 1,003,889,536
448,300,000 804,830,974
1,962,223,044 2,640,237,316

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
962,602
327,379,384
105,101,918
93,400,000
526,843,904

1,602,140
220,000,000
312,519,928
250,000,000
784,122,068

158,465,546

128,725,000

158,465,546

128,725,000

3,125,175

9,015,198

1,919,813

2,532,543

2,123,813,765 2,777,977,514
558,267,951
747,582,410
1,667,753
1,307,518,114

45,500,000 233,800,989
732,729,263 1,149,180,600

715,410,685 558,267,951
- 747,582,410
4,588,745
1,369,221
719,999,430 1,307,219,582

715,410,685
2,983,852
718,394,537

3,431,331,879 3,497,976,944 2,039,948,845 1,867,575,137
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู (ตอ)
งบการเงินรวม
เงินกูระยะยาวค้ำประกันโดยที่ดิน อาคารและอุปกรณ (หมายเหตุ 13)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
เงินกูระยะยาวค้ำประกันโดยที่ดินของบริษัท (หมายเหตุ 13) และที่ดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทยอย
วงเงินของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นของบริษัทยอยจำนวน 663 ลานบาท (พ.ศ. 2557 : 663 ลานบาท)
ค้ำประกันโดยบริษัท
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินกูยืมของกลุมบริษัทและบริษัท มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

2,714,598,382 2,653,841,259 1,323,215,348 1,023,439,452
716,733,497 844,135,685 716,733,497 844,135,685
3,431,331,879 3,497,976,944 2,039,948,845 1,867,575,137

อัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ทรัสตรีซีท
สินเชื่อเพื่อการสงออก
เงินกูระยะยาว
หุนกูระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

7.00 - 7.25
3.00 - 5.00
2.50 - 3.58
4.00
4.81
5.62
5.21
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7.25 - 8.00
3.85 - 6.25
2.50 - 3.55
4.00 - 5.00
4.72
7.45

7.00 - 7.25
3.56 - 5.00
2.50 - 3.03
4.00
4.81
5.62
5.21

7.25 - 8.00
5.35 - 6.20
2.50 - 3.37
4.00 - 5.00
4.72
7.45

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู (ตอ)
ราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรมของเงินกูระยะยาว มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เงินกูระยะยาว
หุนกูระยะยาว

716,733,497
747,582,410
1,464,315,907

มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

844,135,685 716,404,497
- 747,589,320
844,135,685 1,463,993,817

844,377,806
844,377,806

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินกูระยะยาว
หุนกูระยะยาว

716,733,497
747,582,410
1,464,315,907

844,135,685 716,404,497
- 747,589,320
844,135,685 1,463,993,817

844,377,806
844,377,806

มูลคายุติธรรมของเงินกูสวนที่หมุนเวียนมีมูลคาเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไมมีสาระสำคัญ
มูลคายุติธรรมคำนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตซึ่งคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยเงินกูที่อัตรารอยละ 4.32 - 4.24 (พ.ศ.
2557 : อัตรารอยละ 4.78) และอยูในขอมูลระดับ 2 ของลำดับชั้นมูลคายุติธรรม
ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกูระยะยาว (ไมรวมหนี้สินตามสัญญาเชาระยะยาว) มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ครบกำหนดภายใน 1 ปแตไมเกิน 2 ป
ครบกำหนดภายใน 2 ปแตไมเกิน 5 ป

158,465,546
1,305,850,361
1,464,315,907
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

128,725,000 158,465,546
715,410,685 1,305,850,361
844,135,685 1,464,315,907

128,725,000
715,410,685
844,135,685

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู (ตอ)
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายซึ่งบันทึกเปนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน มีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

3,280,940
1,756,057
5,036,997

9,429,934
4,799,755
14,229,689

2,053,502
1,409,346
3,462,848

2,771,601
3,133,933
5,905,534

หัก ดอกเบี้ยจายในอนาคตของสัญญาเชาการเงิน (244,069)
มูลคาปจจุบันของหนี้สินจากสัญญาเชาการเงิน
4,792,928

(625,746)
13,603,943

(173,814)
3,289,034

(389,139)
5,516,395

ครบกำหนดภายในไมเกิน 1 ป
ครบกำหนดภายใน 1 ปแตไมเกิน 5 ป

มูลคาปจจุบันของหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินมีรายละเอียดดังนี้

ครบกำหนดภายใน 1 ปแตไมเกิน 2 ป
ครบกำหนดภายใน 2 ปแตไมเกิน 5 ป

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

3,125,175
1,667,753
4,792,928

1,919,813
1,369,221
3,289,034

9,015,198
4,588,745
13,603,943

2,532,543
2,983,852
5,516,395

16. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เจาหนี้การคา
349,494,819
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน (หมายเหตุ 24.5)
เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ
566,064
เจาหนี้อื่น
213,272,952
563,333,835

127

400,447,495
1,140,104
114,989,727
516,577,326

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
73,624,159
7,227,230
65,075,840
145,927,229

95,103,900
4,642,521
311,631
33,129,584
133,187,636

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กำไรหรือขาดทุน
ผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การวัดมูลคาใหม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

55,989,680

48,918,401

31,795,790

29,006,606

9,005,809

11,538,576

3,811,114

5,131,737

-

(46,133,462)

-

(24,666,469)

รายการเคลื่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนเมื่อเกษียณอายุมีดังตอไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ณ วันที่ 1 มกราคม
ตนทุนบริการ
ตนทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
การวัดมูลคาใหม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

48,918,401
8,439,756
566,053
(1,934,530)
55,989,680

83,789,335
8,175,285
3,363,291
(276,048)
(46,133,462)
48,918,401

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
29,006,606
2,618,633
1,192,481
(1,021,930)
31,795,790

48,541,338
3,205,321
1,926,416
(24,666,469)
29,006,606

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่ใชเปนดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
รอยละ
รอยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก

4.17
3.00 - 5.00
0.00 - 60.00
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4.17
3.00 - 5.00
0.00 - 60.00

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
รอยละ
รอยละ
4.17
3.00 - 5.00
0.00 - 60.00

4.17
3.00 - 5.00
0.00 - 60.00

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
17. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (ตอ)
การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยมีดังนี้

การเปลี่ยนแปลง
ในขอสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก

งบการเงินรวม
ผลกระทบตอ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ขอสมมติเพิ่มขึ้น ขอสมมติลดลง

รอยละ 1 ลดลง รอยละ 11 เพิ่มขึ้น รอยละ 13
รอยละ 1 เพิ่มขึ้น รอยละ 13 ลดลง รอยละ 11
รอยละ 1 ลดลง รอยละ 11 เพิม่ ขึ้น รอยละ 10
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลง ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
ในขอสมมติ ขอสมมติเพิ่มขึ้น ขอสมมติลดลง

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก

รอยละ 1 ลดลง รอยละ 10 เพิ่มขึ้น รอยละ 12
รอยละ 1 เพิ่มขึ้น รอยละ 12 ลดลง รอยละ 10
รอยละ 1 ลดลง รอยละ 10 เพิม่ ขึ้น รอยละ 9

การวิเคราะหความออนไหวขางตนนี้อางอิงจากการเปลี่ยนแปลงขอสมมติ ขณะที่ใหขอสมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบัติ
สถานการณดังกลาวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติอาจมีความสัมพันธกัน ในการคำนวณการวิเคราะหความ
ออนไหวของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานที่มีตอการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติหลักไดใชวิธีเดียวกับการคำนวณภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงานที่รับรูในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของขอสมมติที่ใชในการจัดทำการวิเคราะหความออนไหวไมไดเปลี่ยนแปลงจากปกอน
18. สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองสำรองตามกฎหมายอยางนอยรอยละ 5 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักสวนของขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองนี้จะมีมูลคาไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้
ไมสามารถนำไปจายเงินปนผลได
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
19. คาใชจายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
การเปลี่ยนแปลงในสินคาคงเหลือ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาขนสง
ตนทุนทางการเงิน
20. ภาษีเงินได

ภาษีเงินไดของปปจจุบัน
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 14)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

5,837,339,243 6,297,681,423 1,311,143,347 1,657,388,692
891,502,684 731,332,187 266,382,212 220,467,734
210,387,521 212,198,397
71,119,074
75,085,696
180,900,121 153,510,757
62,084,126
45,851,787
169,868,861 165,081,820 103,500,648 100,910,764

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

7,412,463
7,412,463

1,219,362
1,219,362

6,023,253
17,405,394
23,428,647

1,189,440
1,189,440

ภาษีเงินไดสำหรับกำไร(ขาดทุน)กอนหักภาษีของกลุมบริษัทและบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกตางจากการคำนวณกำไรทาง
บัญชีคูณกับอัตราภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

190,042,144 (105,492,978)

ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี รอยละ 20
(พ.ศ. 2557 : รอยละ 20)
38,008,429
ผลกระทบทางภาษีของ:
รายไดที่ไมตองเสียภาษี
(87,112,974)
คาใชจายที่ไมสามารถหักภาษี
20,188,911
รายจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น
(2,147,755)
ขาดทุนทางภาษีที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
42,225,503
การปรับปรุงจากงวดกอน
(3,749,651)
ภาษีเงินได
7,412,463
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งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
358,635,680

(18,930,541)

(21,098,596)

71,727,136

(3,786,108)

(49,822,076)
34,115,662
(2,334,515)

(77,561,244)
241,903
(485,983)

(2,886,414)
759,288
(98,926)

62,568,172
23,428,647

7,195,974
101,576
1,219,362

7,201,600
1,189,440

กำไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพัน
ผลประโยชนพนักงาน

กำไร(ขาดทุน)จากมูลคายุติธรรม
เงินลงทุนเผื่อขาย
ที่ดิน
กำไร(ขาดทุน)ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

20. ภาษีเงินได (ตอ)
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับองคประกอบในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดังนี้
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-

กอนภาษี
บาท

-

กอนภาษี
บาท

-

พ.ศ. 2558
ภาษี
บาท

-

พ.ศ. 2558
ภาษี
บาท
175,998
(16,146,646)
46,133,462
30,162,814

กอนภาษี
บาท

-

หลังภาษี
บาท

24,666,469
24,666,469

กอนภาษี
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

-

หลังภาษี
บาท

งบการเงินรวม

(4,933,294)
(4,933,294)

พ.ศ. 2557
ภาษี
บาท

(35,200)
24,332,719
(5,545,913)
18,751,606

พ.ศ. 2557
ภาษี
บาท

19,733,175
19,733,175

หลังภาษี
บาท

140,798
8,186,073
40,587,549
48,914,420

หลังภาษี
บาท

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
21. กำไร(ขาดทุน)ตอหุน
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญของบริษัทดวยจำนวนหุน
สามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ออกจำหนายในระหวางป
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
กำไร (ขาดทุน) (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักที่ถือโดย
ผูถือหุน (หุน)
กำไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

182,629,681 (128,921,625)

357,416,318

(20,119,981)

361,820,468
0.50

361,820,468
0.99

361,820,468
(0.06)

361,820,468
(0.36)

22. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
การกระทบยอดกำไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีดังตอไปนี้

หมายเหตุ
กำไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
รายการปรับปรุง
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(กลับรายการ)คาเผื่อการลดลงของมูลคา
สินคาคงเหลือ
10
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 19
ขาดทุนจากการดอยคา
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหนายที่ดิน
อาคารและอุปกรณ
ตัดจำหนายที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม
เกิดขึ้นจริง
(กำไร)สุทธิจากสัญญาซื้อขายเงินตรา
ตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดเงินปนผล
ตนทุนทางการเงิน
19

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
190,042,145 (105,492,978)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
358,635,680

(18,930,541)

29,406,300

8,349,596

-

-

(54,575,211)
210,387,521
-

45,191,690
212,198,397
20,852,886

(46,171,353)
71,119,076
-

33,229,238
75,085,696
999,800

(2,105,040)
-

22,003,934
418,242

(1,005,066)
-

(410,286)
-

9,096,813

7,925,694

3,114,728

(334,647)

(16,805,912) (1,588,686)
11,308,159
2,789,184
(288,255) (23,993,988)
- (349,997,550)
165,081,820 103,500,648

(2,776,448)
5,131,737
(27,250,670)
100,910,764

(7,524,766)
7,071,279
(1,183,359)
169,868,861
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
22. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (ตอ)
การกระทบยอดกำไรสุทธิใหเปนกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมีดังตอไปนี้ (ตอ)

หมายเหตุ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
23. เครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
สัญญาอัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

(323,880,419) 296,896,155 145,761,342
117,524,099 (118,972,399) (109,082,985)
3,945,270
- (2,935,949)
(228,741)
(7,302,132)
(6,550)
20,709,265
26,593,118
3,483,165
781,686
243,868
15,290
304,062
15,290
369,350,996 568,262,077 153,880,854

(14,397,924)
102,977,775
28,191
3,888,198
304,062
258,454,945

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

7,001,631
7,001,631

(566,064)
(4,272,178)
(4,838,242)

1,277,055
1,277,055

(4,272,178)
(4,272,178)

81,779
81,779

(1,170,978)
(1,170,978)

30,874
30,874

(342,505)
(342,505)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
24. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธกับบริษัท ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยผานกิจการอื่นแหงหนึ่งหรือมากกวาหนึ่งแหง
โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัท
รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทยอย และบริษัทยอยในเครือเดียวกัน ถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท บริษัท
รวมและบุคคลที่เปนเจาของสวนไดเสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญเหนือกิจการ ผูบริหาร
สำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลเหลานั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเปนบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับบริษัท
ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งอาจมีขึ้นไดตองคำนึงถึงรายละเอียดของความ
สัมพันธมากกวารูปแบบความสัมพันธตามกฎหมาย
นโยบายการกำหนดราคา มีดังตอไปนี้
รายไดคาขายสินคา
รายไดคาบริการหองเย็น
รายไดคาเชา
รายไดคาบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
รายไดอื่น
ตนทุนคาวัตถุดิบ
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่น

ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราเงินกูถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มและอัตราตามตกลงรวมกัน
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่ม
อัตราเงินกูถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย
ตนทุนบวกกำไรสวนเพิ่มและอัตราตามตกลงรวมกัน

รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
24.1

รายไดจากบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
รายไดคาขายสินคา
รายไดคาบริการหองเย็น
รายไดคาเชา
รายไดคาบริหารจัดการ
ดอกเบี้ยรับ
เงินปนผลรับ
รายไดอื่น

17,908,329
98,943,206
15,600,000
25,200,000
23,691,946
349,997,550
5,316,683
536,657,714
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20,368,534
82,198,199
15,600,000
31,690,000
27,040,589
11,009,547
187,906,869

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
24.2

คาใชจายแกบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ตนทุนคาวัตถุดิบ
ตนทุนทางการเงิน
คาใชจายอื่น

24.3

171,100,151
6,743,684
4,930,770
182,774,605

209,483,608
36,806,733
2,547,340
248,837,681

ลูกหนี้บริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ลูกหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้อื่น

24.4

13,857,570
1,299,425
2,645,220
17,802,215

18,784,606
2,109,481
9,267,442
30,161,529

เงินใหกูแกบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เงินใหกูระยะสั้น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

257,000,000
(41,836,226)
215,163,774

480,800,000
(41,836,226)
438,963,774

เงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.82 ถึง
รอยละ 5.14 ตอป (พ.ศ. 2557 : รอยละ 5.28 ตอป)
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บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
รายการตอไปนี้เปนรายการที่มีสาระสำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
24.5

เจาหนี้บริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท

เจาหนี้การคา
ดอกเบี้ยคางจาย
เจาหนี้อื่น

24.6

5,976,261
164,681
1,086,288
7,227,230

2,650,062
1,310,894
681,565
4,642,521

เงินกูจากบริษัทยอย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
เงินกูระยะสั้น

45,500,000

233,800,989

เงินกูระยะสั้นจากบริษัทยอยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.82 ถึง
รอยละ 5.14 ตอป (พ.ศ. 2557 : รอยละ 5.28 ตอป)
24.7

คาตอบแทนผูบริหารสำคัญ
ผูบริหารสำคัญของบริษัท รวมถึงกรรมการ (ไมวาจะทำหนาที่ในระดับบริหารหรือไม) คณะผูบริหารระดับสูง
เลขานุการบริษัท และหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน คาตอบแทนที่จายหรือคางจายสำหรับผูบริหารสำคัญมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
ผลประโยชนระยะสั้น
ผลประโยชนหลังออกจากงาน

17,586,000
686,187
18,272,187
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9,900,000
628,812
10,528,812

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
บาท
บาท
9,070,000
331,258
9,401,258

6,180,000
298,545
6,478,545

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
25. สิทธิพิเศษจากการสงเสริมการลงทุน
กลุมบริษัทไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ดังตอไปนี้
เลขที่

วันที่

1651(3)/2549
1658(2)/2554
1982(3)/2554
2938(5)/2555

26 มกราคม พ.ศ. 2548
14 ธันวาคม พ.ศ. 2553
1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554
14 มกราคม พ.ศ. 2556

กิจการ
ผลิตอาหารพรอมรับประทานจากสัตวน้ำแชแข็งและสัตวน้ำแชแข็ง
ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
หองเย็นและขนสงหองเย็น
ผลิตอาหารสัตวหรือสวนผสมอาหารสัตว

โดยบริษัทจะไดรับสิทธิและประโยชนจากการไดรับยกเวนภาษีอากรตางๆ รวมทั้งการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมมีกำหนดเวลา 8 ป นับจากวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กิจการนั้น บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอกำหนดตางๆ ตามที่ระบุไวในบัตรสงเสริมการลงทุน
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
26.1

ภาระผูกพันจากสัญญาเชาดำเนินงาน
ยอดรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดำเนินงานที่ไมสามารถยกเลิกได มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ลานบาท
ลานบาท
ภายใน 1 ป
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป

26.2

11.5
2.1
13.6

19.3
9.5
28.8

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
ลานบาท
ลานบาท
0.2
0.2

0.5
0.1
0.6

การค้ำประกัน
การค้ำประกันเพื่อประโยชนในการประกอบธุรกิจตามปกติ มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
- สกุลเงินบาท (ลานบาท)
- สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (ลานเหรียญสหรัฐ)
- สกุลเงินยูโร (ลานยูโร)
เช็คธนาคารเพื่อการค้ำประกัน (ลานบาท)

39.6
1.9
0.1
20.0
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44.3
1.1
20.0

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557
23.1
1.2
20.0

24.4
1.1
20.0

บริษัท หองเย็นเอเชี่ยน ซีฟูด จำกัด (มหาชน)
26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น (ตอ)
26.3

คดีความ
ก) บริษัทฟองรอง
บริษัทฟองรองอดีตผูบริหารของบริษัทคนหนึ่งที่ศาลแรงงานกลาง (ศาลจังหวัดสมุทรสาคร) เมื่อวันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ในขอหาเกี่ยวกับการฝาฝนและละเมิดไมปฏิบัติตามสัญญาจางงานและขอบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน โดยเรียกรับคานายหนาจากลูกคา ศาลแรงงานมีคำพิพากษาในวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.
2555 ใหอดีตผูบริหารคนดังกลาวชดใชคาเสียหายใหบริษัทรวม 20 ลานบาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอปนับแตวันฟอง ซึ่งปจจุบันคดีความอยูในกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา นอกจากนี้ทาง
อัยการจังหวัดสมุทรสาครไดดำเนินคดีอาญากับอดีตผูบริหารคนดังกลาว โดยบริษัทเปนโจทยรวม เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษาใหจำคุกผูบริหารคนดังกลาว จำนวน 2 ป
ข) บริษัทยอยถูกฟองรอง
ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท ไดรับคำวินิจฉัยชี้ขาดจากอนุญาโตตุลาการของประเทศเยอรมันใหบริษัทยอยชำระหนี้จากการผิดสัญญา
จำนวน 1.21 ลานเหรียญสหรัฐ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 2 ตอป และคาฤชาธรรมเนียมจำนวน 0.03
ลานยูโร
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีคำพิพากษาให
บังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 บริษัทยอยไดยื่นอุทธรณตอ
ศาลฎีกา ตอมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 คดีถึงที่สุด โดยศาลพิพากษาใหบริษัทยอยชำระเงินตาม
คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
บริษัทยอยไดบันทึกหนี้สินจากคดีนี้ในงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

27. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 อนุมัติจายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานสำหรับ
ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ในอัตรา 0.25 บาทตอหุน รวมเปนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 90 ลานบาท
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ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

AUDITOR’S REPORT
To the Shareholders of Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated and company financial statements of Asian Seafoods
Coldstorage Public Company Limited and its subsidiaries, and of Asian Seafoods Coldstorage Public Company
Limited, which comprise the consolidated and company statements of financial position as at 31 December
2015, and the related consolidated and company statements of comprehensive income, changes in shareholders’
equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary
to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud
or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these financial statements based on my audit. I conducted my
audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial
statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of
the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those
risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation
of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not
for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also
includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my audit
opinion.
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ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
Opinion
In my opinion, the consolidated and company financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the consolidated and company financial position of Asian Seafoods Coldstorage Public
Company Limited and its subsidiaries, and of Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited as at
31 December 2015, and its consolidated and company results of operations and its cash flows for the year then
ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.
Other matters
The consolidated and company statement of financial position as at 31 December 2014, and the related
consolidated and company statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash
flows for the year then ended of Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited and its subsidiaries, and
of Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited, presented herewith for comparative purposes, were
audited by the other auditor from another audit firm, whose report dated 1 March 2015, expressed an
unqualified opinion.

Chanchai Chaiprasit
Certified Public Accountant (Thailand) No. 3760
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
Bangkok
29 February 2016
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ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statement of Financial Position
As at December 31, 2015
Consolidated

Company

31 December

31 December

1 January

31 December

31 December

1 January

2015

2014

2014

2015

2014

2014

Restated

Restated

Restated

Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

8

51,827,055

34,516,368

107,603,255

5,682,647

12,734,575

33,253,241

Trade and other receivables, net 9

1,171,710,312

865,808,385

1,200,736,660

189,742,417

335,066,479

334,499,910

24

-

-

-

215,163,774

438,963,774

479,263,774

10

2,231,092,765

2,294,041,653

2,220,087,975

806,687,358

651,433,021

787,640,034

41,943,545

39,989,932

-

22,456,352

13,733,120

-

3,496,573,677

3,234,356,338

3,528,427,890

1,239,732,548

1,451,930,969

1,634,656,959

Notes
Assets
Current assets
Cash and cash equivalents
Short-term loans to
related parties, net
Inventories, net
Other current assets
Total current assets
Non-current assets
Investment in subsidiaries, net

11

-

-

-

2,100,000,000

1,300,000,000

1,300,999,800

Investment property

12

10,674,725

10,674,725

10,674,725

-

-

-

13

2,626,810,559

2,710,703,691

2,953,858,055

1,200,370,174

1,240,926,844

1,307,134,790

4,379,513

4,914,616

3,456,519

3,006,824

3,464,960

2,880,532

35,618,677

27,959,003

31,795,682

18,268,420

19,487,782

25,610,517

1,277,815

1,049,074

1,708,266

803,466

796,915

825,105

Total non-current assets

2,678,761,289

2,755,301,109

3,001,493,247

3,322,448,884

2,564,676,501

2,637,450,744

Total assets

6,175,334,966

5,989,657,447

6,529,921,137

4,562,181,432

4,016,607,470

4,272,107,703

Property, plant and
equipment, net
Intangible assets, net
Deferred income tax assets 14
Other non-current assets

Director __________________________

Director __________________________

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statement of Financial Position
As at December 31, 2015
Consolidated

Company

31 December

31 December

1 January

31 December

31 December

1 January

2015

2014

2014

2015

2014

2014

Restated

Restated

Restated

Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

15

1,962,223,046

2,640,237,316

3,639,797,164

526,843,904

784,122,068

1,324,685,071

16

563,333,835

516,577,326

519,255,764

145,927,229

133,187,636

133,135,556

15

158,465,546

128,725,000

250,000,000

158,465,546

128,725,000

230,400,000

15

3,125,175

9,015,198

11,898,635

1,919,813

2,532,543

2,168,916

15

-

-

-

45,500,000

233,800,989

545,679,313

Current income tax payable

6,023,253

6,023,253

-

-

-

-

Other current liabilities

2,638,115

1,856,429

-

632,309

388,440

-

2,695,808,970

3,302,434,522

4,420,951,563

879,288,801

1,282,756,676

2,236,068,856

Notes
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdrafts and shortterm loans
Trade and other payables
Current portion of
long-term loans
Current portion of finance lease
liabilities
Short-term loans from
related parties

Total current liabilities
Non-current liabilities
Long-term loans

15

1,305,850,361

715,410,685

14,500,000

1,305,850,361

715,410,685

-

Finance lease liabilities

15

1,667,753

4,588,745

7,489,112

1,369,221

2,983,852

965,114

Deferred income tax liabilities

14

95,961,231

80,889,094

86,071,985

-

-

-

Employee benefit obligations

17

55,989,680

48,918,401

83,789,335

31,795,790

29,006,606

48,541,338

2,164,067

2,152,777

1,848,714

2,156,356

2,145,066

1,841,004

Total non-current liabilities

1,461,633,092

851,959,702

193,699,146

1,341,171,728

749,546,209

51,347,456

Total liabilities

4,157,442,062

4,154,394,224

4,614,650,709

2,220,460,529

2,032,302,885

2,287,416,312

Other non-current liabilities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statement of Financial Position
As at December 31, 2015
Consolidated

Notes

Company

31 December

31 December

1 January

31 December

31 December

1 January

2015

2014

2014

2015

2014

2014

Restated

Restated

Restated

Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

Baht

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

552,813,994

552,813,994

552,813,994

552,813,994

552,813,994

552,813,994

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

770,196,309

587,566,628

631,099,707

1,118,172,438

760,756,120

761,142,926

292,062,133

292,062,133

328,536,259

267,914,003

267,914,003

267,914,003

2,017,892,904

1,835,263,223

1,915,270,428

2,341,720,903

1,984,304,585

1,984,691,391

6,175,334,966

5,989,657,447

6,529,921,137

4,562,181,432

4,016,607,470

4,272,107,703

Liabilities and shareholders’ equity
(continued)
Shareholders’ equity
Share capital
Authorised share capital
Ordinary shares, 361,820,468 shares
of par Baht 1 each
Issued and paid-up share capital
Ordinary shares, 361,820,468 shares
of paid-up Baht 1 each
Premium on paid-up ordinary shares
Retained earnings
Appropriated - legal reserve

18

Unappropriated
Other components of equity
Total shareholders’ equity
Total liabilities and shareholders’
equity

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statements of Comprehensive Income
For the years ended December 31, 2015
Consolidated
2015

Company
2014

2015

Restated
Notes
Sales
Costs of sales

19

2014
Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

7,937,832,567

7,759,505,300

2,022,666,692

2,213,940,505

(7,327,059,541) (1,834,643,000)

(2,159,378,504)

(7,174,938,030)

Gross profit

762,894,537

432,445,759

188,023,692

54,562,001

Other income

155,721,355

171,258,042

480,062,392

162,215,720

Selling expenses

19

(311,618,196)

(292,144,640)

(115,456,574)

(70,859,990)

Administrative expenses

19

(247,086,691)

(251,970,319)

(90,493,182)

(63,937,508)

Finance costs

19

(169,868,861)

(165,081,820)

(103,500,648)

(100,910,764)

190,042,144

(105,492,978)

358,635,680

(18,930,541)

(7,412,463)

(23,428,647)

(1,219,362)

(1,189,440)

182,629,681

(128,921,625)

357,416,318

(20,119,981)

-

40,587,549

-

19,733,175

-

8,186,073

-

-

-

48,773,622

-

19,733,175

-

140,798

-

-

-

140,798

-

-

-

48,914,420

-

19,733,175

182,629,681

(80,007,205)

357,416,318

(386,806)

0.50

(0.36)

0.99

(0.06)

Profit (loss) before income tax expense
Income tax

20

Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to
profit or loss
Remeasurements of employee
benefit obligations
Effect on revaluation of land, net of tax
Total items that will not be reclassified
to profit or loss
Items that will be reclassified to
profit or loss
Change in value of available-for-sale
investments
Total items that will be reclassified
to profit or loss
Other comprehensive income
for the year, net of tax
Total comprehensive income (expense)
for the year
Earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share

21

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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145
361,820,468

-

361,820,468
552,813,994

-

552,813,994

-

552,813,994

552,813,994

-

-

552,813,994

-

552,813,994

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Closing balance 2015

Total comprehensive income for the year

Opening balance 2015 (Restated)

-

361,820,468

Opening balance 2015 (As previously reported)

Retrospective adjustments

361,820,468

Closing balance 2014

4

-

Distributions to retained earnings

361,820,468

-

4

361,820,468

Baht

shares

share capital
Baht

ordinary

and paid-up

Total comprehensive income (expense) for the year

Opening balance 2014 (Restated)

Retrospective adjustments

Opening balance 2014 (As previously reported)

Note

on paid-up

Issued

Premium

41,000,000

-

41,000,000

-

41,000,000

41,000,000

-

-

41,000,000

-

41,000,000

Baht

770,196,309

182,629,681

587,566,628

(8,254,854)

595,821,482

587,566,628

44,800,997

(88,334,076)

631,099,707

(8,685,849)

639,785,556

Baht

- legal reserve Unappropriated

Appropriated

Retained earnings

Consolidated

-

-

-

-

-

-

-

140,798

(140,798)

-

(140,798)

Baht

investments

for-sale

Available-

292,062,133

-

292,062,133

-

292,062,133

292,062,133

(44,800,997)

8,186,073

328,677,057

-

328,677,057

Baht

surplus

revaluation

Land

292,062,133

-

292,062,133

-

292,062,133

292,062,133

(44,800,997)

8,326,871

328,536,259

-

328,536,259

Baht

of equity

components

Total other

Other comprehensive income

Other components of equity

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statements of Change in Shareholders’ Equity
For the years ended December 31, 2015

2,017,892,904

182,629,681

1,835,263,223

(8,254,854)

1,843,518,077

1,835,263,223

-

(80,007,205)

1,915,270,428

(8,685,849)

1,923,956,277

Baht

Total

ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
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-

361,820,468

-

361,820,468

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Closing balance 2015

Total comprehensive income for the year

Opening balance 2015 (Restated)

Retrospective adjustments

361,820,468

Opening balance 2015 (As previously reported)

-

361,820,468

-

361,820,468

4

4

361,820,468

552,813,994

-

552,813,994

-

552,813,994

552,813,994

-

552,813,994

-

552,813,994

Baht

shares

share capital
Baht

ordinary

and paid-up

Closing balance 2014

Total comprehensive expense for the year

Opening balance 2014 (Restated)

Retrospective adjustments

Opening balance 2014 (As previously reported)

Note

on paid-up

Issued

Premium

41,000,000

-

41,000,000

-

41,000,000

41,000,000

-

41,000,000

-

41,000,000

Baht

1,118,172,438

357,416,318

760,756,120

(8,367,245)

769,123,365

760,756,120

(386,806)

761,142,926

(8,367,245)

769,510,171

Baht

- legal reserve Unappropriated

Appropriated

Other components of equity

267,914,003

-

267,914,003

-

267,914,003

267,914,003

-

267,914,003

-

267,914,003

Baht

surplus

revaluation

Land

267,914,003

-

267,914,003

-

267,914,003

267,914,003

-

267,914,003

-

267,914,003

Baht

of equity

components

Total other

Other comprehensive income
Retained earnings

Company

Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statements of Change in Shareholders’ Equity
For the years ended December 31, 2015

2,341,720,903

357,416,318

1,984,304,585

(8,367,245)

1,992,671,830

1,984,304,585

(386,806)

1,984,691,391

(8,367,245)

1,993,058,636

Baht

Total

ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Cash Flow Statements
For the years ended December 31, 2015
Consolidated
2015

Company
2014

2015

Restated
Notes

2014
Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

369,350,993

568,262,077

153,880,854

258,454,945

1,183,359

288,255

24,804,044

27,250,670

(149,590,235)

(175,600,172)

(90,413,645)

(101,314,144)

(5,898,883)

(6,335,817)

(5,787,283)

(5,441,407)

215,045,234

386,614,343

82,483,970

178,950,064

(117,628,024)

(144,112,328)

(27,313,297)

(7,504,436)

(180,000)

(467,782)

-

-

- (1,968,850,000)

-

Cash flows from operating activities
Cash generated from operation
Interest received
Interest paid
Income tax paid
Net cash receipts from operating activities

22

Cash flows from investing activities
Payments of property, plant and equipment
acquisition
Payments of intangible assets acquisition
Payments of short-term loans to related parties

-

Proceeds from property, plant and
equipment disposal

2,824,552

118,525,297

1,576,916

410,523

-

-

-

2,261,220

-

-

2,192,650,000

40,300,000

Payments of investment in subsidiaries

-

-

(800,000,000)

-

Dividend received

-

-

349,997,550

-

(114,983,472)

(26,054,813)

(251,938,831)

35,467,307

(701,110,902)

(984,707,593)

(266,101,865)

(539,687,380)

-

-

1,309,374,363

-

-

- (1,497,675,352)

(311,878,324)

Proceeds from intangible assets disposal
Proceeds from short-term loans to
related parties

Net cash receipt (payments) from
investing activities
Cash flows from financing activities
Net decrease in short-term loans
Proceeds from short-term loans from
related parties
Repayments of short-term loans from
related parties
Proceeds from long-term loans

750,000,000

850,000,000

750,000,000

850,000,000

Repayments of long-term loans

(130,000,000)

(264,500,000)

(130,000,000)

(230,400,000)

(9,134,329)

(9,787,623)

(2,550,675)

(1,836,834)

(4,000)

-

(4,000)

-

(90,249,231)

(408,995,216)

163,042,471

(233,802,538)

Repayments of finance lease liabilities
Dividend paid
Net cash receipts (payments) from
financing activities

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Statement of Cash Flows
For the years ended December 31, 2015
Consolidated
2015

Company
2014

2015

Restated

2014
Restated

Baht

Baht

Baht

Baht

9,812,531

(48,435,686)

(6,412,390)

(19,385,167)

22,999,562

71,435,242

11,132,435

30,517,597

16

6

-

5

32,812,109

22,999,562

4,720,045

11,132,435

Net increase (decrease) in cash and
cash equivalents
Cash and cash equivalents at
the beginning of the year
Exchange effect on cash and
cash equivalents
Cash and cash equivalents at the end
of the year
Cash and cash equivalents as at 31 December comprise:
Consolidated
2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

51,827,055

34,516,368

5,682,647

12,734,575

(19,014,946)

(11,516,806)

(962,602)

(1,602,140)

32,812,109

22,999,562

4,720,045

11,132,435

Notes
Cash and cash equivalents
Bank overdrafts

15

Company

Non-cash transactions
Significant non-cash transactions for the year ended 31 December are as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

8,434,270

-

2,926,318

-

113,190

-

113,190

-

323,314

-

323,314

-

Account payables from property, plant
and equipment acquisition
Account payables from intangible assets
acquisition
Finance lease liabilities from property, plant
and equipment acquisition

The accompanying notes are an integral part of the financial statements
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Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited
Notes to Consolidated and Company Financial Statements
For the years ended 31 December 2015
1. General information
Asian Seafoods Coldstorage Public Company Limited (“the Company”) is a public limited company
which is listed on the Stock Exchange of Thailand and is incorporated and resident in Thailand. The
address of the Company’s registered office is as follows: 55/2, Rama II Road, Bangkachao, Muang,
Samudhsakorn.
For reporting purposes, the Company and its subsidiaries are referred to as ‘the Group’.
The principal business operations of the Group have engaged in the production of processed frozen
seafood, food stuff product and provision of coldstorage services.
These consolidated and company financial statements have been authorised for issue by the Board of
Directors on 29 February 2016.
2. Accounting policies
The principal accounting policies applied in the preparation of these consolidated and company
financial statements are set out below:
2.1 Basis of preparation
The consolidated and company financial statements have been prepared in accordance with Thai
generally accepted accounting principles under the Accounting Act B.E. 2543, being those Thai
Accounting Standards issued under the Accounting Professions Act B.E. 2547, and the financial
reporting requirements of the Securities and Exchange Commission under the Securities and
Exchange Act.
The consolidated and company financial statements have been prepared under the historical cost
convention except as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai generally accepted accounting
principles requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires management to
exercise its judgement in the process of applying the Group’s accounting policies. The areas involving
a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant
to the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.
An English version of the consolidated and company financial statements have been prepared
from the statutory financial statements that are in the Thai language. In the event of a conflict or a
difference in interpretation between the two languages, the Thai language statutory financial
statements shall prevail.
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2. Accounting policies (continued)
2.2 New financial reporting standards and revised financial reporting standards
1)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2015
a) Financial reporting standard, which has significant changes and impact to the Group, is as
follows:
TFRS 13

Fair value measurement

TFRS 13 aims to improve consistency and reduce complexity by providing a precise
definition of fair value and a single source of fair value measurement and disclosure
requirements for use across TFRSs. This standard has no impact to the group, except for
disclosures.
b) Financial reporting standards with minor changes and do not have impact to the Group are
as follows:
TAS 1 (revised 2014)

Presentation of financial statements

TAS 2 (revised 2014)

Inventories

TAS 7 (revised 2014)

Cash flow statements

TAS 8 (revised 2014)

Accounting policies, changes in accounting estimates
and errors

TAS 10 (revised 2014)

Events after the reporting period

TAS 11 (revised 2014)

Construction contract

TAS 12 (revised 2014)

Income taxes

TAS 16 (revised 2014)

Property, plant and equipment

TAS 17 (revised 2014)

Leases

TAS 18 (revised 2014)

Revenue

TAS 19 (revised 2014)

Employee benefits

TAS 20 (revised 2014)

Accounting for government grants & disclosure of
government assistance

TAS 21 (revised 2014)

The effects of changes in foreign exchange rates

TAS 23 (revised 2014)

Borrowing costs

TAS 24 (revised 2014)

Related party disclosures

TAS 26 (revised 2014)

Accounting and reporting by retirement benefit plans

TAS 27 (revised 2014)

Separate financial statements

TAS 28 (revised 2014)

Investments in associates and joint ventures

TAS 29 (revised 2014)

Financial reporting in hyperinflationary economies

TAS 33 (revised 2014)

Earnings per share

TAS 34 (revised 2014)

Interim financial reporting

TAS 36 (revised 2014)

Impairment of assets

TAS 37 (revised 2014)

Provisions, contingent liabilities and contingent assets
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2. Accounting policies (continued)
2.2 New financial reporting standards and revised financial reporting standards (continued)
1)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2015
b) Financial reporting standards with minor changes and do not have impact to the Group are
as follows:
TAS 38 (revised 2014)

Intangible assets

TAS 40 (revised 2014)

Investment property

TFRS 2 (revised 2014)

Share-based payments

TFRS 3 (revised 2014)

Business combinations

TFRS 5 (revised 2014)

Non-current asset held for sale and discontinued
operations

TFRS 6 (revised 2014)

Exploration for and evaluation of mineral resources

TFRS 8 (revised 2014)

Operating segments

TFRS 10

Consolidated financial statements

TFRS 11

Joint arrangements

TFRS 12

Disclosure of interest in other entities

TSIC 10 (revised 2014)

Government assistance - No specific relation to
operating activities

TSIC 15 (revised 2014)

Operating leases - Incentives

TSIC 25 (revised 2014)

Income taxes changes in the tax status of an entity or
its shareholders

TSIC 27 (revised 2014)

Evaluating the substance of transactions involving
the legal form of a lease

TSIC 29 (revised 2014)

Service concession arrangements: Disclosures

TSIC 31 (revised 2014)

Revenue - barter transactions involving advertising
services

TSIC 32 (revised 2014)

Intangible assets - Web site costs

TFRIC 1 (revised 2014)

Changes in existing decommissioning, restoration
and similar liabilities

TFRIC 4 (revised 2014)

Determining whether an arrangement contains a
lease

TFRIC 5 (revised 2014)

Rights to interests arising from decommissioning,
restoration and environmental rehabilitation funds

TFRIC 7 (revised 2014)

Applying the restatement approach under IAS29
Financial reporting in hyperinflationary economies

TFRIC 10 (revised 2014)

Interim financial reporting and impairment

TFRIC 12 (revised 2014)

Service concession arrangements

TFRIC 13 (revised 2014)

Customer loyalty programmes
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2. Accounting policies (continued)
2.2 New financial reporting standards and revised financial reporting standards (continued)
1)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2015
b) Financial reporting standards with minor changes and do not have impact to the Group are
as follows:
TFRIC 14 (revised 2014)

TAS 19 - The limit on a defined benefit asset,
minimum funding requirements and their interaction

TFRIC 15 (revised 2014)

Agreements for the construction of real estate

TFRIC 17 (revised 2014)

Distributions of non-cash assets to owners

TFRIC 18 (revised 2014)

Transfers of assets from customers

TFRIC 20

Stripping costs in the production phase of a surface
mine

2)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2016
a) Financial reporting standards with some content changes are as follows:
TAS 16 (revised 2015)

Property, plant and equipment

TAS 19 (revised 2015)

Employee Benefits

TAS 24 (revised 2015)

Related party disclosures

TAS 27 (revised 2015)

Separate financial statements

TAS 36 (revised 2015)

Impairment of assets

TAS 38 (revised 2015)

Intangible assets

TAS 40 (revised 2015)

Investment property

TAS 41

Agriculture

TFRS 2 (revised 2015)

Share-based payments

TFRS 3 (revised 2015)

Business combinations

TFRS 4 (revised 2015)

Insurance contracts

TFRS 8 (revised 2015)

Operating segments

TFRS 10 (revised 2015)

Consolidated financial statements

TFRS 12 (revised 2015)

Disclosure of interest in other entities

TFRS 13 (revised 2015)

Fair value measurement

TFRIC 21

Levies

The Group is currently evaluating the effects of these financial reporting standards.
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2. Accounting policies (continued)
2.2 New financial reporting standards and revised financial reporting standards (continued)
2)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2016
b) Financial reporting standards with minor changes and do not have impact to the Group are
as follows:
TAS 1 (revised 2015)

Presentation of financial statements

TAS 2 (revised 2015)

Inventories

TAS 7 (revised 2015)

Cash flow statements

TAS 8 (revised 2015)

Accounting policies, changes in accounting estimates
and errors

TAS 10 (revised 2015)

Events after the reporting period

TAS 11 (revised 2015)

Construction contract

TAS 12 (revised 2015)

Income taxes

TAS 17 (revised 2015)

Leases

TAS 18 (revised 2015)

Revenue

TAS 20 (revised 2015)

Accounting for government grants & disclosure of
government assistance

TAS 21 (revised 2015)

The effects of changes in foreign exchange rates

TAS 23 (revised 2015)

Borrowing costs

TAS 26 (revised 2015)

Accounting and reporting by retirement benefit plans

TAS 28 (revised 2015)

Investments in associates and joint ventures

TAS 29 (revised 2015)

Financial reporting in hyperinflationary economies

TAS 33 (revised 2015)

Earnings per share

TAS 34 (revised 2015)

Interim financial reporting

TAS 37 (revised 2015)

Provisions, contingent liabilities and contingent assets

TFRS 5 (revised 2015)

Non-current asset held for sale and discontinued
operations

TFRS 6 (revised 2015)

Exploration for and evaluation of mineral resources

TFRS 11

Joint arrangements

TSIC 10 (revised 2015)

Government assistance - No specific relation to
operating activities

TSIC 15 (revised 2015)

Operating leases - Incentives

TSIC 25 (revised 2015)

Income taxes changes in the tax status of an entity or
its shareholders

TSIC 27 (revised 2015)

Evaluating the substance of transactions involving
the legal form of a lease

TSIC 29 (revised 2015)

Service concession arrangements: Disclosures

TSIC 31 (revised 2015)

Revenue - barter transactions involving advertising
services
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2. Accounting policies (continued)
2.2 New financial reporting standards and revised financial reporting standards (continued)
2)

New financial reporting standards and revised financial reporting standards which are effective
on 1 January 2016
b) Financial reporting standards with minor changes and do not have impact to the Group are
as follows:
TSIC 32 (revised 2015)

Intangible assets - Web site costs

TFRIC 1 (revised 2015)

Changes in existing decommissioning, restoration
and similar liabilities

TFRIC 4 (revised 2015)

Determining whether an arrangement contains a
lease

TFRIC 5 (revised 2015)

Rights to interests arising from decommissioning,
restoration and environmental rehabilitation funds

TFRIC 7 (revised 2015)

Applying the restatement approach under IAS 29
Financial reporting in hyperinflationary economies

TFRIC 10 (revised 2015)

Interim financial reporting and impairment

TFRIC 12 (revised 2015)

Service concession arrangements

TFRIC 13 (revised 2015)

Customer loyalty programmes

TFRIC 14 (revised 2015)

TAS 19 - The limit on a defined benefit asset,
minimum funding requirements and their interaction

TFRIC 15 (revised 2015)

Agreements for the construction of real estate

TFRIC 17 (revised 2015)

Distributions of non-cash assets to owners

TFRIC 18 (revised 2015)

Transfers of assets from customers

TFRIC 20 (revised 2015)

Stripping costs in the production phase of a surface
mine

2.3 Group accounting - Investment in subsidiaries
Subsidiaries are all entities (including structured entities) over which the group has control. The
group controls an entity when the group is exposed to, or has rights to, variable returns from its
involvement with the entity and has the ability to affect those returns though its power over the entity.
Subsidiaries are fully consolidated from the date on which control is transferred to the group. They are
deconsolidated from the date that control ceases.
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2.3 Group accounting - Investment in subsidiaries (continued)
The Group applies the acquisition method to account for business combinations. The
consideration transferred for the acquisition of a subsidiary is the fair value of the assets transferred,
the liabilities incurred to the former owners of acquiree and the equity interests issued by the Group.
The consideration transferred includes the fair value of any asset or liability resulting from a
contingent consideration arrangement. Acquisition-related costs are expensed as incurred. Identifiable
assets acquired and liabilities and contingent liabilities assumed in a business combination are
measured initially at their fair values at the acquisition date. On an acquisition-by-acquisition basis,
the Group recognises any non-controlling interest in the acquiree either at fair value or at the
non-controlling interest’s proportionate share of the acquiree’s net assets.
If the business combination is achieves in stages, the acquisition date carrying value of the
acquirer’s previously held equity interest in the acquiree is re-measured to fair value at the acquisition
date; any gains or losses arising from such re-measured are recognised in profit or loss.
Any contingent consideration to be transferred by the group is regcognised at fair value at the
acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration that is deemed
to be an asset or liability is recognised either in profit or loss or as a change to other comprehensive
income. Contingent consideration that is classified as equity is not re-measured, and its subsequent
settlement is accounted for within equity.
The excess of the consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the
acquiree and the acquisition-date fair value of any previous equity interest in the acquiree over the fair
value of the identifiable net assets acquired is recorded as goodwill. If the total of consideration
transferred, non-controlling interest recognise and previously held interest measured is less than the
fair value of the net assets of the subsidiary acquired in the case of a bargain purchase, the difference
is recognised directly in profit or loss.
Intercompany transactions, balances and unrealised gains or loss on transactions between Group
companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiaries
have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.
In the company’s separated financial statements, investments in subsidiaries are accounted for at
cost less impairment. Cost is adjusted to reflect changes in consideration arising from contingent
consideration amendments. Cost also includes direct attributable costs of investment.
2.4 Foreign currencies translation
1)

Functional and presentation currency
Items included in the financial statements of each of the group’s entities are measured using
the currency of the primary economic environment in which the entity operates (‘the functional
currency’). The consolidated financial statements are presented in Thai Baht, which is the
company’s functional and the group’s presentation currency.
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2.4 Foreign currencies translation
2)

Transactions and balances
Foreign currency transactions are translated into the functional currency using the
exchange rates prevailing at the dates of the transactions or valuation where items are
re-measured. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such
transactions and from the translation at year-end exchange rates of monetary assets and
liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the profit or loss.
When a gain or loss on a non-monetary item is recognised in other comprehensive income,
any exchange component of that gain or loss is recognised in other comprehensive income.
Conversely, when a gain or loss on a non-monetary item is recognised in profit and loss, any
exchange component of that gain or loss is recognised in profit and loss.

2.5 Cash and cash equivalents
In the consolidated and Company statement of cash flows, cash and cash equivalents
includes cash in hand, deposits held at call with banks, other short-term highly liquid investments
with original maturities of three months or less and bank overdrafts. In the consolidated and Company
statement of financial position, bank overdrafts are shown within borrowings in current liabilities.
2.6 Trade receivables
Trade accounts receivable are carried at the original invoice amount and subsequently measured
at the remaining amount less any allowance for doubtful receivables based on a review of all
outstanding amounts at the year-end. The amount of the allowance is the difference between the
carrying amount of the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written-off
during the year in which they are identified and recognised in profit or loss within selling and
administrative expenses.
2.7 Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realisable value. Cost is determined by the
weighted average method. The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly
attributable to the acquisition of the inventory, such as import duties and transportation charges, less
all attributable discounts, allowances or rebates. The cost of finished goods and work in progress
comprises design costs, raw materials, direct labour, other direct costs and related production
overheads (based on normal operating capacity). It excludes borrowing costs. Net realisable value is
the estimate of the selling price in the ordinary course of business, less applicable variable selling
expenses. Allowance is made, where necessary, for obsolete, slow-moving and defective inventories.
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2.8 Investment property
Investment property comprises of lands and premises that a subsidiary seized from an account
receivable as debt repayment. Currently, it has been held for an undetermined future use.
Investment property is measured initially at its cost. After initial recognition, investment
property is carried at cost less any accumulated impairment losses.
2.9 Property, plant and equipment
Land are shown at fair value, based on 3 years valuations by external independent valuers. All
other property, plant and equipment are stated at historical cost less any accumulated depreciation
Historical cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.
Subsequent costs are included in the asset’s carrying amount or recognised as a separate asset, as
appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow
to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of the replaced
part is derecognised. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the
financial period in which they are incurred.
Increases in the carrying amount arising on revaluation of land are credited to statement of
comprehensive income and shown as gain on asset revaluation in shareholders’ equity. Decreases that
offset previous increases of the same asset are charged in other comprehensive income and debited
against gain on asset revaluation directly in equity; all other decreases are charged to profit or loss.
Depreciation is calculated on the straight line basis to write off the cost of each asset to its
residual value over the estimated useful life as follows:
Land improvements

5 - 20 years

Buildings and buildings improvements

5 - 20 years

Machinery and equipment

5 - 20 years

Furniture, fixture and office equipment

5 years

Vehicles

5 years

The assets’ residual values and useful lives are reviewed, and adjusted if appropriate, at the end
of each reporting period.
The asset’s carrying amount is written-down immediately to its recoverable amount if the asset’s
carrying amount is greater than its estimated recoverable amount
Gains or losses on disposals are determined by comparing the proceeds with the carrying
amount and are recognised within ‘Other (losses)/gains - net’ in statement of income.
When revalued assets are sold, the amounts included in gain on asset revaluation are transferred
to retained earnings.
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2.10 Intangible assets
Computer software
Acquired computer software licences are capitalised on the basis of the costs incurred to acquire
and bring to use the specific software. These costs are amortised over their estimated useful lives 10
years.
2.11 Impairment of assets
Assets that are subject to amortisation are reviewed for impairment whenever events or changes
in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is
recognised for the amount by which the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount.
The recoverable amount is the higher of an asset’s fair value less costs to sell and value in use. For the
purposes of assessing impairment, assets are grouped at the lowest level for which there are separately
identifiable cash flows. Assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the
impairment at each reporting date.
2.12 Leases
Where a Group company is the lessee
Leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the lessee
are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives
received from the lessor) are charged to the statement of income on a straight-line basis over the
period of the lease.
The Group leases certain property, plant and equipment. Leases of property, plant or equipment
where the Group has substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance
leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value of the
leased property and the present value of the minimum lease payments.
Each lease payment is allocated between the liability and finance charges so as to achieve a
constant rate on the finance balance outstanding. The corresponding rental obligations, net of finance
charges, are included in other long-term payables. The interest element of the finance cost is charged
to profit or loss over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the
remaining balance of the liability for each period. The property, plant or equipment acquired under
finance leases is depreciated over the shorter period of the useful life of the asset and the lease term.
Where a Group company is the lessor
Assets leased out under operating leases are included in property, plant and equipment in the
statement of financial position. They are depreciated over their expected useful lives on a basis
consistent with other similar property, plant and equipment owned by the Group. Rental income (net
of any incentives given to lessees) is recognised on a straight-line basis over the lease term.
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2.13 Borrowings
Borrowings are recognised initially at the fair value, net of transaction costs incurred.
Borrowings are subsequently stated at amortised cost; any difference between proceeds (net of
transaction costs) and the redemption value is recognised in profit or loss over the period of the
borrowings using the effective yield method.
Fees paid on the establishment of loan facilities are recognised as transaction costs of the loan to
the extent that it is probable that some or all of the facility will be drawn down. In this case, the fee is
deferred until the draw-down occurs. To the extent that there is no evidence that it is probable that
some or all of the facility will be drawn down, the fee is capitalised as a pre-payment for liquidity
services and amortised over the period of the facility to which it relates.
Borrowings are classified as current liabilities unless the Group has an unconditional right to
defer settlement of the liability for at least 12 months after the end of reporting date.
2.14 Current and deferred income tax
The tax expense for the period comprises current and deferred tax. Tax is recognised in profit or
loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly
in equity. In this case the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity,
respectively.
The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively
enacted at the end of reporting period in the countries where the company and its subsidiaries operate
and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with
respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes
provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.
Deferred income tax is recognised, using the liability method, on temporary differences arising
from differences between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts in the
financial statements. However, the deferred income tax is not accounted for if it arises from initial
recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of
the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss. Deferred income tax is determined
using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting
period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred
income tax liability is settled.
Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future
taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilised. Deferred
income tax is provided on temporary differences arising from investments in subsidiaries, except
where the timing of the reversal of the temporary difference is controlled by the Group and it is
probable that the temporary difference will not reverse in the foreseeable future.
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2.14 Current and deferred income tax (continued)
Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to
offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income tax assets and
liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity
or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.
2.15 Employee benefits
Group operates various retirement benefits schemes. The Group has both defined benefit and
defined contribution plans.
A defined contribution plan is a retirement plan under which the Group pays fixed contributions
into a separate entity. The Group has no legal or constructive obligations to pay further contributions
if the fund does not hold sufficient assets to pay all employees the benefits relating to employee
service in the current and prior periods. The Group pays contributions to a separate fund which is
managed by an external fund manager in accordance with the provident fund Act. B.E. 2530. The
Group has no further payment obligations once the contributions have been paid. The contributions
are recognised as employee benefit expense when they are due. Prepaid contributions are recognised
as an asset to the extent that a cash refund or a reduction in the future payments is available.
A defined benefit plan is a retirement plan that is not a defined contribution plan. Typically
defined benefit plans define an amount of retirement benefit that an employee will receive on
retirement, usually dependent on one or more factors such as age, years of service and compensation.
The liability recognised in the statement of financial position in respect of defined benefit
pension plans is the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period
less the fair value of plan assets, together with adjustments for unrecognised past-service costs. The
defined benefit obligation is calculated annually by independent actuaries using the projected unit
credit method. The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the
estimated future cash outflows using market yield of government bonds that are denominated in the
currency in which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating to the
terms of the related pension liability.
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial
assumptions are charged or credited to equity in other comprehensive income in the period in which
they arise.
Past-service costs are recognised immediately in profit or loss.
2.16 Provisions
Provisions are recognised when: the Group has a present legal or constructive obligation as a
result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation;
and the amount has been reliably estimated.
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2.17 Revenues recognition
Revenue comprises the value of the consideration received or receivable for the sale of goods
and service in the ordinary course of the Group’ s activities. Revenue is shown net of value-added tax,
returns, rebates and discounts, and after eliminating sales within the Group. Revenue from sales of
goods is recognised when significant risks and rewards of ownership of the goods are transferred to
the buyer. Revenue from services is recognised when service is rendered.
Interest income is recognised on a time proportion basis, taking account of the principal
outstanding and the interest rate over the period to maturity, when it is determined that such income
will accrue to the Group. Dividend income is recognised when the right to receive payment is
established.
2.18 Dividends
Dividends paid to the Company’s shareholders are recognised as a liability in the financial
statement in the period in which the interim dividends are approved by the board of directors and the
annual dividends are approved by the Company’s shareholders.
2.19 Segment reporting
Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to
the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker, who is responsible for
allocating resources and assessing performance of the operating segments, has been identified as the
Managing Director (MD) that makes strategic decisions.
3. Financial risk management
3.1 Financial risk factors
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks: market risk (including currency
risk, fair value interest rate risk, cash flow interest rate risk and price risk), credit risk and liquidity
risk. The Group’s overall risk management programme focuses on the unpredictability of financial
markets and seeks to minimise potential adverse effects on the Group’s financial performance.
1)

Foreign exchange risk
The Group operates internationally and is exposed to foreign exchange risk arising from
various currency exposures. Foreign exchange risk arises from future commercial transactions,
recognised assets and liabilities and net investments in foreign operations.
Entities in the Group use forward contracts, transacted with the Group Treasury, to hedge
their exposure to foreign currency risk in connection with measurement currency. The Group
Treasury is responsible for hedging the net position in each currency by using currency
borrowings and external forward currency contracts.
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2.17 Revenues recognition (continued)
2)

Interest rate risk
The Group’s income and operating cash flows are substantially independent of changes in
market interest rates. All interest rate derivative transactions are subject to approval by the
Finance Director before execution. The Group has no significant interest-bearing assets. The
Group sometimes borrows at variable rates and uses interest rate swaps as cash flow hedges of
future interest payments, which has the economic effect of converting borrowings from floating
rates to fixed rates. The interest rate swaps allow the Group to raise long-term borrowings at
floating rates and swap them into fixed rates that are lower than those available if the Group
borrowed at fixed rates directly. Under the interest rate swaps, The Group agrees with the other
parties to exchange, at specified intervals (generally quarterly), the difference between fixed
contract rates and floating rate interest amounts calculated by reference to the agreed notional
principal amounts. Any differential to be paid or received on an interest rate swap agreement is
recognised as a component of interest revenue or expense over the period of the agreement.
Gains and losses on early termination of interest rate swaps or on repayment of the borrowing
are taken to profit or loss.

3)

Credit risk
The Group has no significant concentrations of credit risk. The Group has policies in place
to ensure that sales of products and services are made to customers with an appropriate credit
history. Derivative counterparties and cash transactions are limited to high credit quality
financial institutions. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any one
financial institution.

4)

Liquidity risk
Prudent liquidity risk management implies maintaining sufficient cash and marketable
securities, the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities,
and the ability to close out market positions. Due to the dynamic nature of the underlying
business, the Group Treasury aims at maintaining flexibility in funding by keeping committed
credit lines available.
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3.2 Accounting for derivative financial instruments and hedging activities
The Group is party to derivative financial instruments, which mainly comprise foreign currency
forward contracts and interest rate swap agreements. Such instruments are not recognised in the
financial statements on inception.
Foreign currency forward contracts protect the Group from movements in exchange rates by
establishing the rate at which a foreign currency asset will be realised or a foreign currency liability
settled. Any increase or decrease in the amount required to realise the asset or settle the liability is
offset by a corresponding movement in the value of the forward exchange contract. The gains and
losses on the derivative instruments and the underlying financial asset or liability are therefore offset
for financial reporting purposes and are not recognised in the financial statements. The fee incurred in
establishing each agreement is amortised over the contract period, if any.
Interest rate swap agreements protect the Group from movements in interest rates. Any
differential to be paid or received on an interest rate swap agreement is recognised as a component of
interest revenue or expense over the period of the agreement. Gains and losses on early termination of
interest rate swaps or on repayment of the borrowing are taken to profit or loss.
Disclosures about derivative financial instruments to which the Group is a party are provided in
Note 23.
3.3 Fair value estimation
The analyses financial instruments carried at fair value, by valuation method. The different
levels have been defined as follows:

•
•

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities (Level 1).

•

Inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (that is,

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices) (Level 2).
unobservable inputs) (Level 3).

The following table presents the group’s financial assets and liabilities that are measured at fair
value at 31 December 2015. The disclosures of the land that are measured at fair value are presented
in Note 13.
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3.3 Fair value estimation (continued)
Consolidated
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

-

7,001,631

-

7,001,631

-

(566,064)

-

(566,064)

Assets
Financial assets at fair
value through profit or loss
Foreign exchange contracts
Liabilities
Financial liabilities at fair
value through profit or loss
Foreign exchange contracts

Company
Level 1

Level 2

Level 3

Total

Baht

Baht

Baht

Baht

-

1,277,055

-

1,277,055

Assets
Financial assets at fair
value through profit or loss
Foreign exchange contracts

There were no transfers between levels 1 and 2 during the year.
The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (for example,
over-the-counter derivatives) is determined by using valuation techniques. These valuation techniques
maximise the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on entity
specific estimates. If all significant inputs required to fair value an instrument are observable, the
instrument is included in level 2.
Specific valuation techniques used to value financial instruments include:

•
•

Quoted market prices or dealer quotes for similar instruments;

•

The fair value of forward foreign exchange contracts is determined using forward exchange

•

The fair value of interest rate swaps is calculated as the present value of the estimated future
cash flows based on observable yield curves;
rates at the statement of financial position date, with the resulting value discounted back to
present value;
Other techniques, such as discounted cash flow analysis, are used to determine fair value for
the remaining financial instruments.
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4. Error correction
The Group corrected errors regarding to the Group’s deferred income tax, the Group’s elimination
adjustments, the presentations regarding to the Group’s loans and reclassifications.
The effects to the statement of financial position as at 1 January 2014 are presented as following:
Consolidated

Company

Baht

Baht

Decrease in trade and other receivables

(288,958)

-

Increase in property, plant and equipment

1,807,717

-

Decrease in deferred income tax assets

(10,196,898)

(8,367,245)

Increase in other non-current liabilities

(7,710)

-

8,685,849

8,367,245

Statement of financial position as at 1 January 2014

Decrease in retained earnings

The effects to the statement of financial position as at 31 December 2014 and the statement of
comprehensive income for the year ended 31 December 2014 are presented as following:
Consolidated

Company

Baht

Baht

(38,089,688)

(11,543,918)

39,989,932

13,733,120

(12,209,166)

-

Increase in property, plant and equipment

14,150,804

-

Decrease in deferred income tax assets

(9,899,824)

(8,367,246)

Decrease in other non-current assets

(8,053,517)

(8,053,516)

Decrease in current portion of long-term loans

1,275,000

1,275,000

Decrease in long-term loans

4,589,315

4,589,315

(7,710)

-

8,254,854

8,367,245

Statement of financial position as at 31 December 2014
Decrease in trade and other receivables
Increase in other current assets
Decrease in current assets classified as held-for-sale

Increase in other non-current liabilities
Decrease in retained earnings
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Consolidated

Company

Baht

Baht

(19,750,694)

(10,313,782)

Decrease in cost of sales

19,750,694

10,313,782

Decrease in depreciation

133,921

-

Decrease in income tax

297,074

-

0.001

-

Statement of comprehensive income for the year ended
31 December 2014
Decrease in revenues

Increase in basic earnings per share

The presentation of the statement of financial position as at 1 January 2014 has been presented in
accordance with TAS 1, Presentation of Financial Statements.
5. Critical accounting estimates and judgements
Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other
factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.
The Group makes estimates and assumptions concerning the future. The resulting accounting
estimates will, by definition, seldom equal the related actual results. The estimates and assumptions that
have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities
within the next financial year are outlined below.
5.1 Property, plant and equipment
Management determines the carrying value of property, plant and equipment based on estimates,
assumptions, and judgments in respect of the assets’ residual values and useful lives. These estimates,
assumptions, and judgments reflect both historical experience and expectations regarding future
operations, utilisation, and performance.
5.2 Employee benefits
The present value of the employee benefit obligations depends on a number of factors that are
determined on an actuarial basis using a number of assumptions, including the discount rate. Any
changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of employee benefit
obligations.
The Group determines the appropriate discount rate at the end of each year. This is the interest
rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to
be required to settle the employee benefit obligations. In determining the appropriate discount rate,
the Group considers the market yield of government bonds that are denominated in the currency in
which the benefits will be paid, and that have terms to maturity approximating the terms of the related
employee benefit obligations.
Other key assumptions for employee benefit obligations are based in part on current market
conditions. Additional information is disclosed in Note 17.
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6. Capital risk management
The Group’s objectives when managing capital are to safeguard the Group’s ability to continue as a
going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to
maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.
In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid
to shareholders, return capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.
7. Segment information
The Group’s chief operating decision-maker (CODM) has been identified as the Managing Director
(MD) who reviews the Group’s internal reporting regularly in order to assess performance and allocate
resources.
The assessment criteria used by the Group is segment profit which is derived on a basis consistent
with the measurement of profit for the year in the financial statements.
The factors used to identify the Group’s reportable segments include types of products and services,
and geographical areas. There are three reportable segments i.e. (1) frozen and canned food products (2)
feed stuff (3) other business. These operations are carried on domestics and overseas.
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2014

2015

Overseas
2014

2015

Domestics
2014

Feed stuff
2015

Overseas

Consolidated

168

2015

2014

2015

Overseas
2014

2015

Total
2014

(438)

-

69,352

229,781

(2,616)

(51,153)

15,454

-

(365,610) (490,136)

-

155,721

762,895

171,258

432,446

- 7,937,833 7,759,505

-

182,630 (128,922)

Profit (loss) for the year

(23,429)

(7,412)

Income tax

(169,869) (165,082)

190,827

-

-

- 8,303,443 8,249,641

Finance costs

295,288

15,454

(82,198)

-

(247,087) (251,970)

235,082

12,227

(98,943)

97,652

Administrative expenses

54,968

227,325

-

111,170

(311,618) (292,145)

158,358

1,051,739 1,331,783 4,227,681 5,139,405 1,219,436 1,045,538 1,426,750

(65,886)

227,325

Selling expenses

Other income

external operations

Profit (loss) from

customer

-

(200,781) (407,500)

Inter-segment revenues

-

1,252,520 1,739,283 4,227,681 5,139,405 1,285,322 1,045,976 1,426,750

Total revenues

Revenues from external

2014

Domestics

Other business

Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000 Baht’000

2015

Domestics

Frozen and canned food products

The segment information for the year ended 31 December is as follows:
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105,941

Depreciation and amortisation
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4,953,492
6,452,911

4,964,034

6,312,904

Other assets

1,499,419

Baht’000

Baht’000

1,348,870

2014

2015

canned food products

Property, plant and equipment, net

Income tax

99,244

140,305

46,355

Frozen and

148,447

Interest expense

Unallocation

31,589

Baht’000

Baht’000

Interest income

2014

2015

canned food products

Frozen and

1,517,106

916,225

600,881

Baht’000

2015

2014

874,547

376,429

498,118

Baht’000

2014

52,798

40,242

3,449

Baht’000

Feed stuff

79,944

50,149

30

Baht’000

2015

Feed stuff

694,327

25,580

668,747

Baht’000

4

859,878

167,990

691,888

Baht’000

2014

25,967

19,770

Other business
2015

2014
Baht’000

Consolidated

23,746

1,709

-

Baht’000

2015

Other business

Consolidated

The segment information for the year ended 31 December is as follows: (continued)

7. Segment information (continued)

(2,351,355)

(2,359,668)

8,313

Baht’000

2015

2014

(2,197,679)

(2,218,958)

21,279

Baht’000

2014

34,189

(35,235)

(48,562)

Baht’000

Intersegment

757

(30,436)

(30,436)

Baht’000

2015

Intersegment

6,172,982

3,546,171

2,626,811

Baht’000

2015

Total

(7,412)

210,388

169,869

1,183

Baht’000

2015

Total

5,989,657

3,278,953

2,710,704

Baht’000

2014

(23,429)

212,198

165,082

1,246

Baht’000

2014
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8. Cash and cash equivalents
Consolidated

Cash on hand
Deposits held at call with banks

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

411,168

501,417

140,392

173,596

51,415,887

34,014,951

5,542,255

12,560,979

51,827,055

34,516,368

5,682,647

12,734,575

The effective interest rate on short-term bank deposits was 0.37% (2014: 0.37%).
9. Trade and other receivables, net
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Trade receivables

1,385,300,395 1,113,901,989

161,799,671

294,314,328

Less Allowance for doubtful debt

(331,765,489) (302,359,189)

(337,832)

(337,832)
293,976,496

1,053,534,906

811,542,800

161,461,839

-

17,802,215

30,161,529

7,001,631

50,904

1,277,055

-

111,173,775

54,214,681

9,201,308

10,928,454

1,171,710,312

865,808,385

189,742,417

335,066,479

Amounts due from related parties
(Note 24.3) Forward contracts receivables
Other receivables

Outstanding trade receivables can be analysed as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

580,612,463

633,486,973

124,632,373

216,703,080

321,194,739

93,592,983

23,475,170

40,710,165

3 - 6 months

57,034,043

75,107,127

5,877,740

36,563,251

6 - 12 months

50,511,048

24,814,811

6,256,935

-

375,948,102

286,900,095

1,557,453

337,832

1,385,300,395 1,113,901,989

161,799,671

294,314,328

(331,765,489) (302,359,189)

(337,832)

(337,832)

161,461,839

293,976,496

Within due
Overdue
Up to 3 months

Over 12 months

Less Allowance for doubtful debt

1,053,534,906

170

811,542,800
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9. Trade and other receivables, net (continued)
Outstanding amounts due from related parties can be analysed as follows:
Consolidated

Within due

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

-

-

17,802,215

30,161,529

10. Inventories, net
Consolidated

Raw materials
Work in process
Finished goods
Packing materials

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

611,159,273

608,620,821

137,780,151

147,241,312

93,801,323

107,334,173

36,076,284

43,731,140

1,352,702,955 1,391,242,273

610,872,078

476,060,023

106,914,179

117,395,566

15,179,871

14,619,598

Spare parts and factory supplies

12,738,402

13,015,553

-

-

Goods in transit

81,065,038

138,296,884

19,260,106

28,433,433

2,258,381,170 2,375,905,270

819,168,490

710,085,506

(81,863,617)

(12,481,132)

(58,652,485)

2,231,092,765 2,294,041,653

806,687,358

651,433,021

Less Allowance for diminution in
value of inventories

(27,288,405)

Consolidated
The cost of inventories recognised as expense and included in ‘cost of sales’ amounted to Baht 6,281
million (2014: Baht 6,627 million).
Inventory with a value of Baht 190 million (2014: Baht 348 million) is carried at net realisable value,
this being lower than cost.
Company
The cost of inventories recognised as expense and included in ‘cost of sales’ amounted to Baht 1,808
million (2014: Baht 2,127 million).
Inventory with a value of Baht 96 million (2014: Baht 254 million) is carried at net realisable value,
this being lower than cost.
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11. Investment in subsidiaries, net
Proportion of

Proportion of

ordinary shares

ordinary

directly held

shares held

Place of business
and country of
Subsidiaries
Asian Seafoods
Coldstorage (Suratthani)
Company Limited
Asian Alliance
International Company
Limited
Asian Feed Company
Limited
Asian Food Company
Limited
Asian Seafoods
Coldstorage (Sriracha)
Company Limited

by parent

by the group

incorporation

Nature of business

(%)

(%)

Thailand

Production of
processed frozen
seafood
Production of
packaged seafood,
animal feeds and fishmeal
Production of
feedstuff
Distribution of
domestic frozen seafood
Cease operation

100

-

100

-

100

-

100

-

-

100

Thailand
Thailand
Thailand
Thailand

All subsidiary undertakings are included in the consolidation. The proportion of the voting rights in
the subsidiary undertakings held directly by the parent company do not differ from the proportion of
ordinary shares held.
The movements of investment in subsidiaries during the year ended 31 December 2015 are as follows:
Company
Allowance

Opening balance

for

Net

Cost

impairment

book value

Baht

Baht

Baht

1,775,992,800 (475,992,800) 1,300,000,000

Additions

800,000,000

Closing balance

-

800,000,000

2,575,992,800 (475,992,800) 2,100,000,000

During the year, subsidiaries issued increased ordinary shares. The Company purchased all increased
ordinary shares to maintain their ownership interest.
12. Investment property
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Cost

10,674,725

10,674,725

-

-

Fair value

22,288,234

33,532,000

-

-

The fair value of investment property is within level 2 of the fair value hierarchy which uses
significant observable inputs. They were valued using the appraisal prices from the Department of Lands.
There were no changes to the valuation techniques during the year.
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173
-

Transfers

Depreciation charge

821,657,233

(112,736,325)

Disposals

Closing net book amount (Restated)

60,000

934,333,558

934,333,558

-

934,333,558

-

934,333,558

39,846,752

(4,729,802)

476,706

(9,219,509)

13,932,147

39,387,210

39,387,210

(2,983,306)

42,370,516

(69,844,631)

112,215,147

Baht

Baht

Additions

(Restated)

Opening net book amount

31 December 2014

For the year ended

Net book amount (Restated)

Retrospective adjustments (Note 4)

(As previously reported)

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 1 January 2014

improvements

Land
Land

13. Property, plant and equipment, net

825,615,601

(59,779,953)

7,300,310

(22,381,376)

21,967,228

878,509,392

878,509,392

(3,593,503)

882,102,895

(784,437,653)

1,666,540,548

Baht

improvements

buildings

Buildings and

915,364,897

(123,251,672)

28,377,056

(14,596,513)

41,978,329

982,857,697

982,857,697

8,182,295

974,675,402

(1,562,770,888)

2,537,446,290

Baht

equipment

Machinery and

Consolidated

20,895,693

(7,089,549)

70,000

(162,415)

10,935,350

17,142,307

17,142,307

-

17,142,307

(67,585,454)

84,727,761

Baht

equipment

office

fixture and

Furniture,

33,812,725

(16,668,205)

-

(870,289)

1,887,090

49,464,129

49,464,129

202,231

49,261,898

(104,609,958)

153,871,856

Baht

Vehicles

53,510,790

-

(36,224,072)

-

37,571,100

52,163,762

52,163,762

-

52,163,762

-

52,163,762

Baht

construction

installation and

Assets under

2,710,703,691

(211,519,181)

-

(159,966,427)

128,331,244

2,953,858,055

2,953,858,055

1,807,717

2,952,050,338

(2,589,248,584)

5,541,298,922

Baht

Total
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Transfers

Depreciation charge

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 31 December 2015

821,657,233

-

821,657,233

821,657,233

-

Disposals

Closing net book amount

-

821,657,233

821,657,233

-

821,657,233

-

821,657,233

39,728,625

(54,636,309)

94,364,934

39,728,625

(3,489,489)

884,729

-

2,486,633

39,846,752

39,846,752

(2,983,306)

42,830,058

(51,050,232)

93,880,290

Baht

Baht

Additions

Opening net book amount (Restated)

31 December 2015

For the year ended

Net book amount (Restated)

(Note 4)

Retrospective adjustments

(As previously reported)

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 31 December 2014

improvements

Land
Land

13. Property, plant and equipment, net (continued)

776,724,037

(783,852,288)

1,560,576,325

776,724,037

(59,556,583)

6,795,232

-

3,869,787

825,615,601

825,615,601

(3,593,503)

829,209,104

(725,436,903)

1,554,646,007

Baht

improvements

buildings

Buildings and

884,381,283

(1,219,262,932)

2,103,644,215

884,381,283

(124,151,423)

53,999,003

(525,627)

39,694,433

915,364,897

915,364,897

20,153,169

895,211,728

(1,126,655,286)

2,021,867,014

Baht

equipment

Machinery and

Consolidated

17,972,217

(80,801,649)

98,773,866

17,972,217

(8,263,184)

1,710,566

-

3,629,142

20,895,693

20,895,693

188,781

20,706,912

(72,538,464)

93,245,376

Baht

equipment

office

fixture and

Furniture,

28,413,311

(125,573,578)

153,986,889

28,413,311

(14,098,549)

-

(193,885)

8,893,020

33,812,725

33,812,725

385,663

33,427,062

(115,875,670)

149,302,732

Baht

Vehicles

57,933,853

-

57,933,853

57,933,853

-

(63,389,530)

-

67,812,593

53,510,790

53,510,790

-

53,510,790

-

53,510,790

Baht

construction

installation and

Assets under

2,626,810,559

(2,264,126,756)

4,890,937,315

2,626,810,559

(209,559,228)

-

(719,512)

126,385,608

2,710,703,691

2,710,703,691

14,150,804

2,696,552,887

(2,091,556,555)

4,788,109,442

Baht

Total

ASIAN SEAFOODS COLDSTORAGE PUBLIC COMPANY LIMITED

821,657,233

-

821,657,233
39,728,625

(54,636,309)

94,364,934

Baht

Baht

776,724,037

(783,852,288)

1,560,576,325

Baht

improvements

buildings

Buildings and

884,381,283

(1,219,262,932)

2,103,644,215

Baht

equipment

Machinery and

Consolidated

17,972,217

(80,801,649)

98,773,866

Baht

equipment

office

fixture and

Furniture,

28,413,311

(125,573,578)

153,986,889

Baht

Vehicles

57,933,853

-

57,933,853

Baht

construction

installation and

Assets under

2,626,810,559

(2,264,126,756)

4,890,937,315

Baht

Total
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Property, plant and equipment of Baht 709 million (2014: Baht 741 million) has been pledged as securities for loans (Note 15).

Additions include Baht 0.3 million (2014: Baht 5 million) assets leased under finance leases where the Group is the lessee.

‘selling and administrative expense’.

Depreciation expense of Baht 187 million (2014: Baht 183 million) has been charged in ‘cost of goods sold’, Baht 22 million (2014: Baht 29 million) in

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 31 December 2015

improvements

Land
Land

13. Property, plant and equipment, net (continued)
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176
-

Transfers

Depreciation charge

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 31 December 2014

666,736,024

-

666,736,024

666,736,024

-

Disposals

Closing net book amount

-

666,736,024

666,736,024

-

666,736,024

14,590,270

(29,824,133)

44,414,403

14,590,270

(1,340,089)

476,706

-

-

15,453,653

15,453,653

(28,484,044)

43,937,697

Baht

Baht

Additions

Opening net book amount

31 December 2014

For the year ended

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 1 January 2014

improvements

Land
Land

13. Property, plant and equipment, net (continued)

369,181,502

(351,841,928)

721,023,430

369,181,502

(27,454,125)

1,040,430

-

-

395,595,197

395,595,197

(324,387,803)

719,983,000

Baht

improvements

buildings

Buildings and

172,693,725

(378,555,178)

551,248,903

172,693,725

(39,365,290)

4,975,403

(236)

3,008,202

204,075,646

204,075,646

(339,219,052)

543,294,698

Baht

equipment

Machinery and

Company

7,345,296

(22,819,918)

30,165,214

7,345,296

(3,095,733)

70,000

-

2,527,319

7,843,710

7,843,710

(19,724,185)

27,567,895

Baht

equipment

office

fixture and

Furniture,

5,941,187

(46,361,077)

52,302,264

5,941,187

(3,331,109)

-

(1)

701,100

8,571,197

8,571,197

(43,837,121)

52,408,318

Baht

Vehicles

4,438,840

-

4,438,840

4,438,840

-

(6,562,539)

-

2,142,016

8,859,363

8,859,363

-

8,859,363

Baht

construction

installation and

Assets under

1,240,926,844

(829,402,234)

2,070,329,078

1,240,926,844

(74,586,346)

-

(237)

8,378,637

1,307,134,790

1,307,134,790

(755,652,205)

2,062,786,995

Baht

Total
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-

Transfers

Depreciation charge
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666,736,024

-

666,736,024
13,314,755

(31,099,648)

44,414,403

13,314,755

(1,275,515)

-

-

-

14,590,270

342,410,820

(379,168,465)

721,579,285

342,410,820

(27,326,537)

469,880

-

85,975

369,181,502

Baht

improvements

buildings

Buildings and

158,641,979

(413,993,128)

572,635,107

158,641,979

(35,974,849)

4,513,203

(398,101)

17,808,001

172,693,725

Baht

equipment

Machinery and

Company

5,096,885

(25,801,188)

30,898,073

5,096,885

(2,981,270)

-

-

732,859

7,345,296

Baht

equipment

office

fixture and

Furniture,

9,354,312

(45,515,685)

54,869,997

9,354,312

(2,989,577)

-

(173,750)

6,576,452

5,941,187

Baht

Vehicles

4,815,399

-

4,815,399

4,815,399

-

(4,983,083)

-

5,359,642

4,438,840

Baht

construction

installation and

Assets under

1,200,370,174

(895,578,114)

2,095,948,288

1,200,370,174

(70,547,748)

-

(571,851)

30,562,929

1,240,926,844

Baht

Total

Land of Baht 375 million (2014: Baht 375 million) has been pledged as securities for loans (Note 15).

Additions include Baht 0.3 million (2014: Baht 2 million) assets leased under finance leases where the Company is the lessee.

selling and administrative expense’.

Depreciation expense of Baht 64 million (2014: Baht 67 million) has been charged in ‘cost of goods sold’, Baht 7 million (2014: Baht 7 million) in

Net book amount

Less Accumulated depreciation

Cost or valuation

At 31 December 2015

666,736,024

-

Disposals

Closing net book amount

-

666,736,024

Baht

Baht

Additions

Opening net book amount

31 December 2015

For the year ended

improvements

Land
Land

13. Property, plant and equipment, net (continued)
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13. Property, plant and equipment, net (continued)
Leased assets included above, where the Group and the Company is a lessee under a finance lease,
comprise office equipment and vehicles as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Cost - capitalised finance leases

12,144,884

59,283,063

4,017,782

8,021,466

Less Accumulated depreciation

(4,794,941)

(28,574,685)

(1,203,754)

(3,495,976)

7,349,943

30,708,378

2,814,028

4,525,490

Net book amount

If the land and buildings were stated on the historical cost basis, the amounts would be as follows:
Consolidated

Cost

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

420,013,131

420,013,131

331,843,521

331,843,521

An independent valuation of the group’s land was performed by valuers to determine the fair value of
the land. The revaluation surplus net of applicable deferred income taxes was credited to other
comprehensive income.
The fair value of land is within level 2 of the fair value hierarchy which uses significant observable
inputs. They were valued using the sales comparison approach Sales prices of comparable land in close
proximity are adjusted for differences in key attributes such as property size.
There were no changes to the valuation techniques during the year.
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14. Deferred income tax
The analysis of deferred income tax assets and liabilities is as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

1,855,235

2,076,358

1,280,727

1,332,958

65,103,187

41,374,779

100,276,990

99,796,816

66,958,422

43,451,137

101,557,717

101,129,774

(5,887,514)

(5,461,154)

(604,352)

(1,769,087)

(121,413,462)

(90,920,074)

(82,684,945)

(79,872,905)

(127,300,976)

(96,381,228)

(83,289,297)

(81,641,992)

(60,342,554)

(52,930,091)

18,268,420

19,487,782

Deferred income tax assets
To be recovered within 12 months
To be recovered after more than
12 months
Deferred income tax liabilities
To be recovered within 12 months
To be recovered after more than
12 months
Deferred income tax, net

The movement in the deferred income tax account during the year is as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

(43,030,267)

(44,079,405)

27,855,028

33,977,762

(9,899,824)

(10,196,898)

(8,367,246)

(8,367,245)

(52,930,091)

(54,276,303)

19,487,782

25,610,517

(7,412,463)

(17,405,394)

(1,219,362)

(1,189,441)

-

18,751,606

-

(4,933,294)

(60,342,554)

(52,930,091)

18,268,420

19,487,782

At 1 January
(As previously reported)
Retrospective adjustments (Note 4)
At 1 January (Restated)
Recognised to profit or loss
(Note 20)
Recognised to comprehensive
income (Note 20)
At 31 December

179

Baht

Baht

180

Deferred income tax, net

Others

Depreciation

Land revaluation surplus

(17,405,393)

(2,712,379)

(118,001,567)
(54,276,303)

(2,712,379)

-

-

(20,660,951)

-

(97,340,616)

(14,693,014)

63,725,264

Deferred income tax liabilities

(855,090)

2,242,596

Others

1,243,304

(2,948)

(338,956)

10,706,092

2,948

338,956

(14,739,324)

loss

2014 (Restated)

50,434,672

the profit or

1 January

Employee benefit obligations

Finance lease liabilities

Allowance for diminution in value of inventories

Allowance for doubtful debt

Deferred income tax assets

Recognised to

At

18,751,605

24,332,718

7,635

-

24,325,083

(5,581,113)

(35,200)

(5,545,913)

-

-

-

Baht

Recognised to

Recognised to

(52,930,091)

(96,381,228)

(23,365,695)

-

(73,015,533)

43,451,137

1,352,306

6,403,483

-

-

35,695,348

Baht

(7,412,463)

(30,919,748)

23,365,695

(46,972,156)

(7,313,287)

23,507,285

(1,352,306)

3,244,252

-

-

21,615,339

Baht

income

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baht

income

31 December the statement of comprehensive

At

Consolidated

income 2014 (Restated)

comprehensive

Recognised to

The movement in deferred income tax assets and liabilities during the year is as follows:

14. Deferred income tax (continued)

(60,342,554)

(127,300,976)

-

(46,972,156)

(80,328,820)

66,958,422

-

9,647,735

-

-

57,310,687

Baht

2015

31 December

At
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Deferred income tax, net

Others

Finance lease liabilities

Depreciation

Land revaluation surplus

Deferred income tax liabilities

Others

Employee benefit obligations

subsidiaries

Allowance for impairment of investment in

Allowance for diminution in value of inventories

Deferred income tax assets

loss
Baht

2014 (Restated)
Baht

(1,189,441)

(1,521,502)

(80,120,490)
25,610,517

(1,468,502)

(53,000)

-

(13,101,525)

(40,465)

-

-

332,061

105,731,007
(66,978,500)

(555,290)

1,026,347

199,960

685,183

9,708,268

94,998,600

(338,956)

the profit or

1 January

338,956

Recognised to

At

(4,933,294)

-

-

-

-

-

(4,933,294)

(4,933,294)

-

-

Baht

Recognised to

Recognised to

19,487,782

(81,641,992)

(14,570,027)

(93,465)

-

(66,978,500)

101,129,774

129,893

5,801,321

95,198,560

-

Baht

(1,219,362)

(1,647,305)

14,570,027

93,465

(16,310,797)

-

427,943

(129,893)

557,836

-

-

Baht

income

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Baht

income

31 December the statement of comprehensive

At

income 2014 (Restated)

comprehensive

Recognised to

Company

The movement in deferred income tax assets and liabilities during the year is as follows: (continued)

14. Deferred income tax (continued)

18,268,420

(83,289,297)

-

-

(16,310,797)

(66,978,500)

101,557,717

-

6,359,157

95,198,560

-

Baht

2015

31 December

At
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14. Deferred income tax (continued)
Deferred income tax assets are recognised for tax loss and carry forwards only to the extent that
realisation of the related tax benefit through the future taxable profits is probable. The group did not
recognise deferred income tax assets in respect of losses that can be carried forward against future taxable
income as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

1,192

729

126

81

238

146

25

16

2017 - 2027

2017 - 2026

2017 - 2019

2017 - 2018

Unused tax loss carry forwards
(Million Baht)
Unrecognised deferred income tax
(Million Baht)
Expired year

15. Bank overdrafts and loans
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Bank overdrafts

19,014,946

11,516,806

962,602

1,602,140

Promissory notes

715,750,801

820,000,000

327,379,384

220,000,000

Trust receipts

779,157,297 1,003,889,536

105,101,918

312,519,928

Packing credits

448,300,000

804,830,974

93,400,000

250,000,000

1,962,223,044 2,640,237,316

526,843,904

784,122,068

Current

Current portion of long-term loans
Current portion of finance lease liabilities

158,465,546

128,725,000

158,465,546

128,725,000

3,125,175

9,015,198

1,919,813

2,532,543

-

-

45,500,000

233,800,989

Short-term loans from related parties
(Note 24.6)

2,123,813,765 2,777,977,514

732,729,263 1,149,180,600

Non-current
Long-term loans

558,267,951

715,410,685

558,267,951

715,410,685

Long-term debentures

747,582,410

-

747,582,410

-

1,667,753

4,588,745

1,369,221

2,983,852

719,999,430 1,307,219,582

718,394,537

Finance lease liabilities

1,307,518,114
Total bank overdrafts and loans

3,431,331,879 3,497,976,944 2,039,948,845 1,867,575,137
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15. Bank overdrafts and loans (continued)
Consolidated
Long-term loans are secured by property, plant and equipment (Note 13).
Company
Long-term loans are secured by company’s land (Note 13) and subsidiaries’ property, plant and
equipment.
Credit facilities of subsidiaries’ bank overdrafts and short-term loans amounting to Baht 663 million
(2014: Baht 663 million) are guaranteed by the Company.
The interest rate exposure on the borrowings of the Group and the Company is as follows:
Consolidated

Fixed rates
Floating rates

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

2,714,598,382 2,653,841,259 1,323,215,348 1,023,439,452
716,733,497

844,135,685

716,733,497

844,135,685

3,431,331,879 3,497,976,944 2,039,948,845 1,867,575,137
The effective interest rates at the statement of financial position date were as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

Bank overdrafts

7.00 - 7.25

7.25 - 8.00

7.00 - 7.25

7.25 - 8.00

Promissory notes

3.00 - 5.00

3.85 - 6.25

3.56 - 5.00

5.35 - 6.20

Trust receipts 2.50 - 3.58

2.50 - 3.55

2.50 - 3.03

2.50 - 3.37

Packing credits

4.00

4.00 - 5.00

4.00

4.00 - 5.00

Long-term loans

4.81

4.72

4.81

4.72

Long-term debentures

5.62

-

5.62

-

Finance lease liabilities

5.21

7.45

5.21

7.45
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15. Bank overdrafts and loans (continued)
The carrying amounts and fair values of certain long-term borrowings are as follows:
Consolidated
Carrying amounts

Fair values

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Long-term loans

716,733,497

844,135,685

716,404,497

844,377,806

Long-term debentures

747,582,410

-

747,589,320

-

844,135,685 1,463,993,817

844,377,806

1,464,315,907

Company
Carrying amounts

Fair values

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Long-term loans

716,733,497

844,135,685

716,404,497

844,377,806

Long-term debentures

747,582,410

-

747,589,320

-

844,135,685 1,463,993,817

844,377,806

1,464,315,907

The fair value of current borrowings equal their carrying amount, as the impact of discounting is not
significant.
The fair values are based on discounted cash flows using a discount rate based upon the borrowing
rate of 4.32 - 4.24% (2014: 4.78%) and are within level 2 of the fair value hierarchy.
Maturity of long-term borrowings (excluding finance lease liabilities) is as follows:
Consolidated

Between 1 and 2 years
Between 2 years and 5 years

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

158,465,546

128,725,000

158,465,546

128,725,000

1,305,850,361

715,410,685 1,305,850,361

715,410,685

1,464,315,907

844,135,685 1,464,315,907

844,135,685
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15. Bank overdrafts and loans (continued)
The minimum lease payments as agreements of finance lease liabilities are as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Not later than 1 year

3,280,940

9,429,934

2,053,502

2,771,601

Between 1 year and 5 years

1,756,057

4,799,755

1,409,346

3,133,933

5,036,997

14,229,689

3,462,848

5,905,534

(244,069)

(625,746)

(173,814)

(389,139)

4,792,928

13,603,943

3,289,034

5,516,395

Less Future finance charges on
finance leases
Present value of finance lease liabilities

The present value of finance lease liabilities is as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

Not later than 1 year

3,125,175

9,015,198

1,919,813

2,532,543

Between 1 year and 5 years

1,667,753

4,588,745

1,369,221

2,983,852

4,792,928

13,603,943

3,289,034

5,516,395

16. Trade and other payables
Consolidated

Trade payables

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

349,494,819

400,447,495

73,624,159

95,103,900

-

-

7,227,230

4,642,521

566,064

1,140,104

-

311,631

213,272,952

114,989,727

65,075,840

33,129,584

563,333,835

516,577,326

145,927,229

133,187,636

Amounts due to related parties
(Note 24.5)
Forward contracts payables
Other payables
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17. Employee benefit obligations
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

55,989,680

48,918,401

31,795,790

29,006,606

9,005,809

11,538,576

3,811,114

5,131,737

-

(46,133,462)

-

(24,666,469)

Statement of financial position
Retirement benefits
Profit or loss
Retirement benefits
Other comprehensive income
Remeasurements

The movements of retirement benefit obligations are as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

48,918,401

83,789,335

29,006,606

48,541,338

8,439,756

8,175,285

2,618,633

3,205,321

566,053

3,363,291

1,192,481

1,926,416

(1,934,530)

(276,048)

(1,021,930)

-

Remeasurements

-

(46,133,462)

-

(24,666,469)

At 31 December

55,989,680

48,918,401

31,795,790

29,006,606

At 1 January
Current service cost
Interest cost
Benefits paid during the year

The principal actuarial assumptions used were as follows:
Consolidated
2015

2014

2015

2014

Percentage

Percentage

Percentage

Percentage

4.17

4.17

4.17

4.17

3.00 - 5.00

3.00 - 5.00

3.00 - 5.00

3.00 - 5.00

0.00 - 60.00

0.00 - 60.00

0.00 - 60.00

0.00 - 60.00

Discount rate
Future salary increases
Resignation rate

Company
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17. Employee benefit obligations (continued)
The sensitivity analysis for each significant assumption disclosed as follows:
Consolidated
Impact on
employee benefit obligations
Change in

Increase in

Decrease in

assumption

assumption

assumption

Discount rate

1%

Decrease by 11%

Increase by 13%

Future salary increases

1%

Increase by 13%

Decrease by 11%

Resignation rate

1%

Decrease by 11%

Increase by 10%

Company
Impact on
employee benefit obligations
Change in

Increase in

Decrease in

assumption

assumption

assumption

Discount rate

1%

Decrease by 10%

Increase by 12%

Future salary increases

1%

Increase by 12%

Decrease by 10%

Resignation rate

1%

Decrease by 10%

Increase by 9%

The above sensitivity analyses are based on a change in an assumption while holding all other
assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be
correlated. When calculating the sensitivity of the employee benefit obligations to significant actuarial
assumptions the same method has been applied as when calculating the employee benefit obligations
recognised within the statement of financial position.
The methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change
compared to the previous year.
18. Legal reserve
Under the Public Limited Company Act., B.E. 2535, the Company is required to set aside as a legal
reserve at least 5% of its net profit after accumulated deficit brought forward (if any) until the reserve is not
less than 10% of the registered capital. The legal reserve is non-distributable.
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19. Expense by nature
Consolidated

Changes in inventories

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

5,837,339,243 6,297,681,423 1,311,143,347 1,657,388,692

Staff costs

891,502,684

731,332,187

266,382,212

220,467,734

Depreciation and amortisation

210,387,521

212,198,397

71,119,074

75,085,696

Transportation costs

180,900,121

153,510,757

62,084,126

45,851,787

Finance costs

169,868,861

165,081,820

103,500,648

100,910,764

20. Income tax
Consolidated
2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

-

6,023,253

-

-

7,412,463

17,405,394

1,219,362

1,189,440

7,412,463

23,428,647

1,219,362

1,189,440

Current income tax
Deferred income tax (Note 14)

Company

The income tax on the Group and Company’s profit (loss) before tax differs from the theoretical
amount that would arise using the basic tax rate as follows:
Consolidated

Profit (Loss) before income tax

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

190,042,144 (105,492,978)

358,635,680

(18,930,541)

Tax calculated at a tax rate of 20%
(2014: 20%)

38,008,429

(21,098,596)

71,727,136

(3,786,108)

(87,112,974)

(49,822,076)

(77,561,244)

(2,886,414)

20,188,911

34,115,662

241,903

759,288

(2,147,755)

(2,334,515)

(485,983)

(98,926)

income tax asset was recognised

42,225,503

62,568,172

7,195,974

7,201,600

Adjustment in respect of prior year

(3,749,651)

-

101,576

-

7,412,463

23,428,647

1,219,362

1,189,440

Tax effects of:
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purposes
Additional expenses deductible
for tax purposes
Tax losses for which no deferred

Tax charge

188

Actuarial gain (loss) on employee benefit obligations

189
-

-

Baht

Baht
-

Tax

Before tax

-

-

2015

-

-

-

-

-

Land

Actuarial gain (loss) on employee benefit obligations

-

Baht

Baht

Available-for-sale investments

Fair value gain (loss)

Tax

2015
Before tax

The tax relating to component of other comprehensive income is as follows:

20. Income tax (continued)

30,162,814

46,133,462

(16,146,646)

-

-

Baht

After tax

175,998

Baht

Before tax

24,666,469

24,666,469

Baht

Before tax

Company

-

-

-

-

Baht

After tax

Consolidated
Tax

Tax

(4,933,294)

(4,933,294)

Baht

2014

18,751,606

(5,545,913)

24,332,719

(35,200)

Baht

2014

19,733,175

19,733,175

Baht

After tax

48,914,420

40,587,549

8,186,073

140,798

Baht

After tax
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21. Earnings (loss) per share
Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing the net profit (loss) attributable to
shareholders of the company by the weighted average number of issued ordinary shares during the year.
Consolidated
2015
Earnings (Loss) (Baht)

Company
2014

2015

2014

182,629,681 (128,921,625)

357,416,318

(20,119,981)

361,820,468

361,820,468

361,820,468

361,820,468

0.58

(0.36)

0.99

(0.06)

Weighted average number of
ordinary shares outstanding (Shares)
Basic earnings (loss) per share
(Baht per share)
22. Cash flows from operating activities
Reconciliation of net profit to cash flows from operating activities :
Consolidated
2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

190,042,145 (105,492,978)

358,635,680

(18,930,541)

Notes
Profit (loss) before income tax

Company

Adjustments for:
Allowance for doubtful debt

29,406,300

8,349,596

-

-

10

(54,575,211)

45,191,690

(46,171,353)

33,229,238

19

210,387,521

212,198,397

71,119,076

75,085,696

-

20,852,886

-

999,800

(2,105,040)

22,003,934

(1,005,066)

(410,286)

418,242

-

-

9,096,813

7,925,694

3,114,728

(334,647)

(7,524,766)

(16,805,912)

(1,588,686)

(2,776,448)

7,071,279

11,308,159

2,789,184

5,131,737

(1,183,359)

(288,255)

(23,993,988)

(27,250,670)

- (349,997,550)

-

(Reversal of) Allowance for
diminution in value of
inventories
Depreciation and amortisation
Impairment loss
(Gain) loss on disposals of
property, plant and equipment
Write-off property, plant and
equipment

-

Net unrealised (gain) loss on
exchange rates
Net unrealised (gain) on
forward contracts
Employee benefit obligations
Interest income
Dividend income
Finance costs

19

169,868,861

190

165,081,820

103,500,648

100,910,764
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22. Cash flows from operating activities (continued)
Reconciliation of net profit to cash flows from operating activities : (continued)
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

(323,880,419)

296,896,155

145,761,342

(14,397,924)

117,524,099 (118,972,399) (109,082,985)

102,977,775

Notes
Changes in working capital :
Trade and other receivables
Inventories
Other current assets

3,945,270

-

(2,935,949)

-

Other non-current assets

(228,741)

(7,302,132)

(6,550)

28,191

Trade and other payables

20,709,265

26,593,118

3,483,165

3,888,198

781,686

-

243,868

-

Other non-current liabilities

15,290

304,062

15,290

304,062

Cash generated from operation

369,350,996

568,262,077

153,880,854

258,454,945

Other current liabilities\

23. Financial instruments
Consolidated

Company

Assets

Liabilities

Assets

Liabilities

Baht

Baht

Baht

Baht

7,001,631

(566,064)

1,277,055

-

-

(4,272,178)

-

(4,272,178)

7,001,631

(4,838,242)

1,277,055

(4,272,178)

81,779

(1,170,978)

30,874

(342,505)

81,779

(1,170,978)

30,874

(342,505)

At 31 December 2015
Foreign exchange contracts
Interest rate contracts
At 31 December 2014
Foreign exchange contracts
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24. Related party transactions
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or
are controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies,
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals owning,
directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives them significant influence
over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the company and close
members of the family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute
related parties.
In considering each possible related-party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
Transfer pricing policies are as follows:
Revenue from sales

Cost plus margin

Revenue from coldstorage service

Contract price

Rental income

Contract price

Management fee income

Contract price

Interest income

Average loan interest rate of commercial banks

Other income

Cost plus margin and mutual agree rate

Cost of raw materials

Cost plus margin

Finance costs

Average loan interest rate of commercial banks

Other expense

Cost plus margin and mutual agree rate

The following significant transactions were carried out with related parties :
24.1 Revenues from subsidiaries
Company
2015

2014

Baht

Baht

Revenue from sales

17,908,329

20,368,534

Revenue from coldstorage service

98,943,206

82,198,199

Rental income

15,600,000

15,600,000

Management fee income

25,200,000

31,690,000

Interest income

23,691,946

27,040,589

349,997,550

-

5,316,683

11,009,547

536,657,714

187,906,869

Dividend income
Other income
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24.2 Expenses to subsidiaries
Company
2015

2014

Baht

Baht

171,100,151

209,483,608

Finance costs

6,743,684

36,806,733

Other expense

4,930,770

2,547,340

182,774,605

248,837,681

Cost of raw materials

24.3 Amounts due from subsidiaries
Company
2015

2014

Baht

Baht

13,857,570

18,784,606

Interest receivables

1,299,425

2,109,481

Other receivables

2,645,220

9,267,442

17,802,215

30,161,529

Trade receivables

24.4 Loans to subsidiaries
Company
2015

2014

Baht

Baht

Short-term loans

257,000,000

480,800,000

Less Allowance for doubtful debt

(41,836,226)

(41,836,226)

215,163,774

438,963,774

Short-term loans to subsidiaries can be called at any time and are unsecured. The loans bear interest at
4.82% to 5.14% per annum (2014: 5.28% per annum).
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24. Related party transactions (continued)
The following significant transactions were carried out with related parties : (continued)
24.5 Amounts due to subsidiaries
Company

Trade payables
Interest payables
Other payables

2015

2014

Baht

Baht

5,976,261

2,650,062

164,681

1,310,894

1,086,288

681,565

7,227,230

4,642,521

24.6 Loans from subsidiaries
Company

Short-term loans

2015

2014

Baht

Baht

45,500,000

233,800,989

Short-term loans from subsidiaries can be called at any time and are unsecured. The loans bear
interest at 4.82% to 5.14% per annum (2014: 5.28% per annum).
24.7 Key management compensation
Key management includes directors (executive and non-executive), members of the Executive
Committee, the Company Secretary and the Head of Internal Audit. The compensation paid or
payable to key management for employee services is shown below :
Consolidated

Short-term benefits
Post-employment benefits

Company

2015

2014

2015

2014

Baht

Baht

Baht

Baht

17,586,000

9,900,000

9,070,000

6,180,000

686,187

628,812

331,258

298,545

18,272,187

10,528,812

9,401,258

6,478,545
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25. Promotional privileges
The Group has received promotional privileges from the Office of Board of Investment as follows:
No.

Date

1651(3)/2549

26 January 2005

Activities
Ready-to-eat frozen seafood products and production of frozen
seafood

1658(2)/2554

14 December 2010

Production of feedstuff and feedstuff mix

1982(3)/2554

1 February 2011

Coldstorage service

2938(5)/2555

14 January 2013

Manufacturing preservation food additives with high processing
technology

Under these privileges, the Group has received exemption from certain taxes and duties as detailed in
the certificate including exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date of
commencement of earning revenue. As a promoted industry, the Group is required to comply with the terms
and conditions as specified in the promotion certificates.
26. Commitments and contingent liabilities
26.1 Operating lease commitments
The future aggregate minimum lease payments under non-cancellable operating leases are as
follows:
Consolidated
2015
Million Baht
Not later than 1 year

Company
2014

2015

2014

Million Baht Million Baht

Million Baht

11.5

19.3

0.2

0.5

2.1

9.5

-

0.1

13.6

28.8

0.2

0.6

Later than 1 year but not later
than 5 years

26.2 Guarantees
Guarantees in the normal course of business are as follows:
Consolidated

Company

2015

2014

2015

2014

- Baht (Million Baht)

39.6

44.3

23.1

24.4

- USD (Million USD)

1.9

1.1

1.2

1.1

- EUR (Million EUR)

0.1

-

-

-

20.0

20.0

20.0

20.0

Letters of guarantee issued
by banks

Pledged cheque (Million Baht)
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26. Commitments and contingent liabilities (continued)
26.3 Lawsuits
a) Company sued
The Company filed a suit against that executive at the Central Labour Court (Samudhsakorn
Court) on 12 May 2010, for breach and violation of employment contract and the Company rules
and regulations of a commission from the customer. The court ordered on 12 July 2012, that
former executive to pay Baht 20 Million with 7.5% interest from the filing date. Currently the
case is consideration by the Supreme Court. Apart from that the Company has joined the
Samudhsakorn attorney general to file a criminal case with that former executive. The case was
final on 29 May 2015 that the court judged 2 years imprisonment to that former executive.
b) A subsidiary was sued
In March 2011, Asian Alliance International Co., Ltd., a subsidiary of the Company,
received an arbitration from the Arbitrator of Germany that the subsidiary has to pay the debts on
a breach of contract amounting to USD 1.21 million with interest 2% per annum and a court fee
amounting to EUR 0.03 million.
In December 2012, Central Intellectual Property and International Trade Court ordered to
insist the arbitration and in May 2013, the subsidiary filed an appeal to the Supreme court. The
case was final on 26 January 2016 that the court judged the subsidiary has to pay according to the
arbitration.
The subsidiary has recorded liabilities from this case in the financial statements for the year
ended 31 December 2015.
27. Events after the reporting period
At the Company’s board of directors’ meeting on 29 February 2016, the board of directors approved a
dividend in respect of operating results for the year ended 31 December 2015 at Baht 0.25 per share
amounting to a total of Baht 90 million.
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