สารบัญ
หน้า
สารจากคณะกรรมการบริษัท
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ รกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
3. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
4. รายงานเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
5. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
6. โครงสร้างการจัดการ
7. นโยบายการกากับดูแลกิจการ
8. วิสัยทัศน์ พันธกิจ
9. จริ ยธรรมธุ รกิจ
10. รายงานการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
11. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12. ปัจจัยความเสี่ ยง
13. รายการระหว่างกัน
14. ข้อพิพาททางกฏหมาย
15. รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
16. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
ส่ วนที่ 4 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
17. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
18. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
19. รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ 5 รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
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To Our Shareholders

และเป็ นพัฒนาการอัน น่ าตื่นตาตื่นใจ ทัง้ สาหรับประเทศไทย
และ ASIAN
ในปี พ.ศ. 2560 ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงของเราเดิบ โต
ขึน้ อย่างมีนัยยะสาคัญ สถานะในฐานะผูร้ ่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ม ีคุ ณ ภาพส าหรับ เจ้า ของแบรนด์อ าหารสัต ว์เ ลี้ย งแบบพ
รีเ มี่ย มของเราก็แ ข็งแกร่ง ขึ้น ด้ว ย ด้ว ยการเติบ โตที่ม ากว่า
60% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เรายังมองเห็นโอกาสอันดี ทีจ่ ะ
เติบโตในธุรกิจนี้ยงิ่ ๆ ขึน้ ไปอีก

สารจากประธานคณะกรรมการบริ ษทั
ปี พ.ศ. 2560 เป็ นอีกปี หนึ่งของ ASIAN ทีโ่ ดดเด่น กับ
ผลประกอบการครึง่ ปี แรกที่แข็งแกร่งเป็ นอย่างมากจากธุรกิจใน
กลุ่ม หมึกแช่ เ ยือ กแข็ง ปริม าณการขายที่เ พิ่ม สูงขึ้น ในกลุ่ ม
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารกุ้ง ที่มสี ่วนแบ่งการตลาด
มากขึน้ ในปี ทผ่ี า่ นมา เราจดจ่อกับการเร่งส่งสินค้าให้ทนั เร่ง
แก้ไขข้อจากัดในเรื่องกาลังการผลิตในบางจุด และจัดสรรกาลัง
แรงงานให้เพียงพอ ในช่วงครึง่ ปี หลัง เราแก้ไขปั ญหาข้อจากัด
ดังกล่าว และรับมือกับคาสั ่งซือ้ ได้ในแบบทีเ่ ร่งรีบน้อยลง โดย
ทั ่วๆ ไป ธุรกิจของเอเชี่ยนมีพฒ
ั นาการที่ดใี นทุกกลุ่ม และมี
ความก้าวหน้ าอย่างสาคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในแผน
กลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้ าสาคัญของบริษทั ในปี 2563
ASIAN ผลิตและขายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและอาหาร
สัตว์ท่มี คี ุณภาพ ธุรกิจในสองภาคส่วนนี้ เป็ นส่วนที่คาดว่าจะ
ยังคงมีการเติบโตทั ่วโลกต่อไปอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง จากการ
ที่จานวนประชากรและประชากรสัตว์เลี้ยงทั ่วโลกยังคงเพิม่ ขึ้น
โดยที่มคี วามมั ่งคั ่งมากขึน้ ด้วย เป็ นเหตุให้มเี งินจับจ่ายใช้สอย
มากขึน้ ตามมา ASIAN มุง่ มั ่นทีจ่ ะเป็ นส่วนหนึ่งในตลาดที่กาลัง
เติบโตนี้ เรามีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี และประเทศ
ไทย ยังมีการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อการผลิตที่ดเี ยี่ยม
เพียงพอทีจ่ ะรองรับอุปสงค์ทงั ้ ในปั จจุบนั และที่จะเพิม่ มากขึ้นใน
อนาคต และด้วยการที่เป็ นประเทศทีม่ กี ารพัฒนาอุตสาหกรรม
ทูน่าบรรจุกระป๋ องเป็ นอย่างดี ประเทศไทย อยู่ในสถานะอันดี
ยิง่ ทีจ่ ะจับตลาด และกินส่วนแบ่งตลาดหลักในธุรกิจอาหารสัตว์
เลีย้ งแบบพรีเมีย่ มทั ่วโลก ยิง่ ไปกว่านัน้ ในระยะ 5 ปี ทผ่ี า่ นมา
เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในประเทศไทยยังลงทุ นพัฒ นาระบบการ
เลี้ยงให้มคี วามยั ่งยืน สอดรับกับมาตรฐานใหม่ ๆ ในปั จจุบนั
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ในกลุ่มธุรกิจกุ้ง ปริมาณผลผลิตในปี ทผ่ี ่านมาต่ ากว่าที่
คาดเนื่องจากสภาวะอากาศไม่เอื้ออานวยในช่วงต้นปี หากแต่
เรามีผ ลผลิ ต เพิ่ม ขึ้น โดยอาศัย ราคาที่ เ อื้ อ และอุ ป สงค์ ท่ี
ค่อนข้างดี และเรายังมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นในตลาดอาหาร
กุ้ง จากการที่เราให้ความสาคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง ทาให้สนิ ค้าของเราเป็ นทีต่ ้องการของตลาดมาก
ขึ้น ในปี น้ี เราคาดว่าปริมาณการส่งออกกุ้งของไทยจะมีการ
เติบโต สาหรับกลุ่มธุรกิจหมึก แม้ว่าในปี ท่ผี ่านมา ช่วงครึง่ ปี
หลัง ตลาดสวนทางกับ ในช่ ว งครึ่ง ปี แรกจากการที่ ร าคาใน
ตลาดโลกตกต่ า ในขณะที่ปริมาณการจับภายในประเทศกลับ
ลดลง ทาให้ราคาค่อนข้างแพง แต่คาดว่าตลาดจะกลับสู่ภาวะ
ปรกติมากขึ้นในปี น้ี เรายังต้องออกมาตรการที่จาเป็ นเพื่อลด
ความผันผวนลงโดยอาศัยการที่ ASIAN มีแบรนด์ท่แี ข็งแกร่ง
เป็ นใบเบิกทางสูค่ วามสาเร็จในอนาคต ธุรกิจทูน่าค่อนข้างมีผล
ประกอบการทรงตัว นโยบายที่ใช้ ในการไม่มที ูน่าในสต็อ ก
มากหรือ น้ อ ยกว่ า ค าสั ่งซื้อ ที่ม ี และปรับ ก าลัง การผลิ ต ให้
เหมาะสม ส่งผลดี ในสถานะการณ์ ท่รี าคาทูน่าคาดการณ์ได้
ยากและผันผวนมาก ท้ายที่สุด ธุรกิจจัดจาหน่ ายก็มรี ายได้
และผลประกอบการดี
รายได้จากการขายในปี พ.ศ. 2560 เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ่ี 9.7
พันล้านบาท และมีกาไรสุทธิสาหรับปี อยูท่ ่ี 418 ล้านบาท เป็ น
ผลงานที่น่าพอใจ และทาให้เราอยู่ในสถานะที่ดที ่จี ะวางแผน
ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต
สาหรับในปี น้ี เรามุ่งมั ่นที่จะทางานอย่างหนัก ภายใต้
นโยบายส าคัญ 2 ประการ: การเข้า ใกล้ลู ก ค้า มากขึ้น เพื่อ
ให้บ ริก ารที่ดีข้ึน และท าให้ลู ก ค้า เข้า ถึง ความมีคุณ ภาพของ
ผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น และการให้ความสาคัญกับการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้รายได้และอัตรากาไรของเราเติบโต
ต่อ ไปในอนาคต นอกจากนี้ เรายังมุ่งลดความผันผวนของ
ธุรกิจในกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง โดยการเพิม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
และการเข้าไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานตัง้ แต่ต้นน้ า
กระผม ขอขอบพระคุณลูกค้า พนักงาน ผูผ้ ลิต และ
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย สาหรับการสนับสนุ นอย่างดีท่มี ีให้
ASIAN เสมอมา และหวังว่าจะยังคงสนับสนุนเราต่อไป

(นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล)
ประธานกรรมการบริษทั ฯ
ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

Message from the Audit Committee

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบบริษ ัท ห้อ งเย็น เอเชี่ ย น ซีฟ้ ู ด
จากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 4 ท่ าน
ซึง่ เป็ นคณะกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามข้อกาหนด
และแนวทางปฏิ บ ัติ ท่ี ดี ข องกรรมการตรวจสอบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคุณสมบัติตามข้อ กาหนดของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบชุดปั จจุบนั ประกอบด้วย
1. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล กรรมการตรวจสอบ
3. นายกิตติชยั เหล่าเกือ้ กูลพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุ วฒ
ั น์ ทาหน้ าที่เป็ น
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขต
หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อ กาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แ ห่ง
ประเทศไทย โดยในรอบปี บัญ ชี 2560 ได้จ ดั ให้ม ีก ารประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 5 ครัง้ โดยแบ่งเป็ นการประชุม
สามัญจานวน 4 ครัง้ และการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่ม ี
ฝ่ ายจัดการร่วมด้วย 1 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบร่วม
ประชุมครบถ้วนทุกครัง้ และเป็ นการร่วมประชุมกับผูบ้ ริหารและ
ผูส้ อบบัญชีจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม ซึง่
สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1.สอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี
2560 โดยได้สอบถามและรับฟั ง คาชี้แจงจากผู้บริหารและ
ผูส้ อบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินและ
ความเพีย งพอในการเปิ ดเผยข้อ มู ล ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีค วามเห็น สอดคล้ อ งกับ ผู้ ส อบบัญ ชี ว่ า งบ
การเงิ น ดัง กล่ า วถู ก ต้ อ งตามที่ ค วรในสาระส าคัญ ตาม
หลักการบัญชีทร่ี บั รองทั ่วไป
2.สอบทานและให้ ความเห็นต่ อ รายการที่ เกี่ ย วโยงหรื อ
รายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและส านั ก งาน
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง
ผูส้ อบบัญชีมคี วามเห็นว่ารายการค้ากับบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ทีม่ สี าระสาคัญได้เปิ ดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและ
หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แล้ ว และคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผูส้ อบบัญชี
3.สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจาปี ของผู้
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ตรวจสอบภายในที่พฒ
ั นาและปรับปรุงให้มปี ระสิทธิภาพและ
ครอบคลุมงาน/หน่ วยงานทีม่ คี วามสาคัญ สอบทานรายงาน
การตรวจสอบภายในในด้านการดาเนินงานของบริษทั โดยมี
กระบวนการเริม่ ต้นตัง้ แต่ การวางแผน การรายงานและการ
ติดตามผล การปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของผูต้ รวจสอบภายใน
ของบริษทั เพื่อให้มปี ระสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบ
พบว่า การตรวจสอบภายในได้ดาเนิ นด้วยความเพียงพอ
เหมาะสม และเกิดประสิท ธิผ ลอย่า งแท้จริง การควบคุม
ภายในของบริษทั และบริษทั ย่อย อยูใ่ นระดับทีน่ ่าพอใจ
4.พิ จารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญ ชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาผล การ
ปฏิบตั งิ าน ความเป็ นอิสระ เห็นควรแต่งตัง้ นางสาวสุมาลี
รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญ ชีรบั อนุ ญ าตเลขที่ 3970 และ/หรือ
นางสาวมณี รัต นบรรณกิจ ผู้ส อบบัญ ชีร บั อนุ ญาตเลขที่
5313 และ/หรือ นางพู น นารถ เผ่ า เจริญ ผู้ส อบบัญ ชีร ับ
อนุ ญาตเลขที่ 5238 แห่งสานักสอบบัญชี อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจาปี 2560 พร้อมทัง้ เสนออนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาหรับปี 2560
5.สอบทานการก ากั บ ดู แ ลกิ จการที่ ดี ติ ดตามการ
ด าเนิ นงานของฝ่ ายจัด การบริ ษัท ในการประกาศ
เจตนารมย์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต เพื่อ ปฏิ บ ัติ ใ ห้
สอดคล้องกับข้อกาหนด และคาแนะนาของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) จากการสอบทานพบว่า
บริษ ัท จัด ท านโยบายเพื่อ ให้ส อดคล้ อ งกับ โครงการและ
สนับ สนุ น ให้พ นัก งานในองค์ก ร รับ ทราบและเข้า ใจแนว
ปฏิบ ัติท่ีดีแ ละปฏิบ ัติต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่า บริษ ัท มีร ายงาน
ข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการ
ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในการเปิ ดเผยรายการที่เกี่ยว
โยงกันอย่างถูกต้อ งและมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับระบบ
การกากับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทัง้ มีการ
พัฒ นาปรับ ปรุง ระบบการปฏิบ ัติง านให้ม ีคุ ณ ภาพที่ดีข้ึน และ
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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โรงงานทุกแห่ งของกลุ่ มบริษัท ได้ร บั การรับรองในระดับ
สากล ทัง้ ในมาตรฐานด้านคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม เรา
ให้ความสาคัญกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในอาหาร และนโยบาย
จ้างงานทีเ่ ป็ นธรรม โดยเราและผูผ้ ลิตทีเ่ ป็ นเครือข่าย ยังร่วมกันพัฒนา
อย่างต่อเนื่องในอันทีจ่ ะทาให้แหล่งวัตถุดบิ ของเรามีความยังยื
่ นสืบไป

นโยบาย และ ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ภาพรวมของเอเชี่ยน
กลุ่ มบริษัทเอเชี่ย น เป็ น กลุ่ มผู้ประกอบธุร กิจผลิต อาหาร
ทะเลที่มรี สชาตถูกปากและอาหารสัตว์เลี้ยง ส่งออกจาหน่ ายให้ลูกค้า
ทัวโลกมานานกว่
่
า 40 ปี เอเชีย่ นภูมใิ จ กับการเป็ นผูผ้ ลิตทีใ่ ส่ใจในการ
น าวัต ดิบมาผลิต เป็ น กุ้งและหมึก แช่เยือ กแข็ง ทูน่ าบรรจุกระป๋ อง
อาหารสัต ว์เ ลี้ย งกลุ่ ม พรีเ มีย ม ปลาทรายแล่ ส าหรับ ชุบ แป้ ง ทอด ที่
คุ ณ ภาพดี นอกจากนี้ ก ลุ่ ม บริษัท เอเชี่ย นยัง ผลิต อาหารสัต ว์น้ าที่ม ี
คุ ณ ภาพส าหรับ เกษตรกรทาให้ม ีส มั พัน ธ์อ ัน ดีก ับ ผู้ท่ีข ายวัต ถุ ดิบให้
บริษทั
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด เข้าเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยนั บ ตั ้ง แต่ ปี พ.ศ.2537 (ชื่ อ ย่ อ
หลักทรัพ ย์:ASIAN) แต่ ย งั คงคุ ณค่ าของการเป็ น บริษัทครอบครัว ไว้
อย่างเต็มเปี่ ยม และทุ่มเทเพือ่ สร้างความแตกต่างทีล่ กู ค้าต่างพึงพอใจ

กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน มีธุรกิจ 5 กลุ่ม: ธุรกิจอาหารแช่เยือก
แข็ง ธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง ธุรกิจทูน่า ธุรกิจอาหารสัตว์น้า และธุรกิจ
จัดจาหน่าย ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งมีโรงงานผลิต 3 แห่ง โรงงานผลิต
แห่งแรกตัง้ อยู่ในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เน้นผลิตผลิตภัณฑ์
กลุ่มชุปแป้ งหรือเทมปุระ ส่วนใหญ่ส่งออกไปจาหน่ ายให้ลกู ค้าชาวญี่ป่ นุ
มีหอ้ งเย็น ซึง่ ตัง้ อยู่ในยุทธศาตร์ทด่ี สี าหรับการนาเข้าผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อาหารทะเลและจัดจาหน่ ายให้กบั ผู้ประกอบกิจการค้าส่ง กิจการค้า
ปลีกแบบสมัยใหม่ ตลอดจนธุรกิจเครือข่ายร้านอาหารในประเทศไทย
โรงงานแห่งที่ 2 อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ลง
ไปทางใต้ราว 30 กิโลเมตร ซึง่ ตลาดอาหารทะเลทีส่ าคัญของไทย เน้น
การผลิตผลิตภัณฑ์กุ้งหลากหลายรูปแบบ โรงงานแห่งที่ 3 ตัง้ อยู่ใน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ เป็ นใจกลางแหล่งฟาร์มเลีย้ งกุง้ ทางภาคใต้ ทา
ให้ส ามารถน าวัต ถุ ดิบสดใหม่ มาผ่ านกระบวนการผลิต ที่พ ิเศษและ
สะอาดในขณะทีย่ งั เป็ น เพื่อผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานแบบ
ดิบ (ซาซิม)ิ และผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มหมึก
ผลิต ภัณฑ์ทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยง ผลิต ในโรงงานบรรจุ
กระป๋ องของกลุ่มบริษทั ในจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นหนึ่งในโรงงานทีใ่ หม่
ทีส่ ุดในประเทศไทย มีเครื่องจักรอันทันสมัย และมีการลงทุนเพิม่ เติม
เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิตมาผลิตอาหารสัตว์เลีย้ งแบบพรีเมีย่ ม ทา
ให้สามารถตอบโจทย์ในการเป็ นผูผ้ ลิตทีม่ คี ุณภาพให้กบั ลูกค้าชัน้ นาได้
โรงงานแห่งที่ 5 ตัง้ อยู่ในจังหวัดเพชรบุร ี ห่างจากกรุงเทพฯ
ลงไปทางใต้ราว 100 กิโลเมตร เป็ นโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ า ทัง้ ใน
กลุ่ มอาหารปลาและอาหารกุ้ง มีฟ าร์มเป็ น ของตัว เอง ซึ่งใช้ในการ
ทดสอบคุณภาพอาหาร พัฒนาวิธกี ารทาฟาร์ม เพื่อให้การสนับสนุ น
ลูกค้าของเราได้ดยี งิ่ ขึน้
6

เรา “ใช่” สาหรับคุณ!
เอเชีย่ นให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็ นอันดับแรกเสมอ แม้ว่า
วัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของเอเชีย่ นจะได้มาจากอุตสาหกรรมประมง และห่วง
โซ่อุปทานมีความผันผวนเป็ นบางครัง้ เอเชี่ยน ก็ยงั คงมุ่งมันที
่ ่จะส่ง
มอบสินค้าที่ได้คุณภาพตรงตามเวลา สังสมความไว้
่
วางใจและความ
น่ าเชื่อถือจากลูกค้ามาเป็ นระยะเวลานาน ลูกค้าส่วนใหญ่ของเอเชีย่ น
เป็ นเจ้าของตราสินค้า และพึง่ พาเอเชีย่ น ให้เป็ นผูผ้ ลิตและป้ อนสินค้า
ให้พอเพียงกับความต้องการของตลาด การเป็ นผูผ้ ลิตที่น่าเชื่อถือ คือ
เหตุผลสาคัญ ทีท่ าให้เอเชีย่ น เรา “ใช่” สาหรับคุณ
เอเชีย่ นยังมีความมุง่ มันที
่ จ่ ะสนับสนุนลูกค้าให้เติบโตในธุรกิจ
ด้วยการนาเสนอผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นนวัตกรรม เป็ นผูร้ ่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีเ่ ข้าใจธุรกิจของลูกค้าและนาเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านแนวคิดใหม่ ๆ มาก
ขึ้นเรื่อยๆ โดยลงทุนในด้านการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตัง้ แต่ใน
เรื่อ งสูต รการผลิต กรรมวิธีก ารบรรจุ ห ีบ ห่ อ และเทคโนโลยีด้ า น
กระบวนการผลิต ตลอดจนทาฟาร์มเลี้ย งกุ้งเพื่อ การวิจยั หาวิธีก าร
ใหม่ๆ เพือ่ การปรับปรุงคุณภาพและผลการเลีย้ ง
ในท้ายทีส่ ุด เอเชีย่ นออกแบบกระบวนการทางานให้มคี วาม
ยืด หยุ่ น เพื่อ ให้ส ามารถตอบสนองแนวคิด ใหม่ ๆ ของลูก ค้า และ
พัฒนาให้เป็ นผลิตภัณฑ์จริงได้อย่างรวดเร็ว

กิจกรรม หรือธุรกิจของกลุ่มบริษทั ยังมีความเชือ่ มโยงกันอีก
ด้วยเพือ่ ให้เราสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุด
วัต ถุ ดิบ ส่ ว นที่เ หลือ จากการท าทูน่ า บรรจุ ก ระป๋ อง เป็ น
วัต ถุ ดิบที่ใช้ในผลิต ภัณฑ์อ าหารสัตว์เลี้ยง หัว และก้างของทูน่ า ยัง
สามารถนาไปใช้ผลิตปลาป่ น อันเป็ นแหล่งโปรตีนทีส่ าคัญในการผลิต
อาหารสั ต ว์ รองจากแหล่ ง โปรตี น จากอุ ต สาหกรรมสั ต ว์ ปี ก
ภายในประเทศ และใช้เป็ นวัตถุดบิ หลักสาหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ า
ของกลุ่มบริษทั และการทีส่ ามารถผลิตได้เองภายในกลุ่มบริษทั ทาให้
สามารถรับประกันแหล่งทีม่ าและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อกี ทางหนึ่ง
และจากการที่เอเชี่ยนมีความสัมพัน ธ์อนั ดีและยาวนานกับ
กลุ่มเกษตรกรผูป้ ระกอบกิจการฟาร์ม เอเชีย่ นจึงสามารถซื้อผลผลิตที่
ได้คุ ณ ภาพจากฟาร์ ม มาผลิต เป็ นผลิต ภัณ ฑ์ อ าหารแช่ แ ข็ง โดย
บุคลากรของเราให้การสนับสนุ นเกษตรกร โดยการให้คาแนะนาเรื่อง
ชนิดของอาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการด้านการควบคุ ม
คุณภาพเพือ่ ให้มนใจได้
ั่
ว่าจะได้ผลผลิตทีม่ คี ุณภาพจากฟาร์ม
ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC

Overview

ข้อมูลตัวเลขที่สาคัญ

7

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC

Overview

ภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
ในปี พ.ศ. 2560 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน มีผลประกอบการอัน
แข็งแกร่ง มีความก้าวหน้าตามแผนทีจ่ ะบรรลุซง่ึ เป้ าหมายระยะยาวของ
ธุรกิจในปี พ.ศ. 2563: สร้างยอดขายให้เติบโตเป็ น 2 เท่าใน 5 ปี นับ
จากปี พ.ศ. 2558 ให้ได้ 1.5 หมืน่
ล้านและปรับปรุงอัต รากาไรให้ดี
ขึน้ และลดความผันผวนลง
ธุร กิจอาหารสัต ว์เลี้ยง
มีก ารเติ บ โตอย่ า งมีนั ย ยะจาก
ปริมาณขายที่เพิม่ ขึ้นมากในกลุ่ม
อาหารสัตว์เลีย้ งแบบพรีเมีย่ ม ทัง้
กับลูกค้าในปั จจุบนั และลูกค้าใหม่
มีผ ลิต ภัณ ฑ์ ใ หม่ ๆ หลายตัว ที่
พัฒนาร่ว มกับลูกค้าปั จจุบนั ซึ่ง
เป็ นรากฐานอันดีทจ่ี ะเติบโตต่อไป
ในอนาคต
ส่วนแบ่งการตลาด
ของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกุ้ง
ข อ งบริ ษั ท ข ย าย ท าให้
ปริม าณการขายเพิ่ม ขึ้น ใน
ขณะที่ภ าพรวมผลผลิ ต กุ้ ง
จากฟาร์ ม ในประเทศไทย
ไม่ ไ ด้ เ พิ่ม ขึ้น จากสภาวะ
อากาศที่ไ ม่เ อื้อ อ านวย ซึ่ง
เป็ น อุ ป สรรคในการผลักดัน
ยอดขายให้เพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ดี การทีร่ าคากุง้ มีความผันผวนน้อยลง
ในระหว่างปี ส่งผลให้อตั รากาไรให้ดแี ละมันคงมากขึ
่
้น ธุรกิจในกลุ่ม
หมึกมีผลประกอบการที่ดีเกินความคาดหมายในช่ว งครึ่งปี แรกของปี
ทัง้ ปริมาณและราคา ด้วยการทีเ่ รามีแบรนด์ทแ่ี ข็งแกร่งด้านคุณภาพใน
ตลาดยุโรป อย่างไรก็ดี ในช่วงครึง่ ปี หลัง ปริมาณการจับหมึกในแถบ
อเมริกาใต้มมี ากผิดปกติ ทาให้ราคาตกต่ า ส่งผลกระทบให้ยอดขาย
ของกลุ่ ม บริษั ท ลดลงอย่ า ง
รุนแรง และกดดันราคาให้ลด
ต่ า ลงด้ว ย บริษัท ก าลัง เพิ่ม
ประเภทผลิตภัณฑ์และแหล่ง
วัตถุดบิ ทางเลือก โดยใช้แบ
รนด์อนั แข็งแกร่งทีม่ อี ยู่ เพื่อ
ท าให้ ธุ ร กิ จ นี้ เ ติ บ โตต่ อ ไป
อย่างมันคงมากขึ
่
น้
รายได้จาการขายในปี พ.ศ. 2560 อยู่ทร่ี าว 9.7 พันล้านบาท
โตขึ้นราว 6% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า เป็ นผลจากการที่ปริมาณขาย
เพิ่ม ขึ้น ราว 15% ในขณะที่อ ัต ราแลกเปลี่ย นเงิน เหรีย ญสหรัฐส่ งผล
กระทบในทางลบต่อยอดขายทีเ่ ป็ นเงินบาทราว 5% และผลจากราคา
เฉลี่ยลดต่ าลงอีกราว 4% กาไรขัน้ ต้นของบริษัทอยู่ท่ี 1,020 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น ราว 32% เทีย บกับช่ว งเวลาเดีย วกัน ปี ก่อ นหน้ า อัต รากาไร
ขัน้ ต้น ดีขน้ึ จาก 8.4% มาอยู่ทร่ี าว 10.5% ซึ่งเป็ นผลจากการมีสดั ส่วน
ผลิตภัณฑ์ท่ดี ขี ้นึ มีอตั รากาไรในกลุ่มผลิตภัณฑ์กุง้ ที่ดขี ้นึ และการมี
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การใช้กาลังการผลิตในโรงงานของกลุ่มบริษัทได้อย่ างคุ้มค่ ามากขึ้น
แม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบอย่างมากจากอัตราแลกเปลีย่ นของเงินบาทกับ
เงิน เหรีย ญสหรัฐ ซึ่งการทาการป้ อ งกัน ความเสี่ย งล่ ว งหน้ าช่ ว ยลด
ผลกระทบได้บางส่วน (บันทึกในรายได้อ่นื ในงบกาไรขาดทุน ซึ่งไม่
รวมอยู่ในกาไรขัน้ ต้น)
กาไรสุทธิอยู่ท่ี 418 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 170% จากปี ก่อน ซึง่
เป็ นผลจากกาไรขัน้ ต้นเพิม่ สูงขึ้นร่วมกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริหาร
งบแสดงฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษทั แข็งแกร่งขึน้ จาก
การทีอ่ ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนลดลงมาอยู่ท่ี 1.7 เท่า จากราว 1.9 เท่าใน
ปี ก่อนหน้า ซึง่ สาคัญต่อการวางแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึง่ ต้อง
มีก ารลงทุ น ในทรัพ ย์ส ิน ในอัต ราที่สูง กว่ า ค่ า เสื่อ มราคาตัด จ าหน่ า ย
สาหรับปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเพิม่ ระบบอัตโนมัติและการขยาย
ธุรกิจในต่างประเทศ โดยทีบ่ ริษทั คาดการณ์ว่าต้นทุนค่าจ้างแรงงานจะ
เพิม่ สูงขึน้ เรื่อย ๆ ประกอบกับความมุ่งมันของบริ
่
ษทั ทีต่ ้องการจะขยับ
เข้าใกล้ลูกค้าให้ได้มากขึ้น บริษัทจาเป็ นต้องลงทุนเพิม่ ให้สอดรับกับ
เป้ าหมายในอนาคต บริษัทมีการใช้เงิน ทุน หมุน เวีย นเพิ่มขึ้น โดย
ปั จ จัย ส าคัญ มาจากการเพิ่ม ขึ้น ของสิน ค้า คงเหลือ ซึ่ง บริ ษัท มุ่ง จะ
ปรับปรุงให้ดขี น้ึ ในปี หน้า
บริษทั ฯ ได้รบั วงเงินกูร้ ะยะยาวจานวน 1.5 พันล้านบาทในปี
ทีผ่ ่านมา ทาให้สดั ส่วนของเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะยาวของบริษทั
ขึน้ มาอยู่ในระดับเดียวกับเป้ าหมายทีว่ างไว้ คือราว 50-65% ของแหล่ง
เงินทุนทัง้ หมด

ในปลายปี พ.ศ. 2560 บริษทั ทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์
เรายังคงตัง้ เป้ าทีจ่ ะเติบโตในธุรกิจกุง้ ตามการเติบโตของผลผลิตฟาร์ม
กุ้งในประเทศไทยและความต้องการในตลาดโลกที่เพิม่ สูงขึ้นในกลุ่ม
ผลิต ภัณฑ์อ าหารสัต ว์เลี้ย งแบบพรีเมี่ย ม โดยมุ่งให้ค วามส าคัญ กับ
กิจกรรมทางการตลาด และวางแผนจัดตัง้ หน่ วยงานขายของตนเองขึน้
ในตลาดสาคัญ ๆ ของกลุ่มบริษทั โดยใช้บริษทั ลูกแห่งใหม่ในประเทศ
ไทยเป็ นศูนย์กลางในการขับเคลือ่ น นอกจากนี้ ยังกาหนดเป้ าหมายใน
การลดความผันผวนในธุรกิจอาหารทะเล โดยการสร้างความแข็งแกร่ง
ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานต้ น น้ า และเพิ่ม ผลิต ภัณ ฑ์ ส ปี ช่ีใ หม่ ๆ และใน
ท้ายทีส่ ุด การทีบ่ ริษทั ตระหนักดีกว่า ค่าจ้างแรงงานในประเทศไทยจะ
สูงขึ้น เรื่อ งย ๆ บริษัทมุ่ง ใช้การปรับปรุงประสิทธิภ าพร่ว มกับการใช้
ระบบอัตโนมัตใิ นการปฎิบตั งิ านให้มากขึน้

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC

Nature of Business & Products

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ & ผลิ ตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 1
บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จากัด (มหาชน)

บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู (สุราษฎร์ธานี ) จากัด

บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสำหกรรม
แปรรูปสัต ว์น้ ำแช่ แข็ง จำหน่ ำ ยและส่ ง ออก ทัง้ ที่เป็ น ผลิต ภัณฑ์
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษทั ได้แก่ TCC SAKURA และ
ASIAN SEAFOODS ผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครือ่ งหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ

ด ำเนิ น ธุ ร กิจ ประเภทอุ ต สำหกรรมแปรรู ป สัต ว์ น้ ำ แช่ แ ข็ง
จำหน่ ำย และส่งออก ทัง้ ทีเ่ ป็ นผลิตภัณฑ์ภำยใต้เครือ่ งหมำยกำรค้ำ
ของบริษทั อันได้แก่ ASP TCC และ Blue Chef และผลิตภัณฑ์
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ ปั จจุบนั บริษัท ฯ มีกำลังกำร
ผลิตสูงสุด ประมำณ 18,000 ตัน/ปี (คิดเป็ นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จ
ประมำณ 10,000 ตัน/ปี )

ปั จจุบนั บริษทั ฯ มีโรงงำนผลิต 2 แห่ง ได้แก่
•

•

โรงงำนแห่งแรก ที่ซอยกล้วยน้ ำไท คลองเตย มีกำลัง
กำรผลิต 4,000 ตัน/ปี (คิดเป็ นน้ ำหนักผลิตภัณฑ์ส ำเร็จ
ประมำณ 2,400 ตัน/ปี )
โรงงำนแห่งที่ 2 ที่ถนนพระรำม 2 อำเภอเมือง จังหวัด
สมุ ท รสำคร มีก ำลัง กำรผลิต 24,000 ตัน /ปี (คิด เป็ น
น้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมำณ 14,000 ตัน/ปี )

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ปลำทรำยแช่แข็ง ได้แก่ ปลำทรำยสดทีแ่ ล่แบบ
ผีเสือ้ และปลำทรำยแล่ชุบแป้ ง

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิต ภัณ ฑ์ ป ลำหมึก แช่ แ ข็ ง ได้ แ ก่ ปลำหมึก ทัง้ ตั ว
ปลำหมึกลอกหนัง และปลำหมึกแล่
2. ผลิตภัณฑ์กงุ้ แช่แข็ง ได้แก่ กุง้ แปรรูปสดแช่แข็ง และกุง้
แปรรูปต้มแช่แข็ง
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทซีฟ้ ูดมิกซ์ พร้อมปรุง
4. ผลิตภัณฑ์ปลำไข่

2. ผลิตภัณฑ์กงุ้ แช่แข็ง ได้แก่ กุง้ แปรรูปสดแช่แข็ง กุง้ แปรรูป
ต้มแช่แข็ง กุง้ ปะแป้ งแช่แข็ง และกุง้ ปะแป้ งทอดแช่แข็ง

ข้อมูลที่สาคัญอื่น

3. ผลิตภัณฑ์ปลำหมึกแช่แข็ง ได้แก่ ปลำหมึกทัง้ ตัว ปลำหมึก
ลอกหนัง ปลำหมึกแล่ ปลำหมึกทอดและย่ำง และปลำหมึก
สดแช่แข็งสำหรับรับประทำนดิบ

ประกอบธุรกิจ

4. ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทำน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อำหำรทะเล
ในเครือ่ งแกง

ทุนจดทะเบียน

ข้อมูลที่สาคัญอื่น
ประกอบธุรกิจ

: แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพือ่ กำรส่งออก
และบริกำรรับฝำกห้องเย็น
วันทีก่ ่อตัง้ บริษทั ฯ
: 27 กันยำยน 2525
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว : 542.72 ล้ำนบำท (มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)
เลขทะเบียนบริษทั ฯ
: 0107536001061 (เดิมเลขที่ บมจ.180)
เว็บไซต์
: http://www.asianseafoods.co.th
โรงงำนแห่งแรก
: 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอำจณรงค์
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์
: (02) 249-7113, (02) 249-5255,
(02) 249-9324
โทรสำร
: (02) 249-5256, (02) 249-3605,
(02)249-3675
โรงงำนแห่งที่ 2
: 55/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนพระรำม 2
และสำนักงำนใหญ่
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์
: (034) 822204-7, (034)822700-6
โทรสำร
: (034) 822407, (034) 822698-9
(034)822706
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: แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพือ่ กำรส่งออก

วันทีก่ ่อตัง้ บริษทั ฯ : 18 สิงหำคม 2536
: 100 ล้ำนบำท
(มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท)
สำนักงำนใหญ่
: เลขที่ 55/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนพระรำม 2
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร. (034) 822-204-7, (034) 822-700-6
โทรสำร (034) 822-407, (034) 822-698-9,
(034) 822-706
โรงงำน
: เลขที่ 57 หมูท่ ่ี 4 ตำบล ท่ำสะท้อน อำเภอ
พุนพิน จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 84130
โทรศัพท์ (077) 276-888
โทรสำร (077) 276-811, (077) 276-822,
(077) 276833
สัดส่วนกำรถือหุน้ : บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จำกัด
(มหำชน) ถือหุน้ 100%

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

Nature of Business & Products

บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 2

บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 3

บริษทั เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

บริษทั เอเชี่ยน ฟี ด จากัด

บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด ดำเนิน
ธุรกิจประเภทอุตสำหกรรมแปรรูปปลำทูน่ำ จำหน่ ำย และส่งออก
ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของลูกค้ำ ทัง้ ในกลุ่ม Human Food และ
Pet Food

บริษัท เอเชี่ยน ฟี ด จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็ นผู้ผลิตและจัด
จำหน่ ำยผลิต ภัณฑ์อ ำหำรสัต ว์น้ ำทัง้ ประเภทอำหำรเม็ด จม และ
อำหำรเม็ดลอย ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของตัวเอง ได้แก่ Asian
Rambo Super Hero Hero Victor Allstar Faster และ“รวยเพือ่ น”
พร้อมทัง้ จัดให้มหี อ้ งปฏิบตั กิ ำรอันทันสมัย และนักวิชำกำรทีม่ คี วำม
เชีย่ วชำญ เพื่อให้บริกำรกับลูกค้ำในด้ำนกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น้ ำ กำรประเมิน คุ ณ ภำพสัต ว์ น้ ำ กำรพัฒ นำคุ ณ ภำพอำหำร
ตลอดจนให้คำปรึกษำด้ำนเทคนิควิธกี ำรเลีย้ ง และกำรแก้ไขกรณีเกิด
โรคในสัตว์เลีย้ ง

ปั จจุบนั บริษทั มีกำลังกำรผลิตแยกตำมกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดงั นี้
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทนู ่ำ หรือ Human Food กำลังกำรผลิต คิด
เป็ นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมำณ 17,500 ตัน/ปี
• กลุ่ มผลิต ภัณฑ์อ ำหำรสัต ว์เลี้ย งแบบเปี ย ก หรือ Wet Pet
Food ก ำลัง กำรผลิต คิด เป็ นน้ ำ หนั ก ผลิต ภัณ ฑ์ ส ำเร็ จ
ประมำณ 34,000 ตัน/ปี
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลำป่ น กำลังกำรผลิต 6,000 ตัน/ปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั แบ่งออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ปลำทูน่ำบรรจุกระป๋ องและถุง Pouch

ปั จ จุ บ ัน บริษัท ฯ มีเ ครื่อ งจัก รที่ใ ช้ส ำหรับ ผลิต อำหำร
ประเภทเม็ดจม 7 เครือ่ ง มีกำลังกำรผลิตรวมทัง้ สิน้ 60,000 ตันต่อปี
และมีเครื่องจักรทีใ่ ช้ในกำรผลิตอำหำรประเภทเม็ดลอย 1 เครื่อง มี
กำลังกำรผลิตทัง้ สิน้ 36,000 ตันต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์อำหำรเม็ดจม ได้แก่ อำหำรกุง้ กุลำดำ อำหำร
กุง้ ขำว อำหำรกุง้ สมทบ และอำหำรปลำประเภทเม็ดจม

2. ผลิตภัณฑ์เนื้อทูน่ำแช่แข็ง
3. ผลิต ภัณ ฑ์อ ำหำรสัต ว์เ ลี้ย งประเภท Wet Pet Food บรรจุ
กระป๋ อง ถุง Pouch และถ้วยพลำสติก

2. ผลิตภัณฑ์อำหำรเม็ดลอย ได้แก่ อำหำรปลำกะพง ปลำ
นิล ปลำช่อน ปลำเก๋ำ ปลำดุก อำหำรกบ และอำหำรปู

4. ผลิตภัณฑ์ปลำป่ นสำหรับทำอำหำรสัตว์
ข้อมูลที่สาคัญอื่น

ข้อมูลที่สาคัญอื่น
ประกอบธุรกิจ

: แปรรูปสัตว์น้ำโดยเฉพำะปลำทูน่ำบรรจุ
กระป๋ อง ปลำทูน่ำแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์
พลอยได้ อำทิ อำหำรสัตว์บรรจุกระป๋ องและ
ปลำป่ น

วันทีก่ ่อตัง้ บริษทั ฯ : 15 มีนำคม 2548
ทุนจดทะเบียน

: 1,700 ล้ำนบำท
(มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท)
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 55/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนพระรำม 2
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร. (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสำร (034) 822407,
(034) 822698-9, (034) 822706
โรงงำน
: เลขที่ 8/8 หมูท่ ่ี 3 ถนนพระรำม 2
ตำบลบ้ำนบ่อ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทร. (034) 845566-8 , (034) 845575-91
โทรสำร (034) 845547, (034) 845593
สัดส่วนกำรถือหุน้ : บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จำกัด
(มหำชน) ถือหุน้ 100%
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ประกอบธุรกิจ

: โรงงำนผลิตอำหำรสัตว์น้ำและเคมีภณ
ั ฑ์

วันทีก่ ่อตัง้ บริษทั ฯ : 19 สิงหำคม 2531
ทุนจดทะเบียน

: 800 ล้ำนบำท
(มูลค่ำหุน้ ละ 100 บำท)
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 55/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนพระรำม 2
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสำร (034) 822407,
(034) 822698-9, (034) 822706
โรงงำน
: เลขที่ 239 หมูท่ ่ี 3 ถนนเพชรเกษม กม. 180-181
ตำบล ท่ำยำง อำเภอ ท่ำยำง
จังหวัด เพชรบุร ี 76130
โทรศัพท์ (032) 437922-4
โทรสำร (032) 437134-5
สัดส่วนกำรถือหุน้ : บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน)
ถือหุน้ 100%

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

Nature of Business & Products

บริ ษทั ย่อยแห่งที่ 4

การได้รบั การส่งเสริมการลงทุน

บริษทั เอเชี่ยน ฟู้ด จากัด

บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ร ั บ สิ ท ธิ พ ิ เ ศษทำงภำษี จ ำก
คณะกรรมกำรส่ ง เสริม กำรลงทุน ตำมพระรำชบัญ ญัติส่ ง เสริม กำร
ลงทุน พ.ศ. 2520 ทัง้ นี้ภำยได้เงือ่ นไขทีก่ ำหนดบำงประกำรดังนี้

บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จำกัด ประกอบกิจกำรซื้อผลิตภัณฑ์
อำหำรแช่เยือกแข็ง จำกทัง้ ภำยในประเทศและต่ ำงประเทศ เพื่อ
จ ำหน่ ำ ยภำยในประเทศ ลู ก ค้ำ ส ำคัญ ได้แ ก่ ธุ ร กิจ อำหำรและ
ผูป้ ระกอบกำรค้ำปลีกประเภทโมเดิรน์ เทรด
ข้อมูลที่สาคัญอื่น
ประกอบธุรกิจ : แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งเพือ่ จำหน่ำยในประเทศ
วันทีก่ ่อตัง้ บริษทั ฯ : 12 กันยำยน 2555
ทุนจดทะเบียน : 1 ล้ำนบำท
(มูลค่ำหุน้ ละ 10 บำท)
สำนักงำนใหญ่ : เลขที่ 55/2 หมูท่ ่ี 2 ถนนพระรำม 2
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ (034) 822204-7, (034) 822700-6
โทรสำร (034) 822407,
(034) 822698-9, (034) 822706
โรงงำน
: เลขที่ 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอำจณรงค์
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 249-7113,
(02) 249-5255, (02) 249-9324
โทรสำร (02) 249-5256,
(02) 249-3605, (02) 249-3675
สัดส่วนกำรถือหุน้ : บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน)
ถือหุน้ 100%

ผูส้ อบบัญชีของกลุม่ บริษทั

ชื่อบริ ษทั

ประเภทโครงการ

เลขที่บตั รฯ

วันที่

บมจ.ห้องเย็น
เอเชีย่ น ซีฟ้ ดู

กิ จ ก ำ ร ห้ อ งเย็ น
หรื อ กิ จ กำรห้ อ ง
เย็นและขนส่งห้อง
เย็น

1982(3)/2554

1 ก.พ. 2554

บจก.ห้องเย็น
เอเชีย่ น ซีฟ้ ดู
(สุรำษฎร์ธำนี)

กิ จ กำรผลิ ต หรื อ
ถนอมอำหำรหรือ
สิ่งปรุงแต่งอำหำร
โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย

2938(5)/2555

5 พ.ย. 2555

บจก.เอเชีย่ น ฟี ด

ผลิ ต อำหำรสั ต ว์
เ ลี้ ย ง ห รื อ
ส่ ว นผสมอำหำร
สัตว์
ผลิ ต อำหำรสั ต ว์
ห รื อ ส่ ว น ผ ส ม
อำหำรสั ต ว์ (Pet
Food)
ผ ลิ ต ห รื อ ถ น อ ม
อำหำรหรือสิ่งปรุ ง
แต่ ง อำหำรโดยใช้
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทันสมัย

1658(2)/2554

14 ธ.ค. 2553

1920(2)/2554

2 พ.ค. 2554

2669(2)/2555

24 ก.ย. 2555

บจก.เอเชีย่ นอะไล
อั น ซ์ อิ น เ ต อ ร์
เนชันแนล
่

สิทธิพเิ ศษทีบ่ ริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั เช่น

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน)
และบริษทั ย่อยทัง้ 4 บริษทั

1. ได้ ร ั บ ยกเว้ น อำกรขำเข้ ำ ส ำหรั บ เครื่ อ งจั ก รตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
2. ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิจำกกำร
ประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมมีกำหนดแปดปี นับแต่
วันทีเ่ ริม่ มีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้

• นำงสำวสุมำลี
รีวรำบัณฑิต
ทะเบียนผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3970
ในนำมบริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
เลขที่ 193/136-137 อำคำรเลครัชดำ ชัน้ 33
ถนนรัชดำภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 264-0777

นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
กลุ่มตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9999 โทรสำร (02) 009-9991
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
การใช้ทรัพย์สินเป็ นหลักประกันการกู้เงิ นยืม

สิ นทรัพย์ของบมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลักษณะของสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามงบการเงินรวม บมจ.ห้อง
เย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด ใช้อาคารสิง่ ปลูกสร้างที่เป็ นกรรมสิทธิ ์ของ
บจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั ่นแนล และที่ดนิ อัน เป็ น
ที่ตงั ้ ของบจก.เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอรเนชั ่นแนล ซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ ์ของ บมจ. ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด เป็ นหลักประกัน
วงเงินกูร้ ะยะยาวกับบมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2 วง ได้แก่

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

1.ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงาน
2.อาคารและส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และอาคาร

805.84
308.68

3.เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

117.94

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

3.45

ยานพาหนะ

8.58

งานระหว่ า งก่ อ สร้า งและเครื่อ งจัก ร
ระหว่างติดตัง้

1.15

รวม

1,245.64

1. วงเงินกูร้ ะยะยาว จานวน 850 ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้รบั
อนุมตั ใิ นปี 2557
2. วงเงินกู้ระยะยาว จานวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งบริษทั
ได้รบั อนุมตั ใิ นปี 2560

นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริษทั มีนโยบายลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจ ที่เป็ นธุรกิจใน
ปั จจุบนั ของบริษทั ได้แก่ ธุรกิจในอุ ตสาหกรรมแปรรูป และ
จาหน่ ายอาหารแช่เยือกแข็ง ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์
ทูน่า ธุรกิจผลิตและจาหน่ ายอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจผลิตและ
จาหน่ ายอาหารสัตว์น้ า และธุรกิจจัดจาหน่ ายทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ มีความเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการเติบโตหรือ
เพิม่ ศักยภาพทางการผลิตของบริษทั หรือเชื่อได้วา่ เป็ นบริษทั ที่
มีแนวโน้ ม การเติบโตทางธุรกิจที่ดี โดยบริษทั จะเข้าไปลงทุน
เฉพาะในบริ ษ ัท ที่ ส ามารถเข้ า ไปมี อ านาจควบคุ ม และมี
กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการบริษทั ย่อยทุกบริษทั เพื่อให้ม ั ่นใจว่านโยบายของบริษทั
ย่อยดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษทั

สิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยทัง้ 5 บริ ษทั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลักษณะของสิ นทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

1.ทีด่ นิ ทีต่ งั ้ โรงงาน
2.อาคารและส่วนปรับปรุงทีด่ นิ และอาคาร

984.13
753.79

3.เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์

819.98

เครือ่ งตกแต่งและเครือ่ งใช้สานักงาน

22.46

ยานพาหนะ

25.94

งานระหว่ า งก่ อ สร้า งและเครื่อ งจัก ร
ระหว่างติดตัง้

53.25

รวม

2,659.56

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิ นราคา
ทรัพย์สิน
สาหรับปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษทั และบริษทั ย่อยไม่ม ี
การประเมินและตีราคาทรัพย์สนิ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี
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Stock and Shareholders Information

ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุ้น
หลักทรัพย์ของบริษทั

การออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม 2560 บ ริ ษั ท มี ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น
542,730,702 บาท และเรียกชาระแล้ว 542,727,549 บาท เป็ นหุน้
สามัญทัง้ หมด โดยมีมลู ค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท

เมื่อ วัน ที่ 20 กัน ยายน 2560 ที่ประชุมวิส ามัญผู้ถือ หุ้น ครัง้
ที1่ /2560 ของบริษทั ฯได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
จานวนเงิน 180,910,234 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 361,820,468
บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 542,730,702 บาท โดยการออกหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯจานวน 180,910,234 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1
บาท เพือ่ รองรับการจ่ายหุน้ ปั นผลของบริษทั ฯ

ผูถ้ ือหุ้น
ชื่อผู้ถือหุ้น

จานวนหุ้น

สัดส่วน

จานวนหุ้น

สัดส่วน

เปลี่ยนแปลง

ณ 31 ธ.ค. 60

การถือ

ณ 31 ธ.ค. 59

การถือ

เพิ่ มขึ้น

หุ้น (%)

(ลดลง) ปี 60

หุ้น (%)

ต่อมา บริษทั ฯได้จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษทั ฯ
จานวน 180,907,081 หุ้น ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 29 ทาให้บริษทั ฯมีทุนทีอ่ อกและชาระแล้วเป็ นจานวนเงิน
541,727,549 บาท ทัง้ นี้ บริษัท ฯได้จ ดทะเบีย นการเพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนและทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม
2560

1. นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล

272,784,471

50.26

180,385,314

49.86

92,399,187

2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

71,415,000

13.16

47,610,000

13.16

23,805,000

นโยบายการจ่ายเงิ นปันผล

3. น.ส.ศิรพิ ชั ร์ อมรรัตนชัยกุล

28,767,000

5.30

14,075,100

3.89

14,691,900

4. บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด

26,708,339

4.92

10,116,024

2.80

16,592,315

5. นางจิรญ
ั ญา อมรรัตนชัยกุล

13,114,250

2.42

13,009,500

3.60

104,750

6. นายปรีชา แอ่งขุมทรัพย์

7,300,000

1.35

-

-

7,300,000

7. นายเศรษฐา ยุวธานนท์

5,150,000

0.95

-

-

5,150,000

8. นายสมเกียรติ ลิม่ ทรง

4,956,600

0.91

3,304,400

0.91

1,652,200

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) มีนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี
และหลังหักสารองกฏหมาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการ บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น
ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) เป็ นผูม้ อี านาจอนุมตั ใิ นการพิจารณา นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นคราว ๆ ไป โดยคานึงปั จจัยต่าง ๆ ทีท่ าให้ผถู้ อื หุน้ จะ
ได้รบั ประโยชน์สงู สุด เช่น เงินสารองเพือ่ จ่ายชาระหนี้เงินกูย้ มื แผนการ
ลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุ นกระแสเงินสดของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี ผี ลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของสภาวะตลาด

9. นายเอกพล สิทธิกรเมธากุล

4,088,200

0.75

-

-

4,088,200

10. นางลาวัณย์ หวั ่งหลี

3,815,000

0.70

-

-

3,815,000

11.นายบุญชัย พนาสกุลการ

3,000,000

0.55

-

-

3,000,000

12. NORBAX, INC.

2,462,850

0.45

-

-

2,462,850

13. น.ส.อัจฉรา เมฆราตรี

1,888,000

0.35

-

-

1,888,000

14. นายขจรเกียรติ อึง้ อร่าม

1,413,200

0.26

-

-

1,413,200

15.CHASE NOMINEES

1,395,900

0.26

-

-

1,395,900

94,468,739

17.41

93,320,130

25.79

1,148,609

542,727,549

100.00

361,820,468

100.00

180,907,081

LIMITED
16. ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยอื่นๆ

หมายเหตุ - กลุ่มตระกูลอมรรัตนชัยกุล มีจานวนหุน้ รวมทัง้ สิน้
386.11 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 71.15
- ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติไทย ร้อยละ 99.08
- ผูถ้ อื หุน้ สัญชาติต่างด้าว ร้อยละ 0.92

ในปี 2560 ที่ผ่ านมา คณะกรรมการบริษัท ได้พ ิจารณางบ
แสดงฐานะทางการเงินของ บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ู ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2559 พบว่า มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ไ ด้จดั สรรอยู่ 849.63
ล้ า นบาท ในขณะที่บ ริษั ท ฯ มีผ ลประกอบการครึ่ง ปี แรกดีก ว่ า ที่
คาดการ ณ์ ส่ ง ผ ล ให้ หุ้ น ข อ งบริ ษั ท ฯ มี ร าคาปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นว่า ควรพิจารณาเพิม่ สภาพคล่องของหุน้
โดยเพิม่ จานวนหุน้ หมุนเวียนให้มากขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีต่อการระดมทุนใน
อนาคต และรักษาความน่าสนใจในการลงทุน คณะกรรมการบริษทั จึง
มีมติเสนอต่อที่ประชุม วิสามัญผู้ถอื หุ้น ให้พจิ ารณาอนุ มตั จิ ่ายเงินและ
หุน้ ปั นผลจากกาไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ 0.556 บาท โดยจ่ายเป็ นหุ้น
ปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุน้
ปั นผล และเป็ นเงินสดปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.556 บาท รวมเป็ นหุ้น
ทัง้ สิน้ 180.91 ล้านหุน้ และเป็ นเงินทัง้ สิน้ 20.26 ล้านบาท โดยทีป่ ระชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1 ประจาปี 2560 ได้มมี ติจ่ายเงินปั นผลและเพิม่
ทุนไปแล้วเมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2560
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีมตินาเสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญ ผู้ถือ หุ้น ให้พ ิจ ารณาอนุ ม ัติจ่ า ยเงิน ปั น ผล ส าหรับ ผลการ
ดาเนิน งานในรอบปี 2560 ให้แก่ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ในอัต ราหุ้นละ
0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล (Non-BOI) ทัง้ หมด ซึ่งคิดเป็ นประมาณ 32.45% ของกาไรสุทธิ
จากผลการดาเนินงานรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย
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คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

โครงสร้างองค์กร

2. นางเยาวณี

ประธานกรรมการตรวจสอบ

เครือองอาจนุกลู กรรมการตรวจสอบ

3. นายกิตติชยั เหล่าเกือ้ กูลพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

กรรมการตรวจสอบ

ประวัติกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

อานาจอนุมตั ิ และหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

การแต่งตัง้ และวาระการดารงตาแหน่ งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษทั

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
1. นาย สมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล

ประธานกรรมการ

2. นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ

3. นาย สุรยิ ะ

1. นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

3. Mr.Hendrikus Van Westendorp ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จ ัด การใหญ่
และประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห าร
สายการเงิน
4. นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
5. นายภาณพ เศวตรุนทร์
กรรมการบริหาร
6. นายเอกราช พรรณสังข์
กรรมการบริหาร
7. นางสุรยี ์
จันทร์สวัสดิ ์
กรรมการบริหาร
8. นายวัลลภ ล้อมลิม้
กรรมการบริหาร
9. Mr. Yasuto Togashi
กรรมการบริหาร
10. นายสมศักดิ ์ สถิตธามรงค์
กรรมการบริหาร
11. นางสาวศิรริ ตั น์วงศ์เมธาวี
กรรมการบริหาร

ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการ

4. นาย เอกราช พรรณสังข์

กรรมการ

5. นาง สุรยี ์

จันทร์สวัสดิ ์

กรรมการ

6. นาย สมศักดิ ์ สถิตธามรงค์

กรรมการ

7. นาง สุนนั ทา เตียสุวรรณ์

กรรมการอิสระ

8. นาง เยาวณี เครือองอาจนุกลู กรรมการอิสระ
9. นาย สมบูรณ์ เผ่าบรรจง

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
กรรมการผูบ้ ริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

10. นาย กิตติชยั เหล่าเกือ้ กูลพงศ์ กรรมการอิสระ

ประวัติกรรมการ

12. นายชิษณุชา พวงสุดา

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

กรรมการบริหาร

ประวัติกรรมการบริหาร
สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

อานาจอนุมตั ิ และหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั
ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

อานาจอนุมตั ิ และหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร

การแต่งตัง้ และถอดถอนคณะกรรมการบริ ษทั และ
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษทั

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ
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คณะกรรมการสิ นเชื่อและเร่งรัดหนี้ สิน

ประวัติกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการสิ นเชื่อและเร่งรัดหนี้ สิน
1. นายสุรยิ ะ

สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

ประสาทบัณฑิตย์ ประธานกรรมการ

2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

อานาจอนุมตั ิ และหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

กรรมการ

3. Mr. Hendrikus Van Westendorp กรรมการ
4. นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ

5. นางสุรยี ์

จันทร์สวัสดิ ์

กรรมการ

6. นายวัลลภ

ล้อมลิม้

กรรมการ

7. Mr.Yasuto

Togashi

กรรมการ

8. นายชิษณุชา พวงสุดา

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษทั

กรรมการ และเลขานุการฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษทั

ประวัติกรรมการสิ นเชื่อและเร่งรัดหนี้ สิน
สามารถดูได้จากหัวข้อรายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการและ
ผูบ้ ริหาร

อานาจอนุมตั ิ และหน้ าที่ของคณะกรรมการสิ นเชื่อและ
เร่งรัดหนี้ สิน

ชือ่ -สกุล

: นายชิษณุชา พวงสุดา

ตาแหน่ง

: เลขานุการบริษทั

วันทีแ่ ต่งตัง้

: 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

การศึกษา

: ปริญญาตรี

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

สาขานิตศิ าสตร์ บัณฑิต

การแต่งตัง้ คณะกรรมการสิ นเชื่อและเร่งรัดหนี้ สิน

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ

สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ:
ประสบการณ์การทางาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประสาทบัณฑิตย์

บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด (ASIAN)

ประธานกรรมการ

2. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

กรรมการ

3. นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล

กรรมการ

4. นายสมชาย

กรรมการ

อมรรัตนชัยกุล

:

2559 – ปั จจุบนั : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. นายสุรยิ ะ

ไม่ม ี

2559

: รองผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่

2548 – 2558

: กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่

5. Mr. Hendrikus Van Westendorp

กรรมการ

2540 – 2559

6. นายภาณพ

เศวตรุนทร์

กรรมการ

7. นายเอกราช พรรณสังข์

กรรมการ

8. นางสุรยี ์

จันทร์สวัสดิ ์

กรรมการ

9. นายวัลลภ

ล้อมลิม้

กรรมการ

10. Mr.Yasuto

Togashi

กรรมการ

11. นายบัณฑิต

พิเชษฐพงศา

กรรมการ

12. นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

กรรมการ

13. นายชิษณุชา พวงสุดา

กรรมการและเลขานุการ

: กรรมการตรวจสอบทุจริต
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่

2537 – 2559

: ทนายความ
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
ชีแ้ จงไว้แล้วในหัวข้อนโยบายกากับดูแลกิจการ
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Management

การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทน
กรรมการบริษทั ประจาปี 2560

บุคลากรของบริษทั และบริษทั ย่อย

บริษัทมีนโยบายกาหนดให้คณะกรรมการของบริษทั เป็ นผูท้ า
หน้าทีพ่ จิ ารณากลันกรองการสรรหากรรมการและก
่
าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเอง โดยที่ค ณะกรรมการก็ ไ ด้ พ ิจ ารณาค่ า ตอบแทน
กรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลันกรองอย่
่
างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่ า ง ๆ โดยเปรีย บเทีย บทัง้ จากอุ ต สาหกรรม
ประเภทเดียวกันและค่าตอบแทนถัวเฉลีย่ ตามขนาดธุรกิจทีใ่ กล้เคียง
รวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโต
ทางผลก าไรของบริษั ท ประกอบการพิจ ารณา และในปี 2560
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียดดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

จานวนพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อย

1) เบี้ย ประชุ ม กรรมการ ส าหรับ กรรมการบริษัท ที่ม ิไ ด้เป็ น
ผู้ บ ริห ารหรือ พนั ก งานของบริษั ท ซึ่ ง ได้ แ ก่ ประธาน
กรรมการตรวจสอบจ่าย 25,000 บาทต่อครัง้ และกรรมการ
ตรวจสอบจ่าย 15,000 บาทต่อครัง้ กรรมการอิสระ 15,000
บาท/ครัง้ และ กรรมการบริหารความเสีย่ ง 5,000 บาท/ครัง้
2) บ าเหน็ จ คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี ขึ้น อยู่ ก ับ ผล
ประกอบของบริษั ท ฯ โดยคณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู้
พิจ ารณาจ านวนเงิน ที่เ หมาะสม ทัง้ นี้ จ ะไม่ เ กิน วงเงิน
ค่าตอบแทนทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้

(หน่วย:คน)

บริ ษทั

พนักงานรายเดือน

2559

รายชื่อ

1.นายสมศักด์ อมรรัตนชัยกุล
(ประธานกรรมการ)
2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
(กรรมการบริษทั )
3.นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตย์
(กรรมการบริษทั )
4.นายเอกราช พรรณสังข์
(กรรมการบริษทั )
5.นางสุรยี ์ จันทร์สวัสดิ ์
(กรรมการบริษทั )
6.นายสมศักดิ ์ สถิตธามรงค์
(กรรมการบริษทั )
7.นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ)
8.นางเยาวณี เครือองอาจนุกลู
(กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ)
9.นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง)
10.นายกิตติชยั เหล่าเกือ้ กูลพงษ์
(กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ)

ค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ บริหาร
ความเสี่ยง(บาท)

ค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ (บาท)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

75,000

-

125,000

75,000

-

75,000

75,000

35,000

75,000

75,000

-

75,000

2560

2559

2560

2559

2560

347

289

1,432

1,351

1,779

1,640

SURAT

234

243

1,241

1,233

1,475

1,476

AAI

369

464

1.207

2,780

1,576

3,244

Feed

163

180

11

30

174

210

รวม

1,113

1,176

3,891

5,394

5,004

6,570

หมายเหตุ : พนักงานโรงงาน ทางาน 1 กะ 8 ชัวโมง
่ (8.00 น - 17.00 น)
และอาจมีการทางานล่วงเวลาตามระเบียบของบริษทั

ผลตอบแทนที่เป็ นตัวเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานตามปี
(หน่วย:ล้านบาท)
บริ ษทั

ASIAN

ค่าเบีย้ ประชุม
กรรมการ
บริษทั (บาท)

รวม

ASIAN

พนักงานรายเดือน

2559

ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560

พนักงานรายวัน

SURAT
AAI
Feed
รวม

2560

พนักงานรายวัน

2559

102.26 101.05 152.42
58.03

2560

รวม

2559

2560

151.25 254.68 252.30

49.98

94.27

131.16 152.30 181.14

109.63 118.75

99.91

374.43 209.54 493.18

41.16

40.59

1.46

311.08 310.37 348.06

3.28

42.62

43.87

660.12 659.14 970.49

หมายเหตุ:
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หมายถึง บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)

SURAT

หมายถึง บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี) จากัด

AAI

หมายถึง บริษทั เอเชีย่ นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

FEED

หมายถึง บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จากัด

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

CG Policy

• การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษทั

นโยบายการกากับดูแลกิ จการ

• การออกหุน้ กู้
• รายการพิเศษอื่น ๆ ทีม่ ใิ ช่รายการทีเ่ กิดขึน้ ตามปกติ

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด
(มหาชน) คานึงถึงภาระหน้ าที่ค วามรับผิดชอบที่มตี ่ อ ผลประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผลกระทบทีม่ ตี ่อสังคม ชุมชน สิง่ แวดล้อม
และประเทศชาติ ตลอดจนผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อัน ประกอบด้วย
ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และคู่แข่งทางการค้า จึงได้กาหนด
นโยบายส าหรับ การก ากับ ดูแลกิจ การของบริษัท เพื่อ ให้ก รรมการ
ผู้บริห าร และพนักงานของบริษัทยึดถือ ปฏิบตั ิโ ดยเคร่ง ครัด ทัง้ นี้
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความยุตธิ รรมต่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียด้วย
โดยกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการทีส่ าคัญไว้ 5 หมวดดังนี้

บริษัท สนับสนุ นให้ผถู้ อื หุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผูถ้ อื หุน้ ประเภท
สถาบัน มีโ อกาสอย่ างเต็มที่ ในการใช้ส ิทธิเข้าร่ว มประชุมผู้ถือหุ้น
และออกเสียงลงมติในที่ประชุม อย่างเท่าเทียมกัน และจะไม่กระทา
การใดใดทีเ่ ป็ นการจากัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษทั หรือ
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยจะดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ดังต่อไปนี้

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) จัดทาหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการ
พิจารณาทีม่ ขี อ้ มูลสาคัญครบถ้วน ชัดเจน ทัง้ ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ

หมวดที่ 1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น

2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบการ
ประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ผ่าน
ระบบข่า วของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และทาง
เว็บไซต์ของบริษทั

ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของ โดยควบคุม
บริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการให้ทาหน้าทีแ่ ทนตน และมีสทิ ธิใน
การตัดสินใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของบริษทั ดังนี้:
1) สิทธิในการจดทะเบียนเป็ นเจ้าของหุน้ ของบริษทั
2) สิทธิในการเปลีย่ นมือ หรือโอนสิทธิในหุน้ เว้นแต่การโอนหุน้
นัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือหุน้ อยู่ในบริษทั เกินกว่าร้อยละ
20 ของหุน้ ทีอ่ อกจาหน่ายแล้วทัง้ หมดของบริษทั
3) สิทธิในการได้รบั ทราบข้อ มูลข่าวสารที่มนี ัยส าคัญของบริษัท
อย่างสม่าเสมอและเพียงพอ
4) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อ ออกเสีย งในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษทั
5) สิทธิในการแต่งตัง้ หรือถอดถอนกรรมการบริษทั
6) สิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั
7) สิทธิในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี
8) สิทธิในการพิจารณาจัดสรรเงินกาไร และรับส่วนแบ่งกาไรของ
บริษทั
9) สิทธิในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงในปั จจัยพื้นฐานของบริษทั
อันได้แก่

3) จัด ส่ ง หนัง สือ เชิญ ประชุ ม ผู้ถือ หุ้น และเอกสารประกอบการ
ประชุมต่างๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่
ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง) ให้ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้าก่อน
วันประชุมอย่างน้ อย 14 วัน เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ
4) จัดให้มชี ่องทางให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับวาระการประชุมผู้
ถือหุน้ หรือส่งคาถามล่วงหน้าได้ทเ่ี ลขานุการของบริษทั ได้โดย
ผ่านทางอีเมลล์ของทางบริษทั

Asian-secretary@asianseafoods.co.th
วันประชุมผู้ถือหุ้น
1) กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการจัดประชุมผูถ้ อื หุน้ ณ ท้องที่
อัน เป็ น ที่ต งั ้ ส านักงานใหญ่ ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง
เพือ่ ความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเข้าประชุม
2) บริษัทน าระบบคอมพิว เตอร์มาใช้ในการลงทะเบีย นผู้ถือหุ้น
รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไว้อย่างพอเพียง

• การขาย หรือโอนกิจการของบริษทั ทัง้ หมด หรือบางส่วน
ทีส่ าคัญให้แก่บุคคลอื่น

3) สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
4) ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออก
เสี ย งลงคะแนนโดยการมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลที่ ผู้ ถื อ หุ้ น
เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

• การซื้อ หรือ รับ โอนกิจ การของบริษัท อื่น มาเป็ น ของ
บริษทั
• การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการ
ของบริษทั ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ าคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการ
กับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

5) ชี้ แ จงให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบหลัก เกณฑ์ ท่ี ใ ช้ ใ นการออกเสี ย ง
ลงคะแนนอย่างชัดเจนตัง้ แต่เริม่ ประชุม
6) ไม่เพิม่ วาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า

• การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของ
บริษทั
• การเพิม่ ทุน หรือลดทุนของบริษทั
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7) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุ้น
และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น
และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบ
บัญชีในวาระทีเ่ กี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุ มตั วิ าระ
ต่างๆ

4) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ ายได้ทงั ้ หมด หรือ ผู้ถือ หุ้น ไม่น้อ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น
รวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
เข้าชื่อกันทาหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารง
ต าแหน่ ง กรรมการพร้ อ มข้อ มู ล ประกอบการพิจ ารณาด้า น
คุ ณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ไ ด้รบั การเสนอชื่อต่อ
คณะกรรมการบริษทั ได้ โดยส่งหนังสือดังกล่าวผ่านหน่ วยงาน
เลขานุการบริษทั ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 120 วันทาง
อีเมลล์ของบริษทั Asian-secretary@asianseafoods.co.th

8) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคล
9) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิ ดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเชิญ
ตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ร่วมเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับ

การป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน

หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน
ของบริษทั ที่มสี าระสาคัญ และยังไม่ได้เปิ ดเผยสารสนเทศต่อ
สาธารณะชน เพือ่ ประโยชน์ของตนเองและผูอ้ ่นื โดยเด็ดขาด

1) แจ้งมติท่ปี ระชุม และผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
บริษทั ภายในวันทาการถัดไป
2) จัดทารายงานการประชุมที่มสี าระสาคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่ง
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์
บริษทั ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุม
3) เผยแพร่ร ายงานการประชุมผู้ถือ หุ้น ทางเว็บไซต์ข องบริษัท
และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย

2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามเปิ ดเผยข้อมูลที่
สาคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับผู้มสี ่วนได้ส่วน
เสียต่าง ๆ ของบริษทั ต่อผูท้ ไ่ี ม่เกีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอก
ของบริษทั แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิน้ สุดการทางานกับ
บริษทั แล้วก็ตาม เว้นแต่เป็ นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมายหรือ
มติของคณะกรรมการบริษทั
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั พึงระลึกไว้เสมอว่า
การเปิ ดเผยข้อมูลทีส่ าคัญทางธุรกิจ ต้องเป็ นไปโดยบุคลากรของ
บริษทั ทีม่ อี านาจหน้าที่ เมือ่ ได้รบั คาถามเกีย่ วกับข้อมูลทีส่ าคัญ
ทางธุร กิจ โดยที่ต นไม่มหี น้ าที่ในการเปิ ดเผยข้อ มูล นัน้ ควร
แนะนาให้ผถู้ ามติดต่อไปยังผูม้ หี น้าทีเ่ ปิ ดเผยข้อมูล

หมวดที่ 2. การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัท มีนโยบายปฏิบตั ิต่อผู้ถอื หุน้ ทุกราย ทัง้ นักลงทุนราย
ย่อย นักลงทุ นสถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรมในการใช้สทิ ธิของตน โดยบริษทั มีนโยบายดังนี้

กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั มีสทิ ธิเสรีภาพใน
การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั แต่เพื่อป้ องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่
สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ ต้องจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการ
ถื อ หลัก ทรัพ ย์ ตลอดจนรายงานการเปลี่ย นแปลงการถื อ ครอง
หลักทรัพย์ส่งหน่ วยงานเลขานุ การบริษัท เพื่อรวบรวมนาเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริษทั ก่อนวันประชุมกรรมการบริษทั อย่างน้อย 14 วัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
1) แจ้งกาหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของ
คณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ

2) แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่
ละประเภทของหุน้ ก่อนการประชุม และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษทั

1) บริษัท ห้า มกรรมการ ผู้ บ ริห าร และพนัก งานของบริษัท
ประกอบธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
2) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือ บุคคล/นิติ
บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั

การคุ้มครองสิ ทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้ อย
1) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือ จากที่ร ะบุไ ว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ หรือเปลีย่ นแปลงข้อมูลสาคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้
ถือหุน้ ทราบล่วงหน้า
2) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
เป็ นรายบุคคล
3) ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท เข้าชื่อกันทาหนังสือฉบับเดียวกัน
เสนอเพิม่ วาระการประชุมในการประชุมผูถ้ อื หุน้ สามัญได้ โดยให้
ส่งหนังสือดังกล่าวถึงหน่ วยงานเลขานุ การบริษทั ได้ ทางอีเมลล์
ของบริษทั Asian-secretary@asianseafoods.co.th

3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิ ดเผยข้อมูลรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ตามที่กฎหมายหรือหน่ วยงานกากับดูแลกาหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด
4) ผูท้ ม่ี สี ่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มสี ่วนในการพิจารณารายการที่
ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) กรณีท่มี คี วามจาเป็ นต้องทารายการเกี่ยวโยงกัน รายการนัน้
จะต้ อ งเป็ นไปตามเงื่อ นไขการค้า ทัว่ ไป ตามหลัก การที่
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เจ้าหนี้

คณะกรรมการบริษัทอนุ มตั ิ ด้วยความโปร่งใสและเป็ นธรรม
เปรียบเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก และคานึงถึง
ประโยชน์สงู สุดของบริษทั

พนักงาน ดูแลและปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้ม ี
ทรัพ ยากรอย่ างพอเพีย งต่ อ การปฏิบตั ิงาน การพิจารณา
ผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน
การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นตาแหน่ง กระทาอย่างโปร่งใสและยุตธิ รรม
ตลอดจนมีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทางานให้มคี วาม
ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ชี ว ิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ ส ิ น ข อ ง พ นั ก ง า น ต า ม
มาตรฐานสากล เปิ ดรับฟั งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานเพื่อสร้างทัศนคติท่ดี ตี ่อการทางานและต่อองค์กร
เพือ่ ให้ธุรกิจดาเนินไปได้อย่างยังยื
่ น

6) รายการเกี่ย วโยงที่ไ ม่เ ป็ น ไปตามเงื่อ นไขการค้า ทัว่ ไปตาม
หลักการทีค่ ณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ต้ อ งผ่ า นการสอบทานและให้
ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอขออนุ มตั ิ
จากคณะกรรมการบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้
7) รายการเกี่ย วโยงที่มลี กั ษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ใน
อานาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ต้องผ่านการสอบ
ทางและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอ
ขออนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั หรือขอมติผถู้ อื หุน้

คู่แข่งทางการค้า บริษัท ท าการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิจ โดยสุ จ ริต ไม่
กระทาการใดใดที่เป็ น การละเมิดทรัพ ย์ส ินทางปั ญญาของ
ผู้อ่ืน หรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ น
ความลับของคู่แข่งด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม

กรรมการและผูบ้ ริหารบริษทั มีหน้าทีร่ ายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นส่วนได้เสีย
ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การบริห ารจัด การกิจ การของบริษัท ตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารตามที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด โดยเลขานุ การบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและ
จัด ส่ ง ส าเนารายงานการมีส่ ว นได้เ สีย ให้ป ระธานกรรมการ
บริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมกรรมการตรวจสอบทีใ่ กล้
ทีส่ ุดนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน ทัง้ นี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้
เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และกรรมการทีม่ สี ่วน
ได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนัน้ ด้วย

สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ปฏิบตั ิต ามกฎหมาย และ/หรือ
กฎระเบีย บที่เ กี่ย วข้อ ง ให้ค วามส าคัญ กับ การประหยัด
พลัง งาน ด าเนิ น กิจ กรรมเพื่อ ประโยชน์ ต่ อ สัง คมและ
สิง่ แวดล้อม เพื่อสร้างปฏิสมั พันธ์ท่ดี ี และพัฒนาคุณภาพ
ชี ว ิ ต ของคนในชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา และรัก ษา
สิง่ แวดล้อม
ภาครัฐ ให้ ค วามร่ ว มมื อ และสนั บ สนุ นนโยบายภาครั ฐ เพื่ อ
ผลประโยชน์ ข องประเทศชาติ ภายใต้ ก ฎหมายและ
หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง

หมวดที่3. สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

องค์ก รอิ ส ระและองค์ก รอื่ น ๆ ในสัง คม ให้ค วามร่ ว มมือ และ
แลกเปลี่ย นข้อ มูล กับองค์กรอิส ระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ
นอกจากนี้ เพื่อ แสดงให้เห็นความมุ่งมันของบริ
่
ษัท ในการ
ดาเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ในการสร้างจิตสานึกทีด่ ี
บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุตธิ รรม บริษทั ได้กาหนดนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่ และนโยบายด้านการรับข้อร้องเรียนและการคุม้ ครอง
สิท ธิข องผู้ร้ อ งเรีย น ส าหรับ การรับ ข้อ เสนอแนะและข้อ ร้อ งเรีย นที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั สมดังคาขวัญของบริษัทที่ว่า
“WE R THE RIGHT CHOICE - เรา ใช่ สาหรับคุณ”

บริษทั กาหนดนโยบายในการปฎิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมาย
กาหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็ นสาคัญ ดังนี้
ผูถ้ ือหุ้น สร้ า งผลตอบแทนที่ ดี แ ละยั ง่ ยื น ต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ยการ
บริห ารงานอย่ างมีประสิทธิภ าพและมีผ ลประกอบการที่ดี
ดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุตธิ รรมเคารพสิทธิ
ของผู้ถือ หุ้น ในการได้ร บั ข้อ มูล ที่จ าเป็ น อย่ า งถู ก ต้อ งตาม
ความเป็ นจริง ด้วยความเสมอภาค
ลูกค้า

คู่ค้า

ควบคุมให้มกี ารชาระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้ก ับเจ้าหนี้ทุก
ประเภทอย่ างครบถ้ว นตามกาหนดเวลา และปฎิบตั ิต าม
เงือ่ นไขการกูย้ มื ตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน

สร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านผลิตภัณฑ์ และกรรมวิธกี ารผลิต
ของบริษทั อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มคี ุ ณภาพ
ปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ า และให้การบริการที่ดี รวมถึงให้
ข้ อ มู ล เกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ อ ย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง เพื่ อ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผูบ้ ริโภค

หมวดที่4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ดเผยข้อมูลและผู้มีหน้ าที่เปิ ดเผยข้อมูล
บริษัท ให้ความสาคัญต่อการเปิ ดเผยข้อมูลที่มคี วามถูกต้อ ง
ครบถ้วน โปร่งใส ทัวถึ
่ ง และทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่ไม่ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายมี
ข้อ มูล ที่เชื่อ ถือ ได้และเพีย งพอประกอบการตัดสิน ใจอย่ า งสม่า เสมอ
ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษทั และระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข้อมูลสาคัญทีม่ กี ารเปิ ดเผยต่อสาธารณชน อาทิเช่น แบบแสดงรายการ

ปฎิบตั กิ บั คู่คา้ ด้วยความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์
ร่ ว มกัน พัฒ นาและรัก ษาสัม พัน ธภาพที่ย ัง่ ยืน ในฐานะ
พันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบตั ิต่อคู่ค้าทุกรายตามระเบียบ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารปฏิบตั ิ
ไว้อย่างชัดเจน
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การแต่งตัง้ กรรมการบริษทั และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ มูล ประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) ข้อ มูล
ทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่ อ ยต่ างๆ นโยบายการจ่ายเงิน ปั น ผล
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
กิจกรรมต่างๆ ของบริษทั เป็ นต้น

• การแต่งตัง้ กรรมการใหม่ หรือแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ทีค่ รบวาระออกจากตาแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ โดยบุคคลทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการต้อง
ได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสีย งลงคะแนน ถ้า มีค ะแนนเสีย งเท่า กัน ให้ป ระธานในที่
ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
• กรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอ่นื นอกจากครบ
วาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่ม ี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด เข้าเป็ น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่
วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้เพียง
เท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของกรรมการทีต่ นแทน ทัง้ นี้ ต้องได้รบั
คะแนนเสีย งไม่น้ อ ยกว่ า สามในสี่ข องจ านวนกรรมการที่ย งั
เหลืออยู่
• บาเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุ้น จะกาหนดปี ต่อปี ด้ว ยคะแนนเสีย งสนับสนุ นไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม

บริษทั กาหนดให้ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ หรือผูท้ ก่ี รรมการ
ผู้จดั การใหญ่มอบหมายให้เป็ นผู้ดาเนินการเปิ ดเผยข้อ มูล ของบริษัท
และหน่วยงานเลขานุการบริษทั รับผิดชอบในการเปิ ดเผยสารสนเทศที่
สาคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน รวมถึง
ประสานงานกับผูบ้ ริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการ
ให้ข ้อ มูล และตอบข้อ ซัก ถามของผู้ถือ หุ้น นัก ลงทุ น นัก วิเ คราะห์
หลัก ทรัพ ย์ และบุ ค คลทัว่ ไป เกี่ย วกับ ข้อ มูล ทางการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษทั แผนงานและ
การลงทุ น และปั จ จัย ที่อ าจมีผ ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงของผลการ
ดาเนินงานทีส่ าคัญ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความถูกต้อง ครบถ้วน
ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

ผู้สอบบัญชีและการจัดทารายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ต้องจัดให้มกี ารรายงานผลการดาเนินงาน
และเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ผ่านงบการเงิน
ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานต่อสาหนักงานคณะกรรมการ
ก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง
ประเทศไทยอย่ างต่ อ เนื่อง เพื่อ ประโยชน์ ข องผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทัง้ นี้งบการเงิน ของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ร บั การตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีทม่ี คี วามเป็ นอิสระ มีความรูค้ วามชานาญ และมีคุณสมบัติ
ครบถ้ว น และได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ โดยมติข องที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น สามัญ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อ ย จัดทาขึ้น ตาม
มาตรฐานและหลักการบัญชีท่ีรบั รองโดยทัวไป
่
โดยใช้น โยบายการ
บัญชีท่เี หมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อ ง และครบถ้วน
สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทตาม
ความเป็ นจริง

คุณสมบัติของกรรมการบริษทั
• ต้องเป็ นบุคคลธรรมดา และ
1) บรรลุนิตภิ าวะ
2) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลล้ ม ละลาย ถู ก ศาลสัง่ ให้ เ ป็ นบุ ค คลไร้
ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจาคุ กโดยคาพิพ ากษาถึงที่สุ ดให้จาคุ ก ใน
ความผิดเกีย่ วกับทรัพย์ทไ่ี ด้กระทาโดยทุจริต
4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
5) ต้อ งไม่มลี กั ษณะขาดความน่ าใว้ว างใจตามมาตรา 89/3
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(ตามทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 8/2553 เรื่อง
การกาหนดลักษณะขาดความน่ าไว้วางใจของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั

นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทั มีหน้าทีส่ อบทานความหน้าเชือ่ ถือและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทัง้ ระบบควบคุมภายในให้เป็ นไปอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ างบการเงินของบริษทั สามารถเชือ่ ถือได้

• กรรมการต้อ งเป็ น ผู้มคี วามสามารถและประสบการณ์ ท่ีเ ป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะ
อุ ทิ ศ ให้ ก ับ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ก รรมการอย่ า งเต็ ม ที่ โดย
กาหนดให้กรรมการไม่ควรดารงต าแหน่ งกรรมการบริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษทั
• กรรมการสามารถดารงตาแหน่ งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่
ต้องไม่ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดี ยวกันและ
แข่งขันกันกับบริษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบ
ก่อนทีจ่ ะมีมติแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
• กรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มนี ัยใน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรือ เป็ นกรรมการที่ม ีส่ ว นร่ ว มบริห ารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้

หมวดที่5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างคณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
แต่ไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า
3 คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถนิ่ ทีอ่ ยู่ในราชอาณาจักร
• คณะกรรมการเลือกตัง้ กรรมการด้วยกันเป็ นประธานกรรมการ
บริษทั และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ
หรือตาแหน่งอื่นตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
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ภายในที่มปี ระสิทธิภ าพ ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถประเมิน
ความเสิง่ ทีส่ าคัญและบริหารความเสีย่ งได้
5) จัด ให้ม ีน โยบายการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่เ หมาะสมตามหลัก
บรรษัทภิบาลทีด่ ี
6) จัดให้มเี ลขานุ ก ารบริษัท เพื่อ ช่ว ยดูแลกิจกรรมต่ า งๆ ของ
คณะกรรมการและช่ ว ยให้ค ณะกรรมการบริษัท และบริษัท
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

เกิน ร้อ ยละหนึ่งของจานวนหุ้น ที่มสี ิทธิออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มนี ัย กับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อยของ
บริษัท แม้ว่ า จะได้แ จ้ง ให้ท่ีป ระชุ ม ผู้ถือ หุ้น ทราบก่ อ นการ
แต่งตัง้ แล้วก็ตาม

วาระการดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษทั
• ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่ งอย่ างน้ อ ยจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมด ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่วนไม่ได้ก็
ให้ออกโดยจานวนทีใ่ กล้เคียงทีส่ ุดกับส่วนหนึ่งในสาม
• กรรมการผู้อ อกจากต าแหน่ ง ไปนัน้ อาจจะถู ก เลือ กเข้ารับ
ตาแหน่งอีกก็ได้
• นอกจากการพ้นจากตาแหน่ งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้น
จากตาแหน่งเมือ่

7) จัดให้มจี รรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของกรรมการ ผูบ้ ริหาร
และพนักงาน เพื่อเป็ นมาตรฐานแนวทางในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั
8) จัดให้มกี ารดาเนินงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี และ
สนับสนุ นให้มกี ารสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษทั ให้ได้รบั ทราบยืด
ถือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
9) จัด ให้ม ีก ระบวนการที่ช ัด เจนและโปร่ ง ใสเกี่ย วกับ การท า
รายการระหว่างกัน

1) ตาย
2) ลาออก

10) จัดให้มกี ระบวนการทีช่ ดั เจนในการรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการเมื่อ พบหรือ มีข ้อ สงสัย เกี่ย วกับ
รายการหรือการกระทา ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญต่อ
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั คณะกรรมการ
ต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร

3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษทั
มหาชนจากัด
4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อ ย
กว่าสามในสี่ข องจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง

11) จัดให้มกี ารทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานทีส่ าคัญ
ต่ า งๆ ให้ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน และเหมาะสมกับ สภาพธุ ร กิจ อย่ า ง
สม่าเสมอ

5) ศาลมีคาสังให้
่ ออก เนื่องจากได้กระทาการ หรือละเว้น
กระทาการอันถือเป็ นการผิดหน้าทีต่ ามกฎหมาย และเป็ น
เหตุให้บริษทั ได้รบั ความเสียหายหรืออาจทาให้บริษทั ได้รบั
ความเสียหาย

12) ปฏิบตั ิห น้ าที่อ่ืน ใดเกีย วกับ กิจ การของบริษัทตามที่ผู้ถือ หุ้น
มอบหมาย

อานาจอนุมตั ิ ของคณะกรรมการบริษทั

• กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตาแหน่ ง จะต้องยื่น
หนัง สือ ลาออกต่ อ บริษัท การลาออกมีผ ลนับ แต่ ว นั ที่ใ บลา
ออกไปถึงบริษทั

1) พิจารณาอนุ มตั ริ ายการทีส่ าคัญตามขอบเขตอานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการตามทีก่ ฎหมายและข้อบังคับของบริษทั กาหนด
รวมถึงการพิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน
การจัดตัง้ บริษทั ใหม่ และการขายเงินลงทุน

หน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
1) รับผิดชอบจัดการกิจ การทัง้ หลายทัง้ ปวงของบริษัท และมี
อ านาจหน้ า ที่ด าเนิ น การ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
วัต ถุ ป ระสงค์ และข้อ บัง คับ ของบริษัท และตามมติข องที่
ประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้

2) พิจารณาอนุ มตั ิการกู้หรือให้กู้ยมื เงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ
จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็ นผูค้ ้าประกัน ในวงเงินเกิน
กว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
3) พิจารณาอนุ มตั ริ ายการลงทุนในธุรกิจปกติ ทีม่ วี งเงินมากกว่า
3 ล้านบาท เพื่อ วัตถุประสงค์ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินธุรกิจ

2) กาหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนติดตาม
ผลการด าเนิ น งานของคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย โดยเฉพาะ
คณะกรรมการบริห าร ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายที่ก าหนด
ภายใต้หลักเกณฑ์ทส่ี าคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่บริษทั และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย
และข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้อง

4) พิจารณาแต่งตัง้ /ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บ ั ติ ง า น ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง
คณะกรรมการบริษทั ตามความเหมาะสมและจาเป็ น โดยมีการ
ติดตามผลการดาเนินงาน และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่าเสมอ

3) จัดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ ม อย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น โปร่ ง ใส เชื่อ ถือ ได้ ตามที่
กฎหมายกาหนด
4) จัด ให้ ม ีก ระบวนการบริห ารความเสี่ย งที่ เ หมาะสมและมี
ประสิท ธิภ าพ และระบบควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบ
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การแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อย

• วาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาแหน่ งตามวาระที่
เหลืออยู่ของการเป็ นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่อกี
ได้

• หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1). สอบทานให้บริษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเพียงพอ

2) ในกรณีทต่ี าแหน่ งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ค ณะกรรมการบริษัท
แต่ ง ตั ้ง บุ ค คลที่ ม ี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นเป็ นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนอย่างน้อย
ครบตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด โดย
บุคคลทีเ่ ข้าเป็ นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ในตาแหน่งได้
เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยู่ของการเป็ นกรรมการบริษทั

2). สอบทานให้บ ริษัท มีร ะบบการควบคุ ม ภายใน (Internal
control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3). สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาดหลักทรัพ ย์
และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
4). พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความ
ขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ใ ห้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อ ก าหนดของตลาดหลัก ทรัพ ย์ ทัง้ นี้ เ พื่อ ให้ม นั ่ ใจว่ า
รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษทั

คณะกรรมการบริหาร
• หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1) ก าหนดแนวทางการปฏิบ ัติง านและแผนงานทางธุ ร กิจ
รวมทัง้ ติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนงานของบริษทั

5). จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้
ในรายงานประจาปี ข องบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่ าวต้อ ง
ประกอบด้ว ยข้อ มูลหลักเกณฑ์และข้อ กาหนดของตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

2) กากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
ผูจ้ ดั การและฝ่ ายบริหารต่างๆ ให้เป็ นไปตามนโยบายและ
แผนงานทางธุรกิจ
3) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั

6). ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

• อานาจของคณะกรรมการบริหาร

• อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) พิจารณาอนุ มตั ิในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินธุร กิจ
ปกติข องบริษัท หรือ น าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิในเรื่อ งที่มผี ลต่ อ การเปลี่ย นแปลงอย่ า ง
สาคัญแก่บริษทั

1) พิจารณาคัดเลือ ก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มฝี ่ ายจัดการเข้าร่วมอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิก
จ้างหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่ วยงาน
อื่นใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน

2) พิจารณาอนุมตั แิ ผนงบประมาณประจาปี
3) พิจารณาอนุ มตั ิการกู้หรือให้กู้ยมื เงิน หรือการขอสินเชื่อ
ใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็ นผูค้ ้าประกัน ใน
วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา

• การแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไ ม่ม ี
ส่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจาซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ปั จจุบนั มีจานวน 4 ท่าน

4) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอานาจใน
การลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการ
ทางการเงิน ในแต่ ล ะรายการ และรวมถึง ก าหนดวงเงิน
อนุ ม ัติใ นการเบิก จ่ า ย แต่ ล ะครัง้ ตามอ านาจหน้ า ที่ท่ี
กาหนด
• การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริห าร ประกอบด้ว ยกรรมการและผู้บ ริห าร
ระดับสูงทีม่ สี ่วนเกีย่ วข้องกับการบริหารงานประจา และ/หรือกรรมการ
ผู้ม ีอ านาจลงนามผู ก พัน บริษัท ซึ่ง ได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ โดยที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษทั
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คณะกรรมการสิ นเชื่อและเร่งรัดหนี้ สิน

เลขานุการบริษทั

• หน้าทีข่ องคณะกรรมการสินเชือ่ และเร่งรัดหนี้สนิ

• หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั

1) ควบคุ ม ให้ม ีก ารปฏิบ ัติต ามนโยบาย หรือ แนวทางที่ไ ด้ร ับ
อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษทั

เลขานุ ก ารของบริษัท จะต้อ งปฏิบ ัติห น้ า ที่ต ามที่ก าหนดใน
มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผ ลใช้บงั คับในวัน ที่ 31
สิงหาคม 2551 ด้ว ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ
ซื่อสัตย์สุจริต รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ข้อบังคับบริษทั มติคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ หน้าทีต่ ามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้

2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็ นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ในการประชุ ม คณะกรรมการบริษัท พร้อ มทัง้ เสนอ
แนวทางปรับปรุง
• อานาจของคณะกรรมการสินเชือ่ และเร่งรัดหนี้สนิ

1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

1) พิจารณาอนุ มตั แิ ละประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบใน
การเปิ ดลูกค้าใหม่ สาหรับลูกค้าของกลุ่มบริษทั

ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนั ง สือ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริษัท รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจาปี ข อง
บริษทั
ค. หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้

2) พิจารณากาหนดนโยบายการให้วงเงิน เครดิต ตลอดจน
การควบคุมเพดานหนี้
• การแต่งตัง้ คณะกรรมการสินเชือ่ และเร่งรัดหนี้สนิ
คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สนิ ได้รบั การแต่งตัง้ โดย
มติของทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียทีร่ ายงานโดยกรรมการหรือ
ผูบ้ ริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3) จัดส่งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการและ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่
วันทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้

• หน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1) กากับดูแลและสนับสนุ น ให้มกี ารดาเนิน งานด้านการบริห าร
ความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ าทางธุรกิจ
รวมถึงสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไป
2) ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหาร
ความเสีย่ งและความควบคุมภายใน
3) พิจ ารณารายงานผลการบริห ารความเสี่ย งองค์ ก ร และให้
ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น รวมทัง้ แนวทางการ
กาหนดมาตรการควบคุม เพือ่ ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

4) ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อ มูล และรายงานสารสนเทศในส่ ว นที่
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน่ วยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลตามระเบี ย บและ
ข้อกาหนดของหน่วยงานทางราชการ
5) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศ
กาหนด
6) ห น้ าที่ อ่ื น ๆ ต ามที่ ไ ด้ ร ั บ มอ บห มาย จาก บริ ษั ท ( ห รื อ
คณะกรรมการบริษทั )

• อานาจของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
1) พิจารณากาหนด ทบทวน นโยบาย กรอบการบริห าร
ความเสีย่ งองค์กร
• การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและ
ผู้บ ริห ารระดับ สูง ที่ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารงานประจ า และ
กรรมการที่ไม่ได้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจา (กรรมการ
อิสระ) 1 ท่าน ซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
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วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ

จริ ยธรรมธุรกิ จ

วิ สยั ทัศน์

บริษัท ห้อ งเย็น เอเชี่ย น ซีฟ้ ู ด จากัด (มหาชน) เชื่อ มันว่
่ า
บริษทั ฯ จะพัฒนาและเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นได้นนั ้ สิง่ สาคัญที่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องยืดถือและปฏิบตั ติ ามคือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทฯ จึงกาหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร
และพนั ก งานทุ ก คนของบริ ษั ท ฯ ต้ อ งยึ ด ถื อ และปฏิ บ ั ติ ต าม
“จรรยาบรรณ Asian” ซึ่ง เป็ นแนวปฏิบ ัติท่ีดีใ นการด าเนิ น ธุ ร กิจ
เพือ่ ให้การปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกภาคส่วนเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้
ความมีคุ ณธรรม ซื่อ สัต ย์สุ จริต โปร่งใสตรวจสอบได้ เชื่อ มันใน
่
คุ ณภาพของคนและการเรีย นรู้ โดยได้กาหนดจรรยาบรรณไว้เป็ น
แนวทางดังนี้

เป็ น ผู้ผ ลิต อาหารและอาหารสัต ว์สู่ส ากล ด้ว ยคุ ณ ภาพ
ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อ มอย่ าง
ยังยื
่ น

จรรยาบรรณกรรมการและผูบ้ ริหาร
1. ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติท่ปี ระชุมผูถ้ อื
หุน้

พันธกิ จ
•

มี ผ ลตอบแทนที่ ดี ต่ อ ผู้ ม ี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และมี
ความสัมพันธ์ทด่ี กี บั พันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบ โต
ร่วมกันอย่างยังยื
่ น

•

องค์ ก รมีส ัง คมและสิ่ง แวดล้ อ มที่ดี บุ ค คลากรและ
ผูเ้ กีย่ วข้องมีสุขภาพดี มีความสุข ทุกครอบครัว

•

2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุก
ฝ่ าย โดยคานึงถึงความเป็ นธรรมและยุตธิ รรมตามหลักสิทธิ
มนุ ษยชน ทัง้ ในปั จจุบนั และอนาคต ตลอดจนภาพลักษณ์ท่ี
ดีของบริษทั ฯ
3. บริหารงานโดยวางตัวเป็ นกลางทางการเมือง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ายใด
หรืออยู่ภายใต้อทิ ธิพลของพรรคการเมืองใดเป็ นการเฉพาะ

ผลิต อาหารมีคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ด้ว ยราคาที่
แข่งขันได้

•

มีน วัต กรรมใหม่ท งั ้ ในด้า นผลิต ภัณ ฑ์เ พื่อ ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และด้านกรรมวิถกี ารผลิตเพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

•

พัฒนาให้บุคคลากรมีความรู้ ความขานาญ และทัศนคติ
ทีด่ ตี ่อองค์กร

4. ไม่ ก ระท า หรือ เข้า ไปมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การรับ หรือ ให้
ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ ใดใด ที่ไม่สุจริตกับผู้มสี ่วนได้
เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั อันเป็ นการขัดต่อผลประโยชน์ของ
บริษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและครอบครัว เช่น ไม่รบั สิง่
บันเทิง ของขวัญ ตั ๋วโดยสาร ตั ๋วอื่นๆ เพือ่ การพักผ่อน ที่
พักรับรอง หรือข้อเสนอที่เป็ นการส่วนตัวต่างๆ ที่เกินกว่า
จารีตประเพณี หรือธรรมเนียมพึงปฎิบตั ิ

•

มีเทคโนโลยี สารสนเทศทีท่ นั สมัย อย่างพอเพียงในการ
สือ่ สาร และบริหารงาน

5. ไม่ใช้อานาจหน้าทีข่ องตนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม

•

ด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย มาตรฐาน
แรงงานทีด่ ี และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่

•

มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น

6. ไม่ เ ป็ นกรรมการในบริ ษั ท ที่ เ ป็ นคู่ แ ข่ ง ขัน ของบริ ษั ท ฯ
ตลอดจนไม่มสี ่วนได้ส่วนเสียในกิจการทีม่ ลี กั ษณะการแข่งขัน
กับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหลีกเลี่ยง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และบริหารงานได้
อย่างเต็มทีแ่ ละมีประสิทธิภาพ
7. ไม่กระทาการใดอัน มีล กั ษณะเป็ น การเข้า ไปบริห าร หรือ
จัด การใด ๆ ในบริษัท อื่น ที่ม ีผ ลบัน่ ทอนผลประโยชน์ ข อง
บริษทั ฯ หรือเอื้อประโยชน์ให้บุคคลหรือนิตบิ ุคคใดใด ไม่ว่า
จะเพือ่ ผลประโยชน์ของตนเองหรือของผูอ้ ่นื
8. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษา
ข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั
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ไม่ให้รวไหลไปยั
ั่
งบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง แม้ว่าจะสิน้ สุดการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีท่เี ป็ นไปตาม
กฎหมายหรือเงือ่ นไขผูกพันทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม

อื่น โดยไม่ม ีเ หตุ ผ ล พฤติก รรมดัง กล่ า วครอบคลุ ม ถึงการ
ลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการล่วงเกินทาง
เพศ ไม่ว่าด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม

9. อุทศิ เวลาเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถเพือ่ ให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ

11. ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางมิชอบ รวมถึงต้องรักษา
ข้อมูลอันเป็ นความลับของบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียกับบริษทั
ไม่ให้รวไหลไปยั
ั่
งบุคคลอื่นทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง แม้ว่าจะสิน้ สุดการ
ปฏิบตั ิหน้าที่กบั บริษัทแล้วก็ตาม ยกเว้นกรณีท่เี ป็ นไปตาม
กฎหมายหรือเงือ่ นไขผูกพันทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ าม

10. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม วางตัวให้สมกับ
บทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ
11. ปฏิบตั ิต่อผู้อ่นื ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในสิทธิและศักดิศ์ รี
ของผูอ้ ่นื ให้เกียรติซง่ึ กันและกัน

12. ไม่ ใ ช้ข ้อ มูล ที่ไ ด้ร ับ จากการปฏิบ ัติห น้ า ที่ข องตนแสวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม

12. ไม่ซ้อื ขาย โอน รับโอน หลักทรัพย์ของบริษทั โดยอาศัย

ประโยชน์จากข้อมูลภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยเพื่อประโยชน์แก่
ตนเองหรือผูอ้ ่นื

13. ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทา หรือปกปิ ดการกระทาใดใด
ทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ หรืออาจทาให้ไม่
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดว้ ยความยุตธิ รรม หรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการปกปิ ดการกระทาใดใดทีผ่ ดิ กฎหมาย

จรรยาบรรณพนักงาน
1. ปฎิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อบังคับ
และนโยบายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีอนั ดีงาม ไม่ว่าจะระบุเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือไม่ก็
ตาม

14. ไม่ ป ระกอบอาชีพ หรือ วิช าชีพ หรือ กระท าการใดอัน จะ
กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีห่ รือชือ่ เสียงของตนเองและบริษทั

2. ด ารงตนตัง้ มันในความซื
่
่ อ สัต ย์สุ จ ริต เที่ย งธรรม และมี
จริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่

15. หลีกเลี่ย งการกระทาใดใด หรือ การแสดงความคิดเห็นต่อ
บุคคลภายนอก สือ่ มวลชน สือ่ ทางสังคม หรือเครือข่ายทาง
สังคมในรูปแบบต่างๆ ในเรื่องที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร

3. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ ทุ่มเท โดยถือประโยชน์สงู สุด
ของบริษทั เป็ นสาคัญ
4. แสวงหาความรู้ ประสบการณ์ เพือ่ เสริมสร้างตนเองให้เป็ นผู้
ทีม่ คี วามรู้ ตลอดจนหาแนวทางในการปรับปรุงงานในความ
รับผิดชอบให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่เสมอ

16. ไม่นาผลงานของผูอ้ ่นื ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั มาแอบ
อ้างเป็ นผลงานของตน

5. ใช้ท รัพ ย์ส ิน ของบริษัท ฯให้เ กิด ประโยชน์ สูง สุ ด และดูแล
รัก ษามิใ ห้ เ สีย หายหรือ สู ญ หาย อี ก ทัง้ ไม่ น าไปใช้ เ พื่อ
ประโยชน์ส่วนตน

จรรยาบรรณต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ต่อความสาเร็จในการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ บริษทั ฯจึงกาหนดให้
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมันในจรรยาบรรณ
่
การปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้เสียต่างๆ ของบริษทั ฯ โดยมีแนวทางปฏิบตั ิ
ดังนี้

6. รักษาเกียรติของตนให้เป็ นทีย่ อมรับในสังคม วางตัวให้สมกับ

บทบาท หน้าที่ และกาลเทศะ ละเว้นจากอบายมุข และสิง่
เสพติดทัง้ ปวง ตลอดจนไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้
เสือ่ มเสียเกียรติและชือ่ เสียงของตนเองและบริษทั ฯ
7. ปฏิบตั ิต่อผู้อ่นื ด้วยความมีน้ าใจ เคารพในสิทธิและศักดิศ์ รี
ของผูอ้ ่นื ให้เกียรติซง่ึ กันและกัน

การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้น

8. รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื ด้วยเหตุผลและปราศจากอคติ

1. มุ่ ง มัน่ เป็ นตัว แทนของผู้ถือ หุ้น ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า ง
โปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้

9. ร่ ว มสร้ า งความสามัค คี ช่ ว ยเหลือ ซึ่ ง กัน และกัน เพื่อ

2. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้ท่เี กี่ย วข้องโดยรวม และปฏิบตั ิต ามมติท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้น
อย่างเคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ติ ามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุ้น ได้ ต้อ งแจ้ง ในผู้ถือ หุ้น ทราบโดยไม่ช กั ช้า หรือ เรีย ก
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั กิ ารดาเนินการในเรื่องทีม่ ี
นัยสาคัญซึ่งไม่อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริษัท หรือ
คณะกรรมการบริหาร

ประโยชน์ต่องาน สังคม และประเทศชาติโดยส่วนรวม

10. ไม่กระทาการผิดศีลธรรม หรือ กระทาการใดใดที่เป็ น การ
คุ ก คามทางเพศต่ อ พนัก งานอื่น โดยการกระท าดัง กล่ าว
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ ดื อ ด ร้ อ น ร า ค า ญ ห รื อ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด
สภาพแวดล้อมในการทางานทีบ่ นทอนก
ั่
าลังใจ เป็ นปฏิปักษ์
หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
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การปฏิ บตั ิ ต่อคู่ค้า

3. ดูแลและคุม้ ครองให้ผถู้ อื หุน้ ทุกรายได้รบั สิทธิขนั ้ พืน้ ฐานอย่าง
เท่าเทียมกัน
4. มุง่ มันในการสร้
่
างความเติบโตอย่างมีคุณภาพและมันคง
่ เพือ่
ผู้ถือ หุ้น ได้ร ับ ผลตอบแทนที่ย งั ่ ยืน จากการด าเนิ น งานที่ม ี
ประสิทธิภาพและผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั ฯ

1. ปฎิบตั ิต ามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มตี ่ อ คู่ค้าอย่ างเป็ น
ธรรม กรณีท่ีไ ม่ส ามารถปฏิบ ัติไ ด้ ต้อ งรีบเจรจากับคู่ค้า
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไ ขและป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

5. เปิ ด เผยข้อ มูล แก่ ผู้ถือ หุ้น อย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง แล ะ
ทันเวลา

2. รัก ษาสัม พัน ธภาพที่ย ัง่ ยืน กับ คู่ ค้า ตลอดจนสร้า งความ
ร่วมมือกันด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
3. ดูแลให้มรี ะบบการจัดซื้อ จัดจ้างสิน ค้าและบริการที่มคี วาม
โปร่งใส โดยปฏิบตั ิต่ อ คู่ค้าทุกรายอย่ างเท่าเทียมและเป็ น
ธรรม เป็ นไปตามระเบียบบริษทั ฯ

การปฏิ บตั ิ ต่อลูกค้า
1. สร้ า งความพึง พอใจให้ ลู ก ค้ า ได้ร ับ สิน ค้ า และบริก ารที่ม ี
คุณภาพ ภายใต้ความปลอดภัยต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ
และทรัพย์สนิ

4. การจัดซื้อจัดจ้างไม่ควรเจาะจงข้อกาหนดของผลิตภัณฑ์หรือ
บริก ารจากคู่ค้า รายหนึ่ง รายใดโดยเฉพาะ หรือ พยายาม
เลือกสรรคุณลักษณะทีโ่ น้มเอียงไปทางผลิตภัณฑ์หรือบริการ
นัน้ ๆ อย่ า งจงใจ นอกจากจะมีค วามจ าเป็ น ซึ่ง มีเ หตุ ผ ล
สนับสนุนอย่างเพียงพอ

2. ปฏิบตั ิตามสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่มตี ่อลูกค้าอย่างเป็ น
ธรรม กรณีท่ไี ม่ส ามารถปฏิบตั ิได้ ต้อ งรีบเจรจากับลูกค้า
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

5. ให้รายละเอียดข้อมูลและเงื่อนไขต่ างๆ ที่เหมือนกันแก่คู่ค้า
ทุกราย

3. ไม่เรีย ก ไม่ร บั หรือ ไม่ให้ผ ลประโยชน์ ใดใดที่ไ ม่สุจริตกับ
ลูกค้า

6. ไม่เรียกร้อง ไม่รบั ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดใดทางการค้ากับคู่
ค้าโดยไม่สุจริต

4. ปฏิบตั ิต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคโดยไม่
เลือกปฏิบตั ิ

7. ตรวจรับสินค้าหรือตรวจรับงาน และจ่ายชาระค่าสินค้าหรือ
บริการอย่างถูกต้อง ตรงตามกาหนด

5. เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ให้ลกู ค้าทราบอย่าง
ครบถ้ ว น ถู ก ต้อ ง และเพีย งพอ โดยไม่ป กปิ ด บิดเบือ น
เนื้อหา ไม่ให้ขอ้ มูลเท็จ หรือไม่ทาให้เข้าใจผิดเกีย่ วกับข้อมูล
ทีส่ อ่ื สารออกไป

การปฏิ บตั ิ ต่อเจ้าหนี้

6. ให้ความสาคัญกับการรักษาข้อมูล ที่เป็ นความลับของลูกค้า
อย่างเคร่งครัด และไม่นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประโยชน์
ของตนเองและผูอ้ ่นื โดยมิชอบ

1. ปฏิบตั ิต ามสัญญาหรือ ข้อ ตกลงต่ าง ๆ ที่มตี ่ อ เจ้าหนี้อ ย่ า ง
เคร่งครัด กรณีทไ่ี ม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ตอ้ งรีบเจรจากับเจ้าหนี้
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้ องกันไม่ให้เกิด
ความเสียหาย

7. ไม่นาภาพหรือเนื้อหาทีก่ ่อให้เกิดทัศนคติทไ่ี ม่ดี การแบ่งแยก
ในสังคม หรือค่านิยมทีไ่ ม่เหมาะสม โดยเฉพาะเรือ่ งเพศและ
ศีลธรรมใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษทั ฯ

2. บริห ารงานเพื่อ ให้เ จ้า หนี้ ม นใจในฐานะทางการเงิ
ั่
น และ
ความสามารถในการชาระหนี้ทด่ี ขี องบริษทั ฯ
3. บริหารเงินกูย้ มื ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน ไม่
นาเงินไปใช้ในทางทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายของบริษทั

8. ดู แ ลสภาพแวดล้ อ ม พื้น ที่ภ ายในและบริเ วณโดยรอบ
ทรัพย์สนิ ภายใต้การบริหารงานของบริษทั ให้มคี วามปลอดภัย
ต่อสุขภาพ อนามัย ชีวติ และทรัพย์สนิ

4. เปิ ดเผยข้อมูลแก่เจ้าหนี้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา
5. ไม่เรีย กร้อ ง ไม่ร บั ไม่ให้ผ ลประโยชน์ ใดใดที่ไม่สุ จริตกับ
เจ้าหนี้

9. จัดให้มชี ่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถร้อ งเรียน
เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และดาเนินการตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

การปฏิ บตั ิ ต่อพนักงาน
1. จัดให้มเี งือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็ นธรรม เพือ่ ให้พนักงานได้รบั
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามความรูค้ วามสามารถ ศักยภาพ
และผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน โดยสอดคล้องกับผลการ
ดาเนิน งานของบริษัทฯ และเทีย บเคีย งได้กบั บริษัทอื่นใน
กลุ่มธุรกิจเดียวกัน
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2. จัดให้มกี ระบวนการพิจารณา การสรรหา การแต่งตัง้ การ
โยกย้าย การให้สวัสดิการ การให้รางวัล การเลิกจ้าง และ
การลงโทษพนักงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยปฎิบตั ดิ ว้ ย
ความสุจริตและเป็ นธรรม

5. ดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการนาพาสังคม ชุมชน และผูม้ สี ว่ น
ได้เสีย ทุกภาคส่ ว นให้เป็ น คนดี มีว ฒ
ั นธรรมและคุ ณธรรม
สนับสนุ น กิจกรรมด้านการศึกษา และสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ตลอดจนประหยัดพลังงานและรักษาสิง่ แวดล้อม
6. นาความรู้ท่เี กิดจากประสบการณ์การดาเนิน งานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมมาพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
สามารถสร้างมูลค่าเพิม่ ต่อธุรกิจและสังคม
7. ให้ค วามร่ ว มมือ กับ ภาครัฐ และหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ใ ดใด ที่ม ีผ ลกระทบต่ อ สัง คม ชุ ม ชน และ
สิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจของบริษทั
8. ยึดมันในระบอบประชาธิ
่
ปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ น
ประมุข และส่ งเสริมให้บุค ลากรของบริษัทไปใช้ส ิท ธิต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอณาจักรไทย ทัง้ นี้ บริษทั ฯไม่มนี โยบาย
ทีจ่ ะให้การสนับสนุ นทางการเงินหรือกิจกรรมด้านต่างๆ ไม่
ว่ า โดยทางตรงหรือ ทางอ้ อ มแก่ นั ก การเมือ งหรือ พรรค
การเมืองใดใด
9. จัดให้มรี ะบบการร้องทุกข์ในเรื่องทีอ่ าจมีผลกระทบต่อชุมชน
ดาเนินการตรวจสอบ หาสาเหตุ และปรับปรุงแก้ไข และ
แจ้งผลการดาเนินการให้ผรู้ อ้ งทุกรายทราบในเวลาอันควร

3. ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่งครัด
4. ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานได้ พ ัฒ นาและแลกเปลี่ ย นความรู้
ความสามารถอย่างทัวถึ
่ งและสม่าเสมอ
5. ดูแลสภาพแวดล้อมการทางานให้มคี วามปลอดภัยต่อสุขภาพ
อนามัย ชีวติ และทรัพย์สนิ ของพนักงานอยู่เสมอ
6. สนั บ สนุ น การหารือ และความร่ ว มมือ ระหว่ า งบริษั ท กับ
พนักงาน หรือตัวแทนพนักงาน นาเสนอข้อมูลแก่ผมู้ อี านาจ
ในการตัดสินใจของบริษทั เกีย่ วกับการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
การทางานเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน
7. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานทุกระดับ

อย่ างเท่าเทีย มและเสมอภาคโดยปราศจากการแทรกแซง
รวมถึงการจัดให้มกี ระบวนการรับฟั งข้อ คิด เห็น และการ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม

การปฏิ บตั ิ ต่อภาครัฐ
การปฏิ บตั ิ ต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ให้ ค วามร่ ว มมือ กับ ภาครัฐ ในการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมาย
ระเบีย บและข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วกับ การด าเนิ น ธุ ร กิจ อย่ า ง
เคร่งครัด รวมถึงการไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก
2. จัดให้มขี อ้ มูลด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อใช้อ้างอิงและคอย
ติดตามปรับปรุง ให้ทนั สมัย อยู่เ สมอ โดยให้พ นักงานและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก
3. สร้ า งจิ ต ส านึ ก ของความรับ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ัติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษทั ฯ ให้เกิดขึน้ ใน
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
4. มุ่งมันด
่ าเนินโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะ
เป็ นนโยบายทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากภาครัฐหรือเป็ นโครงการที่
บริษทั ฯริเริม่ ขึน้ เอง

1. ไม่แสวงหาข้อ มูล ที่เป็ น ความลับของคู่แข่ง ทางการค้า ด้ว ย
วิธกี ารทีไ่ ม่สุจริต
2. ประพฤติปฏิบตั ภิ ายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม
ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวหาด้วย
ข้อมูลทีไ่ ม่เป็ นความจริง หรือด้วยวิธกิ ารทีไ่ ม่เหมาะสม
3. ส่งเสริมและสนับสนุ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นประโยชน์

กับธุรกิจ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจและมีส่วนช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม และประเทศชาติให้
ยังยื
่ น

การปฏิ บตั ิ ต่อสังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม
การปฏิ บตั ิ ต่อองค์กรอิ สระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม

1. ปฏิบ ัติ ต ามกฎหมาย ระเบีย บ ค าสัง่ และข้อ บัง คับ ที่
เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด และพยายามยกระดับการปฏิบตั ใิ ห้
มีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายกาหนด หากการปฏิบตั ินัน้ จะ
น ามาซื่ง ประโยชน์ ต่ อ สัง คม ชุ ม ชน สิ่ง แวดล้อ ม และ
ประเทศชาติ

1. เปิ ดเผยและแลกเปลี่ย นข้อ มูล ข่าวสารกับองค์กรอิส ระและ
องค์ ก รอื่ น ๆ ในสั ง คมทั ง้ ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิง่ แวดล้อม
2. ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรอิส ระและองค์กร
อื่นๆ ในสังคมจัดขึน้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยังยื
่ นและ
ตอบสนองความคาดหวังของสังคม
3. ในการด าเนิ น โครงการร่ ว มกับ องค์ ก รอิ ส ระและองค์ ก ร
อื่นๆ ในสังคม ต้องคานึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อมเป็ นสาคัญ

2. ดูแลป้ อ งกัน มิให้การดาเนิน งานของบริษัทก่อ ให้เกิด ความ
เสียหายต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม
3. สร้างจิตสานึกบุค ลากรทุกระดับในบริษัทฯ และผู้มสี ่วนได้
เสียของบริษทั ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
4. ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โ ดย ค านึ งถึ ง ก าร ใช้ ท รั พ ย า กร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพและรูค้ ุณค่า
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รายงาน
การปฏิ บตั ิ ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี

5.
6.

บริษทั ได้มกี ารจัดทานโยบายเกีย่ วกับการกากับดูแลกิจการไว้
5 หมวด ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายการกากับดูแลกิจการ”
โดยคณะกรรมการบริษัท ให้ค วามส าคัญ กับ หลัก การก ากับ ดู แ ล
กิจการทีด่ ี และได้ดาเนินการตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ รวมถึงการยึด
มันในการด
่
าเนิน ธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกาหนด
มาตรการในการควบคุมการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ โดยรายงานแยกการ
ดาเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้

7.
8.

• สิ ทธิ ของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั มีสทิ ธิในความเป็ นเจ้าของ โดยควบคุม
บริษทั ผ่านการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ให้ทาหน้าทีแ่ ทนตน โดย
ในปี 2560 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สทิ ธิตามที่บริษัทกาหนดไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท ทัง้ นี้ บริษัท ได้จดั การ
ประชุมสามัญและวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ตามนโยบายทีก่ าหนด ซึ่งเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนี้

9.

ถือหุน้ อาสาร่วมเป็ นพยานในการตรวจนับ และเปิ ดเผยคะแนน
ในแต่ละวาระในทีป่ ระชุมทราบอย่างชัดเจน
ไม่มวี าระเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ในการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 กรรมการและ
ผูบ้ ริหารของบริษทั เข้าร่วมการประชุม จานวน 18 ท่าน ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมจานวน 1 ท่าน และในการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครัง้ ที่ 1/2560 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วม
การประชุมครบทัง้ 19 ท่าน และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถ
ซัก ถาม แสดงความคิด เห็ น และขอรับ การชี้แ จง จาก
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร หรือผูส้ อบบัญชี
ในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมตั วิ าระต่างๆ
การเลือ กตัง้ คณะกรรมการบริษัท เป็ น การลงคะแนนเสีย ง
เลือกตัง้ เป็ นรายบุคคล
แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้
ถือหุน้ ประจาปี 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในวันที่ 19 เมษายน 2560 และแจ้งมติและผล
การลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
1/2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในวันที่ 20 กันยายน 2560
จัดทารายงานการประชุมทีม่ สี าระสาคัญครบถ้วน และจัดส่งให้
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยตามกาหนด และเผยแพร่
ผ่านเว็บไซด์ของบริษทั

• การปฏิ บตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

1. ก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ บริษัท ได้จดั ทาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการพิจ ารณาที่ม ีข ้อ มูล ส าคัญครบถ้ว น
รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของบริษทั และสาเนาจัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ทาง
ไปรษณีย์ ดังนี้:
• การประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2560 จัด เมื่อ วัน ที่ 19
เมษายน 2560 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของบริษทั เมือ่ วันที่ 16
มีน าคม 2560 และจัดส่ งส าเนาทางไปรษณีย์ เมื่อ วัน ที่ 4
เมษายน 2560
• การประชุ ม วิส ามัญ ผู้ถือ หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 จัด เมื่อ วัน ที่ 20
กันยายน 2560 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของบริษทั เมือ่ วันที่ 22
สิงหาคม 2560 และจัดส่งสาเนาทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 5
กันยายน 2560
2. จัดการประชุมสามัญ ณ สานักงานใหญ่ของบริษทั พร้อมทัง้ จัด
ให้มรี ถรับ-ส่ง เพือ่ อานวยความสะดวกให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์
จะเดินทางมาประชุมไว้ 2 จุดได้แก่

บริษทั มีนโยบายปฏิบตั ติ ่อผูถ้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ นักลงทุนราย
ย่อย นักลงทุนสถาบันทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรมในการใช้ส ิทธิของตนตามที่กาหนดไว้ในนโยบายการ
ก ากับ ดูแ ลกิจ การ ทัง้ การให้ข ้อ มูล ข่า วสารก่ อ นการประชุม การ
คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
และการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ

• สิ ทธิ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
บริษัท กาหนดนโยบายในการปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
แต่ละกลุ่ม โดยคานึงถึงสิทธิของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียดังกล่ าวตามที่
กฎหมายกาหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษทั และผู้
มีส่ ว นได้ส่ ว นเสีย กลุ่ มต่ างๆ เป็ น ส าคัญ ตามที่ไ ด้กล่ าวไว้แล้ว ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ บริษทั ดาเนินธุรกิจอยู่บนหลักการทีว่ ่าพนักงาน
ทุกคนจะต้องปฏิบตั หิ น้าทีเ่ พื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั ฯ ดังนัน้
การกระทาและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องปราศจากอิทธิพลของความ
ต้องการของส่วนตัว ของครอบครัว ของญาติพน่ี ้อง หรือของบุคคล
อื่นทีร่ จู้ กั ส่วนตัวเป็ นการเฉพาะ โดยปฏิบตั ติ ามระเบียบวิธขี องบริษทั ฯ
ด้วยมาตรฐานเดียวกัน

จุดที่ 1. อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จุดที่ 2 ลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2
3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และใช้บตั รลงคะแนน
ในทุกวาระ ทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าออกเสียงด้วยตนเอง และผูถ้ อื หุน้ ที่
ออกเสียงผ่านผูร้ บั มอบฉันทะ
4. ชีแ้ จงหลักเกณ์ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตัง้ แต่กอ่ น
เริม่ ประชุม มีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผแู้ ทนผู้
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• การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษทั มีกาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยปกติทุก
3 เดือน โดยกาหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ ป็ นการล่วงหน้า พร้อม
ทัง้ กาหนดวาระการประชุมและนาส่ งจดหมายนัดประชุม พร้อมทัง้
เอกสารประกอบการประชุ ม ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม เพื่อ ให้
คณะกรรมการมีข ้อ มูล อย่ างเพีย งพอและใช้เวลาพิจารณาข้อ มูลได้
อย่างรอบคอบ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
สานักตรวจสอบภายในได้ดาเนินการวางระบบควบคุม และ
แนะนาให้มกี ารปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานทีเ่ ข้าไปตรวจสอบ เพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้ องกันความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทั และสร้างมูลค่าเพิม่ ในระบบงานทีต่ รวจสอบ

ในปี 2560 มีก ารประชุ ม คณะกรรมการบริษัทรวม 4 ครัง้
เวลาประชุม เฉลี่ย 4.0 ชัว่ โมง ในแต่ ล ะครัง้ มีป ระธานเจ้า หน้ าที่
บริห ารสายการเงิน ผู้บ ริห ารของบริษัท ย่ อ ย และหัว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายในร่วมประชุมด้วย และให้มกี ารประชุมร่วมกันเฉพาะ
กรรมการอิสระ ในการประชุมกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28
กุ ม ภาพัน ธ์ 2560 ในช่ ว งเริ่ม ต้น ก่ อ นการประชุ ม คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่ออภิปรายปั ญหาทัวไปเกี
่
่ยวกับการจัดการ และการ
กากับดูแลกิจการ และแจ้งกับประธานเจ้าหน้ าที่บริห ารเพื่อ ให้ไ ป
ดาเนินการเกีย่ วกับประเด็นดังกล่าว และมีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบรวม 4 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านมีการเข้าร่วมประชุม
สรุปได้ดงั นี้

ความสัมพันธ์กบั ผู้ลงทุน
บริษัท ได้ จ ัด ท าเว็บ ไซต์ ข องบริษัท โดยมีช่ือ เว็บ ไซค์ ชื่อ
www.asianseafoods.co.th และเปิ ด เผยข้อ มูล งบการเงิน รวมทัง้
สารสนเทศผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ให้แก่ผลู้ งทุน ซึ่งผูล้ งทุนสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษทั
ได้ท่ฝี ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (034) 845575 ต่อ
5370 และ ทางอีเ มล์ Asian-Secretary@asianseafoods.co.th หรือ
ผ่านทางหน้านักลงทุนสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของบริษทั

• ความรับผิดชอบของกรรมการ

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วมประชุม (ครัง)้

บริษัท มีการกาหนดหน้ าที่ค วามรับผิดชอบ และอ านาจ
อนุมตั ขิ องคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสินเชื่อ
และเร่งรัดหนี้สนิ ตลอดจนคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ไว้อย่างชัดเจน
ในนโยบายก ากั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหาร ติดตามผลการปฏิบตั งิ านของฝ่ ายจัดการเป็ น
ประจ าทุ ก เดือ น พร้อ มทัง้ ก าหนดให้ม ีก ารประชุ ม เพื่อ พิจ ารณา
แผนการดาเนินงานทัง้ ของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อกาหนดแนว
ทางการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกัน

รายชื่อ
คณะกรรมการบริ ษทั

การแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการของบริษัท เป็ น ไปตามมติข องที่
ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริ ษั ท มีจ านวน 12 ท่ า น ประกอบด้ ว ย
กรรมการทีเ่ ป็ นฝ่ ายบริหารจัดการจานวน 8 ท่าน และกรรมการทีไ่ ม่ได้
เป็ นผูบ้ ริหารจานวน 4 ท่าน โดยในปี 2560 บริษทั มีคณะกรรมการ
บริษัทที่อยู่ในตาแหน่ ง 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการทีเ่ ป็ นฝ่ าย
บริหารจัดการจานวน 6 ท่าน และกรรมการที่ไม่ไ ด้เป็ นผู้บริห าร 4
ท่าน
แม้ว่าคณะกรรมการจะประกอบด้ว ยคณะกรรมการที่ไม่ได้
เป็ นผูบ้ ริหารเพียง 4 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 40) แต่คณะกรรมการทัง้
4 ท่าน ล้ว นแล้ว แต่ เป็ น ผู้มคี วามรู้ค วามสามารถ และปฏิบตั ิง าน
รวมถึงมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นอย่างแท้จริง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1.นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล

4

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

4

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

3.นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตย์

4

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

4.นายเอกราช พรรณสังข์

3

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

5.นางสุรยี ์

จันทร์สวัสดิ ์

4

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

6.นายสมศักดิ ์ สถิตธามรงค์

4

ไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

7.นางสุนนั ทา เตียสุวรรณ์

4

4

8.นางเยาวณี เครือองอาจนุกลู

4

4

9.นายกิตติชยั เหล่าเกือ้ กูลพงษ์

4

4

10.นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

4

4

คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับงบการเงิน
ของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมทัง้ ผลการดาเนินงาน และภาวะตลาด
ทีส่ าคัญในปี 2560 ตามทีผ่ สู้ อบบัญชีรบั อนุญาตรับรองแล้ว

บริษัท ได้แ ต่ ง ตัง้ ประธานกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเป็ นบุคคลเดียวกัน เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มคี วามรู้
ความสามารถเฉพาะในธุรกิจนี้โดยตรง

การประชุมคณะกรรมการบริษทั
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคลและราย
คณะ

การประชุมคณะกรรมการชุดอื่น
ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารทัง้ สิน้ 18 ครัง้
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทัง้ สิน้ 9 ครัง้ และมีการ
ประชุ ม คณะกรรมการสิน เชื่อ และเร่ ง รัด หนี้ส ิน ทัง้ สิ้น 6 ครัง้ โดย
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมสรุปได้ดงั นี้

หลักเกณฑ์
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประเมินตนเองของคณะกรรมการแต่ละ
คณะเป็ นรายบุคคล และสรุปผลเป็ นรายคณะ เป็ นรายปี และจัดให้ม ี
การประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารสายการเงิน โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นต้นแบบ

จานวนครัง้ ที่ เข้าร่วประชุม (ครัง้ )
รายชื่อ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

สิ นเชื่อ

1.นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล

17

9

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

2.นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

16

9

6

3.นายสุรยิ ะ ประสาทบัณฑิตย์

17

9

6

4.Mr. Hendrikus Van Westendorp

15

8

6

5.นางสุรยี ์ จันทร์สวัสดิ ์

14

9

6

6.นายเอกราช พรรณสังข์

17

8

6

7.นายวัลลภ ล้อมลิม้

18

9

6

8.Mr. Yasuto Togashi

14

7

6

9.นายชิษณุชา พวงสุดา

15

9

6

10.นายภาณพ เศวตรุนทร์

13

7

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

11.นายสมศักดิ ์ สถิตธามรงค์

16

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

12.นางสาวศิรริ ตั น์ วงษ์เมธาวี

14

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

13.นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

7

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

14.นายบัณฑิต พิเชษฐพงศา

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

6

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

15.นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

9

ไม่ได้เป็ นกรรมการ

ขัน้ ตอนการประเมิน
เลขานุ ก ารบริษัท จัด ส่ ง แบบประเมิน ให้ก รรมการบริษั ท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงิน
ทุกสิ้น ปี และเป็ น ผู้ร วบรวมและสรุปผลต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ครัง้ ที่ 1 ของทุกปี เพือ่ พิจารณารับทราบและหารือร่วมกัน

ผลการประเมิน
คะแนนการประเมิน ผลงานเฉลี่ย ของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย ประธานเจ้ า หน้ า ที่บ ริห าร และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารสายการเงิน สาหรับปี 2560 แสดงได้ดงั ตาราง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสินเชื่อและ
เร่งรัดหนี้สนิ
คณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
สายการเงิน

คะแนน
เฉลี่ย
93%
91%
93%

คะแนน
ตา่ สุด
86%
86%
89%

คะแนน
สูงสุด
100%
98%
100%

91%

84%

100%

90%

86%

95%

81%

-

-

91%

-

-

แผนการสืบทอดตาแหน่ ง
บริษัท ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ ง
ผู้บริหารในระดับต่างๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตาแหน่ งผู้บริหารใน
บริษทั ย่อยด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนรวม ของผู้บริห ารสูงสุ ด 5 ล าดับแรก ของ
บมจ.ห้อ งเย็น เอเชี่ยนซีฟ้ ูด (กรรมการผู้จดั การขึ้นไป) ในปี 2560
เท่ากับ 20.52 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ และผลตอบแทนอื่นๆ
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• บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร
และพนั ก งานที่ร ับ ผิด ชอบแต่ ล ะสายงานได้ ร ับ ทราบเพื่อ
ด าเนิ น การปฏิบ ัติต ามแผนและรายงานผลการปฏิบ ัติง าน
ปั ญหา ต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ

การควบคุมภายใน
และการบริ หารจัดการความเสี่ยง
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั
บริษทั ตระหนักถึงความสาคัญของการควบคุมภายในที่ดแี ละการ
บริหารความเสีย่ งจึงมุ่งเน้นให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ พียงพอเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ของคณะกรรมการบริษทั เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ
และเพิม่ มูลค่าให้ผู้มสี ่วนได้เสียโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
คณะกรรมการบริษทั จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและ
ส านั ก ตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่ส อบทานและติ ด ตามผลอย่ า ง
สม่ า เสมอ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาว การณ์ แ ละความเสี่ ย งที่
เปลี่ยนแปลงไปและให้มนใจว่
ั ่ าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดาเนินธุรกิจ

การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
• บริษทั กาหนดเป้ าหมายการดาเนินธุรกิจทีช่ ดั เจนและวัดผลได้
และกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการของบริษทั เป็ นลาย
ลักษณ์ อ ักษร พร้อ มทัง้ กาหนดหลักปฏิบตั ิเกี่ย วกับจริยธรรม
เพือ่ ป้ องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึง
ความเป็ นธรรมต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ าย
• บริษทั กาหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่
ชัดเจนในการถ่วงดุลอานาจและกาหนดคู่มอื อานาจดาเนินการ
ของทุกฝ่ ายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านโดยพิจารณาถึงหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและระบบการ
ควบคุมภายใน

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
• บริษัทมีคณะทางานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยตัวแทน
จากบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อทาหน้าที่กาหนดแผนงานการ
บริห ารความเสี่ย งประจ าปี โดยมีก ารระบุ ค วามเสี่ย งที่ม ี
ผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรกลยุทธ์ในการ
จัด การความเสี่ย งในแต่ ล ะระดับ ตลอดจนมาตรการในการ
ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
เพือ่ ลดโอกาสและผลกระทบทีจ่ ะเกิดเหตุการณ์นนั ้ ๆ อย่างไรก็
ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 ทีป่ ระชุมได้มมี ติแต่งตัง้ คณะกรรมบริหารความเสีย่ งเพือ่
ทาหน้ าที่และจัดการบริห ารความเสี่ย งให้เ ป็ น รูปธรรมอย่ า ง
ชัดเจน พร้อมทัง้ กาหนดบทบาทหน้าทีข่ องผูม้ สี ่วนเกีย่ วข้องใน
แต่ระดับของการจัดการบริหารความเสีย่ ง
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การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน (Control Activities)
• บริษทั กาหนดมาตรฐานการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้อ งกับ
ความเสีย่ งในแต่ละระบบการปฏิบตั ิงาน โดยพิจารณารูปแบบ
กิจกรรมควบคุ มต่ าง ๆ ที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็ น การควบคุ ม
แบบป้ องกัน (Preventive Control) หรือการควบคุมแบบแบบ
ค้นพบ (Detective Control)
• บริษทั ได้กาหนดนโยบายในการอนุมตั ธิ ุรกรรมหรือรายการต่าง
ๆ โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ สู ง สุ ด และความโปร่ ง ใสเป็ น
สาระสาคัญ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication)
• บริษัทมีร ะบบสารสนเทศ การสื่อ สารข้อ มูล และช่อ งทางการ
สื่อสารทัง้ ภายในบริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียภายนอกบริษทั อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุ นให้การควบคุม
ภายในดาเนินไปได้ตามทีก่ าหนด
• บริษทั มีระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศ
ที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และมีก ารรายงานข้อ มูล ที่ส าคัญ ต่ อ ฝ่ าย
บริห ารและคณะกรรมการบริษั ท อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่อ ใช้
ประกอบการตัด สิน ใจ นอกจากนี้ บริษัท ได้ล งทุ น ในระบบ
สารสนเทศหรือระบบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของ
บริษทั ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ตลอดจนทาให้ระบบการควบคุม
ภายในรัดกุมยิง่ ขึน้

ระบบการติ ดตาม (Monitoring Activities)
• บริษัท ก าหนดระบบติด ตามและระบบการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้อย่างเหมาะสม
และสม่ า เสมอโดยติด ตามความคืบ หน้ า เป็ นประจ าในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง รวมถึงการปฏิบตั ติ าม
จริยธรรมทางธุรกิจ

• บริ ษั ท ก าหนดให้ ส านั ก ตรวจสอบภายในร่ ว มกับ บริ ษั ท
ตรวจสอบภายในมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณา
จากปั จจัยความเสีย่ งรวมทัง้ รายงานผลการตรวจสอบและความ
คืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผูบ้ ริหารระดับสูง

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พ ิจ ารณาสอบทานและประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทแล้วพบว่า บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินงานให้
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เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้
คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
1) คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายและกากับดูแลให้มรี ะบบ
การควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทัง้ กาหนดให้มกี าร
ติดตามประเมินผลอย่างสม่าเสมอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบตั ิหน้าที่และรับผิดชอบในนาม
ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ย วกับการกากับดูแลในเรื่องการ
สอบทานระบบการควบคุ ม ภายในและรา ยงานผลการ
ดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ ได้รบั ทราบ
3) ผูบ้ ริหารมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบ
ระบบการทางานภายในส่วนงานของตนให้มปี ระสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบการปฏิบตั งิ าน โดยสอบทานการปฏิบตั งิ าน
ตามระบบการควบคุ ม ภายในที่ม ีอ ยู่ ตลอดจนปรับ ปรุ ง การ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ใ ห้ ม ี ค ว า ม รั ด กุ ม ร ว ม ทั ้ง ป ลู ก ฝั ง ใ ห้
ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชามีว ินัย และจิต ส านึก ที่ดีใ นเรื่อ งการควบคุ ม
ภายใน
4) พนั ก งานทุ ก ระดับ ต้ อ งเอาใจใส่ ป ฏิบ ัติ ต ามกฏ ระเบีย บ
ข้อบังคับ คาสัง่ มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่
บริษทั จัดให้มขี น้ึ โดยสม่าเสมอและต่อเนื่อง
5) ส านักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่อ งการ
ประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลของ
ระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระบบ
เพื่อ น าไปสู่ ก ารปรับ ปรุ ง มาตรการการควบคุ ม ภายในให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ สิง่ แวดล้อม และปั จจัยความเสี่ยงที่
เปลีย่ นแปลงไปเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดาเนินงานของบริษทั

ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในของบริษทั
รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”
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4. ส่งเสริมและกระตุน้ ให้การบริหารความเสีย่ งเป็ นวัฒนธรรม
องค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ
เสีย่ ง

ปัจจัยความเสี่ยง
ในปลายปี 2559 บริษัท ได้จ ัด ตัง้ คณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ย งขึ้น และได้กาหนดให้มกี ารวิเคราะห์และประเมินปั จจัย
ความเสี่ยงรวมถึงสื่อสารให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับความเสี่ย งอย่างต่อ เนื่อ ง
สม่าเสมอภายในองค์กร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่ง
แต่งตัง้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประกอบด้วยผู้บริห าร
ระดับสูงของแต่ละสายงานจะทาหน้า ทีพ่ จิ ารณากาหนดกระบวนการ
แนวทางและมาตรการในการจัด การความเสี่ย ง รวมทัง้ ก าหนด
เหตุการณ์หรือระดับความเสี่ยงที่เป็ นสัญญาณเตือนให้ผู้ปฏิบตั ิงาน
ดาเนินการตามขันตอน
้
ทุกหน่วยงานต้องจัดทาแผนการจัดการความ
เสีย่ งและรายงานผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจาทุกไตรมาส นอกจากนี้
ยังมีการติดตาม และประเมิน ผลประสิทธิภ าพในการควบคุ มและ
ป้ องกันความเสีย่ งของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
บริษัท ฯ ก าหนดให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งเป็ น
ผู้ร ับ ผิด ชอบงานด้า นการบริห ารความเสี่ย งของบริษัท ฯ ในการ
ประเมินและวิเคราะห์ประเด็นความเสีย่ ง โอกาสทีจ่ ะเกิด และระดับ
ผลกระทบที่มตี ่อองค์กร รวมถึงกาหนดมาตรการการจัดการความ
เสี่ย งที่ส่ งผลกระทบอย่ างมีนัยส าคัญต่อ การเติบโตทางธุร กิจ เพื่อ
นาเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเห็นชอบตามลาดับ ใน
กระบวนการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ หน่ วยงานต่างๆ จะระบุ
ปั จ จัย ความเสี่ย งและจัด ท าแผนบริห ารจัด การความเสี่ย งของ
หน่ ว ยงานเพื่อ ก าหนดเป็ น ปั จ จัย ความเสี่ย งระดับ ธุ ร กิจ จากนัน้
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง จะนามาประเมินโอกาส และระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบ เพื่อกาหนดเป็ นปั จจัยความเสี่ยงระดับ
องค์ก ร และก าหนดมาตรการหรือ แนวทางในการป้ อ งกัน หรือ
ควบคุม หรือลดความเสีย่ งดังกล่าว

หน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
1. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
• กาหนดนโยบาย เป้ าหมายและกลยุทธ์การบริห ารความ
เสีย่ ง
• พัฒนาระบบการจัดการบริห ารความเสี่ย งทัง้ องค์กรให้ม ี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุ นผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความ
เสีย่ งทุกระดับในบริษทั
• ดูแ ลให้บ ริษัท มีก ารบริห ารความเสี่ย งที่เ หมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
• สร้างความมันใจว่
่ ามีการควบคุ มภายในที่เหมาะสมเพื่อ
จัดการความเสีย่ งในบริษทั
• กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสีย่ งอย่างเป็ นอิสระ
• สื่อ สารกับ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งเพื่อ ให้ เ ข้า
ใจความเสีย่ งทีส่ าคัญและเชือ่ มโยงกับการควบคุมภายใน
3. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
• ติดตามความเสีย่ งทีส่ าคัญของบริษทั และสร้างความมันใจ
่
ว่ามีแผนการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
• ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสีย่ งและสร้างความมันใจ
่
ว่ากระบวนการบริหารความเสีย่ งได้รบั การปฏิบตั ทิ วทั
ั ่ ง้ บริษทั
4. สานักตรวจสอบภายใน

นโยบายบริหารความเสี่ยง
1. บริษทั กาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานในหน่ วยงานต่าง ๆ
เป็ นผู้ดู แ ลความเสี่ย ง โดยจะต้ อ งมีบ ทบาทและส่ ว นร่ ว มในการ
พัฒนาการบริหารความเสีย่ งของบริษทั และมีความเข้าใจหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารความเสีย่ ง
2. จัดให้มกี ระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มปี ระสิทธิภ าพใน
ทุกขัน้ ตอนของการดาเนินงานตามหลักการของการกากับดูแลกิจการ
ทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีการบูรณาการการบริหาร
ความเสีย่ งกับการบริหารเทคโนยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทีด่ ี เพื่อ
ช่ ว ยลดโอกาสของการเกิดผลกระทบจากความเสี่ย ง ลดความไม่
แน่นอนในผลการดาเนินการโดยรวมและเพิม่ โอกาศแห่งความสาเร็จ
3. ดาเนินการและสนับสนุ นการบริหารความเสี่ยงให้ประสบ
ความส าเร็จ ทัวทั
่ ง้ องค์ก ร โดยการใช้ท รัพ ยากรที่ม ีจ ากัด อย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ ในการบ่ ง ชี้ป ระเมิน และจัด การความเสี่ย งอย่ า ง
เหมาะสม
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• สร้างความมันใจว่
่ ามีการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมต่อการ
จัดการความเสี่ยงและแผนการจัดการความเสี่ย งเหล่ านัน้ ได้ร บั การ
ปฏิบตั ภิ ายในบริษทั
• สือ่ สารกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งเพือ่ ทาความเข้า
ใจความเสี่ย งและดาเนิน การตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง
( Risk-based Internal Control) แ ล ะ ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ กร ร มการ
ตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
วัตถุประสงค์ของแผนการบริ หารความเสี่ยง
1. เพื่อ ให้บ ริษัท มีร ะบบบริห ารความเสี่ย งเชิ ง บูร ณาการที่
เชือ่ มโยงกับวัตถุประสงค์และเป้ าหมายขององคก์รในทุก ๆ ระดับ
2. เพื่อ ให้ทราบปั จจัย เสี่ย งที่มสี าระส าคัญที่มผี ลกระทบต่อ
การบรรลุวตั ถุประสงค์หรือผลสาเร็จของการดาเนินงานและเพิม่ คุณค่า
ให้กบั ธุรกิจ
3. เพื่อให้มแี ผนในการจัดการความเสี่ยงหรือรับมือกับความ
เสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
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4. เพื่อลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่เกิดขึน้ ทีจ่ ะ
ทาให้ผ ลการดาเนิน งานไม่เ ป็ น ไปตามวัต ถุ ประสงค์เ ป้ าหมายของ
บริษทั
5. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการความเสี่ยงกับการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทีด่ โี ดยเกิดการเชื่อมโยง
ในการติดตามดูแลเพื่อมีผลการดาเนินงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายของบริษทั
6. เพื่อให้ตระหนักรูถ้ งึ การบริหารความเสีย่ งเป็ นวัฒนนธรรม
องค์กรทีไ่ ด้รบั ความใส่ใจตลอดเวลาแทนการเลือกปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ คราว

เสี่ย งที่มรี ะดับสูงและสูงมากมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนและออกแบบ
ระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพือ่ ลดความเสีย่ งดังกล่าว
6. ติดตามความเสีย่ ง (Monitoring) ติดตามและมีการประชุม
คณะกรรมการฯเพื่อ ทราบความคืบ หน้ า และการปฏิบ ัติต ามแผน
จัด การความเสี่ย งว่ า มีข ้อ จ ากัด ทางด้า นการควบคุ ม ภายในหรือ
ข้อจากัดด้านทรัพยากร หรืออุปสรรคอื่น ๆ หรือไม่
โดยปี 2560 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ได้
ดาเนิน การตามวัต ถุ ประสงค์ และได้กาหนดประเด็น ความเสี่ย งที่
สาคัญของกลุ่มบริษทั ทีต่ อ้ งดาเนินการดังต่อไปนี้

แนวทางการดาเนิ นการในการจัดการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านแรงงาน
บริษทั และบริษทั ย่อย ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็ นปั จจัย
ที่ส าคัญและมีคุณค่ ายิง่ ต่อ ความส าเร็จ ความก้าวหน้า และความ
เจริญเติบโตอย่างมันคง
่
โดยกาหนดให้เป็ นหนึ่งในปั จจัยสาคัญสู่การ
พัฒ นาอย่ า งยัง่ ยืน ของกลุ่ ม บริษัท และก าหนดให้ม ีก ารวางแผน
อัต ราก าลัง อย่ า งรัด กุ ม มีห น่ ว ยงานภายในเพื่อ การติด ตามการ
เปลีย่ นแปลงกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดเวลา เพือ่ ให้มนใจ
ั่
ว่า บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนข้อกาหนดของทัง้
ภาครัฐและลูกค้าอย่างเคร่งครัด

1. แต่ ง ตั ง้ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง เพื่ อ ศึ ก ษา
ภาพรวมของบริษัท และการกาหนดวัต ถุ ป ระสงค์ข องคณะทางาน
พร้อมทัง้ การแบ่งแยกหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดาเนินการ
ระบุความเสีย่ งและปั จจัยเสีย่ งทีก่ ่อให้เกิดความเสีย่ ง โดยวิธกี ารระดม
สมอง (Brainstorming) การใช้ขอ้ มูลในอดีต (Past Data) ใช้รายงาน
ตรวจสอบ (Checklist) เช่น จากแบบสอบถามระบบควบคุ มภายใน
เป็ นต้น
3. วิเคราะห์ความเสีย่ ง (Risk Analysis)
3.1 วิเ คราะห์โ อกาส (Likelihood) ที่จ ะเกิด ความเสี่ย ง โดย
กาหนดเป็ น 3 ระดับ สูง(High) ปานกลาง (Medium) และ ต่า(Low)

บริษัท จัด ท าและประกาศใช้แ ถลงการณ์ น โยบายและการ
ดาเนินการของกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเรื่อง การพัฒนาอย่างยังยื
่ นและ
มาตรฐานการจ้างแรงงาน เพื่อให้ความเชื่อมันว่
่ าการมีนโยบายการ
จ้ า งงานที่ เ ป็ นธรรมและเท่ า เที ย มเป็ นสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ให้
ความส าคัญเป็ น อัน ดับแรก รวมทัง้ ทยอยยกเลิกการจ้า งแรงงาน
รายวันผ่านนายหน้า เพื่อให้สามารถมันใจได้
่
ว่า แรงงานที่จ้าง มี
ชัวโมงการท
่
างาน และได้ร บั ค่ าจ้างและสิทธิประโยชน์ ท่คี รบถ้วน
ถูกต้องตามทีก่ ฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มุ่ ง ด าเนิ น การเพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถพนักงาน ให้มคี วามเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้าน
การจัด การวิช าการ และวัฒ นธรรมการท างาน จัด หาเครื่อ งมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบตั ิงานที่ทนั สมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทน
และสวัส ดิก ารการท างานในระดับ เทีย บเคีย งได้ก ับ ธุ ร กิจ ลักษณะ
เดียวกัน อีกทัง้ สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี
และมีความปลอดภัยต่อชีวติ สูงสุด

3.2 การวิเคราะห์ผลกระทบ (Impact) ทีจ่ ะเกิดความเสีย่ ง โดย
กาหนดเป็ น 3 ระดับ สูง(High) ปานกลาง (Medium) และ ต่า(Low)
3.3 การจัด ล าดับ ความเสี่ย ง โดยพิจ ารณาโอกาสที่จ ะเกิด
เหตุการณ์และระดับผลกระทบของแต่ละปั จจัยเสีย่ ง แล้วนาผลทีไ่ ด้มา
พิจารณาความสัมพัน ธ์ท่จี ะเกิดความเสี่ ย งและผลกระทบว่าจะเกิด
ความเสีย่ งในระดับใด
4. การประเมินผลความเสีย่ ง มาตรการรองรับ และการระบุ
ทรัพยากรว่ามีเพียงพอมากน้อยเพียงใด
5. ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ( Risk Treatment) จ า ก ก า ร
ประเมินผลความเสีย่ งแล้ว ให้นาผลวิเคราะห์ความเสีย่ งสาหรับความ
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ปัจจัยความเสี่ยงเรือ่ งการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ

การน าเข้ าวั ต ถุ ดิ บ : บริษัท จะน าเข้า วัต ถุ ดิบ ในกรณี ท่ีว ัต ถุ ดิบ

แม้ว่ า ในปั จ จุ บ ัน บริษัท และบริษัท ย่ อ ย ได้มุ่ ง มัน่ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่า จนมียอดขายของ
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เพิม่ สูงขึน้ เป็ นลาดับ และมีความผันผวนตามราคา
วัต ถุ ดิบ น้ อ ยลงแล้ว ก็ต าม บริษัท ก็ย ัง คงมีก ารใช้ว ัต ถุ ดิบ ในกลุ่ ม
เดียวกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร (Commodity product) และ
ยังคงมีผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าเกษตร ทีย่ งั มีวตั ถุดบิ เป็ นต้นทุนร้อยละ
80 โดยประมาณของต้นทุนขายอยู่อกี ส่วนหนึ่ง
วัต ถุ ดิบ ส าคัญ ของบริษัท และบริษัท ย่ อ ย ได้แ ก่ ปลา กุ้ง
ปลาหมึก และทูน่า ซึ่งเป็ นสินค้าเกษตรที่มกี ารขึ้นลงของราคาตาม
อุปสงค์และอุปทานในตลาด และหากมีการเก็งกาไรของราคาวัตถุดบิ
ต่าง ๆ เหล่านัน้ จะทาให้ราคามีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้
การจัด หาวัต ถุ ดิบ การบริห ารการจัด เก็บ และควบคุ ม ระดับ การ
หมุน เวีย นของวัต ถุ ดิบ คงคลัง อย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพจะทาให้บริษัท
ได้เปรียบคู่แข่งขันทัง้ จากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะ
คู่แข่งขันจากต่างประเทศ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และ
ฟิ ล ิปปิ น ส์ เป็ น ต้น ซึ่งมีค วามได้เปรีย บด้านค่ าแรงงานที่ต่ า และมี
แหล่งวัตถุดบิ ทีอ่ ุดมสมบูรณ์กว่าไทย
บริษัทได้กาหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดบิ การบริหารการ
จัดเก็บ และควบคุมระดับการหมุนเวียนของวัตถุดบิ คงคลัง เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพไว้ดงั นี้

การติ ดตามข้อมูลข่าวสาร: บริษทั ได้จดั ให้มบี ุคลากรประจาตาม
แหล่งวัตถุดบิ ต่างๆ ในประเทศเพื่อจัดหาและติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสภาวะตลาดของวัตถุดิบต่าง ๆ อย่างใกล้ชดิ ประกอบกับ
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในการดาเนินธุรกิจอาหารทะเลแช่
แข็ง ของผู้บ ริห ารกว่ า 30 ปี ท าให้บ ริษัท สามารถคาดการณ์ และ
ตัดสินใจได้ทนั ทีเมือ่ มีเหตุการณ์เปลีย่ นแปลง
การส ารองวัต ถุดิ บ : บริษัท มีก ารสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ /ผลิต สิน ค้า บาง
ประเภทเพือ่ สารองไว้ ได้แก่
(1)

(2)

(3)

ปลาทราย บริษทั จะสังซื
่ ้อปลาทรายสารองไว้ในกรณีท่รี าคา
ปลาทรายต่าลงมาก หรือเป็ นการป้ องกันปริมาณการผลิตที่
ไม่แน่นอน เนื่องจากปลาทราย (หรือเรียกอีกชือ่ หนึ่งว่า “ปลา
เห็ดโคน”) เป็ นสัตว์น้ าทะเลทีอ่ าศัยอยู่บนพืน้ ทรายริมชายฝั ง่
และไม่สามารถเพาะเลี้ยงเองได้ ดังนัน้ จึงไม่สามารถควบคุม
ปริมาณผลผลิตตามธรรมชาติ
กุ้ง แช่ แ ข็ง โดยปกติบ ริษัทจะสัง่ ซื้อ วัต ถุ ดิบ ก็ต่ อ เมื่อ ได้ร บั
คาสังซื
่ ้อสินค้า ยกเว้นกรณีทร่ี าคากุง้ ในตลาดต่ามาก โดยจะ
สารองไว้บางส่วนของปริมาณการผลิตกุง้ แช่แข็ง
ปลาหมึกแช่แข็ง บริษทั จะสารองปลาหมึกในกรณีเดียวกันกับ
ปลาทราย

การจัดหาแหล่งวัตถุดิบโดยตรงจากเกษตรกร: ให้ครอบคลุม
พื้ น ที่ ใ นประเทศ โดยไม่ ม ี ก ารท าสั ญ ญาล่ ว งหน้ า แต่ อ าศั ย
ความสัมพันธ์อนั ดีตงั ้ แต่การเป็ นผูข้ ายอาหารสัตว์น้า ตลอดจนการให้
ค าแนะน าและความช่ ว ยเหลือ ทางด้า นเทคนิ ค วิธีก ารเลี้ย ง และมี
ศัก ยภาพเพีย งพอในการรับ ซื้อ หากผลิต ภัณ ฑ์ ข องเกษตรกรมี
คุณภาพตรงตามทีบ่ ริษทั ต้องการ
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ภายในประเทศมีราคาสูงมากเมือ่ เทียบกับราคาในตลาดต่างประเทศ
หรือในกรณีทป่ี ริมาณวัตถุดบิ ภายในประเทศไม่มหี รือไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ปี 2560 บริษัท และบริษัทย่ อ ย มีร ายได้จ ากการส่ งออก
สินค้าราวร้อยละ 77 ทาให้รายได้ทไ่ี ด้รบั เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยส่วนใหญ่เป็ นรายได้ในรูปของสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และมีรายได้
ในรูปสกุลเงินเยนและเงินเหรียญออสเตรเลีย เล็กน้อย ทาให้บริษัทมี
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
บริษทั มีการนาเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ จึงสามารถนารายได้ส่วนที่
เป็ นเงินสกุลเดียวกันไปชาระค่าวัตถุดบิ ดังกล่าวได้ และบริษทั ได้มกี าร
ป้ องกันความเสีย่ งดังกล่าวโดยทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า และมีการติดตามอย่างใกล้ชดิ

ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านอัตราดอกเบีย้ และสภาพ
คล่องของกิ จการ
บริษทั กาหนดกลยุทธ์ทจ่ี ะจัดหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ระยะยาวให้ได้ประมาณครึง่ หนึ่งถึงสองในสามของเงินทุนทีต่ อ้ งใช้ใน
กิ จ การ และลดการใช้ ว งเงิ น ระยะสัน้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตัง้ เป้ าหมายภายใน ให้ ง บแสดงฐานะทางการเงิน ของกิจ การ
แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรักษาขีดความสามารถในการขยายกิจการได้ใน
อนาคต
ในปี 2560 บริษทั มีเงินวงกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กู้ ดังนี้
ยอดคง
ค้าง ณ
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ธันวาคม
2560

จานวนที่ถึง
กาหนด
ชาระ
ภายใน 1 ปี

ก.ค. 2557

310.0

240.0

1,500.0

ก.ค. 2560

1,500.0

280.0

หุน้ กู้ อายุ 2 ปี

150.0

มี.ค.2559

150.0

150.0

หุน้ กู้ อายุ 2 ปี

200.0

ก.ย. 2559

200.0

200.0

ประเภทของ
เงิ นกู้
(ล้านบาท)

วงเงิ น
ที่ได้รบั
อนุมตั ิ

วันที่
ได้รบั
อนุมตั ิ

วงเงินกูร้ ะยะยาว

850.0

วงเงินกูร้ ะยะยาว

โดยวงเงิน กู้ท งั ้ 2 วง บริษัท มีข ้อ ตกลงกับ สถาบัน การเงิน
เจ้าหนี้ว่าจะต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt
to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 2.5 เท่าในปี 2558 และ 2559 และไม่เกิน
2.0 เท่า ในปี 2560 จนครบระยะเวลาเงินกู้ และมีอตั ราส่วนสภาพ
ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

Risk Factors

คล่ อ ง (Current Ratio) ไม่ ต่ า กว่ า 1.2 เท่ า ในปี 2558 จนครบ
ระยะเวลาเงินกู้ หากไม่สามารถดารงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว
ได้ จะมีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษทั และผูใ้ ห้กู้
อาจเรีย กเงิน กู้ คืน ก่ อ นก าหนดเวลาได้ นอกจากนี้ ในกรณี ท่ี
อัต ราส่ ว นความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio) น้อยกว่า 1.2 เท่า บริษทั จะไม่สามารถจ่ายเงินปั นผล หรือ
ผลประโยชน์อ่นื ใดแก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ได้

2. กาหนดให้การสังซื
่ ้อจ่ายเงินผ่านจากฝ่ ายบัญชีการเงินของ
บริษทั เท่านัน้ และมีหลักฐานการรับเงินทุกครัง้
3. พนักงานจัดซื้อและพนักงานการเงิน จะต้องไม่มสี มั พันธ์
ทางเครือ ญาติเ ช่ น เป็ น คนในครอบครัว พี่น้ อ ง หรือ สามี
ภรรยาเป็ นต้น
4. กาหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพผูข้ ายเป็ นประจาทุก ๆ 6
เดือนหรืออย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้

ในขณะทีห่ ุน้ กูอ้ ายุ 2 ปี บริษทั ต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 3.0 เท่า
และไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นเกิน กว่า 60% ของกาไร
สุทธิจากผลการดาเนินงานรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย

•
ความเสี่ ยงต่ อการทุจริ ต/คอร์รปั ชั ่นกับเจ้าหน้ าที่
ศุลกากร จากปั ญหาในการนาเข้าวัตถุดิบ โดยพบว่าในบาง

ทัง้ นี้ในปี 2560 บริษทั สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัต ราส่วน
สภาพคล่ อ ง และอัต ราส่ ว นความสามารถในการช าระหนี้ ไ ด้ต าม
เงือ่ นไข
ในปี 2560 บริษทั ไม่มกี ารระดมทุนโดยการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ระยะสัน้ ประเภทตั ๋ว B/E และไม่มยี อดคงค้างเหลืออยู่
เนื่องจากบริษทั มีวงเงินสาหรับเป็ นทุนหมุนเวียนทีไ่ ด้รบั จากสถาบัน
การเงิ น มากเพี ย งพอและมี อ ั ต ราดอกเบี้ ยต่ า กว่ า ปี ก่ อ นหน้ า
ประกอบการสถานะการของตลาดตราสารหนี้ ใ นปี ที่ผ่ า นมาไม่
เอื้อ อ านวย ทัง้ นี้ บริษัท มีการติดตามและวิเคราะห์ข ้อ มูล ภาวะ
ตลาดตราสารหนี้และปั จจัย อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ งอย่ างใกล้ช ิด เพื่อ ให้
มันใจว่
่ า บริษทั ได้รบั ต้นทุนเงินทุนทีส่ มเหตุผล

ปัจจัยความเสี่ยงด้านทุจริต/คอร์รปั ชัน่
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย ในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริต ” เพื่อ แสดงเจตนารมณ์ แ ละความมุ่ ง มันในการ
่
ต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชันในทุ
่
ก รูป แบบ และได้จ ัด ท า “นโยบายต่ อ ต้าน
คอร์รปั ชัน”
่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ี
ชัดเจนในการดาเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ประเมิน ความเสี่ย งด้า น
ทุจริต /คอร์รปั ชัน่ พร้อ มทัง้ กาหนดแนวทางในการแก้ไ ขและตรวจ
ติดตาม ใน 3 ด้าน ได้แก่

•

ความเสี่ยงต่อการทุจริต/คอร์รปั ชั ่นจากการจัดซื้อ

จากการประเมินพบว่า งานจัดซื้อโดยทัว่ ๆ ไป มีความเสีย่ งค่อนข้าง
สูง และบริษทั จาเป็ นต้องควบคุมกระบวนการจัดซื้อโดยเคร่งครัดใน
ทุ ก ๆ ขัน้ ตอน ให้เ ป็ น ไปตามวิธีก ารปฎิบ ัติท่ีก าหนด พร้อ มทัง้
กาหนดแนวทางเพิม่ เติม

แนวทางการแก้ไข:
1. การเพิม่ ผูจ้ าหน่ายรายใหม่ลงในทะเบียนรายชือ่ ผูข้ าย ควร
แนบเอกสารประกอบธุ ร กิจ ของผู้จ าหน่ า ย และส่ ง ให้
ผู้ จ ัด การฝ่ ายจัด ซื้ อ สอบทาน จากนั ้น ส่ ง ให้ ก รรมการ
ผู้จ ัด การเป็ นผู้อ นุ ม ัติ และควรปรับ ปรุ ง ข้อ มูล ทะเบีย น
รายชือ่ ผูข้ ายอย่างสม่าเสมอ
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กรณีทส่ี นิ ค้าหรือวัตถุดบิ ทีม่ าถึงท่าเรือ มีปริมาณหรือลักษณะของ
สินค้าไม่ตรงตาม Packing list ที่ฝ่ายลอจิสติกส์ได้รบั จากฝ่ ายจัดซื้อ
ทาให้เกิดปั ญหาในการนาเข้า

แนวทางการแก้ไข:

1. ฝ่ ายจัดซื้อต้องประสานงานกับผูซ้ ้อื ในการยืนยันรายละเอียด
ชนิ ด ประเภท ลัก ษณะ กับ ผู้จ าหน่ า ย และส่ ง เอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการรับสินค้าให้กบั ฝ่ ายลอจิสติกส์ดาเนินการรับ
สินค้า โดยระบุรายละเอียดการรับสินค้าอย่างละเอียด เพื่อ
ป้ องกันความผิดพลาดตอนรับสินค้า
2. ฝ่ ายโลจิสติกส์ต้องจัดทาเอกสารการนาเข้าให้ผบู้ งั คับบัญชา
สอบทานก่อนดาเนินพิธกี ารนาเข้า
3. จัดทาแผนสารองเร่งด่วนกรณีท่สี นิ ค้าไม่ผ่านพิธกี ารนาเข้า
เช่นการแก้ไขเอกสาร การประสานงานกับฝ่ ายจัดซื้อ
4. การตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ า ยจากการเคลีย ร์ เ งิน
ค่าใช้จ่ายในการนาเข้าต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและ
ตรวจสอบได้

•
ความเสี่ ยงต่ อการทุจริ ต/คอร์รปั ชั ่นกับเจ้าหน้ าที
ศุลกากรจากปั ญหาในการส่ งออกสิ นค้ า ในกรณีท่ี สิน ค้าที่
เตรียมส่งออกไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการส่งออกโดยพิธีการ
ศุลกากร

แนวทางการแก้ไข:
1. การกาหนดมาตรฐานคุ ณภาพที่เข้ม งวดในการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
2. ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุ ณภาพให้มคี วามเชี่ยวชาญ
ระดับสูง
3. กาหนดแผนในการดาเนินการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ากรณีท่ี
การส่งออกมีปัญหา เช่น นาสินค้ากลับมาทีโ่ รงงานเพือ่ ตรวจ
วิเคราะห์ปัญหา การสารองสินค้าทีไ่ ด้คุณภาพล็อตใหม่
4. ฝึ กฝนสร้างให้เจ้าหน้าทีล่ อจิสติกส์มคี วามเชีย่ วชาญระดับสูง
ในเรื่องความถูกต้อง การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า และการ
ติดต่อสือ่ สาร
5. การตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ า ยจากการเคลีย ร์ เ งิน
ค่าใช้จ่ายในการส่งออกต้องมีเอกสารประกอบที่ถูกต้องและ
ตรวจสอบได้

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

Risk Factors

ปั จ จัย ความเสี่ ย งในการกี ด กัน ทางการค้ า ในตลาด
ต่างประเทศ
บริษทั และบริษทั ย่อย มีรายได้จากการส่งออกสินค้าเป็ นส่วน
ใหญ่ และมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกภูมภิ าคของโลก ยกเว้นในกลุ่มธุรกิจ
ผลิตอาหารสัตว์น้า ทีป่ ั จจุบนั เป็ นการผลิตเพือ่ จาหน่ายภายในประเทศ
เป็ นหลัก ทาให้บริษัทและบริษัทย่อย ได้รบั ผลกระทบจากมาตรการ
กีดกันทางการค้าอยู่เป็ นระยะ ทัง้ ที่เป็ นมาตรการทางด้านภาษี และ
มาตรการที่ไ ม่ ใ ช่ ม าตรการด้า นภาษี โดยบริษัท และบริษัท ย่ อ ย
กาหนดแนวทางแก้ไข จาแนกตามประเด็นได้ดงั นี้

• การเปิ ดเสรีท างการค้ าในตลาดการค้ า : ไทยสูญ เสีย

ความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการค้าโลกเมือ่ เปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง โดยผลกระทบทีส่ าคัญในปี 2557 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่ มกุ้ง และผลกระทบที่ส าคัญในปี 2558 ได้แก่ ผลกระทบจาก
กรณีทป่ี ระเทศไทยถูกกลุ่มประเทศยุโรปตัดสิทธิพเิ ศษภาษีศุลกากร
(Generalised System of preferences : GSP) ในกลุ่ มสิน ค้าประมง
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 ทาให้บริษทั มียอดส่งออกสินค้า ในไตร
มาสที่ 1 ลดลงโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์
ประเภทปลาหมึกแช่แข็ง ซึง่ มีลกู ค้าหลักอยู่ในประเทศอิตาลี

แนวทางแก้ไข: ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มปลาหมึกแช่แข็งของบริษทั และ
บริษทั ย่อย มีความแข็งแกร่งในเรือ่ งคุณภาพทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในตลาด
และเป็ น ผลิต ภัณฑ์ท่ขี ายภายใต้เครื่อ งหมายการค้าของบริษัท เอง
ประกอบกับบริษทั ยังมีขอ้ ได้เปรียบในเรือ่ งของต้นทุนวัตถุดบิ ทีส่ ารอง
ไว้จานวนหนึ่ง ทาให้บริษัทสามารถเจรจากับลูกค้า และกลับมามี
ยอดขายดีขน้ึ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

•
การที่ ส หรัฐอเมริ กาเรีย กเก็บภาษี ป้อ งกันการทุ่ ม
ตลาดจากผู้ส่งออกประเทศไทย (The Anti-dumping Duty)
ทาให้ไทย มีต้นทุนส่งออกกุง้ ไปยังสหรัฐอเมริกาเพิม่ ขึน้ อย่างไรก็
ตามอัตราภาษีป้องกันการทุ่มตลาดของไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดย
ตลอด

แนวทางแก้ไข: การส่งออกไปสหรัฐอเมริกา บริษทั และบริษทั ย่อย
ดาเนิน นโยบายลดสัดส่วนการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ในพิกดั ที่ต้องถูก
เรียกเก็บภาษีป้องกันการทุ่มตลาด ตลอดจนภาษีอ่นื ๆ เช่นสินค้า
ประเภทกุง้ ดิบ และกุง้ ต้ม ลดลง แต่เพิม่ สินค้าในกลุ่มกุง้ ปะแป้ งดิบ
และทอด ตลอดจนสินค้าเพิม่ มูลค่าอื่น ๆ ทีไ่ ม่อยู่ในพิกดั ตลอดจน
มีอตั รากาไรสูงกว่ามาทดแทน

•
การที่ ตลาด EU และตลาดส่ งออกหลายประเทศ
กาหนดมาตรการคุมเข้มการตรวจเชื้อโรคและสารตกค้ าง
ในสิ นค้าจาพวกสัตว์น้ า รวมถึงมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อควบคุมการ

(Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และการ
ถูกสหรัฐอเมริกาประกาศให้เป็ นประเทศในกลุ่ม Tier 3 ทีม่ ปี ั ญหาใน
เรือ่ งการค้าแรงงานทาส

แนวทางแก้ ไข: รัฐ บาลไทย และสมาคมต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งใน
อุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาเรือ่ ง การ
ทาประมงทีผ่ ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปั ญหาเรื่องแรงงาน
ทาส ทัง้ ในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต ในเดือนมกราคม
2559 ทางสหภาพยุโรปได้ขยายระยะเวลาการให้ “ใบเหลือง” ประเทศ
ไทย เนื่องจากมีความพอใจในมาตรการทีไ่ ทยได้ดาเนินการ แต่ไทย
ยังคงต้องเพิม่ ความเข้มข้นและความพยายามในการบังคับใช้ให้มาก
ขึน้ ในระยะต่อไป ประเด็นนี้ ยังคงเป็ นประเด็นสาคัญเร่งด่วนต่อทุก
ภาคฝ่ ายที่มสี ่ ว นเกี่ย วข้อ งในอุ ต สาหกรรม บริษัทและบริษัทย่ อ ย
มุง่ มันที
่ จ่ ะร่วมแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ เพือ่ ให้ประเทศไทย กลับมาเป็ นที่
ยอมรับ ของนานาประเทศ และเพื่อ เป็ น การยืน ยัน เจตนารมณ์ ท่ี
ชัดเจน บริษัทและบริษัทย่ อ ย จึงเข้าเป็ น หนึ่งในผู้ร่ว มลงนามใน
บัน ทึ กข้ อตกลงความร่ ว มมื อ (MOU) การไม่ ท าการประมงผิ ด
กฎหมาย ไม่ซื้อ นาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่ าย ซึ่ งสัตว์น้ า
ผลิ ตภัณฑ์สตั ว์น้า ที่ ได้จากการทาการประมงผิ ดกฎหมาย การ
ใช้ แ รงงานผิ ดกฎหมาย และการค้ ามนุ ษย์ ระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐ กับผู้ประกอบกิ จการประมง โดยจะปฎิบตั ิ ไม่ว่าจะโดย
ลาพัง หรือร่วมมือกับฝ่ ายอื่น ๆ ตามอานาจหน้าที่ให้ถึงที่สุด ที่จะ
รักษามาตรฐานการประกอบการทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขันตอน
้
และให้ม ีก ารท าประมงอย่ า งยัง่ ยืน โดยจะไม่ ท าการประมงผิด
กฎหมาย ไม่ซ้ือ น าเข้า ส่ งออก น าผ่ าน จาหน่ าย ซึ่งสัตว์น้ า
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า ที่ได้จากการทาการประมงผิดกฎหมาย การใช้
แรงงานผิด กฎหมาย และการค้ า มนุ ษ ย์ และไม่ น ามาผลิ ต ใน
อุ ต สาหกรรมแปรรูป สัต ว์น้ า และจ าหน่ า ยเป็ น สิน ค้า อาหารทะเล
รวมทัง้ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ย วกับการประมง แรงงาน และ
การค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด

ปั จจัยความเสี่ยงในการต่ออายุสญ
ั ญาเช่ าของโรงงาน
แห่งที่ 1
บริษัทเช่าพื้นทีก่ บั การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อเป็ นทีต่ งั ้
ของโรงงานผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและถือว่าเป็ นโรงงานแห่งแรกของ
บริษทั ทีเ่ ปิ ดดาเนินการ ปั จจุบ นั โรงงานแห่งนี้ใช้สาหรับการผลิตปลา
ทรายแช่แข็งเป็ นหลัก อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั การท่าเรือได้อนุ มตั กิ าร
ต่อสัญญาเช่ากับบริษทั เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

ส่งออก

แนวทางแก้ไข: บริษทั และบริษทั ย่อย ได้นาระบบการตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ตลอดจนระบบ
ควบคุมคุณภาพต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานสากล ทีไ่ ด้รบั การยอมรับใน
อุ ต สาหกรรมอาหารมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุ มคุ ณภาพ
ผลิต ภัณ ฑ์ จ นเป็ นที่ย อมรับ จากลู ก ค้ า ในทุ ก ภู ม ิภ าคทัว่ โลก (ดู
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ในหัวข้อ การพัฒนาอย่างยังยื
่ น)

•
การที่ ไทยได้รบั สถานะ “ใบเหลือง” (Yellow card)
่
จากกลุ ม ประเทศ EU ในการท าประมงที่ ผิ ด กฎหมาย
38
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นโยบายการกาหนดราคา มีดงั ต่อไปนี้

รายการระหว่างกัน
รายการกับบุคคลหรือกิ จการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคล
หรือกิจการนัน้ มีอานาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่
ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษัทที่ดาเนินธุรกิจการ
ลงทุน บริษัทย่ อย และบริษัทย่ อยในเครือเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสียใน
สิทธิออกเสียงของบริษทั ซึ่งมีอทิ ธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนือกิจการ
ผูบ้ ริหารสาคัญรวมทัง้ กรรมการและพนักงานของบริษทั ตลอดจนสมาชิก
ในครอบครัวที่ใกล้ชดิ กับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้ หมดถือ
เป็ นบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษทั และบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น
ซีฟ้ ูด(สุราษฎร์ธานี) จากัด

แปรรูปสัตว์น้ าแช่ เป็ นบริษทั ย่อยของ
แข็ง
บริษทั

บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ผลิต อาหารทะเล เป็ นบริษทั ย่อยของ
บรรจุภาชนะผนึก บริษทั
อาหารสัตว์ และ
ปลาป่ น
ผลิตอาหารสัตว์

บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จากัด

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น
ซีฟ้ ูด (ศรีราชา) จากัด

บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จากัด
-

ประเภทธุรกิ จ

แปรรูปสัตว์น้ าแช่
แข็ ง และรั บ จ้ า ง
แปรรูปสัตว์น้ าแช่
แข็ง

จาหน่ายสัตว์น้ า
แช่แข็งใน
ประเทศ

รายได้ค่าขายสินค้า

ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

รายได้ค่าบริการห้องเย็น
รายได้ค่าเช่า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
ดอกเบีย้ รับ
รายได้อ่นื

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามทีต่ กลงร่วมกัน
ร้อยละ 4.20 – 4.50% ต่อปี
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ และ
อัตราตามตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่
ร้อยละ 4.06 – 4.35% ต่อปี
ต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ และ
อัตราตามตกลงร่วมกัน

ซื้อวัตถุดบิ
ดอกเบีย้ จ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น

บริษทั และบริษทั ย่อยมีรายการธุรกิจทีส่ าคัญกับบุคคลหรือ
กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน รายการธุ ร กิจ ดัง กล่ า วเป็ น ไปตามเงื่อ นไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามทีต่ กลงกันระหว่างบริษทั และบริษทั เหล่านัน้
โดยสามารถสรุปได้ดงั นี้
รายได้จากบริ ษทั ย่อย

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

รายได้ค่าขายสินค้า

41,018,836

11,542,270

รายได้ค่าบริการห้องเย็น

92,545,641

96,586,969

รายได้ค่าเช่า

19,200,000

15,600,000

เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั

รายได้ค่าบริหารจัดการ

41,880,000

25,713,588

ดอกเบีย้ รับ

21,058,604

17,159,853

เป็ นบริษทั ย่อยทีถ่ อื
หุน้ โดยบริษทั เอ
เชีย่ นฟี ด จากัด (จด
ทะเบียนเลิกกิจการ
ตังแต่ วันที่ 30
พฤษภาคม 2557
ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ชาระบัญชี)

รายได้อ่นื

6,675,177

8,890,295

222,378,258

175,492,975

ค่าใช้จ่ายแก่บริ ษทั ย่อย

เป็ นบริษทั ย่อยของ
บริษทั

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

163,748,026

196,628,308

ดอกเบีย้ จ่าย

3,632,750

2,571,871

ค่าใช้จ่ายอื่น

5,052,416

2,536,742

172,433,191

201,736,921

ซื้อวัตถุดบิ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันซึ่ง
อาจมีขน้ึ ได้ต้องคานึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบ
ความสัมพันธ์ตามกฎหมาย
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Related Party Transactions

ลูกหนี้ บริ ษทั ย่อย

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั

ข้อพิ พาททางกฎหมาย

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

ลูกหนี้การค้า

8,480,443

16,382,772

ดอกเบีย้ ค้างรับ

1,899,954

2,109,174

ถูกฟ้ องร้อง

14,966,458

9,476,189

25,346,855

27,968,135

1. ในเดือ นมีน าคม 2554 บริษัท เอเชี่ย น อะไลอัน ซ์ อิน เตอร์
เนชัน แนล จ ากัด (บริษัท ย่ อ ย) ได้ร ับ ค าวินิ จ ฉัย ชี้ข าดจาก
อนุ ญาโตตุ ล าการของประเทศเยอรมัน ให้บริษัทย่ อ ยชาระหนี้
จากการผิดสัญญาจานวนเงิน 1.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และค่าฤชาธรรมเนียมจานวน
0.03 ล้านยูโร

ลูกหนี้อน่ื

เงิ นให้ก้แู ก่บริ ษทั ย่อย

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

เงินให้กรู้ ะยะสัน้

572,200,000

654,700,000

หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ

(41,836,226)

(41,836,226)

530,363,774

612,863,774

เงินให้กู้ระยะสัน้ แก่บริษัทย่อยมีกาหนดชาระคืนเมื่อทวง
ถามและไม่มหี ลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.20 ถึงร้อย
ละ 4.50 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.29 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี )
เจ้าหนี้ บริ ษทั ย่อย

เจ้าหนี้การค้า
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
เจ้าหนี้อ่นื

เงิ นกู้จากบริ ษทั ย่อย

เงินกูร้ ะยะสัน้

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

8,823,087

3,227,457

7,293

70,434

406,257

500,154

9,236,637

3,798,045

งบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

12,800,000

16,000,000

บริษทั เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อิ นเตอร์เนชั ่นแนล จากัด

ต่ อ มาในเดือ นธัน วาคม 2555 ศาลทรัพ ย์ส ิน ทางปั ญ ญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลางมีคาพิพากษาให้บงั คับตามคาชี้ขาด
ของอนุญาโตตุลาการ และในเดือนพฤษภาคม 2556 บริษทั ย่อย
ได้ย่ืน อุ ท ธรณ์ ต่ อ ศาลฎีก า คดีถึง ที่สุ ด เมื่อ วัน ที่ 26 มกราคม
2559 โดยศาลพิพากษาให้บริษทั ย่อยชาระเงินตามคาชีข้ าดของ
อนุญาโตตุลาการ
บริษัทย่อย บรรลุขอ้ ตกลงเกี่ยวกับจานวนเงินกับคู่กรณี และ
บันทึกประมาณการหนี้สนิ จากคดีเป็ นจานวนเงิน 28.8 ล้านบาท
และณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และได้จ่ ายช าระเงิน แล้ว ทัง้
จานวนในเดือนกุมภาพันธ์ 2560
2. เมื่อ เดือ นตุ ล าคม 2559 บริษัท เอเชี่ย น อะไลอัน ซ์ อิน เตอร์
เนชันแนล จากัด ได้รบั ข้อเรียกร้องสิทธิจากอนุ ญาโตตุลาการ
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากกรณีบริษัทผู้ร บั ประกัน ภัยราย
หนึ่ ง รับ ช่ว งสิท ธิข องบริษัทผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่งเป็ น ลูกค้าของ
บริษทั เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการชดเชยค่าเรียกคืนสินค้า
ของลูกค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ ในปี 2558 เป็ นจานวนเงิน 3.15
ล้านเหรีย ญสหรัฐฯ โดยอ้างว่าบริษัทย่ อ ยและบริษัทผู้น าเข้า
สินค้าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายดังกล่าว ซึง่ บริษทั ย่อยปฏิเสธ
ความรับผิด
ในเดือนกันยายน 2560 ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องบรรลุขอ้ ตกลงจาก
การเจรจาไกล่ เ กลี่ย เพื่อ หาทางยุ ติค ดีโ ดยข้อ ตกลงดัง กล่ า ว
บริษทั ย่อย ตกลงจ่ายเงิน 625,000 เหรียญสหรัฐฯเป็ นค่าชดเชย
การยุ ติค ดี และได้ร บั เงิน 243,256 เหรีย ญสหรัฐฯสาหรับค่า
สินค้าค้างชาระ และได้รบั อีก 531,744 เหรียญสหรัฐฯ สาหรับค่า
สินค้าด้อยคุณภาพทีไ่ ม่ได้ส่งมอบ ทัง้ นี้ ค่าสินค้าค้างชาระและค่า
สินค้าด้อยคุณภาพที่ไม่ได้ส่งมอบนัน้ บริษัทฯได้บนั ทึกค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อสินค้าด้อยคุณภาพไว้แล้ว ข้อตกลง
โดยรวมจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั ฯ
ขณะนี้ บริษทั ย่อยได้รบั เอกสารแจ้งยุตคิ ดีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้
คดีถอื เป็ นอันสิน้ สุด

เงินกูร้ ะยะสัน้ จากบริษทั ย่อยมีกาหนดชาระคืนเมือ่ ทวงถาม
และไม่มหี ลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.06 ถึงร้อยละ
4.35 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 4.29 ถึงร้อยละ 5.06 ต่อปี )
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2) พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยสนับสนุ นใน
ด้า นการฝึ ก อบรม การหมุน เวีย นต าแหน่ ง งาน และด้าน
ข้ อ มู ล ตลอดจนให้ ท างเลื อ กที่ เ หมาะสมตามทั ก ษะ
ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศกั ยภาพ
ของตนเองอย่างเต็มที่ อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของ
พนักงานและบริษทั ฯ

รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น
นโยบายภาพรวม
เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธกิจและความยังยื
่ นของธุรกิจ สมดังคา
ขวัญ “WE R THE RIGHT CHOICE” กลุ่มบริษทั เอเชีย่ น กาหนด
กลยุทธ์และนโยบายสาคัญ ใน 4 ด้านดังนี้

1. ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เนื่องจากธุรกิจของบริษัทอยู่ในอุตสากรรมอาหาร และเป็ น
ฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ทัวโลก
่
บริษัทจึงได้
ตระหนักถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อ าหารที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีผล
โดยตรงต่อความเชือ่ มันของผู
่
บ้ ริโภคและความยังยื
่ นของธุรกิจ โดย
บริษัท ได้น าระบบการตรวจสอบและควบคุ ม คุ ณ ภาพและความ
ปลอดภัยด้านอาหาร ที่เป็ นมาตรฐานสากลที่ได้รบั การยอมรับใน
อุ ต สาหกรรมอาหารมาใช้ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพในทุ ก ขัน้ ตอน
กระบวนการผลิต (รายละเอียดระบบคุณภาพทีผ่ ่านการรับรองของ
แต่ละบริษทั สามารถติดตามได้จากเว็ปไซด์ของบริษทั )
นอกจากนี้ บริษทั ยังเลือกใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ ทีไ่ ม่ใช่ขยะอันตราย
สามารถทิง้ เป็ นขยะทัวไป
่ หรือนากลับมาใช้ใหม่ได้อกี ด้วย

2. พัฒนาบุคคลากรที่ มีคณ
ุ ภาพ มีความรู้ความชานาญ
และทัศนคติ ที่ดีต่องาน
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษทั
ย่อย ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็ นปั จจัยทีส่ าคัญและมีคุณค่ายิง่ ต่อ
ความส าเร็จ ความก้าวหน้ า และความเจริญเติบโตอย่ า งมันคง
่
บริษัทฯ จึงมุ่งดาเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถพนัก งาน
ให้มคี วามเป็ นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการ และ
วัฒนธรรมการทางาน จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ านที่
ทันสมัยอย่างเพียงพอ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทางานใน
ระดับเทียบเคียงได้กบั ธุรกิจลักษณะเดียวกัน อีกทัง้ สร้างบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อ มการทางานที่ดี และมีค วามปลอดภัย ต่ อ ชีว ิต
สูงสุด พนักงานจึงควรปฏิบตั หิ น้าทีด่ ้วยความรับผิดชอบ ซึ่อสัตย์
สุจริต มุ่งมัน่ ทุ่มเท และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ โดยถือประโยชน์
ของบริษัทเป็ นสาคัญ ทัง้ นี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่าง
สาคัญดังนี้

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1) บริษัทฯให้ความมันคงในการจ้
่
า งงานส าหรับพนักงานของ
บริษทั ฯ โดยคานึงถึงความจาเป็ นของตาแหน่ งงานตามแผน
อั ต ร าก าลั ง โ ดย เปิ ดโ อ กาส ในพนั ก งานภายในที่ ม ี
ความสามารถและเหมาะสมกับตาแหน่ งงานที่ต้องการก่อน
และให้ความยุติธรรมในการคัดเลือกผู้ท่มี พี ้นื ฐานความรู้ มี
ความสามารถ และทัศนคติทด่ี ี บรรจุในตาแหน่งว่างทีบ่ ริษทั ฯ
ต้องการรับเข้าทางาน โดยไม่มขี อ้ กีดกันเรื่องเพศ อายุ เชือ้
ชาติ ศาสนา ความฝั กใฝ่ ทางการเมือง สมาชิกสหภาพทาง
การค้า สมาชิกสหภาพแรงงาน
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3) จ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ที่เทียบเคียงกับธุรกิจ
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือธุรกิจอื่นในระดับแนวหน้า
ของประเทศ โดยมีการสารวจและเปรียบเทียบอย่างสม่าเสมอ
เงินเดือนของพนักงานทีแ่ ตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ความสาคัญของ
ตาแหน่ งงานและความรับผิดชอบ การขึ้นเงินเดือนในกรณี
ปกติจะวัดจากผลงานของพนักงานและความเหมาะสมของ
ฐานะการเงินของบริษทั ฯ
4) การทางานล่วงเวลาแต่ละครัง้ จะมีการจ่ายค่าตอบแทนตาม
ระเบีย บของบริษัทฯ และต้อ งไม่น้ อยกว่าอัต ราที่กฎหมาย
กาหนด
5) มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านอย่างยุตธิ รรม เพื่อก่อให้เกิด
แรงจู ง ใจในการปฏิบ ัติ ง านของพนั ก งานสู ง สุ ด การขึ้น
เงินเดือนประจาปี จะใช้เกณฑ์การประเมินผลงานดังกล่าวเป็ น
บรรทัด ฐาน ความก้ า วหน้ า ในเงิน เดื อ นของพนั ก งาน
ย่ อ มขึ้น อยู่ก ับ ผลงานและความสามารถของพนัก งานที่จะ
ได้รบั การเลือ่ นขัน้
6) มีช่องทางในการสื่อสารสองทิศทาง โดยเฉพาะการหารือกับ
ตัวแทนของพนักงานในปั ญหาต่างๆ ที่มผี ลเกี่ยวข้องกับการ
ทางานของพนักงาน เพื่อจะได้รบั ทราบถึงทัศนะและความ
คิดเห็นของพนักงาน
7) ปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายและข้ อ บัง คับ ต่ า งๆ ในเรื่ อ งความ
ปลอดภัย อย่ า งเคร่ ง ครัด และจะน ามาตรฐานการจัด การ
เกีย่ วกับความปลอดภัยทีน่ ่ าเชื่อถือมาพิจารณาบังคับใช้กรณี
ทีไ่ ม่มกี ฎหมายและข้อบังคับใช้อยู่
8) ผู้บงั คับบัญชางานทุกระดับ มีค วามรับผิดชอบที่จะจัดการ
ดู แ ลให้พ นั ก งานมีค วามปลอดภัย ในการท างาน โดยจัด
สถานที่และอุ ปกรณ์ การทางานที่ปลอดภัย กาหนดวิธี การ
ทางานทีป่ ลอดภัย
9) พยายามป้ อ งกัน อุ บตั ิเหตุ การบาดเจ็บและความเจ็บ ป่ วย
เนื่ อ งจากงานอาชีพ ด้ว ยความร่ ว มมือ อย่ า งจริง จัง ของ
พนักงานทุกคน รวมทัง้ จะจากัดและจัดการความเสี่ย งต่ อ
ความปลอดภัยอันเกิดจากการดาเนินงานทางธุรกิจ

10) จัดให้มอี ุปกรณ์ป้องกันอันตรายต่างๆ ตลอดจนให้การศึกษา
อบรมแก่พนักงาน ให้มคี วามรู้ความเข้าใจในอันที่จะทางาน
อย่างปลอดภัย

11) พนักงานทุกคนมีหน้าทีท่ จ่ี ะต้องศึกษาเรื่องความปลอดภัยใน
การทางาน ปฏิบตั ิต ามวิธีการต่ า งๆ ที่กาหนดไว้ และใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่จดั ไว้ ตลอดจนการบอกกล่าวให้
ผูบ้ งั คับบัญชาได้ทราบถึงสภาพการณ์ทไ่ี ม่ปลอดภัยต่างๆ ที่
ตนได้พบเห็น เพือ่ ดาเนินการแก้ไข
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12) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงปฏิบตั ติ นในเป็ นทีเ่ คารพนับถือของพนักงาน
และพนักงานไม่พงึ กระทาการใดใดอันเป็ นการไม่เคารพนับถือ
ผูบ้ งั คับบัญชา
13) การสิน้ สุดการจ้างงาน บริษทั ฯจะจ่ายผลประโยชน์ทพ่ี นักงาน
พึงได้รบั ตามสิทธิทร่ี ะบุไว้ในระเบียบของบริษทั ฯ แต่ต้องไม่
น้ อ ยกว่ า สิท ธิท่ีพ นั ก งานจะพึง ได้ ร ับ ตามที่ก าหนดไว้ไ ด้
กฎหมาย

นโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิ ทธิ มนุษยชน
บริษัท ฯ จะปฏิบ ัติต่ อ พนัก งานทุ ก คนด้ว ยความเคารพใน
เกียรติและศักดิ ์ศรีทเ่ี ท่าเทียมกัน โดยมีหลักปฏิบตั ดิ งั นี้
1) บุคคลากรของบริษทั ฯ ต้องทาความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของตนโดยตรงอย่างถีถ่ ว้ นและ
ปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด หากมีขอ้ สงสัย ให้ขอคาปรึกษา
จากผูบ้ งั คับบัญชา
2) เมื่อ บุ ค ลากรของบริษัท ฯต้อ งไปปฎิบตั ิงานในต่ า งประเทศ
บุคลากรควรศึกษากฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และ
วัฒ นธรรมของประเทศนัน้ ๆ ก่ อ นการด าเนิ น การใดใดที่
เกี่ย วข้อ งกับธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ เพื่อ ไม่ใ ห้ข ดั กับ กฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ๆ
3) สนับสนุนและเคารพการปกป้ องสิทธิมนุษยชน ดูแลมิให้ธุรกิจ
ของบริษัท เข้า ไปมีส่ ว นเกี่ย วข้อ งกับ การล่ ว งละเมิด สิท ธิ
มนุ ษยชน เช่น ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (Forced
Labor) ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)
4) ให้ความเคารพนับถือ และปฏิบตั ิต่อผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ทุก
ฝ่ ายด้ว ยความเป็ นธรรม บนพื้น ฐานของศัก ดิศ์ รีความเป็ น
มนุษย์ ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถิน่ กาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ
อายุ สีผวิ ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล
5) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องไม่กระทาการใดใด ที่เป็ น
การละเมิดหรือคุกคาม ไม่ว่าจะเป็ นทางวาจา หรือร่างกาย
ต่อผู้อ่นื บนพื้นฐานของเชื้อชาติ เพศ ศาสนา อายุ ความ
พิการทางร่างกายและจิตใจ
6) ส่ งเสริมให้มกี ารเฝ้ าระวังการปฏิบตั ิต ามข้อ กาหนดด้นสิทธิ
มนุ ษยชนภายในบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่ ายปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล

สรุปความก้าวหน้ าของการจัดฝึ กอบรมในปี พ.ศ. 2560
ผลการดาเนิ นงาน
% พนักงานผ่านการอบรม
ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560

ประเภท
หลักสูตร

เป้ าหมาย

หลักสูตร
ภายนอก

พนักงานผ่านการอบรม
ตามแผนทีอ่ นุมตั ิ

100%

97.20%

หลักสูตร
ภายใน

พนักงานผ่านการอบรม
ตามแผนทีอ่ นุมตั ิ

91%

82.14%

42

แผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกาหนดให้มกี ารจัด
ฝึ กอบรม ทัง้ พนักงานรายเดือน และ พนักงาน รายวันซึ่งได้รบั การ
อบรมอย่างน้อย 6 ชัวโมงต่
่
อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝี มอื
แรงงานของกรมสวัสดิการแรงงาน นอกจากนี้บริษทั ฯ ได้พจิ ารณา
หลักสูตรทัง้ ภายในและภายนอกจากการสารวจความต้องการของ
พนักงาน ดังนี้
• หลัก สู ต รภายใน เป็ นแผนพัฒ นาพื้น ฐานที่ จ าเป็ น และ
พนั ก งานทุ ก คนจะต้ อ งได้ ร ับ การอบรมรวมทัง้ จัด อบรม
พนักงานที่เข้ามาทางานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบตั ิงาน และ
ต้ อ งได้ร ับ การฝึ ก อบรมซ้ า เพื่อ ทบทวนและเพื่อ ใช้ใ นการ
ปฏิบตั งิ านได้ถูกต้องตรงตามมาตราฐานทีก่ าหนดไว้
• หลักสูต รภายนอก เป็ น แผนพัฒนาบุค ลากรที่ต้อ งการเพิ่ม
ศักยภาพในการทางานที่มุ่ง เน้ น ด้านทักษะ ความช านาญ
และความรูเ้ พิม่ เติม เพือ่ ต่อยอดในการทางาน
นอกจากนี้ทางฝ่ ายบริหารทรัพยากรบุคคล ยังมุ่งเน้นด้านการ
พัฒนาบุคคลากร ที่กาลังจะเป็ นผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และ
ระดับ สูง เพื่อ เพิ่ม พูน ความรู้ค วามสามารถ และศัก ยภาพในการ
ทางานให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถก้าวพร้อมไป
กับความเติบโตขององค์กร
ในระยะเวลา 2 ปี นี้ ม ีก ารบริห ารจัด การวางแผนเตรีย ม
พนัก งานทดแทน และพนัก งานที่ม ีข ีด ความสามารถพิเ ศษ เพื่อ
วางแผนในการพัฒนาพนักงานกลุ่ มนี้เป็ นผู้บริหารที่มคี วามพร้อ ม
มากยิง่ ขึน้ เพือ่ พัฒนาองค์กรต่อไป

3. การไม่ทาการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นาเข้าส่งออก
นาผ่าน จาหน่ าย ซึ่งสัตว์น้ า ผลิ ตภัณฑ์สตั ว์น้ า ที่ ได้
จากการทาการประมงผิ ดกฎหมาย การใช้แรงงานผิ ด
กฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ
กับผู้ประกอบกิ จการประมง
กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเป็ นผู้ผลิตอาหาร ที่มวี ตั ถุดบิ สาคัญจาก
แหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็ นปลาทูน่า ปลาทราย กุ้ง ปลาหมึก
และสัต ว์ทะเลอื่นๆ กลุ่ มบริษัทฯ ตระหนักยิ่งถึงความส าคัญของ
สิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การอนุ รกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
ในช่ ว งที่ผ่ า นมา รัฐ บาลไทย และสมาคมต่ า งๆ ที่เ กี่ย วข้อ งใน
อุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไขปั ญหาเรื่อ ง
การทาประมงที่ผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
( Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) แ ล ะ ปั ญ ห า
เรือ่ งแรงงานทาส ทัง้ ในอุตสาหกรรมประมงและโรงงานผลิต บริษทั
และบริษทั ย่อย มุ่งมันที
่ จ่ ะร่วมแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศ
ไทย กลับ มาเป็ น ที่ย อมรับ ของนานาประเทศ และเพื่อ เป็ น การ
ยืนยันเจตนารมณ์ทช่ี ดั เจน บริษทั และบริษทั ย่อย จึงเข้าเป็ นหนึ่งใน
ผูร้ ่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทาการ
ประมงผิดกฎหมาย ไม่ซ้อื นาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่ าย ซึ่ง
สัตว์น้ า ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า ทีไ่ ด้จากการทาการประมงผิดกฎหมาย
การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุ ษย์ ระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐ กับผู้ประกอบกิจการประมง โดยจะปฎิบตั ิ ไม่ ว่าจะโดย
ลาพัง หรือร่วมมือกับฝ่ ายอื่น ๆ ตามอานาจหน้าทีใ่ ห้ถงึ ทีส่ ุด ทีจ่ ะ
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รัก ษามาตรฐานการประกอบการที่โ ปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ใ นทุ ก
ขัน้ ตอน และให้มกี ารทาประมงอย่างยังยื
่ น โดยจะไม่ทาการประมง
ผิดกฎหมาย ไม่ซ้อื นาเข้า ส่งออก นาผ่าน จาหน่าย ซึง่ สัตว์น้ า
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น้ า ทีไ่ ด้จากการทาการประมงผิดกฎหมาย การใช้
แรงงานผิด กฎหมาย และการค้ า มนุ ษ ย์ และไม่ น ามาผลิต ใน
อุ ต สาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ า และจาหน่ ายเป็ น สิน ค้าอาหารทะเล
รวมทัง้ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายที่เกีย่ วกับการประมง แรงงาน และ
การค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด
โดยทุกภาคฝ่ ายที่ร่ว มลงนามในบัน ทึกข้อ ตกลง ตกลงให้
ความร่วมมือในการแลกเปลีย่ นความรู้ ประชุมสัมนา จัดกิจกรรม จัด
ให้มกี ารบรรยายวิชาการ การฝึ กอบรม และการศึกษาวิจยั ในหัวข้อ
และโครงการที่เ หมาะสม รวมทัง้ จะสนับ สนุ น ข้อ ที่เ กี่ย วข้อ งแก่
หน่วยงานภาครัฐ

4. การป้ องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รปั ชั ่น
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น (Anti-corruption Policy)
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) มีอุดมการณ์
ในการดาเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมันในความรั
่
บผิดชอบต่อ
สังคมและผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษทั ฯ
ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ใน “แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพือ่ แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่
ในการต่อต้านคอร์รปั ชันในทุ
่ กรูปแบบ
เพื่ อ ให้ ม ัน่ ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการก าหนดความ
รับผิดชอบ แนวปฏิบตั ิ และข้อกาหนดในการดาเนินการทีเ่ หมาะสม
เพื่อ ป้ อ งกัน คอร์ร ปั ชันกั
่ บทุกกิจกรรมทางธุร กิจของบริษัทฯ และ
เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการทางธุรกิจทีอ่ าจมีความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รปั ชันได้
่ รบั การพิจารณาและปฏิบตั อิ ย่างรอบคอบ
บริษัทฯ จึงได้จดั ทา “นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน”
่ เป็ นลายลักษณ์
อักษรขึน้ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนในการดาเนินธุรกิจ
และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยังยื
่ น

คานิ ยามตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
คอร์รปั ชัน่ (Corruption) ให้หมายความรวมถึง การติดสินบน
โดยการเสนอ การให้คามันสั
่ ญญา การขอ การเรียกร้อง การให้
หรือรับทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์ อนั ไม่เหมาะสม เพื่อให้บุคคล
หนึ่งบุคคลใดกระทา หรือละเว้นการกระทาหน้าที่ เพือ่ ให้ได้มาหรือ
รัก ษาไว้ซ่ีง ผลประโยชน์ ท างธุ ร กิจ เว้น แต่ เ ป็ น กรณีท่ีก ฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่
หรือจารีตทางการค้าให้กระทาได้

นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชั ่น
ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ห้องเย็นเอ
เชี่ยน ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กระทาการหรือ
ยอมรับ การคอร์ ร ัป ชัน่ ในทุ ก รู ป แบบ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อ ม
ครอบคลุ ม ถึง ธุ ร กิจ ทัง้ หมดในทุ ก ประเทศ และทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้อง และให้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการ ตลอดจน
ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบตั กิ ารต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่
่ าง
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สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบังคับ และข้อกาหนดของกฎหมาย

นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือ สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข มีนโยบายเป็ นกลางทางการ
เมือ ง กรรมการ ผู้บ ริห าร หรือ พนัก งานของบริษัท ฯ มีส ิท ธิ
เสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติ แห่ง
รัฐธรรมนูญ

นโยบายด้านการบริจาคเพื่อการกุศล
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือ มีนโยบายสนับสนุ นการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยการบริจาค
เพื่อ การกุศ ล ทัง้ นี้การให้ห รือ รับเงินบริจาคเพื่อการกุศ ลหรือเงิน
สนับสนุ น กระทาได้ในกิจการทีแ่ สดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าเป็ นสา
ธารณกุศล และต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
และต้องมันใจว่
่ าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นข้ออ้างในการ
ติดสินบน

นโยบายด้านการให้เงินสนับสนุน
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือ มีนโยบายให้เงินสนับสนุ น เฉพาะกิจกรรมที่มวี ตั ถุประสงค์
เพื่อ ธุร กิจ หรือ ชื่อ เสีย งและภาพลักษณ์ ท่ดี ีข องบริษัท โดยไม่ม ี
เจตนาแอบแฝงเพื่อ ผลประโยชน์ ทางธุร กิจ หรือ ความได้เปรีย บ
ทางการค้า

นโยบายด้านการให้-รับ ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) และบริษทั ใน
เครือ ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รับหรือให้ ของขวัญ
การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดทีเ่ กินกว่าความจาเป็ น หรือ
เกินกว่าการปฏิบตั ติ ามธรรมเนียมพึงปฎิบตั ิ

หน้ าที่ความรับผิดชอบของผู้บริ หารต่อนโยบายต่อต้าน
คอร์รปั ชั ่น
1. คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการพิจารณา
อนุ ม ัติ น โยบายและก ากับ ดู แ ลให้ ม ีร ะบบที่ส นั บ สนุ น การ
ต่อต้านคอร์รปั ชันที
่ ม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ าฝ่ ายบริหาร
ได้ตระหนักและให้ความสาคัญกับการต่อต้ านคอร์รปั ชันและ
่
ปลูกฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบในการสอบ
ทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสีย่ งให้มนใจว่
ั่ า
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มีค วามรัด กุ ม เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ และปราศจากการกระทาผิดต่อนโยบายการ
ต่อต้านคอร์รปั ชัน่
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3. คณะกรรมการบริห าร ต้ อ งเป็ นผู้ น าในการปฏิบ ัติ ต าม
มาตรการต่ อต้านการคอร์รปั ชัน่ รวมถึงให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
บุ ค คลากรภายใต้บ ัง คับ บัญชา เกี่ย วกับ ข้อ พึง ปฏิบตั ิต าม
นโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่
4. คณะกรรมการโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริต มีห น้ า ที่แ ละรับ ผิด ชอบในการก าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
และก าหนดให้ ม ีร ะบบและให้ ก ารส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น
นโยบายต่ อ ต้านคอร์ร ปั ชัน่ เพื่อ สื่อ สารไปยังพนักงานและ
ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย รวมทัง้ ทบทวนความเหมาะสมของระบบ
และมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
ธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดของกฎหมาย
5. คณะท างานโครงการแนวร่ ว มของภาคเอกชนไทยในการ
ต่ อ ต้า นการทุ จ ริต มีห น้ า ที่ก าหนดมาตรการ ระเบีย บวิธี
ปฏิบตั ิ ช่องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ
เสนอต่ อ คณะกรรมการโครงการฯ รวมถึง ก าหนดวิธีการ
สื่อ สาร และการฝึ กอบรมพนักงานและผู้เกี่ย วข้อ งทุกฝ่ าย
รวมถึงวิธปี ฏิบตั ิในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ
ทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รปั ชัน่
6. ส านั ก ตรวจสอบภายใน มีห น้ า ที่แ ละรับ ผิด ชอบในการ
ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตั งิ านว่าเป็ นไปอย่างถูกต้อง
ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบตั ิ อานาจดาเนินการ ระเบียบ
ปฏิบตั ิ และกฎหมาย เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ามีระบบควบคุมทีม่ คี วาม
เหมาะสมและเพีย งพอต่ อ ความเสี่ย งด้า นคอร์ร ัป ชันที
่ ่อ าจ
เกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแส และรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางการปฏิ บตั ิ
1. กรรมการ ผู้บริห าร และพนักงานบริษัทฯ ทุกระดับ ต้อง
ปฏิบ ัติต ามนโยบายต่ อ ต้า นคอร์ร ปั ชัน่ โดยต้อ งไม่เ ข้า ไป
เกีย่ วข้องกับเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
2. กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานบริษทั ฯ ทุกระดับ ต้องไม่
ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย เมื่อ พบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ า ข่ า ย
คอร์รปั ชันที
่ ่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ผู้บงั คับบัญชา
หรือ บุ ค คลที่ร บั ผิด ชอบทราบ และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถามให้
ปรึกษากับผู้บงั คับบัญชา หรือ บุค คลที่กาหนดให้ทาหน้าที่
รับผิดชอบ ผ่านช่องทางต่างๆ ทีก่ าหนดไว้
3. บริษทั ฯ จะให้ความเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงานทีป่ ฏิเสธ
หรือแจ้งเรือ่ งคอร์รปั ชันที
่ เ่ กีย่ วข้องกับบริษทั โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการรายงาน
การทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่ ตามที่ก าหนดในนโยบาย Whistle
Blowing

4. ผู้ท่กี ระทาผิดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เป็ นการกระทา
ผิดระเบียบของบริษทั ฯ ซึง่ จะต้องได้รบั การพิจารณาทางวินัย
ตามระเบียบทีก่ าหนดไว้ และอาจจะได้รบั โทษตามกฎหมาย
หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
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5. บริษทั ฯ มุ่งมันที
่ จ่ ะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยดึ มัน่
ว่าคอร์รปั ชันเป็
่ นสิง่ ทีย่ อมรับไม่ได้ รวมถึงให้ความสาคัญใน
การเผยแพร่ ให้ความรู้ และทาความเข้าใจกับบุคคลอื่น ที่
ต้องปฏิบตั หิ น้าทีท่ ่เี กี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในเรื่องทีต่ ้องปฏิบตั ิ
ให้เป็ นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน่

นโยบาย Whistle Blowing -นโยบายด้ านการรั บ ข้ อ
ร้องเรียน การคุ้มครอง และให้ ความเป็ นธรรมแก่ ผ้แู จ้ ง
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริ ต/คอร์รปั ชั ่น หรือไม่ปฏิ บตั ิ ตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บัง คับ บริ ษั ท นโยบาย และ
จรรยาบรรณธุรกิ จของบริษทั
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญ
กับการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็ นธรรมกับ
ทุกฝ่ าย โปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเปิ ดโอกาสให้ผมู้ สี ่วนได้เสีย
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
เกี่ย วกับ การกระท าต้อ งสงสัย ว่ า เป็ น ความผิ ด ต่ อ หลัก กฎหมาย
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย
จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบ
ควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ โดยกาหนดช่องทาง วิธกี าร
ขัน้ ตอนการตรวจสอบ และการคุม้ ครองสิทธิของผูร้ อ้ งเรียนและผูใ้ ห้
ข้อเท็จจริง ดังนี้

การแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
กรณีทพ่ี นักงานและผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทัง้ ภายในและภายนอก
มีขอ้ สงสัย หรือพบเห็นการกระทาทีต่ อ้ งสงสัยว่า จะเป็ นมีการฝ่ าฝื น
ความผิดต่อหลักกฎหมาย หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ระเบียบ
ข้อ บัง คับ บริษัท นโยบาย จรรยาบรรณธุ ร กิจ การรายงานทาง
การเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ
สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน พร้อมทัง้
ส่ งรายละเอีย ดหลัก ฐานต่ า งๆ ถึงผู้ร บั ผิดชอบของบริษัท ฯ หรือ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องในช่องทาง ดังนี้

กรณี เป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงานในบริษทั
ที่ ไม่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร หรือ ประธาน
กรรมการบริษทั
สามารถแจ้ง เรื่อ งได้ท่ี สายด่ ว นรับ ข้อ ร้อ งเรีย น ( 24ช.ม.) หรือ
เลขานุ ก ารบริษัทฯ หรือ ส านัก ตรวจสอบภายใน หรือ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

กรณี เ ป็ นเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริ ห าร
หรือ ประธานกรรมการบริษทั
สามารถแจ้งเรือ่ งโดยตรงได้ท่ี คณะกรรมการตรวจสอบ
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ช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส และการรับเรือ่ ง
ร้องเรียน
1. สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ช.ม.)

กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท นโยบาย หรือจรรยาบรรณใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ การรายงานทางการเงิน ที่ไ ม่
ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในทีบ่ กพร่องของบริษทั ฯ รวม
ไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ ฟ้ องร้องดาเนินคดี เป็ นพยาน ให้
ถ้อยคา หรือให้ความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงใด ๆ ต่อ
ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ

โทร: 095-372-0144

2. เลขานุการบริษทั ฯ บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
• โทรศัพท์ : 034-845575 ต่อ 5356
• อีเมลล์

: Asian-secretary@asianseafoods.co.th

• ไปรษณีย์ : เลขานุการบริษทั ฯ
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
3. สานักตรวจสอบภายใน บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
• โทรศัพท์: 034-845575 ต่อ 5350
• อีเมลล์ : Asian-internalaudit@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย์ : ผูจ้ ดั การสานักตรวจสอบภายใน
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
4. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
• โทรศัพท์ : 034-845575 ต่อ 5102
• อีเมลล์ : Asian_whistleblowing@asianseafoods.co.th
• ไปรษณีย์ : ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
5. คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
• อีเมลล์

: Auditcommittee@asianseafoods.co.th

• ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ต าบลบางกระเจ้า อ าเภอเมือ ง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

มาตรการคุ้มครองปกป้ องผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่แจ้งข้อมูล
หรือให้เบาะแสในการตรวจสอบ
1. บริษทั ฯ จะไม่กระทาการใดๆ อันไม่เป็ นธรรมต่อผูร้ อ้ งเรียน
หรือผูท้ แ่ี จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไม่ว่าจะโดยการเปลีย่ นแปลงตาแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือ
สถานทีท่ างาน สังพั
่ กงาน ข่มขู่ รบกวนการปฎิบตั งิ าน เลิก
จ้าง หรือกระทาการอื่นใดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นการปฏิบตั อิ ย่างไม่
เป็ นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุทบ่ี ุคคลนัน้ ร้องเรียนหรือ
ให้ความร่ว มมือ แจ้งข้อ มูล หรือ ให้เ บาะแสในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือการไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักกฎหมาย หรือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี หรือ
45

2. พนักงานทีป่ ฏิบตั ติ ่อบุคคลอื่นด้วยวิธกี ารทีไ่ ม่เป็ นธรรม เลือก
ปฏิบตั ดิ ว้ ยวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นนัน้ อันเป็ นเหตุทบ่ี ุคคลนัน้ ร้องเรียน แจ้งข้อมูล
หรือ ให้เ บาะแสเกี่ย วกับ การทุ จ ริต คอร์ร ัป ชัน่ หรือ การไม่
ปฏิบ ัติต ามหลัก กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ บริษัท
นโยบาย หรือ จรรยาบรรณในการดาเนิน ธุร กิจของบริษัทฯ
รวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนัน้ ฟ้ อ งร้อ งดาเนิน คดี เป็ นพยาน
ให้ถ้อยคาหรือให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงใด
ๆ ต่อศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ถือเป็ นการกระทาความผิด
วินัย ที่ต้อ งได้รบั โทษ ทัง้ นี้ อาจได้ร บั โทษตามที่กฎหมาย
กาหนดไว้ หากการกระทาผิดนัน้ เป็ นการกระทาผิดตามหลัก
กฎหมาย
3. ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรือ หรือ ผู้ ท่ีแ จ้ ง ข้อ มู ล หรือ ให้เ บาะแสในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือปฎิเสธการทุจริตคอร์รปั ชัน่ จะได้รบั
ความคุม้ ครองจากบริษทั ว่าจะไม่เป็ นเหตุ หรือเป็ นเหตุทจ่ี ะลด
ต าแหน่ ง เลิก จ้า ง ลงโทษ ให้ผ ลทางลบ หรือ ด าเนิ น การ
ดาเนินการใดทีเ่ กิดผลร้ายต่อบุคคลดังกล่าว
4. ผู้ ร้ อ งเรี ย นหรือ หรือ ผู้ ท่ีแ จ้ ง ข้อ มู ล หรือ ให้เ บาะแสในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงสามารถเลือกที่จะไม่เปิ ดเผยตนเองได้
หากเห็น ว่าการเปิ ดเผยนัน้ จะทาให้เ กิดความไม่ปลอดภัย
หรือเกิดความเสียหายอย่างใดๆ แต่หากมีการเปิ ดเผยตนเองก็
จะทาให้บริษทั สามารถรายงานความคืบหน้า ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
ให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน้
5. กรณีทผ่ี รู้ อ้ งเรียนหรือหรือผูท้ แ่ี จ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการ
ตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เห็น ว่ า ตนเองมีค วามเสี่ย งต่ อ ความ
ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผูร้ อ้ งเรียนหรือ
ผู้ท่ใี ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อ เท็จจริงสามารถร้อ ง
ขอให้บริษัทกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ไ ด้ หรือ
หากบริษทั เห็นว่า เรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนเป็ นเรือ่ งทีม่ แี นวโน้มทีจ่ ะก่อ
เกิด ความเดือ ดร้อ นเสีย หาย หรือ ไม่ป ลอดภัย บริษัท อาจ
กาหนดมาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใ่ี ห้ความร่วมมือ
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไม่ตอ้ งรอให้ผรู้ อ้ งเรียนหรือผู้
ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้องขอก็ได้

เงื่อนไขและการพิ จารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน
บริษัทฯ ถือว่าการร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้
เบาะแสในการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง เป็ นความลับ ที่สุ ด และผู้
ร้องเรียนหรือผูแ้ จ้งข้อมูล หรือผูใ้ ห้เบาะแสนัน้ สามารถเลือกปฎิบตั ิ
ได้มากกว่าหนึ่งช่อ งทาง และไม่จาเป็ น ต้อ งเปิ ดเผยตัว ตนของผู้
ร้อ งเรีย นหรือ ผู้แจ้งข้อ มูล หรือ ผู้ให้เบาะแส แต่ ห ากการเปิ ดเผย
ตนเอง จะทาให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการด าเนิน การ ความ
คืบหน้ า สอบถามรายละเอีย ดเพิม่ เติมในเรื่อ งที่ร้องเรียน ชี้แจง
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ข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็ว
ยิง่ ขึ้น โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิในการพิ
จารณาสอบสวนเฉพาะข้อ
์
ร้องเรียน หรือการแจ้งข้อมูล หรือการให้เบาะแสในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงทีเ่ ข้าเงือ่ นไขดังนี้
1. รายละเอียดของข้อร้องเรียน หรือข้อมูล หรือเบาะแส ต้องมี
ความชัดเจน หรือ เพีย งพอต่ อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
เพือ่ ดาเนินการต่อไปได้ว่ามีมลู ความจริงเพียงใด หรือไม่
2. บริษทั ฯจะไม่เปิ ดเผยชือ่ นามสกุล ทีอ่ ยู่ ภาพ หรือข้อมูลอื่นใด
ที่ส ามารถระบุ ต ัว ผู้ร้อ งเรีย น หรือ ผู้แ จ้ง ข้อ มูล หรือ ผู้ท่แี จ้ง
เบาะแส แต่ ห ากจะเปิ ด เผยจะเปิ ด เผยเท่ า ที่จ าเป็ น โดย
คานึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของตัวผูร้ อ้ งเรียน
หรือ ผู้แ จ้ง ข้อ มูล หรือ ผู้ท่ีแ จ้ง เบาะแส แม้ผู้นั น้ เลือ กที่จ ะ
เปิ ดเผยตัวตนต่อบริษทั ฯก็ตาม
3. ผูร้ อ้ งเรียน หรือผูแ้ จ้งข้อมูล หรือผูท้ แ่ี จ้งเบาะแส จะได้รบั การ
คุ้ ม ค ร อ ง สิ ท ธิ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น พ นั ก ง า น บ ริ ษั ท ห รื อ
บุคคลภายนอก

ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
1. การลงทะเบียนและส่งเรื่องต่อไป
1.1 ทุกช่องทางทีไ่ ด้รบั แจ้งเบาะแสและเรือ่ งร้องเรียน แจ้งเรือ่ งต่อ
ฝ่ ายกฎหมายเพือ่ เปิ ดเรือ่ งและเก็บข้อมูล ภายใน 24 ชัวโมง
่
1.2 ฝ่ ายกฎหมายลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนในแฟ้ มลับเฉพาะ
และกาหนดวันแจ้งเรือ่ งทีร่ อ้ งเรียนให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้อง ดังนี้
• กรณีทม่ี ผี ลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษทั อย่างร้ายแรงให้
ดาเนินการทันทีและด่วนทีส่ ุด (ภายใน 24 ชัวโมง)
่
• กรณีอ่นื ให้ดาเนินการโดยเร็ว (ไม่เกิน 48 ชัวโมง)
่
1.3 ฝ่ ายกฎหมายลงบันทึกข้อมูลในแฟ้ มเอกสาร (ลับเฉพาะ) โดย
ระบุขอ้ มูลจากผูร้ อ้ งเรียนดังนี้
• ชือ่ ผูร้ อ้ งเรียน ยกเว้นกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุชอ่ื
• วันทีร่ อ้ งเรียน
• ชือ่ บุคคลหรือเหตุการณ์ทร่ี อ้ งเรียน

กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง

• ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอื่น ๆ

บริษัทยังได้กาหนดให้ฝ่ายกฎหมายของบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ น
หน่ ว ยงานรับข้อ ร้อ งเรีย น จากกลุ่ มบุค คลที่เกี่ย วข้อ งในขัน้ ตอน
ช่องทางในการแจ้งเบาะแส (ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งข้อ มูล และผู้รบั
เรื่องร้องเรียน) และการร้องเรียนเพื่อดาเนินการด้วยตนเอง หรือส่ง
เรือ่ งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดาเนินการ
1. ฝ่ า ย ก ฎ ห ม า ย ( Corporate Legal Department ) ห รื อ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็ นผูด้ าเนินการรวบรวม
ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการกระทาที่ต้องสงสัยว่า จะเป็ นมี
การฝ่ าฝื น ความผิด ต่ อ หลัก กฎหมาย หลัก การก ากับ ดูแล
กิจการทีด่ ี ระเบียบ ข้อบังคับบริษทั นโยบาย จรรยาบรรณ
ธุรกิจ การรายงานทางการเงินทีไ่ ม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุม
ภายในที่ บ กพร่ อ งนั ้น ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ ประเมิน ผล และ
กลันกรองข้
่
อ มูล เพื่อ พิจารณาขัน้ ตอน และวิธีการจัดการที่
เหมาะสมในแต่ละเรือ่ ง โดยอาจดาเนินการด้วยตนเอง หรือส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็ นผูด้ าเนินการ
ประมวลผล และกลันกรองข้
่
อมูล โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงจะได้รบั การแต่งตัง้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
2. ผู้ดูแลเรื่องระเบียบวินัย (Human Resources) หมายถึงฝ่ าย
บริหารทรัพยากรบุคคล
3. ประธานเจ้าหน้ าที่บริห าร (Chief Executive Officer) ซึ่งเป็ น
ผูบ้ ริหารสูงสุดของบริษทั
4. คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
5. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
6. คณะกรรมการบริษทั (Board of Director)
7. คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Commission scrutiny)
หมายถึง บุ ค คลที่ไ ด้ร ับ การแต่ ง ตัง้ จากประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหาร หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการบริษทั
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1.4 ฝ่ ายกฎหมาย หรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
ดาเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง และส่งสาเนาให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทัง้ นี้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเสนอให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีคาสังให้
่ ฝ่ายกฎหมายดาเนินการ
ด้ ว ยตนเองหรือ ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริ ง
ดาเนินการ ยกเว้นกรณีดงั ต่อไปนี้
1) กรณีเ ป็ น ข้อ ร้อ งเรีย นเกี่ย วข้อ งกับ ประธานเจ้า หน้ า ที่
บริหาร ต้องตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย
อานาจอนุมตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ และไม่ตอ้ งส่ง
สาเนาให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2) กรณีเป็ นข้อร้องเรียนเกีย่ วข้องกับเรือ่ งสาคัญ เช่น กระทบ
ต่อชือ่ เสียงภาพลักษณ์ หรือฐานะทางการเงินของบริษทั ฯ
ขัดแย้งกับนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ หรือ
เกี่ย วข้อ งกับ ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารหรือ ประธาน
กรรมการบริ ษั ท หรื อ ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู ง ให้ ส่ ง ไปที่
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ นัด ประชุม หารือ ร่ว มกัน
ภายใน 5 วันทาการ

2. การตรวจสอบข้อเท็จจริงและการสั ่งการ
2.1 ฝ่ ายกฎหมาย หรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จ จริง
ดาเนิน การหาข้อเท็จจริงและให้ขอ้ แนะนาผู้ท่เี กี่ยวข้องให้ม ี
การประพฤติห รือ ปฏิบ ัติท่ีเ หมาะสมต่ อ ไป หากต้อ งมีก าร
ลงโทษทางวินัย สังลงโทษโดยปรึ
่
กษาแนวทางปฏิบตั กิ บั ฝ่ าย
บริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล เพื่อ ให้ ก ารลงโทษเป็ นไปตาม
มาตรฐาน และให้ส่ ง ผลการหาข้อ เท็จ จริง ความเห็น และ
แนวทางด าเนิ น การหรือ การสัง่ ลงโทษแล้ ว แต่ ก รณี ให้
คณะกรรมการบริหารเพือ่ พิจารณาสังการ
่
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2.3 กรณีเป็ น เรื่องร้องเรียนจากผู้ท่ไี ม่ระบุช่อื และไม่สามารถหา
ข้อมูลเพิม่ เติมได้เพียงพอ ให้ฝ่ายกฎหมายหรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงส่งรายงานผลการตรวจสอบข้อมูล และ
ความเห็น เกี่ย วกับ เรื่อ งร้อ งเรีย นนัน้ ไปที่ คณะกรรมการ
บริหาร เพื่อขอแนวทางการดาเนินการทีเ่ หมาะสมต่อไป หาก
คณะกรรมการบริห ารเห็น ว่ า ไม่ส ามารถด าเนิ น การเรื่อ ง
ร้องเรียนได้ ข้อร้องเรียนนัน้ จะถูกปิ ดเรือ่ งไป ให้ฝ่ายกฎหมาย
ส่งสาเนาเพือ่ รายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผูร้ บั แจ้ง
เรือ่ งร้องเรียนทราบ
2.4 หากฝ่ ายกฎหมายหรือ คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็จจริง
ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ผู้ถูกร้องเรียนไม่มคี วามผิด
หรือเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดจากความเข้าใจผิด หรือได้ให้ขอ้ แนะนาแก่
ผูถ้ ูกร้องเรียนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องให้มกี ารประพฤติหรือปฏิบตั ทิ ่ี
เหมาะสมแล้ว และพิจารณาเห็นว่าควรให้ปิดเรือ่ งโดยไม่มกี าร
ลงโทษใด ๆ ให้ฝ่ ายกฎหมายเสนอเรื่อ งดัง กล่ า วแก่ ค ณะ
กรรมการบริหาร เพือ่ ขออนุมตั ปิ ิ ดเรือ่ งและให้ฝ่ายกฎหมายส่ง
สาเนาเพื่อรายงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบและผู้ร บั แจ้ง
เรือ่ งร้องเรียนทราบ

4. การร้องเรียนโดยไม่สจุ ริตหรือผิดช่องทาง
การแจ้งเรื่องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคาหรือให้ขอ้ มูลใดๆ
ถ้าพิสูจน์ ไ ด้ว่ากระทาไปโดยไม่สุ จริต หรือ ท าผิดช่อ งทาง ถ้าเป็ น
พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของกลุ่มบริษัท บุคคลนัน้ จะได้รบั โทษทาง
วินยั ตามมาตรฐานระเบียบ ข้อบังคับบริษทั และนโยบายของบริษทั
แต่ถ้าหากเป็ นบุคคลภายนอก และบริษทั ได้รบั ความเสียหายบริษทั
จะพิจารณาดาเนินคดีตามหลักกฏหมายกับบุคคลนัน้ ๆ ตามความ
เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบของฝ่ ายกฎหมาย
ในกรณีทฝ่ี ่ ายกฎหมาย ละเลยหรือไม่ปฏิบตั ติ ามนโยบายนี้
ฝ่ ายกฎหมาย จะถูกพิจารณาโทษทางวินยั ด้วย

2.5 กรณีเป็ นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่บริษัทฯ กระทาผิด
กฎหมาย กฎระเบีย บ ข้อ บังคับ หรือ จรรยาบรรณบริษัท
รวมถึงกรณีท่ขี ้อ ร้อ งเรียนก่อให้เกิดความเสีย หายต่ อผู้ใดผู้
หนึ่ง ฝ่ ายกฎหมาย หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะ
เสนอเรื่อ งพร้อ มความเห็น และแนวทางในการปฏิบ ัติ ให้
คณะกรรมการบริหารพิจารณาสังการ
่
2.6 กรณีเป็ นข้อร้องเรียนเกี่ยวข้องกับเรื่องสาคัญ เช่น กระทบ
ต่ อ ชื่อ เสีย งภาพลักษณ์ หรือ ฐานะทางการเงิน ของบริษัท ฯ
ขัด แย้ง กับ นโยบายในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษัท ฯ หรือ
เกีย่ วข้องกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารหรือประธานกรรมการ
บริษทั หรือ ผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ ายกฎหมาย จะเสนอเรื่องให้
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และส่งเรือ่ งให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาสังการ
่

3. การแจ้งผลสรุปต่อผู้ร้องเรียนและการปรับปรุง
แก้ไข
3.1 ฝ่ ายกฎหมาย ดาเนินการตามผลการตัดสินของคณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการบริษทั (แล้วแต่กรณี) โดยด่วนทีส่ ุด
โดยประสานงานกับผู้ท่เี กี่ยวข้องและฝ่ ายบริหารทรัพยากร
บุคคล
3.2 ฝ่ ายกฎหมาย แจ้ง ผลการด าเนิ น การให้ก ับ ผู้ร ับ แจ้ง เรื่อ ง
ร้ อ งเรีย นและผู้ ร้ อ งเรีย นทราบ และบัน ทึก ผลของการ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นไว้ โดยน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็ นรายไตรมาส
3.3 ฝ่ ายกฎหมาย ติด ตามผลการปรับ ปรุ ง แก้ไ ข (ถ้ า มี) และ
รายงานให้คณะกรรมการบริห ารหรือ คณะกรรมการบริษัท
( แล้ ว แต่ กร ณี ) แล้ ว แจ้ ง ต่ อ ผู้ ร ั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย น แล ะ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
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รายได้จากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิ จ
ล้านบาท

สายผลิ ตภัณฑ์

บริ ษทั

% การถือหุ้น
ของ ASIAN

2560
ในประเทศ

กลุ่มธุรกิ จอาหารแช่เยือก
แข็ง

2559
ส่งออก

ในประเทศ

2558

ส่งออก

ในประเทศ

ส่งออก

ASIAN

-

101

1,941

233

2,018

173

1,263

SURAT

100

112

2,009

118

2,447

85

1,672

กลุ่มธุรกิ จทูน่า

AAI

100

155

929

350

912

300

892

กลุ่มธุรกิ จอาหารสัตว์
เลี้ยง

AAI

100

109

2,536

136

1,511

175

1,427

กลุ่มธุรกิ จอาหารสัตว์น้ า

AFEED

100

1,423

45

1,189

21

1,110

-

กลุ่มธุรกิ จจัดจาหน่ าย
สิ นค้า

ASIAN

-

323

-

250

-

316

-

AFOOD

100

394

-

361

-

379

-

ASIAN

-

100

-

106

-

111

-

หัก รายการระหว่างกัน

(438)

-

(447)

-

(366)

-

รวมทุกสายผลิ ตภัณฑ์

2,280

7,460

2,296

6,909

2,283

5,654

ธุรกิ จอื่น ๆ

หมายเหตุ

ASIAN
SURAT
AAI
AFEED
AFOOD

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี) จากัด
บริษทั เอเชีย่ นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จากัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จากัด
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กาไรยังอยู่ในเกณฑ์ดีตลอดทัง้ ปี การตัง้ ค่ าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลดลงอย่างมีนัยสาคัญ ทาให้อตั รากาไรดีขน้ึ ส่วนแบ่งตลาดของ
บริษทั เพิม่ ขึน้ จากการทีเ่ กษตรกรมีทางเลือกในการเลือกซื้ออาหาร
ได้มากขึน้ นอกจากปั ญหาจากสภาวะดินฟ้ าอากาศแล้ว อุปสรรค
สาคัญของการเติบโตของธุรกิจยังขึน้ อยู่กบั การมีลกู กุง้ ทีม่ คี ุณภาพ
เป็ นสาคัญ

การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ
ผลการดาเนิ นงาน
กลุ่มบริษทั ฯ มีการดาเนินธุรกิจแบ่งออกเป็ น 5 ธุรกิจ
หลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง กลุ่มธุรกิจทูน่า กลุ่ม
ธุรกิจอาหารสัตว์เลีย้ ง กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้า และกลุ่มธุรกิจจัด
จาหน่าย รายได้จากการขายของแต่ละกลุ่มดังแสดงได้ในตาราง

ยอดขายของกลุ่มธุรกิจจัดจาหน่ ายอยู่ท่ี 718 ล้านบาท
โดยมีผลงานโดดเด่นในไตรมาสที่ 4 ของปี และรักษาอัตรากาไร
ได้ในระดับทีน่ ่าพอใจ

รายได้รวมของบริษทั ฯในปี 2560 อยู่ท่ี 9,740 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 6% เมือ่ เทียบกับปี 2559 โดยยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์
อาหารแช่เยือกแข็งมีปริมาณเพิม่ ขึน้ มาอยู่ทร่ี าว 4,163 ล้านบาท
ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้า ซึ่งเป็ นผลมาจากยอดขาย
ผลิต ภัณฑ์ในกลุ่ มหมึกลดลงในช่ว งครึ่งหลังของปี โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในไตรมาสที่ 4 (ลดลงถึง 65% เมื่อเทียบกับปี ก่ อนหน้า)
ลูกค้าหมึกในยุโรปหันไปบริโภคหมึกราคาต่ าจากอเมริกาใต้แทน
หมึกไทย ตามติดมาด้วยปริมาณการจับที่เพิม่ สูงมากจนกดดัน
ราคาหมึกทัง้ หมดตกต่ า ในขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มกุ้งใน
ไตรมาสที่ 4 ดีขน้ึ เล็กน้อยเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้า ทาให้ยอดขาย
ตลอดทัง้ ปี ใกล้เคียงกับปี ก่อนหน้า จากการทีผ่ ลผลิตกุง้ จากฟาร์ม
ยังทรงตัว และยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มปลาทรายเพิม่ ขึน้ ทัง้ ด้าน
ปริมาณและราคา

จากนโยบายการปรั บ สั ด ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์เพิม่ มูลค่าในทุกกลุ่มธุรกิจ บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้น
สาหรับปี 2560 อยู่ท่ี 10.5% ของยอดขาย เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปี
2559 ที่อ ัต รากาไรขัน้ ต้นอยู่ท่รี าว 8.4% แม้ว่าอัต รากาไรได้รบั
แรงกดดันจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างมากในช่วงครึง่ ปี หลัง

ทัง้ นี้ ยอดขายโดยรวมได้รบั ผลกระทบจากการอ่อนค่า
ของเงินดอลล่าร์สหรัฐ เฉลีย่ ประมาณ 5%
กลุ่มผลิตภัณฑ์กงุ้ มีอตั รากาไรสูงขึน้ เมือ่ เทียบกับปี ก่อน
หน้า อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากการทีร่ าคาหมึกในสต็อกต้องถูก
ปรับลดมูลค่าลงเมือ่ เทียบกับราคาตลาด ทาให้อตั รากาไรของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หมึกต่ ากว่าปี ก่อนหน้ามาก ในขณะที่อตั รากาไรของ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาทรายยังคงทรงตัวอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ
ยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า อยู่ท่รี าว 1,084 ล้าน
บาท ลดลงราว 14% เมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณ
ขายลดลงจากการปรับลดปริมาณการผลิตลง และการคงนโยบาย
รับคาสังซื
่ ้อเฉพาะทีส่ อดคล้องกับวัตถุดบิ ทีม่ เี ท่านัน้ จากการทีร่ าคา
วัต ถุ ดิบไม่เป็ น ไปตามคาดการณ์ เกือ บตลอดทัง้ ปี บริษัทจึง ยัง
รักษาอัตรากาไรให้อยู่ในระดับทีส่ มเหตุผลและใกล้เคียงกับปี ก่อน
หน้าได้

ในปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีกาไรสุทธิรวม 418 ล้านบาท
เปรีย บเทีย บกับปี 2559 ที่มผี ลกาไรสุ ทธิ 155 ล้านบาท โดยที่
กาไรสุ ทธิก่อ นภาษี อยู่ท่ปี ระมาณ 371 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จาก
อัต รากาไรที่ดีข้นึ และค่ าใช้จ่ายในการขายและบริห ารมีส ดั ส่ ว น
ลดลงเมือ่ เทียบกับปี ก่อนหน้าจากการทีค่ ่าใช้จ่ายในการตัง้ สารอง
ค่าเผือ่ หนี้สญ
ู และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลดลง

ยอดขายในกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงสาหรับปี เพิม่ ขึน้
61% มาอยู่ท่รี ะดับ 2,645 ล้านบาทจากการทีม่ ปี ริมาณการผลิต
เพิม่ ขึ้น แม้ว่าจะได้รบั ผลกระทบในทางลบจากการทีค่ ่าเงินดอล
ล่ า ร์ส หรัฐ อ่ อ นค่ า ลงมากกว่ า ราคาที่ป รับ เพิ่ม ขึ้น ได้ ไลน์ ผ ลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขไลน์ ใหม่เริม่ ผลิตในไตรมาสที่ 4 และยังมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถ
เพิม่ ยอดขายในปี 2561 ได้

บริษัท มีการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี และในรอบปี 2560 บริษทั มีการปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้ร อการตัดบัญชี เป็ น ยอดเพิ่มขึ้น สุทธิประมาณ 47 ล้านบาท
ส่วนใหญ่มากจากผลขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยที่คาดว่า จะใช้
ประโยชน์ทางภาษีได้

ยอดขายกลุ่ ม ผลิต ภัณ ฑ์อ าหารสัต ว์น้ า เพิ่ม ขึ้น 21%
เทียบกับปี ก่อนหน้า มาอยู่ทร่ี ะดับ 1,468 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึ้น
ทัง้ ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารกุง้ และอาหารปลา อัตรา
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ฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อย มีสนิ ทรัพย์รวม 6,811 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จากปี ก่อ น 485 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นราว 8% ส่ ว นหนึ่ง
เนื่อ งจากสิน ค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น และมีการใช้เงิน ลงทุน ราว 200
ล้านบาทในการทดแทนเครือ่ งมือ และเครือ่ งจักรต่างๆ รวมถึงการ
ขยายกาลังการผลิต ในกลุ่มธุร กิจอาหารสัตว์เลี้ย ง ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สนิ อยู่ทป่ี ระมาณ 189 ล้านบาท

ยอดคง
ค้าง ณ
31
ธันวาคม
2560

จานวนที่ถึง
กาหนด
ชาระ
ภายใน 1 ปี

ก.ค. 2557

310.0

240.0

1,500.0

ก.ค. 2560

1,500.0

280.0

หุน้ กู้ อายุ 2 ปี

150.0

มี.ค.2559

150.0

150.0

หุน้ กู้ อายุ 2 ปี

200.0

ก.ย. 2559

200.0

200.0

ประเภทของ
เงิ นกู้
(ล้านบาท)

วงเงิ น
ที่ได้รบั
อนุมตั ิ

วันที่
ได้รบั
อนุมตั ิ

วงเงินกูร้ ะยะยาว

850.0

วงเงินกูร้ ะยะยาว

สภาพคล่องทางการเงิน

แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทและบริษัทย่อย มีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ใน
กิจการดังนี้

•

ส่ วนของผู้ถือ หุ้น: บริษัทมีส่ว นของผู้ถือ หุ้น 2,539 ล้าน
บาท เพิม่ ขึ้นจากปี ก่อน 321 ล้านบาท โดยบริษัทได้มกี าร
จ่ายหุ้น ปั น ผลในช่ว งเดือ นตุ ล าคม ทาให้ทุน จดทะเบีย นที่
ชาระแล้วเพิม่ ขึน้ เป็ น 543 ล้านบาท จากเดิม 362 ล้านบาท
และยังมีกาไรสุทธิเพิม่ ขึน้ อีกราว 140 ล้านบาท

•

•

หนี้ สิ น หมุ น เวี ย น: บริษ ัท มีห นี้ สิน หมุ น เวีย นรวม
2,809 ล้านบาท เพิ่ม ขึ้น 221 ล้านบาทเมื่อ เทียบกับ ปี
2559 โดยเงินทุ นหมุนเวียนสุท ธิ ณ วันสิ้นงวดเพิ่ม ขึ้น
527 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อนหน้ า มาอยู่ท่ี 3,295
ล้านบาท โดยเป็ นผลมาจากสินค้าคงเหลือเพิม่ ขึ้น เป็ น
สาคัญ ทัง้ นี้ เงินกู้ระยะสัน้ ที่กลุ่มบริษทั มีต่อ สถาบัน
การเงินต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีดงั นี้:
ยอดคงค้าง

ประเภทวงเงิ น
(ล้านบาท)

วงเงิ นที่
ได้รบั อนุมตั ิ

วงเงินกูร้ ะยะสัน้

2,989.0

1,284.13

1,704.87.0

ตั ๋ว B/E

500.0

-

500.0

ณ 31 ธันวาคม
2560

กลุ่ ม บริษัท ฯ มีอ ัต ราส่ ว นสภาพคล่ อ งอยู่ 1.4 เท่ า ในปี
2560 อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ลดลงจาก 1.9
ในปี ก่อนหน้ามาอยู่ท่ี 1.7 ณ วันสิน้ งวด ซึง่ ภายใต้เงือ่ นไขทีใ่ ห้ไว้กบั
สถาบันการเงินเจ้าหนี้ อัตราส่วน
หนี้สนิ ต่อทุน ต้องต่ ากว่า 2.5 ในปี
2559 และต่ า กว่ า 2.0 นับ จากปี
2 5 6 0 เ ป็ น ต้ น ไ ป ใ น ข ณ ะ ที่
อัต ราส่ ว นหนี้ ส ิน สุ ท ธิต่ อ ทุ น (Net
Debt to Equity Ratio) อยู่ท่ี 1.4 ณ
วันสิ้นงวด ซึ่งตามเงื่อนไขที่ให้ไว้
กับสถาบันการเงิน ต้องต่ากว่า 3.0
บริษั ท มีร ะยะเวลาช าระหนี้ ใ กล้ เ คีย งกับ ปี ก่ อ นหน้ า
ระยะเวลาเก็บหนี้ถ ัวเฉลี่ย ดีข้นึ เล็กน้อย ในขณะที่ร ะยะเวลาขาย
สินค้าเฉลีย่ นานขึน้ จากการมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ มาก

วงเงิ น
คงเหลือ

หนี้ สินระยะยาว: ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2560 บริษทั
มีเงินวงกูย้ มื ระยะยาว และหุน้ กู้ ดังนี้
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ความสามารถในการบริ หารสิ นทรัพย์

การจ่ายปันผล

บริษัทมีความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ ดขี ้นึ อย่าง
มากเมือ่ เทียบจากปี ก่อน กล่าวคือ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(ROA) สาหรับปี 2560 ประมาณ 6.2% เทียบกับ 2.5% ในปี 2559
มีอตั ราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (ROE) เพิม่ ขึน้ เป็ น 17.3%
และจากการที่บริษทั มีกาไรทาให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ จาก
4.09 บาทต่อหุน้ ในปี 2559 เป็ น 4.68 บาทต่อหุน้ ในปี 2560 (คิดจาก
หุ้น สามัญ 542.73 ล้านหุ้น ซึ่งเป็ น จานวนหุ้น สามัญ ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2560)

ในปี 2560 ทีผ่ ่านมา คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณางบแสดงฐานะ
ทางการเงินของบมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2559 พบว่า มีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรอยู่ 849.63 ล้าน
บาท ในขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ มีผ ลประกอบการครึ่ ง ปี แรกดี ก ว่ า ที่
คาดการณ์ ส่ ง ผลให้ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ มี ร าคาปรับ ตั ว สู ง ขึ้น
คณะกรรมการบริษทั เล็งเห็นว่า ควรพิจารณาเพิม่ สภาพคล่องของ
หุ้น โดยเพิ่มจานวนหุ้นหมุน เวีย นให้มากขึ้น ซึ่งจะส่ งผลดีต่ อการ
ระดมทุ น ในอนาคต และรั ก ษาความน่ าสนใจในการลงทุ น
คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเสนอต่อทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ให้
พิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินและหุน้ ปั นผลจากกาไรสะสม ในอัตราหุน้ ละ
0.556 บาท โดยจ่ายเป็ นหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิด
เป็ นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปั นผล และเป็ นเงินสดปั นผลใน
อัตราหุน้ ละ 0.056 บาท รวมเป็ นหุน้ ทัง้ สิน้ 180.91 ล้านหุน้ และเป็ น
เงินทัง้ สิ้น 20.26 ล้านบาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1
ประจาปี 2560 ได้มมี ติจ่ายเงินปั นผลและเพิม่ ทุนไปแล้วเมือ่ วันที่ 20
กันยายน 2560

** ROA คำนวนจำกกำไรสุทธิของปี หำรด้วยสินทรัพย์เฉลีย่ 4 ไตรมำสสำหรับปี
** ROE คำนวนจำกกำไรสุทธิของปี หำรด้วยส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่ 4 ไตรมำสสำหรับปี

ภาระผูกพันหรือปัจจัยอื่นที่มีนัยสาคัญ
ความสามารถในการปฏิ บ ตั ิ ต ามเงื่ อ นไขที่ มี ก บั สถาบัน
การเงิน
ในส่วนวงเงินกูร้ ะยะยาวของบริษทั บริษทั มีขอ้ ตกลงกับ
สถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้อ งดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่ อ ส่ ว น
ของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่ให้เกิน 2.5 เท่าในปี 2558
และ 2559 และไม่เกิน 2.0 เท่าในปี 2560 จนครบระยะเวลาเงินกู้
และมีอตั ราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ไม่ต่ากว่า 1.2 เท่า ใน
ปี 2559 จนครบระยะเวลาเงินกู้ และบริษทั จะไม่สามารถจ่ายเงินปั น
ผล หรือผลประโยชน์ อ่นื ใดแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ ในกรณีท่ี
อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt Service Coverage
Ratio) น้อยกว่า 1.2 เท่า

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั มีมตินาเสนอต่อทีป่ ระชุม
สามัญผู้ถือ หุ้น ให้พ ิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงิน ปั น ผล ส าหรับผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2560 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ในอัตราหุน้ ละ
0.25 บาท โดยจ่ายจากกาไรของกิจการทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุค คล (Non-BOI) ทัง้ หมด ซึ่งคิดเป็ น ประมาณ 32.45% ของ
กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานรวมของบริษทั และบริษทั ย่อย

รายการที่เป็ น non-recurring ที่มีนัยสาคัญ
• ในปี 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีการตัง้ สารองค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เพิ่ม ขึ้น อีก ประมาณ 18 ล้า นบาท อัน เนื่ อ งมาจากลูก หนี้
การค้าในธุรกิจกิจอาหารสัตว์น้าเป็ นสาคัญ

ในส่ ว นของผู้ถือ หุ้น กู้ข องบริษัท บริษัท มีข ้อ ตกลงว่ า
จะต้องดารงอัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Net Debt to
Equity Ratio) ไม่ใ ห้เ กิน 3.0 เท่ า และไม่ส ามารถจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ให้แก่ผถู้ อื หุน้ เกินกว่า 60% ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานรวม
ของบริษทั และบริษทั ย่อย
ทัง้ นี้ในปี 2560 บริษทั สามารถดารงอัตราส่วนหนี้สนิ รวม
ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ อัตราส่วนหนี้สนิ สุทธิต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และ
อัตราส่วนสภาพคล่องได้ตามเงือ่ นไข และยังสามารถดารงอัตราส่วน
ความสามารถในการชาระหนี้ได้มากกว่า 1.2 เท่า ตามเงือ่ นไข
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อายุ :
58 ปี
การศึกษา :
ปริญญาตรีรฐั ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
Role of Chairman Program รุน่ 9/2003
ประสบการณ์ทางาน :
2542 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู และบริษทั ย่อย
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั : 50.26%
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
ประธานกรรมการบริ ษทั ประธานเจ้าหน้ าที่ บริ หาร
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู และบริ ษทั ย่อย

อายุ :
63 ปี
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดมหาธาตุ
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : - ไม่มี ประสบการณ์ทางาน :
2535 – ปัจจุบนั
กรรมการบริษทั กรรมการผูบ้ ริหารระดับสูง
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู และบริษทั ย่อย
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษทั : 13.16 %

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
กรรมการบริ ษทั กรรมการผูบ้ ริ การระดับสูง
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู และบริ ษทั ย่อย
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อายุ :
การศึกษา :

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิ ตย์
กรรมการบริ ษทั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การใหญ่
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นายเอกราช พรรณสังข์
กรรมการบริ ษทั กรรมการผู้จดั การ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
กรรมการบริ ษทั บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู (สุราษฎร์ธานี )
(สุราษฎร์ธานี )

นายสมศักดิ์ สถิ ตย์ธามรงค์
กรรมการบริ ษทั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

64
ปี
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
Director Certificate Program รุ่น DCP 250/2560
ประสบการณ์ทางาน :
2559 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษทั กรรมการผูบ้ ริหารระดับสูง บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2555 – 2558 : ผูว้ ่าราชการเชียงใหม่ ผูว้ ่าราชการจังหวัดตาก
2550 – 2555 : รองผูว้ ่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและปทุมธานี
2547 – 2550 : ผูอ้ านวยการกองและสานักในกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2539 – 2547 : นายอาเภอ จังหวัดขอนแก่น พระนครศรีอยุธยา และสิงห์บุร ี
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –
อายุ :
48
ปี
การศึกษา :
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล ประเทศ
อังกฤษ
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : Director Certificate Program รุ่น DCP 150/2554
ประสบการณ์ทางาน :
2555 – 2557 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2553 – 2555 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2552 – 2553 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอเชีย่ น อะไลลันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษทั บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2547 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี อายุ :
56
ปี
การศึกษา :
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : Director Certificate Program รุ่น DCP 144/2554
ประสบการณ์ทางาน :
2556 – 2557 : กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอเชีย่ น ฟี ด และ
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
2555 – 2556 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2542 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษทั บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2542 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดซื้อ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2542 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายจัดซื้อวัตถุดบิ
จัดซื้อทัวไป
่ บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
2547 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
0.02%
อายุ :
52
ปี
การศึกษา :
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : Director Certificate Program รุ่น DCP 144/2554
ประสบการณ์ทางาน :
2555 – ปัจจุบนั : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ห้องเย็นนเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2550 – ปัจจุบนั : กรรมการบริษทั บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2541 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2551 – 2552 : กรรมการบริษทั บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2547 – 2554 : ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
0.03%
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นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
กรรมการอิ สระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นางเยาวณี เครือองอาจนุกลุ
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นายกิ ตติ ชยั เหล่าเกื้อกูลพงษ์
กรรมการอิ สระ/กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

อายุ :
66
ปี
การศึกษา : Ordinary National Diploma in business Studies and
Administration University of Westminster (UK)
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : Director Certificate Program รุ่น DCP 144/2554
ประสบการณ์ทางาน :
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2550 – ปัจจุบนั : กรรมการตรวจสอบ บมจ.อีสเทอรร์นสตาร์ เรียล เอสเตท
2547 – ปัจจุบนั : กรรมการ บจก. บริจวิว
2542 – ปัจจุบนั : กรรมการ บจก. คริสตอลไลน์
2541 – ปัจจุบนั : กรรมการและประธานบริหารสายการเงิน กลุ่ม บมจ.แพรนด้า จิวเวลรี่
2537 – ปัจจุบนั : ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สมุทรปราการ
2536 – ปัจจุบนั : กรรมการ บจก.พรีมา่ โกลด์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2533 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บจก.ฟอร์เวิรด์ ฟรีแลนด์
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –
อายุ :
65
ปี
การศึกษา : ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีบณ
ั ฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ : Director Certificate Program (DCP) รุ่น 150/2554
ประสบการณ์ทางาน :
2551 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2549 – 2550 : ผูจ้ ดั การระบบบัญชีและวางแผนภาษี บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
2546 – 2548 : ผูต้ รวจสอบอาวุโส บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย
2533 – ปัจจุบนั : ประธานกรรมการ บจก.ฟอร์เวิรด์ ฟรีแลนด์
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –
อายุ :
61 ปี
การศึกษา : ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร บจก.ไทยเอกฟาร์ม
กรรมการบริหาร บจก.ยืนยงเลเยอร์ฟาร์ม
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –

อายุ :
68 ปี
การศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต ทางรัฐประศาสนศาสตร์
จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (พบ.ม.)
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2555 – ปัจจุบนั : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2549 – 2552 : ผูจ้ ดั การ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขา ลาดพร้าว ซ.59
2546 – 2549 : ผูจ้ ดั การ ธ.ไทยพาณิชย์ (มหาชน) สาขา ถนนรามคาแหง
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี -
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อายุ :
การศึกษา :

Mr.Hendrikus (Rik) Van Westendorp
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ประธานเจ้าหน้ าที่บริ หารสายการเงิ น
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

นายภานพ เศวตรุนทร์
กรรมการบริ หาร
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

54 ปี
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 :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2554 – 2558 : Chief Financial Officer, Nutreco Asia
2552 – 2554 : Managing Director Skretting Asia, Shanghai, China (Nutreco)
2551 – 2552 : Managing Director Skretting Japan, Fukuoka, (Nutreco)
2546 – 2548 : Projects Director Europe Marine Havest Europe, Amersfoort, Netherlands
2543 – 2545 : Post – Merger Integration Manager Marine Harvest Europe,
Bergen, Norway
2540 – 2543 : Group Financial/M&A Manager Nutreco Holding, Boxmeer, Netherlands
2533 – 2538 : Investment Manager, Gilde Investment Fund BV
2530 – 2533 : Management Assistant, Gilde Investment Fund BV
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –

อายุ :
54 ปี
การศึกษา : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, กรุงเทพฯ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการเงิน
Drake University, lows, USA BA, Finance Major
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2560 - ปัจจุบนั : กรรมการบริหาร ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จากัด (มหาชน)
2555 – 2558 : Head of Treasury Group, Executive Vice President & Director
Krung Thai Bank PCL, Head Office
2553 – 2558 : Board of Directors Trinity Wattana PLC,
Security Brokerage Company
2554 – 2555 : Treasurer, Senior Vice President & Manager
Krung Thai Bank PCL., Head Office
2551 – 2554 : Treasurer, First Vice President & Manager
Krung Thai Bank PCL., Head Office
2550 – 2551 : Head of Treasury Sales, First Vice President
Krung Thai Bank PCL., Head Office
2541 – 2549 : FX Marketing Group, Head & Vice President
BNP Paribas, Bangkok Branch
2538 – 2541 : Senior Corporate Advisor, Assistant Vice President
Bank of America, Bangkok Branch
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั :
- ไม่ม ี –
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อายุ :
การศึกษา :

Mr. Yasuto Togashi
กรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอเชี่ยน อะไลลันซ์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่

53 ปี
Bachelor of Engineering (Ship Building),
Yokohama National University, Japan
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2560 – ปั จจุบนั : Managing Director, Asian Alliance International Co., Ltd.
2552 – 2560: General Manager and Asst. Vice President,
Central Restaurants Group Co., Ltd. (Thailand)
2547 – 2552: Managing Director, Rich Oak Co., Ltd. (Thailand)
2545 – 2547: Asst. Manager, Asian Operations Section, Maruha Corporation (Japan)
2543 – 2545: Managing Director, Maruha Holdings (Thailand) Co., Ltd.
2537 – 2543: Representative, Maruha Corporation Bangkok Representative Office
2536 – 2537: Marketing Officer, Canned Food Dept, Maruha Corporation (Japan)
2534 – 2536: Project Secretary, New Business Development Office, Taiyo Fishery Co., Ltd.
(Japan)
2529 – 2534: Engineering Officer, Engineering Consulting Office, Taiyo Fishery Co.,Ltd. (Japan)
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –
อายุ :
การศึกษา :

นายวัลลภ ล้อมลิ้ ม
กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอเชี่ยน ฟี ด

51 ปี
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2558 – ปั จจุบนั : กรรมการผูจ้ ดั การ บจก.เอเชีย่ น ฟี ด
2551 – 2557 : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ดู และ บจก. เอเชีย่ น ฟี ด
2543 – 2550 : ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
2539 - 2542 : ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก.ซีรอแยลอาหารทะเล
2531 – 2538 : ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก.สุราษฎร์มารีนโปรดักส์
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –

อายุ :
การศึกษา :

นายบัณฑิ ต พิ เชฐพงศา
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก. เอเชี่ยน อะไลลันซ์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่

40 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of South Australia
ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2559 – ปั จจุบนั : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2557 – 2559 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายการพาณิชย์ บจก. เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2556 : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ดู
2555 – 2556 : ผูจ้ ดั การโรงงาน บจก. เอเชีย่ นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด บจก. เอเชีย่ นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2553 – 2554 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. เอเชีย่ น อะไลลันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2550 – 2552 : ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต บจก. เอเชีย่ น อะไลลันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –
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นายชิ ษณุชา พวงสุดา
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บมจ.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู

อายุ :
49 ปี
การศึกษา :
ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2559 - ปั จจุบนั : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
2559 : รองผูจ้ ดั การฝ่ ายกฎหมาย บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่
2548 - 2558 : กรรมการตรวจสอบ บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่
2540 - 2559 : กรรมการสอบสวนทุจริต บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่
2537 - 2559 : ทนายความ บมจ.เมโทรซิสเต็มคอร์ปอเรชัน่
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –

อายุ :
การศึกษา :

นางสาวศิ ริรตั น์ วงษ์เมธาวี
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ดู (สุราษฎร์ธานี )

48 ปี
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2558 – ปั จจุบนั : ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
ประสบการณ์ก่อนปี 2558
- ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดต่างประเทศ บจก. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
- รองผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดต่างประเทศ บจก. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ดู (สุราษฎร์ธานี)
- เจ้าหน้าทีก่ ารตลาดต่างประเทศ บจก. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี)
- เลขานุการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ดู
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –

อายุ :
การศึกษา :

นางสาววรัญรัชต์ อัสสารนุพงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
บจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อิ นเตอร์เนชันแนล
่

42 ปี
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน)
New York Institute of Technology (NYIT), USA
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรอบรมของ IOD หรืออื่นๆ :
- ไม่ม ี ประสบการณ์ทางาน :
2560– ปั จจุบนั : ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด จากัด(มหาชน) และ
ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ บจก. เอเชีย่ นอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
2557-2560
: เลขานุการบริษทั และผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ดู จากัด(มหาชน)
2556 – 2557 : Financial Analyst บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)
2554 – 2556 : Financial Analyst บจก.พระราม3 ฮอนด้า คาร์ส
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริ ษทั : - ไม่ม ี –
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Subsidiaries Directors

Chief of Internal Auditor

หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยทัง้ 4 บริษทั
รายชื่อกรรมการ

บริ ษทั ย่อย
SURAT

AAI

X
X
1. นายสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล
/
/
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
//
3. นางสุรยี ์
จันทร์สวัสดิ ์
4. นายวัลลภ ล้อมลิม้
//
5. นายยะสุโตะ โตกาชิ
หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ ผูม้ อี านาจลงนาม

FEED

FOOD

X
/

X
/,//

ตาแหน่ง

: ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายใน

อายุ

: 35 ปี

วันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ : 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

//

คุณวุฒิทางการศึกษา

/ = กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม
// = กรรมการผูจ้ ดั การ
SURAT = บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด (สุราษฎร์ธานี) จากัด
AAI

ชื่อหัวหน้างาน : นางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวฒ
ั น์

= บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

FEED = บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จากัด
FOOD = บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จากัด

• ปริ ญ ญาตรี สาขาการบั ญ ชี - การตรวจสอบบั ญ ชี
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ)
• ปริญ ญาโท (MBA) สาขาบริห ารธุร กิจ เอกสาขาการ
บัญชี (มหาวิทยาลัยรามคาแหง)
• หลัก สู ต รการตรวจสอบทุ จ ริต (สมาคมผู้ ต รวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย)
• หลั ก สู ต รเทคนิ ค เชิ ง ลึ ก ในการจัด การความเสี่ ย ง
สมัยใหม่แบบครบวงจร (สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห าร
ศาสตร์)
• หลัก สู ต รการบริห ารความเสี่ย งระดับ องค์ ก ร (สภา
วิชาชีพบัญชี)
• การตรวจสอบภายใน เพื่อ เตรียมตัว เป็ น ผู้ต รวจสอบ
ภายในรับอนุ ญาตสากล รุ่น 25 (คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• J-SOX Flash Report
สัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ฯ

: ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผูบ้ ริหาร : ไม่ม ี
ประสบการณ์การทางาน
• พ.ศ.2560-ปั จจุบนั :
บมจ. ห้องเย็นเอเชีย่ น ซีฟ้ ูด
• พ.ศ.2559 :
บจก. ทีซฟี าร์มาซูตคิ อล และ
บจก. เครื่องดื่มกระทิงแดง
• พ.ศ.2551-2558 :
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)
• พ.ศ.2548-2551 :
บจก. เอส เค แอคเคาน์แต้นท์เซอร์วสิ เซส
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม
31 ธันวำคม 2560
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รำยงำนของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต
เสนอต่ อ ผู้ถือ หุ้น ของบริษัท ห้อ งเย็น เอเชี่ย นซีฟ้ ู ด จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อ ย
ควำมเห็น
ข้ำ พเจ้ำ ได้ต รวจสอบงบกำรเงิน รวมของบริษัท ห้อ งเย็น เอเชี่ย นซีฟู้ ด จำกัด (มหำชน) และบริษ ัท ย่อ ย ( “กลุ ่ม บริษ ัท ฯ”) ซึ่ง
ประกอบด้ว ยงบแสดงฐำนะกำรเงิน รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2560 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปี ส้นิ สุดวันเดียวกันและหมำยเหตุ ประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญ และได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ห้อ งเย็น เอเชี่ย นซีฟ้ ู ด จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสด สำหรับปี ส้นิ สุดวัน
เดียวกันของบริษทั ห้อ งเย็น เอเชี่ย นซีฟ้ ู ด จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย และเฉพำะของบริษทั ห้อ งเย็น เอเชี่ย นซีฟ้ ู ด จำกัด (มหำชน) โดย
ถูกต้องตำมทีค่ วรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผูส้ อบ
บัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำกกลุ่มบริษทั ฯตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพ
บัญชีท่กี ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่น ๆ
ตำมทีร่ ะบุในข้อกำหนดนัน้ ด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีทข่ี ำ้ พเจ้ำได้รบั เพียงพอและเหมำะสมเพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น
ของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือ เรื่องต่ำง ๆ ที่มนี ัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน กำรตรวจสอบงบ
กำรเงินสำหรับงวดปั จจุบ ัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ทัง้ นี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรือ่ งเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนตำมควำมรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้
รวมควำมรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั งิ ำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธกี ำรตรวจสอบทีอ่ อกแบบมำเพือ่ ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยง
จำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธกี ำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึง่ ได้รวมวิธกี ำรตรวจสอบสำหรับเรือ่ งเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
เรือ่ งสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธกี ำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรือ่ งมีดงั ต่อไปนี้
กำรรับรู้รำยได้
กลุ่มบริษทั ฯประกอบธุรกิจหลักในกำรแปรรูปสัตว์น้ ำแช่แข็งและบริกำรรับฝำกห้องเย็นโดยขำยสินค้ำให้แก่ลูกค้ำต่ำงประเทศเป็ นส่วน
ใหญ่ประมำณร้อยละ 77 ของรำยได้ทงั ้ หมด เงื่อนไขกำรขำยและส่งมอบสินค้ำของลูกค้ำ แต่ละรำยจะแตกต่ำงกัน ทำให้กำรรับรูร้ ำยได้ของกลุ่ม
บริษทั ฯจะต้องพิจำรณำจำกเงือ่ นไขกำรขำยและส่งมอบสินค้ำเป็ นแต่ละกรณี ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯจึงมีควำมเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่ำและระยะเวลำในกำร
รับรูร้ ำยได้

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรูร้ ำยได้ของกลุ่มบริษทั ฯโดยกำร
• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับวงจรรำยได้โดยกำรสอบถำมผูร้ บั ผิดชอบ ทำ
ควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบตั ติ ำม กำรควบคุมทีก่ ลุ่มบริษทั ฯออกแบบไว้ และให้ควำมสำคัญในกำรทดสอบเป็ นพิเศษ
โดยกำรขยำยขอบเขต กำรทดสอบสำหรับกำรควบคุมภำยในทีต่ อบสนองต่อควำมเสีย่ งดังกล่ำวข้ำงต้น
• สุ่มตัวอย่ำงเอกสำรกำรขำยเพือ่ ตรวจสอบกำรรับรูร้ ำยได้ว่ำเป็ นไปตำมเงือ่ นไขทีร่ ะบุและสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรูร้ ำยได้ของกลุ่มบริษั ทฯ
• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สน้ิ รอบระยะเวลำบัญชี
• สอบทำนใบลดหนี้ทก่ี ลุ่มบริษทั ฯออกภำยหลังวันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชี
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•

วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่อี ำจเกิดขึ้นของรำยกำร ขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
โดยเฉพำะรำยกำรบัญชีทท่ี ำผ่ำนใบสำคัญทัวไป
่

ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้ กำรค้ำ
ตำมทีก่ ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมีลกู หนี้กำรค้ำ ค้ำงชำระมำกกว่ำ 12 เดือน
เป็ นจำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท และมีกำรบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวนเงิน 213 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 ของยอดรวมลูกหนี้กำรค้ำ ใน
กำรนี้ ผู้บริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสูงในกำรพิจำรณำกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ทค่ี ้ำงชำระเป็ นระยะ
เวลำนำน ดังนัน้ อำจทำให้เกิดควำมเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่ำค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯที่เกีย่ วข้องกับกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำ
และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธกี ำรทีก่ ลุ่มบริษทั ฯใช้ในกำรคำนวณ ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้กำรค้ำโดยกำร
• ทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ทใ่ี ช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทำนควำมสม่ำเสมอของ กำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว และเหตุผลสำหรับ
กำรรับรูค้ ่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญแบบเฉพำะเจำะจง
• วิเครำะห์เปรียบเทียบอำยุของลูกหนี้เพือ่ ระบุถงึ กลุ่มลูกหนี้ทม่ี ขี อ้ บ่งชีว้ ่ำมีกำรเก็บเงินได้ชำ้ กว่ำปกติ
• ประเมินแนวโน้มกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้จำกประสบกำรณ์ในอดีต และวิเครำะห์ขอ้ มูลทำงกำรเงินปั จจุบนั ข้อมูลสภำพเศรษฐกิจ และธุรกิจของ
ลูกหนี้ทม่ี ยี อดค้ำงชำระเป็ นเวลำนำน
• วิเครำะห์รำยกำรรับชำระหนี้จำกลูกหนี้ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงิน
มูลค่ำสุทธิ ที่คำดว่ำจะได้รบั ของสิ นค้ำคงเหลือ
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิทค่ี ำดว่ำจะได้รบั ของสินค้ำคงเหลือตำมทีเ่ ปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9 ต้องอำศัยดุลยพินิจ
ของฝ่ ำยบริหำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประมำณกำรค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูล ค่ำสินค้ำคงเหลือส ำหรับสินค้ำที่เคลื่อนไหวช้ำหรือ
เสื่อมสภำพซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเกีย่ วกับวงจรอำยุของสินค้ ำกำรแข่งขันทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่งอำจ
ทำให้เกิดควำมเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่ำของค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรประเมินค่ำเผื่อ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลือโดยกำรสอบถำมผูร้ บั ผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่มทดสอบ กำรปฏิบตั ติ ำมกำรควบคุมทีบ่ ริษทั ฯออกแบบไว้ นอกจำกนี้
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธกี ำรและข้อสมมติทฝ่ี ่ ำยบริหำรใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือดังนี้
• ทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ทใ่ี ช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำมสม่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว
และเหตุผลสำหรับกำรรับรูค้ ่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือแบบเฉพำะเจำะจง
• วิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลือ่ นไหวของสินค้ำคงเหลือเพือ่ ระบุถงึ กลุ่มสินค้ำทีม่ ขี อ้ บ่งชีว้ ่ำมีกำรหมุน เวียนของ
สินค้ำทีช่ ำ้ กว่ำปกติ
• วิเครำะห์เปรียบเทียบในรำยละเอียดสำหรับรำยกำรขำยสินค้ำภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้ำ
กำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เนื่องจำกบริษทั ย่อยบำงแห่งเคยมีผลขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและยังมีผลขำดทุนสะสม กำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำร ด้อยค่ำของเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อยดังกล่ำวต้องใช้ดุลยพินิจทีส่ ำคัญของฝ่ ำยบริหำรของบริษทั ฯที่เกีย่ วข้องกับ กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของบริษัทย่อย
รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลดและข้อสมมติทส่ี ำคัญ ซึง่ ทำให้เกิดควำมเสีย่ งเกีย่ วกับมูลค่ำค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ข้ำพเจ้ำได้ทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำของฝ่ ำยบริหำรและประเมินในเรือ่ งดังต่อไปนี้
• ข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำแผนและคำดกำรณ์กระแสเงินสดในอนำคต 5 ปี ของบริษทั ย่อย โดยกำรทำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรทีท่ ำให้ได้มำ
ซึ่งตัวเลขดังกล่ำว และเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีต กับผลกำรดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงเพื่อประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำย
บริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดทีค่ ำดว่ำจะได้รบั ในอนำคตดังกล่ำว รวมถึงเปรียบเทียบอัตรำกำรเติบโตระยะยำวของบริษทั ย่อยกับกำร
คำดกำรณ์ของภำคเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
• อัตรำคิดลดโดยประเมินต้นทุนถัวเฉลีย่ ของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ กับบริษทั อื่นทีเ่ ปรียบเทียบกันได้
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•

พิจำรณำขอบเขตและควำมเป็ นไปได้ของกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติทส่ี ำคัญทีอ่ ำจเกิดขึน้

ข้อมูลอื่น
ผูบ้ ริหำรเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยู่ในรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริษทั ฯ (แต่ ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำน
ของผูส้ อบบัญชีทแ่ี สดงอยู่ในรำยงำนนัน้ ) ซึง่ คำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลังวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุปในลักษณะกำรให้ ควำมเชือ่ มันในรู
่ ปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น
นัน้
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนัน้ มีควำมขัดแย้งทีม่ สี ำระสำคั ญกับงบ
กำรเงินหรือกับควำมรูท้ ไ่ี ด้รบั จำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริษทั ฯตำมทีก่ ล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ นสำระสำคัญ
ข้ำพเจ้ำจะสือ่ สำรเรือ่ งดังกล่ำวให้ผมู้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลทรำบเพือ่ ให้มกี ำรดำเนินกำรแก้ไขทีเ่ หมำะสมต่อไป
ควำมรับผิดชอบของผูบ้ ริ หำรและผูม้ ีหน้ ำที่ ในกำรกำกับดูแลต่องบกำรเงิ น
ผูบ้ ริหำรมีหน้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และ
รับผิดชอบเกีย่ วกับกำรควบคุมภำยในทีผ่ บู้ ริหำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพือ่ ให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินทีป่ รำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็ จจริงอัน
เป็ นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่ มบริษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง กำรเปิ ดเผยเรื่องที่
เกีย่ วกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีทม่ี เี รือ่ งดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหำรมีควำมตัง้ ใจที่
จะเลิกกลุ่มบริษทั ฯหรือหยุดดำเนินงำนหรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลมีหน้ำทีใ่ นกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั ฯ
ควำมรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ควำมเชือ่ มันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลว่ำ งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้ อบบัญชีซง่ึ รวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ ำอยู่
ด้วย ควำมเชือ่ มันอย่
่ ำงสมเหตุสมผลคือ ควำมเชือ่ มันในระดั
่
บสูงแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะ
สำมำรถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญทีม่ อี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือ
ว่ำมีสำระสำคัญเมือ่ คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรทีข่ ดั ต่อข้อเท็ จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำร
ตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั งิ ำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมิน ควำมเสี่ย งที่อ ำจมีก ำรแสดงข้อ มูล ที่ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริงอัน เป็ น สำระส ำคัญในงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต หรือ
ข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั งิ ำนตำมวิธกี ำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ ควำมเสีย่ งเหล่ำนัน้ และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีทเ่ี พียงพอและ
เหมำะสมเพือ่ เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสำระสำคัญซึง่ เป็ นผลมำจำกกำร
ทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสีย่ งทีเ่ กิดจำกข้อผิดพลำด เนื่อ งจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรูร้ ่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำร
ตัง้ ใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกีย่ วกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกีย่ วข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธกี ำรตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่
ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ กำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั ฯ
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีทผ่ี บู้ ริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีผ่ บู้ ริหำรจัดทำ
• สรุปเกีย่ วกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรทีด่ ำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริหำร และสรุปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ี
ได้รบั ว่ำมีควำมไม่แน่นอนทีม่ สี ำระสำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทอ่ี ำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถ
ของกลุ่มบริษทั ฯในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุปว่ำมีควำมไม่แน่น อนทีม่ สี ำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ใน
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะ
แสดงควำมเห็นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึน้ อยู่กบั หลักฐำนกำรสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ
อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริษทั ฯต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่องได้
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•
•

ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่ ำงบกำรเงินแสดง
รำยกำรและเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยถูกต้องตำมทีค่ วรหรือไม่
รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีทเ่ี หมำะสมอย่ำงเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรหรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่ม
บริษทั ฯเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั งิ ำนตรวจสอบกลุ่ม
บริษทั ฯ ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
• ข้ำพเจ้ำได้ส่อื สำรกับผู้มหี น้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้
ประเด็นทีม่ นี ยั สำคัญทีพ่ บจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั สำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำร
ตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
• ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดจรรยำบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับควำมเป็ นอิสระและได้
สื่อสำรกับผู้มหี น้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทงั ้ หมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจ
พิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรทีข่ ำ้ พเจ้ำใช้เพือ่ ป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
• จำกเรือ่ งทัง้ หลำยทีส่ อ่ื สำรกับผูม้ หี น้ำทีใ่ นกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พจิ ำรณำเรือ่ งต่ำง ๆ ทีม่ นี ยั สำคัญทีส่ ุดใน กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวด
ปั จจุบนั และกำหนดเป็ นเรือ่ งสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรือ่ งเหล่ำนี้ ไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับ
ห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรือในสถำนกำรณ์ทย่ี ำกทีจ่ ะเกิดขึน้ ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ทผ่ี มู้ สี ่วนได้เสีย
สำธำรณะจะได้จำกกำรสือ่ สำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้
สุมำลี รีวรำบัณฑิต
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำต เลขทะเบียน 3970
บริษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภำพันธ์ 2561
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560

หมำยเหตุ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

7

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื

8

เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่
้ บริษทั ย่อย

6

สินค้ำคงเหลือ

9

38,640,315

66,509,731

9,542,466

8,320,410

1,190,889,506

1,195,139,522

198,718,110

197,706,859

-

-

530,363,774

612,863,774

2,682,146,431

2,197,578,401

585,309,491

644,621,507

36,368,903

33,746,528

12,267,147

10,903,826

3,948,045,155

3,492,974,182

1,336,200,988

1,474,416,376

-

-

2,425,000,000

2,275,000,000

40,301,375

40,301,375

-

-

2,659,560,137

2,675,031,174

1,245,644,592

1,289,805,860

42,807,417

46,107,777

41,693,272

45,159,557

95,112,543

49,571,018

-

-

24,856,809

21,609,129

21,047,655

19,380,195

2,862,638,281
6,810,683,436

2,832,620,473
6,325,594,655

3,733,385,519
5,069,586,507

3,629,345,612
5,103,761,988

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน

2559

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

10

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน

11

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์

12

สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน

13

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

24

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
หมำยเหตุ

2560

2559

หนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกธนำคำร

14

1,284,125,366

1,386,617,062

148,296,631

595,963,446

เงินกูย้ มื ระยะสันจำกบริ
้
ษทั ย่อย

6

-

-

12,800,000

16,000,000

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

15

608,935,867

686,441,872

106,693,820

138,170,409

518,725,000

257,949,138

518,725,000

257,949,138

349,847,574

187,201,219

349,847,574

187,201,219

758,083

2,129,859

541,493

1,664,237

2,610,482

-

-

-

-

28,802,000

-

-

43,975,459
2,808,977,831

38,577,055
2,587,718,205

6,750,367
1,143,654,885

5,502,516
1,202,450,965

1,289,235,685

995,374,479

1,289,235,685

995,374,479

-

349,508,132

-

349,508,132

1,431,607

1,306,577

765,084

1,306,577

116,825,913

124,873,394

72,233,857

44,723,730

53,582,325

47,333,160

30,286,222

27,509,835

2,039,644

2,011,718

2,031,934

2,004,008

1,463,115,174
4,272,093,005

1,520,407,460
4,108,125,665

1,394,552,782
2,538,207,667

1,420,426,761
2,622,877,726

เงินกูย้ มื ระยะยำวทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยำวทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่ง
ปี
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินทีถ่ งึ กำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

16
17
18

ภำษีเงินได้คำ้ งจ่ำย
ประมำณกำรหนี้สนิ จำกคดีควำม

30.4

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

16

หุน้ กูร้ ะยะยำว

17

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

18

หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

24

สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน

19

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560

หมำยเหตุ

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สำมัญ 542,730,702 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ ละ 1 บำท (2559: หุน้ สำมัญ

2559

20

361,820,468 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)

ทุนทีอ่ อกและชำระแล้ว
หุน้ สำมัญ 542,727,549 หุน้ มูลค่ำ
หุน้ ละ 1 บำท (2559: หุน้ สำมัญ
361,820,468 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท)

ส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ

542,730,702

361,820,468

542,730,702

361,820,468

542,727,549

361,820,468

542,727,549

361,820,468

552,813,994

552,813,994

552,813,994

552,813,994

54,000,000

41,000,000

54,000,000

41,000,000

976,844,819

849,630,459

1,002,638,158

1,146,050,661

412,204,069

412,204,069

379,199,139

379,199,139

2,538,590,431

2,217,468,990

2,531,378,840

2,480,884,262

6,810,683,436

6,325,594,655

5,069,586,507

5,103,761,988

-

-

กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย

22

ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้

21

รวมส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

-

-

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

กรรมกำร
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560

2559

25
25

9,732,835,474
7,335,971

9,197,029,329
9,138,764

2,365,184,046
99,881,612

2,500,530,124
105,725,734

10

-

-

150,000,000

175,000,000

147,853,362
9,888,024,807

141,799,539
9,347,967,632

122,244,655
2,737,310,313

131,704,646
2,912,960,504

8,720,511,392
313,356,573
346,300,064
9,380,168,029

8,433,655,920
354,357,392
274,330,878
9,062,344,190

2,210,428,795
105,480,227
145,741,581
2,461,650,603

2,443,512,182
133,711,171
85,145,947
2,662,369,300

507,856,778

285,623,442

275,659,710

250,591,204

(137,262,040)

(149,872,010)

(97,866,574)

(105,994,105)

370,594,738

135,751,432

177,793,136

144,597,099

24

47,427,740
418,022,478

18,884,017
154,635,449

(30,706,464)
147,086,672

(33,393,525)
111,203,574

19

(818,625)

19,041,772

(432,446)

8,886,707

21

-

150,177,420

-

139,106,420

24

163,725

(33,843,838)

86,489

(29,598,625)

(654,900)
(654,900)

135,375,354
135,375,354

(345,957)
(345,957)

118,394,502
118,394,502

417,367,578

290,010,803

146,740,715

229,598,076

0.77

0.28

0.27

0.20

542,727,549

(หน่วย: หุน้ )
542,727,549

หมำยเหตุ

กำไรขำดทุน:
รำยได้
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้ค่ำบริกำรห้องเย็น
โอนกลับค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำเงินลงทุนใน
บริษทั ย่อย
รำยได้อ่นื
รวมรำยได้
ค่ำใช้จ่ำย
ต้นทุนขำยและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำย
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิ นและ
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
กำไรก่อนรำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษี เงิ น
ได้
รำยได้ (ค่ำใช้จ่ำย) ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำทีด่ นิ
หัก: ผลกระทบของภำษีเงินได้
รำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของ
กำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
- สุทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขันพื
้ น้ ฐำน
กำไรส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ

26

จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนัก

542,727,549

542,727,549

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
กำไรก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษีเป็ น
เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน:
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ตัดจำหน่ำยลูกหนี้อ่นื
ปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ น
มูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั (โอนกลับ)
โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ขำดทุน (กำไร) จำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
โอนกลับประมำณหนี้สนิ จำกคดีควำม
ค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุน (กำไร) จำกอัตรำแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้
จริง
ขำดทุน (กำไร) จำกสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ดอกเบีย้ รับ
ค่ำใช้จำ่ ยดอกเบีย้
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
จ่ำยหนี้สนิ จำกคดีควำม
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
จ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้
รับคืนภำษีเงินได้หกั ณ ทีจ่ ำ่ ย
เงิ นสดสุทธิ จำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดำเนิ นงำน

2559

370,594,738

135,751,432

177,793,136

144,597,099

189,335,793
9,770,722
-

190,070,805
96,431,231
12,209,959

55,202,373
(857,337)
-

64,047,492
8,223,623
-

(10,520,460)
22,769,431
6,193,140

90,682,113
(2,944,155)
(16,767,515)
12,311,312

5,318,121
(150,000,000)
3,392,280
2,808,941

7,531,598
(175,000,000)
(2,751,057)
6,088,811

(8,782,746)

5,529,418

(1,838,373)

57,129

2,813,560
(2,843,682)
137,262,040

1,954,381
(464,900)
149,872,010

1,622,512
(21,326,051)
97,866,574

(986,068)
(17,413,050)
105,994,105

716,592,536

674,636,091

169,982,176

140,389,682

(11,355,396)
(474,047,570)
(2,486,073)
(1,599,005)

(205,685,850)
(57,167,749)
36,913,804
5,483,619

(2,130,909)
53,993,895
(1,259,760)
(49,310)

(16,892,861)
154,534,253
(4,590,327)
5,612,250

(70,041,810)
(28,802,000)
5,526,154
(762,600)
27,926
133,052,162
(134,749,486)
(6,008,955)
973,220
(6,733,059)

196,169,859
13,695,426
(1,926,059)
(152,349)
661,966,792
(155,434,525)
(11,029,752)
495,502,515

(20,048,036)
1,247,851
(465,000)
27,926
201,298,833
(95,921,676)
(5,701,218)
973,220
100,649,159

(7,125,013)
116,644
(1,488,059)
(152,348)
270,404,221
(105,190,156)
(4,906,774)
160,307,291

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2559

2560

2559

กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมลงทุน
ซือ้ อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

-

(6,050,100)

-

-

(196,083,876)

(84,848,000)

(15,840,212)

(9,449,771)

(4,275,000)

(38,951,525)

(4,275,000)

(39,118,900)

3,953,531

3,109,894

1,505,411

2,855,794

-

-

82,500,000

(397,700,000)

2,843,682

1,180,403

21,535,271

16,603,301

(193,561,663)

(125,559,328)

85,425,470

(426,809,576)

(91,413,130)

(584,281,482)

(446,044,073)

68,466,993

-

-

(3,200,000)

(29,500,000)

เงินสดรับสุทธิจำกเงินกูย้ มื ระยะยำว

1,500,000,000

746,250,000

1,500,000,000

746,250,000

ชำระคืนเงินกูย้ มื ระยะยำว

(950,000,000)

(210,000,000)

(950,000,000)

(210,000,000)

-

349,321,117

-

349,321,117

(187,500,000)

(562,500,000)

(187,500,000)

(562,500,000)

(2,415,427)

(3,615,429)

(1,862,363)

(2,463,345)

จ่ำยเงินปั นผล

(96,246,137)

(90,434,717)

(96,246,137)

(90,434,717)

เงิ นสดสุทธิ จำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง)
สุทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี

172,425,306

(355,260,511)

(184,852,573)

269,140,048

(27,869,416)

14,682,676

1,222,056

2,637,763

66,509,731

51,827,055

8,320,410

5,682,647

38,640,315

66,509,731

9,542,466

8,320,410

-

-

-

-

(139,827)

8,646,693

(3,367,701)

4,995,822

(3,850,008)

4,275,000

(4,275,000)

4,275,000

918,318

1,834,244

-

1,834,244

ซือ้ อุปกรณ์
ซือ้ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยลดลง (เพิม่ ขึน้ )
รับดอกเบีย้
เงิ นสดสุทธิ จำก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้
จำกธนำคำรเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อยลดลง

เงินสดรับสุทธิจำกกำรออกหุน้ กูร้ ะยะยำว
ชำระคืนหุน้ กูร้ ะยะยำว
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง

เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดปลำยปี
ข้อมูลเพิ่ มเติ มประกอบงบกระแสเงิ นสด
รำยกำรทีม่ ใิ ช่เงินสด
เจ้ำหนี้อ่นื จำกกำรซือ้ อุปกรณ์เพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เจ้ำหนี้อ่นื จำกกำรซือ้ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
ซือ้ อุปกรณ์ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงิน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชำระแล้ว
361,820,468
361,820,468

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ
552,813,994
552,813,994

จัดสรรแล้ว
- สำรองตำมกฎหมำย
41,000,000
41,000,000

ยังไม่ได้จดั สรร
770,196,309
154,635,449
15,233,418
169,868,867
(90,434,717)
849,630,459

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำทีด่ นิ
292,062,133
120,141,936
120,141,936
412,204,069

361,820,468
180,907,081
-

552,813,994
-

41,000,000
-

849,630,459
418,022,478
(654,900)
417,367,578
(277,153,218)

412,204,069
-

2,217,468,990
418,022,478
(654,900)
417,367,578
180,907,081
(277,153,218)

542,727,549

552,813,994

13,000,000
54,000,000

(13,000,000)
976,844,819

412,204,069

2,538,590,431
-

กำไรสะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ออกหุน้ เพิม่ ทุน (หมำยเหตุ 20)
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 29)
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

รวม
2,017,892,904
154,635,449
135,375,354
290,010,803
(90,434,717)
2,217,468,990

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้น (ต่อ)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผูถ้ อื หุน้
กำไรขำดทุน
กำไร
สะสม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 29)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ทุนเรือนหุน้ ทีอ่ อก
และชำระแล้ว
361,820,468
361,820,468

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้ สำมัญ
552,813,994
552,813,994

จัดสรรแล้ว
- สำรองตำมกฎหมำย
41,000,000
41,000,000

361,820,468
180,907,081
-

552,813,994
-

542,727,549

552,813,994

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
กำไรสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
ออกหุน้ เพิม่ ทุน (หมำยเหตุ 20)
เงินปั นผลจ่ำย (หมำยเหตุ 29)
โอนกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรเป็ น
สำรองตำมกฎหมำย (หมำยเหตุ 22)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

เบ็ดเสร็จอื่น
ยังไม่ได้จดั สรร
1,118,172,438
111,203,574
7,109,366
118,312,940
(90,434,717)
1,146,050,661

ส่วนเกินทุนจำก
กำรตีรำคำทีด่ นิ
267,914,003
111,285,136
111,285,136
379,199,139

รวม
2,341,720,903
111,203,574
118,394,502
229,598,076
(90,434,717)
2,480,884,262

41,000,000
-

1,146,050,661
147,086,672
(345,957)
146,740,715
(277,153,218)

379,199,139
-

2,480,884,262
147,086,672
(345,957)
146,740,715
180,907,081
(277,153,218)

13,000,000
54,000,000

(13,000,000)
1,002,638,158

379,199,139

2,531,378,840
-

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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บริ ษทั ห้องเย็นเอเชี่ยนซี ฟ้ ดู จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวม
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
1.

ข้อมูลทั ่วไป
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เป็ นบริษัทมหำชนจำกัดซึ่งจัดตัง้ และมีภูมลิ ำเนำในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ คือ แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและบริกำรรับฝำกห้องเย็น ทีอ่ ยู่ตำมที่ จดทะเบียนของบริษทั ฯอยู่ท่ี 55/2 ถนนพระรำม 2
ตำบลบำงกระเจ้ำ อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร และมีสำขำ 8 แห่งในกรุงเทพมหำนครและจังหวัดสมุทรสำคร

2.

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1

งบกำรเงินนี้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีก่ ำหนดในพระรำชบัญญัตวิ ชิ ำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบ
กำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตกิ ำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับ
ภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก) งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึน้ โดยรวมงบกำรเงินของบริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน) (ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่ำ “บริษทั ฯ”) และ
บริษทั ย่อย (ซึง่ ต่อไปนี้รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั ฯ”) ดังต่อไปนี้

2.2

ชือ่ บริษทั

บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั ฯ
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด
(สุรำษฎร์ธำนี) จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง

ผลิตอำหำรทะเลบรรจุ
ภำชนะผนึก อำหำรสัตว์
และปลำป่ น
บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
ผลิตอำหำรสัตว์
บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จำกัด
จำหน่ำยสัตว์น้ำแช่แข็งใน
ประเทศ
บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ โดยบริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด
หยุดดำเนินกำร
(ศรีรำชำ) จำกัด
ข)
ค)
ง)
จ)
2.3

จัดตัง้ ขึน้ ใน
ประเทศ

อัตรำร้อยละ
ของกำรถือหุน้
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย
ไทย

100
100

100
100

ไทย

100

100

บริษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรทีเ่ ข้ำไปลงทุนหรือบริษทั ย่อยได้ หำกบริษทั ฯมีสทิ ธิได้รบั หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของ
กิจกำรทีเ่ ข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสังกำรกิ
่
จกรรมทีส่ ่งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้
บริษทั ฯนำงบกำรเงินของบริษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีบ่ ริษทั ฯมีอำนำจในกำรควบคุมบริษทั ย่อยจนถึง
วันทีบ่ ริษทั ฯสิน้ สุดกำรควบคุมบริษทั ย่อยนัน้
งบกำรเงินของบริษทั ย่อยได้จดั ทำขึน้ โดยใช้นโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษทั ฯ
ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันทีม่ สี ำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำก งบกำรเงินรวมนี้แล้ว

บริษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อยตำมวิธรี ำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เริ่ มมีผลบังคับใช้ในปี ปัจจุบนั
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทั ฯได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559)
รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ ำงบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับ งบกำรเงินทีม่ รี อบระยะเวลำบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำถือ
ปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพื่อให้มเี นื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ทิ ำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั นิ ้ี ไม่มผี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั
ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่จะมีผลบังคับใช้ในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินทีม่ รี อบระยะเวลำบัญชีท่เี ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รบั กำรปรับปรุงหรือจัดให้มขี น้ึ เพือ่ ให้มเี นื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดั เจนเกีย่ วกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ฝ่ ำยบริหำรของกลุ่มบริษทั ฯเชือ่ ว่ำ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงจะไม่มผี ลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินเมือ่ นำมำ
ถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ

4.1

กำรรับรู้รำยได้
ขายสินค้า
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรูเ้ มื่อกลุ่มบริษทั ฯได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มนี ัยสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสินค้ำให้กบั ผูซ้ ้อื แล้ว
รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ สำหรับสินค้ำทีไ่ ด้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รำยได้ค่ำบริกำรรับรูเ้ มือ่ ได้ให้บริกำรแล้วโดยพิจำรณำถึงขัน้ ควำมสำเร็จของงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง
เงินปั นผลรับ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมือ่ บริษทั ฯมีสทิ ธิในกำรรับเงินปั นผล
เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มสี ภำพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืน
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันทีไ่ ด้มำและไม่มขี อ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจ
เกิดขึน้ จำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัวไปพิ
่ จำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้ำสำเร็จรูปแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนตำมวิธถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนประกอบด้วย
ต้นทุนวัตถุดบิ แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
งำนระหว่ำงทำ วัตถุดบิ ภำชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิท่จี ะ
ได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุน กำรผลิตเมือ่ มีกำรเบิกใช้
เงิ นลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยทีแ่ สดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธรี ำคำทุนหักค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
อสังหำริ มทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
กลุ่มบริษัทฯบันทึกมูลค่ำเริม่ แรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซึ่งรวมต้นทุนกำรทำรำยกำร หลังจำกนัน้ กลุ่มบริษทั ฯจะ
บันทึกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
กลุ่มบริษทั ฯรับรูผ้ ลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินทีไ่ ด้รบั สุทธิจำกกำรจำหน่ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขำดทุนในปี ท่ี
ตัดรำยกำรอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนออกจำกบัญชี
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7
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4.8

4.9

4.10

4.11

ทีด่ นิ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทีต่ ใี หม่ อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสือ่ มรำคำสะสม และค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำ
มี)
กลุ่มบริษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริม่ แรกของทีด่ นิ ในรำคำทุน ณ วันทีไ่ ด้สนิ ทรัพย์มำ หลังจำกนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ จัดให้มกี ำรประเมินรำคำทีด่ นิ โดยผู้
ประเมินรำคำอิสระและบันทึกมูลค่ำทีด่ นิ ดังกล่ำวในรำคำทีต่ ใี หม่ ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯจัดให้มกี ำรประเมินรำคำทีด่ นิ ดังกล่ำวเป็ นครัง้ ครำวเพื่อมิ
ให้รำคำตำมบัญชี ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนแตกต่ำงจำกมูลค่ำยุตธิ รรมอย่ำงมีสำระสำคัญ
กลุ่มบริษทั ฯบันทึกส่วนต่ำงซึง่ เกิดจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ ดังต่อไปนี้
กลุ่มบริษัทฯบันทึกรำคำตำมบัญชีของที่ดนิ ที่เพิม่ ขึ้นจำกกำรตีรำคำใหม่ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจ้ ำนวนสะสมในบัญชี
“ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ ” ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นนั ้ เคยมีกำรตีรำคำลดลงและกลุ่มบริษทั ฯได้รบั รู้
รำคำทีล่ ดลงในส่วนของกำไรหรือขำดทุนแล้ว ส่วนทีเ่ พิม่ จำกกำรตีรำคำใหม่น้ีจะถูกรับรูเ้ ป็ นรำยได้ไม่เกินจำนวนทีเ่ คยลดลงซึ่งรับรู้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยปี ก่อนแล้ว
กลุ่มบริษทั ฯรับรูร้ ำคำตำมบัญชีของทีด่ นิ ทีล่ ดลงจำกกำรตีรำคำใหม่ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม หำกสินทรัพย์นนั ้ เคยมี
กำรตีรำคำเพิม่ ขึน้ และยังมียอดคงค้ำงของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ ” อยู่ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส่วนทีล่ ดลงจำกกำรตีรำคำ
ใหม่จะถูกรับรูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนทีไ่ ม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ ”
ค่ำเสือ่ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์คำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธเี ส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
5 - 25 ปี
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
5 - 30 ปี
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
2 - 21 ปี
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สำนักงำน
5 - 20 ปี
ยำนพำหนะ
3 - 10 ปี
ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน โดยไม่มกี ำรคิดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับ ทีด่ นิ และสินทรัพย์ระหว่ำงติดตัง้ และ
ก่อสร้ำง
กลุ่มบริษทั ฯตัดรำยกำรทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบัญชีเมือ่ จำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำก
กำรใช้หรือกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของกำไรหรือขำดทุนเมือ่ กลุ่มบริษทั ฯตัด
รำยกำรสินทรัพย์นนั ้ ออกจำกบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)
กลุ่มบริษทั ฯตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนทีม่ อี ำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
นัน้ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดงั กล่ำวเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นนั ้ เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทั ฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตั ด
จำหน่ำยและวิธกี ำรตัดจำหน่ ำยของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนดังกล่ำวทุกสิน้ ปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ำยุกำรให้ประโยชน์ จำกัด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ซึ่งมีอำยุกำรให้ประโยชน์ 10 ปี และไม่มกี ำรคิดค่ ำตัด
จำหน่ำยสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่ำงติดตัง้
รำยกำรธุรกิ จกับบุคคลหรือกิ จกำรที่ เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรทีม่ อี ำนำจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกบริษทั ฯควบคุมไม่ว่ำจะเป็ นโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลหรือกิจกำรทีม่ สี ทิ ธิ ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซึ่ง ทำ
ให้มอี ทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริษทั ฯ ผูบ้ ริหำรสำคัญ กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทั ฯทีม่ อี ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำร
ดำเนินงำนของบริษทั ฯ
สัญญำเช่ำระยะยำว
สัญญำเช่ำอุปกรณ์ทค่ี วำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผู้เช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำ
กำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุ นด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทเ่ี ช่ำหรือมูลค่ำปั จจุบนั สุทธิของจำนวนเงินทีต่ ้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แล้วแต่มลู ค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สนิ ระยะยำว ส่วนดอกเบีย้ จ่ำยจะบันทึกในส่ วน
ของกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพย์ทไ่ี ด้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสือ่ มรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์
ทีเ่ ช่ำ
สัญญำเช่ำอำคำรและอุ ปกรณ์ ท่คี วำมเสี่ย งและผลตอบแทนของควำมเป็ น เจ้ำของส่ ว นใหญ่ ไ ม่ไ ด้โ อนไปให้กบั ผู้เช่ ำถือ เป็ น สัญญำเช่ ำ
ดำเนินงำน จำนวนเงินทีจ่ ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรือขำดทุนตำมวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
เงิ นตรำต่ำงประเทศ
บริษทั ฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษทั ฯ รำยกำรต่ำง
ๆ ของแต่ละกิจกำรทีร่ วมอยู่ในงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วย สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนัน้
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4.12

4.13

4.14

4.15

รำยกำรทีเ่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรำยกำร สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ ป็ นตัวเงินซึง่ อยู่ใน
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลีย่ น ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงในอัตรำแลกเปลีย่ นได้รวมอยู่ในกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทั ฯจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์อ่นื ของกลุ่มบริษทั ฯหำก
มีขอ้ บ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทั ฯรับรูข้ ำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมือ่ มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ู ลค่ำต่ำกว่ำ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ทัง้ นี้ มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนหมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ ำจำกกำร
ใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สนิ ทรัพย์ กลุ่มบริษทั ฯประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตทีก่ จิ กำรคำด
ว่ำจะได้รบั จำกสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลดก่อนภำษีทส่ี ะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสีย่ งในสภำพตลำด
ปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ท่กี ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมหัก
ต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษทั ฯใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำทีด่ ที ส่ี ุดซึง่ เหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึง่ สะท้อนถึงจำนวนเงินทีก่ จิ กำรสำมำรถจะ
ได้มำจำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ ำย โดยกำรจำหน่ ำยนัน้ ผูซ้ ้อื กับผูข้ ำยมีควำมรอบรูแ้ ละเต็มใจในกำรแลกเปลีย่ น
และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ไ่ี ม่มคี วำมเกีย่ วข้องกัน
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรือขำดทุน ยกเว้นในกรณีท่ดี นิ ซึ่งใช้วธิ กี ำรตีรำคำใหม่และได้บนั ทึก
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำใหม่ไว้ในส่วนของผูถ้ อื หุน้ ขำดทุนจำก กำรด้อยค่ำจะรับรูใ้ นส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกินไปกว่ำส่วนเกินทุนจำกกำรตี
รำคำทีเ่ คยบันทึกไว้
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์มขี อ้ บ่งชีท้ แ่ี สดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทร่ี บั รูใ้ นปี ก่อนได้หมดไปหรือลดลง
กลุ่มบริษทั ฯจะประมำณมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนของสินทรัพย์นนั ้ และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทีร่ บั รูใ้ นปี ก่อนก็ต่อเมื่อมีกำร
เปลีย่ นแปลงประมำณกำรทีใ่ ช้กำหนดมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนภำยหลังจำกกำรรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครัง้ ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้ จำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีทค่ี วรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรูผ้ ลขำดทุ นจำก
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ในปี ก่อน ๆ กลุ่มบริษทั ฯจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์โดยรับรูไ้ ปยังส่วนของกำไรหรือ
ขำดทุนทันที เว้นแต่สนิ ทรัพย์นนั ้ แสดงด้วยรำคำทีต่ ใี หม่ กำรกลับรำยกำรส่วนทีเ่ กินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีทค่ี วรจะเป็ น
ถือ
เป็ นกำรตีรำคำสินทรัพย์เพิม่
ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสัน้ ของพนักงาน
กลุ่มบริษทั ฯรับรูเ้ งินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมือ่ เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงำนจ่ำยสะสมและเงินทีก่ ลุ่มบริษทั ฯจ่ำยสมทบให้
เป็ นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษทั ฯ เงินทีก่ ลุ่มบริษทั ฯจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ย ง
ชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ทเ่ี กิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทฯมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯถือว่ำเงินชดเชย
ดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
กลุ่มบริษทั ฯคำนวณหนี้สนิ ตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมำณกำรไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชีย่ วชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู้
ทันทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ประมำณกำรหนี้ สิน
กลุ่มบริษทั ฯจะบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และมีควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำกลุ่มบริษทั ฯจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อ ปลดเปลื้องภำระผูกพันนัน้ และกลุ่มบริษทั ฯสำมำรถประมำณมูลค่ำ
ภำระผูกพันนัน้ ได้อย่ำงน่ำเชือ่ ถือ
ภำษี เงิ นได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้แก่หน่ วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐโดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีต ำม
หลักเกณฑ์ทก่ี ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษทั ฯบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัวครำวระหว่
่
ำงรำคำตำมบัญ ชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำ
รำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั รำภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
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กลุ่มบริษทั ฯรับรูห้ นี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ต่ ้องเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัด
บัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ใ่ ช้หกั ภำษี รวมทัง้ ผลขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำทีม่ คี วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทก่ี ลุ่ มบริษทั
ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ใ่ ช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นนั ้
กลุ่มบริษทั ฯจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำม
บัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริษทั ฯจะไม่มกี ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ทัง้ หมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษทั ฯจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หำกภำษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรำยกำรทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรงไป
ยังส่วนของผูถ้ อื หุน้
4.16 ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงิ นตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ
ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ตำมสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำจะถูกแปลงค่ำตำมอัตรำแลกเปลีย่ น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กำไร
ขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จำกกำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย
กลุ่มบริษทั ฯรับรูจ้ ำนวนสุทธิของดอกเบีย้ ทีไ่ ด้รบั จำก/จ่ำยให้แก่ค่สู ญ
ั ญำตำมสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ เป็ นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์
คงค้ำง
4.17 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุตธิ รรม หมำยถึง รำคำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั จำกจำกกำรขำยสินทรัพย์หรือเป็ นรำคำทีจ่ ะต้องจ่ำยเพือ่ โอนหนี้สนิ ให้ผอู้ ่นื โดยรำยกำรดังกล่ำว
เป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้อื และผูข้ ำย (ผูร้ ่วมในตลำด) ณ วันทีว่ ดั มูลค่ำ กลุ่มบริษทั ฯใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำด ที่ม ี
สภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ซึง่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรม ยกเว้นในกรณีทไ่ี ม่มตี ลำดทีม่ สี ภำพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้อขำยใน
ตลำดทีม่ สี ภำพคล่องได้ กลุ่มบริษทั ฯจะประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำทีเ่ หมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำม
ใช้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถสังเกตได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ทีจ่ ะวัดมูลค่ำยุตธิ รรมนัน้ ให้มำกทีส่ ุด
ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรมทีใ่ ช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงินแบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูล
ทีน่ ำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรม ดังนี้
ระดับ 1
ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ อย่ำงเดียวกันในตลำดทีม่ สี ภำพคล่อง
ระดับ 2
ใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สนิ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม
ระดับ 3
ใช้ขอ้ มูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกีย่ วกับกระแสเงินในอนำคตทีก่ จิ กำรประมำณขึน้
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทั ฯจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรมสำหรับสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทีถ่ อื อยู่ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำนทีม่ กี ำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมแบบเกิดขึน้ ประจำ

5.

กำรใช้ดลุ ยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มคี วำมไม่
แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบกำรเงินและต่อข้อ มูลทีแ่ สดงในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนทีป่ ระมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรทีส่ ำคัญมีดงั นี้
สัญญำเช่ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝ่ ำยบริหำรได้ ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงือ่ นไข
และรำยละเอียดของสัญญำเพือ่ พิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทั ฯได้โอนหรือรับโอนควำมเสีย่ งและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ทเ่ี ช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
ค่ำเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
ลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ทค่ี งค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะนัน้ เป็ นต้น
ค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
จำกสินค้ำทีเ่ คลือ่ นไหวช้ำหรือเสือ่ มสภำพ โดยคำนึงถึงวงจรอำยุของสินค้ำ กำรแข่งขันทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริษทั ฯจะตัง้ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมือ่ มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำ กำรพิจำรณำ ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน ใน
บริษทั ย่อยต้องใช้ดุลยพินิจทีส่ ำคัญของฝ่ ำยบริหำรทีเ่ กีย่ วข้องกับ กำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ย่อย
ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเสื่อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสือ่ มรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมือ่ เลิกใช้
งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
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กลุ่มบริษทั ฯแสดงมูลค่ำของทีด่ นิ ด้วยรำคำทีต่ ใี หม่ ซึง่ รำคำทีต่ ใี หม่น้ไี ด้ประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระ โดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบรำคำตลำด ซึง่
กำรประเมินมูลค่ำดังกล่ำวต้องอำศัยข้อสมมติฐำนและกำรประมำณกำรบำงประกำร ตำมทีอ่ ธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 12
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำก
คำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นนั ้ ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้ องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำร
คำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึง่ เกีย่ วเนื่องกับสินทรัพย์นนั ้
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริษทั ฯ จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัวครำวที
่
ใ่ ช้หกั ภำษีและขำดทุนทำงภำษีทไ่ี ม่ได้ใช้เมื่ อมีควำม
เป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มบริษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัวครำวและขำดทุ
่
นนัน้ ในกำรนี้
ฝ่ ำยบริหำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำกลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึง
จำนวนกำไรทำงภำษีทค่ี ำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สนิ ตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึน้ ตำมหลักคณิตศำสตร์ ประกันภัย ซึง่ ต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำงๆ
ในกำรประมำณกำรนัน้ เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
คดีฟ้องร้อง
กลุ่มบริษทั ฯมีหนี้สนิ ทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ จำกกำรถูกฟ้ องร้องเรียกค่ำเสียหำย ซึง่ ฝ่ ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจ ในกำรประเมินผลของคดีทถ่ี ู กฟ้ องร้อง
แล้วและบันทึกประมำณกำรหนี้สนิ ตำมมูลค่ำควำมเสียหำยทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน

1.

รำยกำรธุรกิ จกับกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี บริษทั ฯมีรำยกำรธุรกิจทีส่ ำคัญกับบริษัทย่อย รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำง กำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกัน
ระหว่ำงบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเหล่ำนัน้ ซึง่ เป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
นโยบายการกาหนดราคา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
รำยกำรธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจำกงบกำรเงินรวมแล้ว)
รำยได้ค่ำขำยสินค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำรห้องเย็น
รำยได้ค่ำเช่ำ
รำยได้ค่ำบริหำรจัดกำร
ดอกเบีย้ รับ

41,019
92,546
19,200
41,880
21,059

11,542
96,587
15,600
25,714
17,160

6,675

8,890

ซื้อวัตถุดบิ
ดอกเบีย้ จ่ำย

163,748
3,633

196,628
2,572

ค่ำใช้จ่ำยอื่น

5,052

2,537

รำยได้อ่นื

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่
รำคำตำมสัญญำ
รำคำตำมสัญญำ
อัตรำตำมทีต่ กลงร่วมกัน
ร้อยละ 4.20 - 4.50 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 4.29 - 5.06 ต่อปี )
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่ และอัตรำตำมที่
ตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่
ร้อยละ 4.06 - 4.35 ต่อปี
(2559: ร้อยละ 4.29 - 5.06 ต่อปี )
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิม่ และอัตรำตำมที่
ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษทั ฯและบริษทั ย่อยทีแ่ สดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีรำยละเอียดดังนี้

2560
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 8)
ลูกหนี้อน่ื - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 8)
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย - สุทธิ

8,480
14,966
530,364
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2559
16,383
9,476
612,864

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

2560
ดอกเบีย้ ค้ำงรับจำกบริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 8)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 15)
เจ้ำหนี้อ่นื - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 15)
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยแก่บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 15)

1,900
8,823
406
12,800

(หน่วย: พันบำท)
2559
2,109
3,227
500
16,000

7
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เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อยและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย
ยอดคงค้ำงของเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 และกำรเคลือ่ นไหวในระหว่ำง
ปี มีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่
บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น
ซีฟ้ ูด
(สุรำษฎร์ธำนี) จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จำกัด

อัตรำ
ดอกเบีย้
ครบกำหนด
(ร้อยละต่อ ชำระคืนเงิน
ปี )
ต้น
4.20 เมือ่ ทวง
4.50
ถำม

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
184,000

เพิม่ ขึน้
ระหว่ำงปี
894,070

ลดลง
ระหว่ำงปี
(707,070)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
371,000

4.20 4.50

เมือ่ ทวง
ถำม

264,500

492,000

(654,000)

102,500

4.20 4.50
4.20 4.21

เมือ่ ทวง
ถำม
เมือ่ ทวง
ถำม

206,200

273,049

(380,549)

98,700

-

63,000

(63,000)

-

654,700
(41,836)
612,864

1,722,119
1,722,119

(1,804,619)
(1,804,619)

572,200
(41,836)
530,364

รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก
บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จำกัด

อัตรำ
ดอกเบีย้
ครบกำหนด
(ร้อยละต่อ ชำระคืนเงิน
ปี )
ต้น
4.06 - 4.22 เมือ่ ทวง
ถำม
4.06 - 4.35

เมือ่ ทวง
ถำม

รวมเงินกูย้ มื ระยะสัน้
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2559
-

เพิม่ ขึน้
ระหว่ำงปี
608,200

ลดลง
ระหว่ำงปี
(608,200)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
-

16,000
16,000

177,400
785,600

(180,600)
(788,800)

12,800
12,800
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
ในระหว่ำงปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนทีใ่ ห้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
11,406
8,486
378
508
11,784
8,994

งบกำรเงินรวม
ผลประโยชน์ระยะสัน้
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

2560
20,516
717
21,233

2559
15,611
914
16,525

กำรคำ้ ประกัน
บริษทั ฯได้ค้ำประกันวงเงินสินเชือ่ จำกธนำคำรให้แก่บริษทั ย่อยตำมทีก่ ล่ำวในหมำยเหตุประกอบ งบกำรเงินข้อ 14 และ 30.3 ค) กำรค้ำประกัน
ดังกล่ำวไม่คดิ ค่ำธรรมเนียม
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกธนำคำรของบริษทั ฯค้ำประกันโดยบริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด (สุรำษฎร์ธำนี) จำกั ด
(บริษทั ย่อย) กำรค้ำประกันดังกล่ำวไม่คดิ ค่ำธรรมเนียม
วงเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกธนำคำรของบริษทั ฯค้ำประกันโดยกำรจดจำนองอำคำรของบริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (บริษทั
ย่อย) กำรค้ำประกันดังกล่ำวไม่คดิ ค่ำธรรมเนียม
2.

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ำเงิ นสด
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
97
99
9,445
8,221
9,542
8,320

งบกำรเงินรวม
2560
เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

2559

763
37,877
38,640

825
65,685
66,510

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพย์มอี ตั รำดอกเบีย้ ระหว่ำงร้อยละ 0.13 ถึง 1.10 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.13 ถึง 2.50 ต่อปี )
8.

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559

งบกำรเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 6)
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันทีถ่ งึ กำหนดชำระ
ยังไม่ถงึ กำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือน
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-

-

8,478
2
8,480

16,381
2
16,383

341,384

796,872

110,776

114,270

702,642
33,119
24,358
212,722

275,316
11,504
21,208
417,174

43,784
13,157
677
7,654

42,925
57
17
8,520
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งบกำรเงินรวม
2560
2559
1,314,225
1,522,074
(212,722)
(385,800)
1,101,503
1,136,274
1,101,503
1,136,274

รวม
หัก: ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
9.

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
176,048
165,789
(7,654)
(8,561)
168,394
157,228
176,874
173,611

สิ นค้ำคงเหลือ
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
รำคำทุน
2560

มูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2559

2560

2559

2560

2559

สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดบิ
ภำชนะบรรจุและหีบ
ห่อ
อ ะ ไ ห ล่ แ ล ะ วั ส ดุ
โรงงำน
สินค้ำระหว่ำงทำง

1,688,437
57,673
728,856

1,226,266
153,947
541,075

(107,450)
-

(117,971)
-

1,580,987
57,673
728,856

1,108,295
153,947
541,075

214,380

182,133

-

-

214,380

182,133

25,001

23,524

-

-

25,001

23,524

75,249

188,604

-

-

75,249

188,604

รวม

2,789,596

2,315,549

(107,450)

(117,971)

2,682,146

2,197,578

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั

รำคำทุน
สินค้ำสำเร็จรูป
งำนระหว่ำงทำ
วัตถุดบิ
ภำชนะบรรจุและหีบห่อ
สินค้ำระหว่ำงทำง
รวม

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

2560

2559

2560

2559

2560

2559

453,323
44,528

431,076
63,297

(25,331)
-

(20,013)
-

427,992
44,528

411,063
63,297

90,790
15,344
6,655

149,504
14,901
5,857

-

-

90,790
15,344
6,655

149,504
14,901
5,857

610,640

664,635

(25,331)

(20,013)

585,309

644,622

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั กลุ่มบริษทั ฯบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั เป็ นจำนวนเงิน 24 ล้ำนบำท (2559:
91 ล้ำนบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 5 ล้ำนบำท 2559: 8 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย และมีกำรกลับรำยกำรปรับลด
รำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็ นจำนวนเงิน 35 ล้ำนบำท โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
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10.

เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อยตำมทีแ่ สดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริษทั

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด
(สุรำษฎร์ธำนี) จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์
เนชันแนล
่
จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
บริษทั เอเชีย่ น ฟู้ด จำกัด
รวม
หัก: ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย - สุทธิ

ทุนเรียกชำระแล้ว
2560
2559

(หน่วย: พันบำท)
รำคำทุน
2560
2559

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
100
100

100,000

100,000

1,700,000

1,700,000

100

800,000
1,000

800,000
1,000

100
100

100,000

100,000

100

1,699,993

1,699,993

100
100

775,000
1,000
2,575,993
(150,993)
2,425,000

775,000
1,000
2,575,993
(300,993)
2,275,000

ในระหว่ำงปี 2560 และ 2559 บริษทั ย่อยไม่มกี ำรจ่ำยเงินปั นผล

11.

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2560
2559
40,301
10,675
23,576
6,050
40,301
40,301

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
รับชำระจำกลูกหนี้เป็ นทีด่ นิ
ซื้อทีด่ นิ
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นทีด่ นิ ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯยึดจำกลูกหนี้เพื่อเป็ นกำรชำระหนี้ ปั จจุบนั ถือครองไว้โดยทีย่ งั ไม่ได้ระบุว ั ตถุประสงค์
ของกำรใช้ในอนำคต มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีมูลค่ำ 68.6 ล้ำนบำท ซึ่ง
ประเมินโดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์รำคำตลำด
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12.

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
อาคารและ
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
สิ่ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

821,657
150,177
971,834
12,299
984,133

94,365
271
94,636
1,349
(1,191)
7,357
102,151

1,560,576
11,682
7,416
1,579,674
18,684
(4,689)
20,574
1,614,243

2,103,644
22,863
(6,338)
20,702
2,140,871
111,335
(105,029)
28,837
2,176,014

98,774
6,041
(286)
452
104,981
9,377
(606)
3,285
117,037

153,987
3,145
(8,748)
148,384
2,764
(7,305)
143,843

57,934
42,893
(28,570)
72,257
41,054
(60,053)
53,258

4,890,937
86,895
(15,372)
150,177
5,112,637
196,862
(118,820)
5,190,679

-

(54,636)
(3,702)
(58,338)
(4,308)

(783,852)
(56,311)
(840,163)
(61,477)

(1,219,263)
(116,938)
6,276
(1,329,925)
(110,063)

(80,802)
(7,221)
286
(87,737)
(7,066)

(125,573)
(4,514)
8,644
(121,443)
(2,696)

-

(2,264,126)
(188,686)
15,206
(2,437,606)
(185,610)

-

340
(62,306)

1,346
(900,294)

83,951
(1,356,037)

221
(94,582)

6,239
(117,900)

-

92,097
(2,531,119)

ที่ดิน
ราคาทุน / ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย/
ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม

971,834

36,298

739,511

810,946

17,244

26,941

72,257

2,675,031

984,133

39,845

713,949

819,977

22,455

25,943

53,258

2,659,560

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2559 (168 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

188,686

2560 (176 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

185,610
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ซ่ ึง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตีใหม่
ส่วนปรับปรุ ง
ที่ดิน

สิ นทรัพย์ซ่ ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน
เครื่ องตกแต่ง
อาคารและ
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
สิ่ งปลูกสร้าง และอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

666,736
139,106
805,842
805,842

44,414
102
44,516
44,516

721,580
870
722,450
1,598
4,439
728,487

572,635
5,457
(3,734)
2,933
577,291
8,482
(9,545)
243
576,471

30,898
1,180
32,078
1,240
(15)
33,303

54,870
2,945
(8,714)
49,101
(1,183)
47,918

4,815
3,670
(3,803)
4,682
1,152
(4,682)
1,152

2,095,948
13,354
(12,448)
139,106
2,235,960
12,472
(10,743)
2,237,689

-

(31,100)
(1,218)
(32,318)
(888)
(33,206)

(379,168)
(25,666)
(404,834)
(26,288)
(431,122)

(413,993)
(31,890)
3,733
(442,150)
(21,367)
4,986
(458,531)

(25,801)
(2,334)
(28,135)
(1,714)
1
(29,848)

(45,516)
(1,811)
8,610
(38,717)
(1,479)
859
(39,337)

-

(895,578)
(62,919)
12,343
(946,154)
(51,736)
5,846
(992,044)

805,842

12,198

317,616

135,141

3,943

10,384

4,682

1,289,806

805,842

11,310

297,365

117,940

3,455

8,581

1,152

1,245,645

ที่ดิน
ราคาทุน / ราคาทีต่ ใี หม่
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ตีราคาเพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วนที่จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2559 (57 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

62,919

2560 (47 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

51,736

ในปี 2559 กลุ่มบริษทั ฯได้จดั ให้มกี ำรประเมินรำคำทีด่ นิ โดยผูป้ ระเมินรำคำอิสระโดยใช้วธิ เี ปรียบเทียบรำคำตลำด (Market Approach)
ข้อสมมติฐำนหลักทีใ่ ช้ในกำรประเมินมูลค่ำรำคำทีต่ ใี หม่ สรุปได้ดงั นี้

ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม
625 - 28,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,800 - 28,000

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่
เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

หำกกลุ่มบริษทั ฯแสดงมูลค่ำของทีด่ นิ ด้วยวิธรี ำคำทุน มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 จะเป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
ทีด่ นิ
432,312
420,013
331,844
331,844
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมียอดคงเหลือของอุปกรณ์และยำนพำหนะซึ่งได้มำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำกำรเงินโดยมีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชี เป็ o
จำนวนเงิน 3 ล้ำนบำท (2559: 6 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2 ล้ำนบำท (2559: 3 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึง่ ตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยงั ใช้งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชีก่อนหักค่ำเสือ่ ม
รำคำสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงิน 996 ล้ำนบำท (2559: 910 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 444 ล้ำนบำท (2559: 375 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯได้นำทีด่ นิ และอำคำรซึง่ มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวนเงิน 619 ล้ำนบำท (2559: 630 ล้ำนบำท) และงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: บริษทั ฯนำทีด่ นิ ซึง่ มีมลู ค่ำสุทธิตำมบัญชีจำนวนเงิน 471 ล้ำนบำท (2559: 471 ล้ำนบำท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชือ่ ทีไ่ ด้รบั จำกธนำคำร
ตำมทีก่ ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 16
13.

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์

งบกำรเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ระหว่ำงติดตัง้

7,572
36
43,257
50,865
425
51,290

180
43,077
(43,257)
-

7,752
43,113
50,865
425
51,290

5,819
24
43,257
49,100
49,100

43,257
(43,257)
-

5,819
43,281
49,100
49,100

(3,372)
(1,385)
(4,757)
(3,726)
(8,483)

-

(3,372)
(1,385)
(4,757)
(3,726)
(8,483)

(2,812)
(1,128)
(3,940)
(3,467)
(7,407)

-

(2,812)
(1,128)
(3,940)
(3,467)
(7,407)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

46,108

-

46,108

45,160

-

45,160

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

42,807

-

42,807

41,693

-

41,693

รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ซื้อเพิม่
โอนเข้ำ (ออก)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ซื้อเพิม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
มูลค่ำสุทธิ ตำมบัญชี

14.

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
ระหว่ำงติดตัง้
รวม

รวม

เงิ นเบิกเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกธนำคำร

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน
ทรัสต์รซี ที
สินเชือ่ เพือ่ กำรส่งออก
รวม

อัตรำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี )
2560
2559
MRR + 3.25,MOR MRR + 3.25,MOR
3.90 - 4.17
3.85 - 4.70
3.10 - 4.50
2.50 - 5.53
2.95 - 3.75
2.85 - 5.00

งบกำรเงินรวม
2560
2559
7,207
842
398,674
573,923
746,444
546,869
131,800
264,983
1,284,125
1,386,617

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
3,259
103
347,369
95,038
63,508
50,000
184,983
148,297
595,963

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ จำกธนำคำรของบริษทั ฯค้ำประกันโดยบริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ นซีฟ้ ูด (สุรำษฎร์ธำนี) จำกั ด
(บริษทั ย่อย)
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกธนำคำรของบริษทั ย่อยค้ำประกันโดยบริษทั ฯตำมทีก่ ล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 30.3 ค)
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15.

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2560

16.

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2560

2559

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
เจ้ำหนี้อ่นื - บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 6)
เจ้ำหนี้อ่นื - กิจกำรทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน
ดอกเบีย้ ค้ำงจ่ำยแก่บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 6)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

408,499
79,677
120,760

519,972
48,020
118,450

8,823
38,575
406
18,782
7
40,101

3,227
78,796
500
8,374
70
47,203

รวม

608,936

686,442

106,694

138,170

เงินกู้ยืมระยะยำว
(หน่วย: พันบำท)

เงินกู้

งบกำรเงินรวม/
งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

2560

2559

310,000

510,000

-

750,000

1,500,000

-

รวม
หัก: ค่ำธรรมเนียมทำงกำรเงินรอตัดจ่ำย
หัก: ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

1,810,000
(2,039)
(518,725)

1,260,000
(6,677)
(257,949)

ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี

1,289,236

995,374

1
2
3

THBFIX 3M +2.5
THBFIX 6M +2.3
THBFIX 6M +1.9

กำรชำระคืน
ชำระคืนเป็ นรำยไตรมำส ตัง้ แต่กรกฎำคม 2557 สิน้ สุด
เดือนมกรำคม 2562
ชำระคืนเป็ นรำยไตรมำส ตัง้ แต่มกรำคม 2560 สิน้ สุดเดือน
กรกฎำคม 2564
ชำระคืนเป็ นรำยไตรมำส ตัง้ แต่กุมภำพันธ์ 2561 สิน้ สุด
เดือนพฤษภำคม 2565

ในเดือนกรกฎำคม 2557 บริษทั ฯเข้ำทำสัญญำกูเ้ งินจำนวนเงิน 850 ล้ำนบำทกับธนำคำรแห่งหนึ่ง ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรำยไตร
มำส ตัง้ แต่กรกฎำคม 2557 ถึงมกรำคม 2562 เงินกูย้ มื ดังกล่ำวคิดดอกเบี้ยในอัตรำ THBFIX 3M บวกร้อยละ 2.5 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้เข้ำ
ทำรำยกำรแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี้ยของเงินกูย้ มื ดังกล่ำวเป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงทีร่ อ้ ยละ 4.55 ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองทีด่ นิ
ของบริษทั ฯและอำคำรของบริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (บริษทั ย่อย)
ในเดือนกรกฎำคม 2559 บริษทั ฯเข้ำทำสัญญำกูเ้ งินจำนวนเงิน 750 ล้ำนบำทกับธนำคำรข้ำงต้น เพือ่ นำไปใช้ในกำรปรับสัดส่วนโครงสร้ำงทำงกำรเงิน
เงินกูย้ มื มีกำหนดชำระคืนเป็ นรำยไตรมำสตัง้ แต่มกรำคม 2560 ถึงกรกฎำคม 2564 และคิดดอกเบี้ยในอัตรำ THBFIX 6M บวกร้อยละ 2.3 ต่อปี เงิน
กูย้ มื ดังกล่ำวค้ำประกันโดยกำรจดจำนองทีด่ นิ ของบริษทั ฯและอำคำรของบริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (บริษทั ย่อย)
ในเดือนกันยำยน 2560 บริษทั ฯเข้ำทำสัญญำกูเ้ งินจำนวน 1,500 ล้ำนบำท กับธนำคำรข้ำงต้น เพือ่ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกูจ้ ำนวน 750
ล้ำนบำทตำมสัญญำเงิน กู้ในเดือ นกรกฎำคม 2559 เงิน กู้ย ืมมีกำหนดช ำระคืน เงิน ต้น และดอกเบี้ย เป็ น รำยไตรมำส ตัง้ แต่ กุมภำพัน ธ์ 2561 ถึง
พฤษภำคม 2565 และคิดดอกเบี้ยในอัตรำ THBFIX 6M บวกร้อยละ 1.90 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯได้เข้ำทำรำยกำรแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ ของ
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวเป็ นอัตรำคงทีร่ อ้ ยละ 3.95 ต่อปี เงินกูย้ มื ดังกล่ำวค้ำประกันโดย กำรจดจำนองทีด่ นิ ของบริษทั ฯ และอำคำรของบริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (บริษทั ย่อย)
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ภำยใต้สญ
ั ญำเงินกู้ขำ้ งต้น กลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมที่ระบุในสัญญำ เช่น กำรดำรงอัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ และอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ให้เป็ นไปตำมอัตรำทีก่ ำหนดในสัญญำ เป็ นต้น
17.

หุ้นกู้ระยะยำว
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม /
งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร

จำนวน

มูลค่ำ
ตรำไว้

อัตรำ

กำหนดชำระ

หน่วย

ต่อหน่วย

ดอกเบีย้

ดอกเบีย้

(พันหน่วย)
750

(บำท)
1,000

(ร้อยละต่อปี )
5.40

รำยไตรมำส

วันทีค่ รบกำหนดไถ่ถอน

มูลค่ำตำมบัญชี
2560

2559

187,500

750,000

(11 ปี 11 เดือน 29 วัน)
หัก: ไถ่ถอน

(187,500)

(562,500)

หุน้ กูล้ ำดับที่ 1 คงเหลือ

-

187,500

1. ทัง้ จำนวนในวันที่
21 กรกฎำคม 2560

2. ทัง้ จำนวนในวันที่
19 มีนำคม 2561 (2 ปี 3 วัน)
3. ทัง้ จำนวนในวันที่
28 กันยำยน 2561
(1 ปี 11 เดือน 30 วัน)

150

1,000

4.90

รำยไตรมำส

150,000

150,000

200

1,000

4.35

รำยไตรมำส

200,000

200,000

รวมหุน้ กูร้ ะยะยำว
หัก: ค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุน้ กูร้ อตัดบัญชี

350,000
(152)

537,500
(791)

หัก: ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(349,848)

(187,201)

-

349,508

ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
หุน้ กูร้ ะยะยำวเป็ นหุน้ กูไ้ ม่มหี ลักประกันและไม่ดอ้ ยสิทธิ

ภำยใต้ขอ้ กำหนดว่ำด้วยสิทธิและหน้ำทีข่ องผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละผูถ้ อื หุน้ กู้ บริษทั ฯมีขอ้ จำกัดทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ รวมทัง้ กำรรักษำอัตรำส่วนทำงกำรเงิน ซึง่ รวมถึง
ดำรงอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เกิน 3 ต่อ 1
ในเดือนมิถุนำยน 2559 บริษทั ฯ ได้แจ้งผูถ้ อื หุน้ กูว้ ่ำมีควำมประสงค์จะขอใช้สทิ ธิไถ่ถอนหุน้ กูล้ ำดับที่ 1 ก่อนกำหนด ซึ่งเดิมจะครบกำหนดในวันที่ 21
กรกฎำคม 2560 เป็ นวันที่ 23 กรกฎำคม 2559 ในอัตรำร้อยละ 75 ของมูลค่ำทีต่ รำไว้รวมเป็ นจำนวนเงิน 562.5 ล้ำนบำท
18.

หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิ น
งบกำรเงินรวม
2560
2559
2,339
3,617
(149)
(180)
2,190
3,437
(758)
(2,130)
1,432
1,307

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก : ดอกเบีย้ รอกำรตัดจำหน่ำย
รวม
หัก : ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
ส่วนทีถ่ งึ กำหนดชำระเกินกว่ำหนึ่งปี
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,379
3,138
(73)
(167)
1,306
2,971
(541)
(1,664)
765
1,307
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กลุ่มบริษทั ฯได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริษทั ลีสซิง่ เพื่อเช่ำอุปกรณ์และยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ น
รำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลีย่ ประมำณ 1 ถึง 5 ปี
กลุ่มบริษทั ฯมีภำระผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขัน้ ต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำย
ทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบีย้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัด
บัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ ง
จ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ

839

1,500

2,339

588

791

1,379

(81)

(68)

(149)

(47)

(26)

(73)

758

1,432

2,190

541

765

1,306

(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำย
ทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบีย้ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตัด
บัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ ง
จ่ำยทัง้ สิน้ ตำมสัญญำเช่ำ

19.

2,238

1,379

3,617

1,759

1,379

3,138

(108)

(72)

(180)

(95)

(72)

(167)

2,130

1,307

3,437

1,664

1,307

2,971

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึง่ เป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมือ่ ออกจำกงำนแสดงได้ดงั นี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี
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งบการเงินรวม
2560
2559
47,333
55,990

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
27,510
31,796

4,874
1,319

9,775
2,536

2,057
752

4,577
1,512

819
(763)
53,582

(19,042)
(1,926)
47,333

432
(465)
30,286

(8,887)
(1,488)
27,510
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ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรูใ้ นรำยกำรต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขำดทุน
งบกำรเงินรวม
2560
2559
ต้นทุนขำยและบริกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริหำร
รวมค่ำใช้จ่ำยทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน

4,509
1,684
6,193

8,784
3,527
12,311

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
1,755
1,054
2,809

4,059
2,030
6,089

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ขำ้ งหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ 1.7 ล้ำนบำท
(2559: 3.7 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 0.8 ล้ำนบำท (2559: 2.5 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ระยะเวลำเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของกลุ่มบริษทั ฯ ประมำณ 11 ปี (2559:11
ปี ) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 11 ปี (2559: 11 ปี )
สมมติฐำนทีส่ ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2.99
2.99
3.50 - 5.00
3.50 - 5.00
0 - 50
0 - 50

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน

ผลกระทบของกำรเปลีย่ นแปลงสมมติฐำนทีส่ ำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตรำคิดลด
(4,130)
4,758
(2,070)
2,354
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
5,187
(4,573)
2,598
(2,320)
เพิม่ ขึน้ 20%
ลดลง 20%
เพิม่ ขึน้ 20%
ลดลง 20%
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน
(4,769)
5,957
(2,270)
2,763
(หน่วย: พันบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตรำคิดลด
(3,947)
4,562
(2,063)
2,355
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือน
4,474
(3,952)
2,311
(2,066)
เพิม่ ขึน้ 20%
ลดลง 20%
เพิม่ ขึน้ 20%
ลดลง 20%
อัตรำกำรเปลีย่ นแปลงในจำนวนพนักงำน
(4,110)
5,106
(2,015)
2,445
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20.

ทุนเรือนหุ้น
เมื่อวันที่ 20 กันยำยน 2560 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษัทฯได้มมี ติอนุ มตั เิ พิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯจำนวนเงิน
180,910,234 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 361,820,468 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน 542,730,702 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯจำนวน 180,910,234 หุน้ มูลค่ำทีต่ รำไว้หุน้ ละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผลของบริษทั ฯ ต่อมำ บริษทั ฯได้จ่ำยปั นผลเป็ นหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯจำนวน 180,907,081 หุน้ ตำมทีก่ ล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29 ทำให้บริษทั ฯมีทุนทีอ่ อกและช ำระ
แล้วเป็ นจำนวนเงิน 542,727,549 บำท ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้จดทะเบียนกำรเพิม่ ทุน จดทะเบียนและทุนชำระแล้วกับกระทรวงพำณิชย์เมือ่ วันที่ 17
ตุลำคม 2560

21.

ส่วนเกิ นทุนจำกกำรตีรำคำที่ ดิน
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2560

2559

2560

2559

ยอดคงเหลือต้นปี
บวก: ตีรำคำเพิม่
หัก: ผลกระทบภำษีเงินได้

412,204
-

292,062
150,177
(30,035)

379,199
-

267,914
139,106
(27,821)

ยอดคงเหลือปลำยปี

412,204

412,204

379,199

379,199

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ ไม่สำมำรถนำไปหักกับขำดทุนสะสมและไม่สำมำรถจ่ำยเป็ นเงินปั นผล

22.

สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัตขิ องมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ น
ทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หกั ด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเงินปั นผล

23.

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยทีส่ ำคัญดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
2560
2559
1,094,348
929,626
185,610
188,686
3,726
1,385
237,924
200,473
6,756,944
6,832,064
365,897
66,291

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อ่นื ของพนักงำน
ค่ำเสือ่ มรำคำ
ค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำขนส่ง
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
285,836
275,212
51,736
62,919
3,467
1,128
56,398
66,675
1,596,161
1,932,728
3,478
152,575
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24.

ภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
2560
ภำษี เงิ นได้ปัจจุบนั :
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับปี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของปี ก่อน
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชัวครำวและกำร
่
กลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัวครำว
่
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษี เงิ นได้ที่แสดงอยู่ใน

2559

2560

2559

2,717
3,281

-

3,110

-

(53,426)

(18,884)

27,596

33,394

(47,428)
(18,884)
30,706
33,394
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
จำนวนภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สรุป
ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2559

2560

2559

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
กำไร (ขำดทุน) ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย

(164)

3,809

(86)

1,778

-

30,035

-

27,821

(164)

33,844

(86)

29,599

ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไรทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้มดี งั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

งบกำรเงินรวม
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นติ บิ ุคคล
กำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลคูณอัตรำภำษี
รำยกำรปรับปรุงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของปี ก่อน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
ขำดทุนทำงภำษี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทบ่ี นั ทึกในปี ก่อน
แต่ไม่ได้นำมำใช้ประโยชน์ระหว่ำงปี
ผลกระทบจำกกำรทำงบกำรเงินรวม

90

2560

2559

2560

2559

370,595

135,751

177,793

144,597

ร้อยละ 20
74,119
3,281

ร้อยละ 20
27,150
-

ร้อยละ 20
35,559
3,110

ร้อยละ 20
28,919
-

(90,285)

30,293

(2,037)

9,670

17,281
176

(274)

-

-
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งบกำรเงินรวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

(55,100)
3,566
(466)

(80,737)
5,652
(968)

(7,249)
1,505
(182)

(5,391)
649
(453)

(52,000)

(76,053)

(5,926)

(5,195)

(47,428)

(18,884)

30,706

33,394

ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริมกำรลงทุน
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยทีม่ สี ทิ ธิหกั ได้เพิม่ ขึน้
รวม
ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ทแ่ี สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2560

2559

2560

2559

50,800
10,716
70,434

73,852
9,467
-

1,526
30,199
6,057
-

1,712
60,199
5,502
-

รวม

131,950

83,319

37,782

67,413

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำทีด่ นิ
ค่ำเสือ่ มรำคำ

(110,364)
(43,299)

(110,364)
(48,257)

(94,800)
(15,216)

(94,800)
(17,337)

รวม

(153,663)

(158,621)

(110,016)

(112,137)

สุทธิ

(21,713)

(75,302)

(72,234)

(44,724)

สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯ มีผลขำดทุนทำงภำษีท่ยี งั ไม่ได้ใช้จำนวนเงิน 693 ล้ำนบำท(2559: 1,349 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรจำนวนเงิน 155 ล้ำนบำท (2559: 208 ล้ำนบำท) ทีก่ ลุ่มบริษทั ฯไม่ได้บนั ทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเนื่องจำกกลุ่มบริษทั ฯพิจำรณำ
แล้วเห็นว่ำกลุ่มบริษทั ฯอำจไม่มกี ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอทีจ่ ะนำผลขำดทุนทำงภำษีมำใช้ประโยชน์ได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ผลขำดทุนทำงภำษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ของกลุ่มบริษทั ฯจะทยอยสิน้ สุดระยะเวลำกำรให้ประโยชน์ภำยในปี 2568
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25.

กำรส่งเสริ มกำรลงทุน

บัตรส่งเสริมเลขที่

กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
สิทธิประโยชน์สำคัญทีไ่ ด้รบั
1. ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นติ บิ ุคคลเป็ น
จำนวนไม่เกินร้อยละ100 ของเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่ำทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
เป็ นระยะเวลำ 8 ปี นบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มี
รำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
ระยะเวลำทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นติ ิ
บุคคล
2. ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นติ บิ ุคคลเป็ น
ระยะเวลำ 8 ปี นบั แต่วนั ทีเ่ ริม่ มีรำยได้
จำกกำรประกอบกิจกำรนัน้
ระยะเวลำทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นติ ิ
บุคคล
3. ได้รบั อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่ำงเวลำทีไ่ ด้รบั ยกเว้น
ภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปหักออกจำก
กำไรทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำ
ดังกล่ำวมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
4. ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำก
กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมซึง่ ได้รบั
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลไปรวม
คำนวณเพือ่ เสียภำษี
5. ได้รบั อนุญำตให้หกั เงินลงทุนในกำร
ติดตัง้ หรือก่อสร้ำงสิง่ อำนวยควำม
สะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน
นอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสือ่ มรำคำ
ตำมปกติ
6. ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับ
เครือ่ งจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุนพิจำรณำอนุมตั ิ
7. ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดบิ
และวัสดุจำเป็ นทีต่ อ้ งนำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ เพือ่ ใช้ในกำรผลิตเพือ่ กำร
ส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่
วันทีน่ ำเข้ำครัง้ แรก
8. ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่
นำเข้ำมำเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลำ 1 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ำเข้ำ
ครัง้ แรก

บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
ซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน) ซีฟ้ ูด (สุรำษฎร์ธำนี) จำกัด อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
1982(3)/2554
2938(5)/2555
1920(2)/2554
1658(2)/2554
ผลิตหรือถนอมอำหำรหรือ
ห้องเย็นหรือกิจกำรห้อง สิง่ ปรุงแต่งอำหำรโดยใช้
ผลิตอำหำรสัตว์หรือ
เย็นและขนส่งห้องเย็น
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ผลิตอำหำรสัตว์เลีย้ ง
ส่วนผสมอำหำรสัตว์
-

-

ได้รบั

ได้รบั

-

-

ได้รบั

ได้รบั

15 ก.ย. 2554 14 ก.ย. 2562
-

4 ม.ค. 2554 3 ม.ค. 2562
-

13 ก.ค. 2555 12 ก.ค. 2563
ได้รบั

14 ม.ค. 2556 13 ม.ค. 2564
ได้รบั

-

-

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

-

ได้รบั

-

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

-

-

ได้รบั

-

-

-

ได้รบั

-
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บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น บริษทั ห้องเย็นเอเชีย่ น บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ บริษทั เอเชีย่ น ฟี ด จำกัด
ซีฟ้ ูด จำกัด (มหำชน) ซีฟ้ ูด (สุรำษฎร์ธำนี) จำกัด อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด
บัตรส่งเสริมเลขที่
1982(3)/2554
2938(5)/2555
1920(2)/2554
1658(2)/2554
ผลิตหรือถนอมอำหำรหรือ
ห้องเย็นหรือกิจกำรห้อง สิง่ ปรุงแต่งอำหำรโดยใช้
ผลิตอำหำรสัตว์หรือ
กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
เย็นและขนส่งห้องเย็น
เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
ผลิตอำหำรสัตว์เลีย้ ง
ส่วนผสมอำหำรสัตว์
9. ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดบิ
ได้รบั
และวัสดุจำเป็ นทีต่ อ้ งนำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศเพือ่ ใช้ในกำรผลิตเพือ่ กำร
ส่งออกเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับตัง้ แต่
วันทีน่ ำเข้ำครัง้ แรก
10. ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่
ได้รบั
นำเข้ำมำเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็ น
ระยะเวลำ 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ทีน่ ำเข้ำ
ครัง้ แรก

รำยได้ของกลุ่มบริษทั ฯ จำแนกตำมกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนและไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม
2560 และ 2559 สำมำรถสรุปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม

กิจกำรทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริม

รวม

2560

2559

2560

2559

2560

2559

692,025
4,108,970

632,897
2,880,441

1,588,465
3,350,711

1,643,803
4,049,027

2,280,490
7,459,681

2,276,700
6,929,468

4,800,995

3,513,338

4,939,176

5,692,830

9,740,171

9,206,168

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ

รำยได้จำกกำรส่งออก
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
2560

2559

67,217
67,217

กิจกำรทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริม

รวม

2560

2559

2560

2559

62,714
-

456,652
1,941,197

527,579
2,015,963

523,869
1,941,197

590,293
2,015,963

62,714

2,397,849

2,543,542

2,465,066

2,606,256

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรในประเทศ

รำยได้จำกกำรส่งออก
รวม
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26.

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ ย
ถ่ ว งน้ ำ หนั ก ของหุ้ น สำมัญ ที่ อ อกอยู่ ใ นระหว่ ำ งปี และได้ ป รับ ปรุ ง จ ำนวนหุ้ น สำมัญ ที่ ใ ช้ ค ำนวณก ำไรต่ อ หุ้ น ส ำหรับ ปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 ตำมสัดส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงของจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ กิดจำกกำรออกหุน้ ปั นผลเมือ่ วันที่ 17 ตุลำคม 2560
จำนวน 180,907,081 หุน้ โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุน้ ปั นผลได้เกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั เริม่ ต้นของงวดแรกทีเ่ สนอรำยงำน

27.

ข้อมูลทำงกำรเงิ นจำแนกตำมส่วนงำน
ข้อมูลส่วนงำนดำเนินงำนทีน่ ำเสนอนี้สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทั ฯทีผ่ มู้ อี ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำนได้รบั และ
สอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพือ่ ใช้ในกำรตัดสินใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่วนงำน
เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทั ฯจัดโครงสร้ำงองค์กรเป็ นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของผลิตภัณฑ์และบริกำร กลุ่มบริษทั ฯมี
ส่วนงำนทีร่ ำยงำนทัง้ สิน้ 3 ส่วนงำน ดังนี้
•
ธุรกิจอำหำรแช่แข็ง และบรรจุกระป๋ อง
•
ธุรกิจอำหำรสัตว์
•
ธุรกิจอื่น ๆ เป็ นกำรให้บริกำรห้องเย็น
กลุ่มบริษทั ฯไม่มกี ำรรวมส่วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่วนงำนทีร่ ำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ อี ำนำจตัดสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่ วยธุรกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรตัดสินใจเกีย่ วกับกำรจัดสรร
ทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำน กลุ่มบริษทั ฯประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ดำเนินงำนและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่ ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรือขำดทุน จำกกำรดำเนิน งำนและสิน ทรัพย์รวมใน
งบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่วนงำนทีร่ ำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
ในปี 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯไม่มรี ำยได้จำกลูกค้ำรำยใดทีม่ มี ลู ค่ำเท่ำกับหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของรำยได้ของกิจกำร
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ข้อมูลรำยได้และกำไร (ขำดทุน) และสินทรัพย์รวมของส่วนงำนของกลุ่มบริษทั ฯสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ธุรกิจอำหำรแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง
2560
2559
รำยได้
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
รวมรำยได้
กำไร (ขำดทุน) ของส่วนงำน
รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
รำยได้ภำษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

5,650
314
5,964
502

6,412
277
6,689
391

ธุรกิจอำหำรสัตว์
2560
2559
4,082
31
4,113
567

2,785
73
2,858
430

ธุรกิจอื่น ๆ
2560
2559
8
93
101
(49)

9
97
106
(49)

รวมส่วนงำน
2560
2559
9,740
438
10,178
1,020

9,206
447
9,653
772

กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2560
2559
(438)
(438)
-

(447)
(447)
-

งบกำรเงินรวม
2560
2559
9,740
9,740
1,020
148
(314)
(346)
(137)
47
418

9,206
9,206
772
142
(354)
(274)
(150)
19
155

(หน่วย: ล้ำนบำท)

สิ นทรัพย์รวม

ธุรกิจอำหำรแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋ อง
2560
2559
7,284
6,915

ธุรกิจอำหำรสัตว์
2560
2559
1,843
1,661

ธุรกิจอื่น ๆ
2560
2559
746
777

รวมส่วนงำน
2560
2559
9,873
9,353
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กำรตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
2560
2559
(3,062)
(3,028)

งบกำรเงินรวม
2560
2559
6,811
6,325
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28.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษทั ฯและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึน้ ตำมพระรำชบัญญัตกิ องทุนสำรอง เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทั ฯ
และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำรโดยบริษทั หลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนทิสโก้ จำกัด และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมือ่ พนักงำนนัน้ ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษทั ฯ ในระหว่ำงปี
2560 กลุ่มบริษทั ฯรับรูเ้ งินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวนเงิน 3.1 ล้ำนบำท (2559: 2.2 ล้ำนบำท) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1.3 ล้ำน
บำท (2559: 1.2 ล้ำนบำท)

29.

เงิ นปันผล
เมือ่ วันที่ 19 เมษำยน 2560 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2560 ของบริษทั ฯ มีมติอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรของบริษทั ฯทีไ่ ม่ได้รบั
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Non-BOI) ของปี 2559 ในอัตรำหุน้ ละ 0.21 บำท รวมเป็ นเงิน 75.98 ล้ำนบำท โดยมีกำรจ่ำยเงินปั นผลในเดือน
พฤษภำคม 2560
เมือ่ วันที่ 20 กันยำยน 2560 ทีป่ ระชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ได้มมี ติอนุ มตั กิ ำรจ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรสะสมของบริษทั ฯในอัตรำหุน้ ละ
0.556 บำท และกำหนดให้จ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 16 ตุลำคม 2560 โดยแบ่งจ่ำยเป็ นหุน้ ปั นผลและเงินปั นผล ดังนี้
- จ่ำยปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯจำนวน 180,910,234 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ใน
อัตรำ 2 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล รวมเป็ นมูลค่ำทัง้ สิน้ 180,910,234 บำท หรือคิดเป็ นกำรจ่ำยปั นผลในอัตรำหุน้ ละ 0.50 บำท
- จ่ำยเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.056 บำท หรือคิดเป็ นเงินจำนวนทัง้ สิน้ 20,261,946 บำท
เมือ่ วันที่ 21 เมษำยน 2559 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี 2559 ของบริษทั ฯมีมติอนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปั นผลจำกกำไรของบริษทั ฯทีไ่ ม่ได้รบั
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Non-BOI) ของปี 2558 ในอัตรำหุน้ ละ 0.25 บำท รวมเป็ นเงิน 90.4 ล้ำนบำท

30.

ภำระผูกพันและหนี้ สินที่อำจเกิ ดขึน้
30.1 ภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรสร้ำงอำคำรเป็ นจำนวนเงิน 2.2 ล้ำน
บำท (2559: ไม่ม)ี
30.2 ภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำเช่ำและบริ กำร
กลุ่มบริษัทฯได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรและอุปกรณ์และบริกำรที่เกี่ยวข้อง อำยุของสัญญำมี
ระยะเวลำตัง้ แต่ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯ มีจำนวนเงินขัน้ ต่ำทีต่ อ้ งจ่ำยในอนำคตทัง้ สิน้ ภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำและบริกำรข้ำงต้น ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2560
2559
2560
2559
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
11.5
12.9
1.8
1.5
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
4.0
3.6
0.3
-

30.3 กำรคำ้ ประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมีหนังสือค้ำประกันทีอ่ อกโดยธนำคำรในนำมของกลุ่มบริษทั ฯเหลืออยู่เป็ นจำนวนเงิน 42 ล้ำน
บำท และ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (2559: 36 ล้ำนบำทและ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 26 ล้ำนบำทและ 1 ล้ำน
เหรียญสหรัฐฯ (2559: 20 ล้ำนบำทและ 1 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งเกีย่ วเนื่องกับกำรค้ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำและค้ำประกันเลตเตอร์ออฟ
เครดิต
ข) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯมีเช็คธนำคำรเพือ่ กำรค้ำประกันกำรซื้อสินค้ำของบริษทั ฯเป็ นจำนวนเงิน 20 ล้ำนบำท
ค) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษทั ฯค้ำประกันวงเงินสินเชือ่ จำกธนำคำรให้แก่บริษทั ย่อยในวงเงิน 767 ล้ำนบำท (2559: 1,062 ล้ำนบำท)
30.4 คดีฟ้องร้อง
ก) ในเดือนมีนำคม 2554 บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด (บริษทั ย่อย) ได้รบั คำวินิจฉัยชีข้ ำดจำกอนุญำโตตุลำกำรของ
ประเทศเยอรมันให้บริษทั ย่อยชำระหนี้จำกกำรผิดสัญญำจำนวนเงิน 1.21 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ พร้อมดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 2 ต่อปี และ
ค่ำฤชำธรรมเนียมจำนวน 0.03 ล้ำนยูโร ต่อมำในเดือนธันวำคม 2555 ศำลทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำงมี
คำพิพำกษำให้บงั คับตำมคำชีข้ ำดของอนุ ญำโตตุลำกำร และในเดือนพฤษภำคม 2556 บริษทั ย่อยได้ยน่ื อุทธรณ์ต่อศำลฎีกำ ต่อมำเมือ่
วันที่ 26 มกรำคม 2559 คดีถงึ ทีส่ ุด โดยศำลพิพำกษำให้บริษทั ย่อยชำระเงินตำมคำชีข้ ำดของอนุ ญำโตตุลำกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

96

ASIAN SEAFOOD COLDSTORAGES PLC.

บริษทั ย่อยได้บนั ทึกประมำณกำรหนี้สนิ จำกคดีน้เี ป็ นจำนวนเงิน 28.8 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมหลังจำกบรรลุขอ้ ตกลงเกีย่ วกับจำนวน
เงินทีต่ อ้ งจ่ำยกับคู่กรณี และได้จ่ำยชำระเงินแล้วทัง้ จำนวนในเดือนกุมภำพันธ์ 2560
ข) เมือ่ เดือนตุลำคม 2559 บริษทั เอเชีย่ น อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชันแนล
่
จำกัด ได้รบั ข้อเรียกร้องสิทธิจำกอนุ ญำโตตุลำกำรของประเทศ
สหรัฐอเมริกำจำกกรณีบริษทั ผูร้ บั ประกันภัยรำยหนึ่งรับช่วงสิทธิของบริษทั ผูเ้ อำประกันภัยซึ่งเป็ นลูกค้ำของบริ ษทั ย่อย เพื่อเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยจำกกำรชดเชยค่ำเรียกคืนสินค้ำของลูกค้ำทีผ่ ลิตโดยบริษทั ย่อยในปี 2558 เป็ นจำนวนเงิน 3.15 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ โดยอ้ำงว่ำ
บริษทั ย่อยและบริษทั ผูน้ ำเข้ำสินค้ำต้องรับผิดชอบในค่ำเสียหำยดังกล่ำว ซึ่งบริษทั ย่อยปฏิเสธควำมรับผิดชอบ ในเดือนกันยำยน 2560
ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้องบรรลุขอ้ ตกลงจำกกำรเจรจำไกล่เกลี่ยเพื่อหำทำงยุติคดีโดยข้อตกลงดังกล่ำว บริษัทย่อยตกลงจ่ำยเงิน 625,000
เหรียญสหรัฐฯเป็ นค่ำชดเชยกำรยุตคิ ดี และได้รบั เงิน 243,256 เหรียญสหรัฐฯสำหรับค่ำสินค้ำค้ำงชำระ และได้รบั อีก 531,744 เหรียญ
สหรัฐฯสำหรับค่ำสินค้ำด้อยคุณภำพทีไ่ ม่ได้ส่งมอบ ทัง้ นี้ ค่ำสินค้ำค้ำงชำระและค่ำสินค้ำด้อยคุณภำพทีไ่ ม่ได้ส่งมอบนัน้ บริษทั ฯได้บ ันทึก
ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญและค่ำเผือ่ สินค้ำด้อยคุณภำพไว้แล้ว ข้อตกลงโดยรวมจึงไม่ส่งผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของกลุ่มบริษทั ฯ ขณะนี้
บริษทั ย่อยได้รบั เอกสำรแจ้งยุตคิ ดีเรียบร้อยแล้ว ดังนัน้ คดีถอื เป็ นอันสิน้ สุด
31.

ลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษัทฯมีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ทีว่ ดั มูลค่ำหรือเปิ ดเผยด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมระดับ 2 (กำรวัดมูลค่ำ
ยุตธิ รรมโดยใช้ขอ้ มูลอื่นทีส่ ำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ไม่ว่ำจะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรือทำงอ้อม) ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2560

งบกำรเงินเฉพะกิจกำร
2559

2560

2559

สิ นทรัพย์ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม
ลูกหนี้สญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ทีด่ นิ

1,668

4,481

641

2,263

984,133

971,834

805,842

805,842

68,629

68,629

-

-

1,809,083

1,255,183

1,809,083

1,255,183

349,845

536,692

349,845

536,692

สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ เปิ ดเผย
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กูร้ ะยะยำว

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มกี ำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม
32.

เครื่องมือทำงกำรเงิ น
32.1 นโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
เครื่องมือทำงกำรเงิน ที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครือ่ งมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้และเจ้ำหนี้ เงินให้กยู้ ืม เงินกูย้ มื ระยะสัน้
และระยะยำว หุน้ กูร้ ะยะยำวและหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน กลุ่มบริษทั ฯมีควำมเสีย่ งที่เกีย่ วข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว แ ละมี
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสีย่ งดังนี้
ความเสีย่ งด้านการให้สินเชือ่
กลุ่มบริษทั ฯมีควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้อ่นื ฝ่ ำยบริหำรควบคุมควำมเสีย่ ง
นี้โดยกำรกำหนดให้มนี โยบำยและวิธกี ำรในกำรควบคุ มสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนัน้ กลุ่มบริษัทฯจึงไม่คำดว่ำจะได้รบั ควำมเสียหำยที่เ ป็ น
สำระสำคัญจำกกำรให้สนิ เชือ่ นอกจำกนี้ กำรให้สนิ เชือ่ ของกลุ่มบริษทั ฯไม่มกี ำรกระจุกตัวเนื่องจำกกลุ่มบริษทั ฯมีฐำนของลูกค้ำทีห่ ลำกหลำย
และ มีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดทีก่ ลุ่มบริษทั ฯอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สนิ เชื่อคือ มูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำ เงินให้กยู้ มื
และลูกหนี้อ่นื ทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ย
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กลุ่มบริษทั ฯมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ยทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนื่องกับเงินฝำกธนำคำร เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ เงินกูย้ มื ระยะยำว หุน้ กูร้ ะยะยำวและหนี้ส ินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินส่วนใหญ่มอี ตั รำดอกเบี้ย
ทีป่ รับขึน้ ลงตำมอัตรำตลำด หรือมีอตั รำดอกเบีย้ คงทีซ่ ง่ึ ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีส่ ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่มอี ตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันทีค่ รบกำหนด หรือวันที่มกี ำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มกี ำร
กำหนดอัตรำดอกเบีย้ ใหม่ถงึ ก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบีย้ คงที่
อัตรำดอกเบีย้
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
ปรับขึน้ ลง
ไม่ม ี
อัตรำ
ตำมรำคำ
อัตรำ
ดอกเบีย้
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตลำด
ดอกเบีย้
รวม
(ร้อยละต่อปี )
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
37,877
763
38,640
0.13 - 1.10
1,190,890
1,190,890
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
37,877
1,191,653
1,229,530
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกธนำคำร
1,276,918
7,207
1,284,125 2.95 - 10.38
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
608,936
608,936
เงินกูย้ มื ระยะยำว
518,725
1,240,000
49,236
1,807,961
3.95 - 4.55
หุน้ กูร้ ะยะยำว
349,848
349,848
4.35 - 4.90
758
1,432
2,190
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
0.36 - 0.56
2,146,249
1,241,432
56,443
608,936
4,053,060
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
65,685
825
66,510
0.13 - 2.50
1,195,140
1,195,140
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
65,685
1,195,965
1,261,650
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกธนำคำร
1,385,775
842
1,386,617 2.50 - 11.13
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
686,442
686,442
เงินกูย้ มื ระยะยำว
198,725
307,961
746,637
1,253,323
3.66 - 4.55
หุน้ กูร้ ะยะยำว
187,201
349,508
536,709
4.35 - 5.40
2,130
1,307
3,437
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
0.36 - 0.56
1,773,831
658,776
747,479
686,442
3,866,528
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
9,445
97
9,542
0.13 - 1.10
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
198,718
198,718
530,364
530,364
4.20 - 4.50
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
530,364
9,445
198,815
738,624
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(หน่วย: พันบำท)

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กูร้ ะยะยำว
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ถึง 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ไม่ม ี
ตำมรำคำ
อัตรำ
ตลำด
ดอกเบีย้

อัตรำ
รวม

ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

145,038
12,800

-

3,259
-

-

148,297
12,800

3.10 - 10.38
4.06 - 4.35

518,725
349,848
541
1,026,952

1,240,000
765
1,240,765

49,236
52,495

106,694
106,694

106,694
1,807,961
349,848
1,306
2,426,906

3.95 - 4.55
4.35 - 4.90
0.36 - 0.56

(หน่วย: พันบำท)

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อน่ื
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ย่อย
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ จำกธนำคำร
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำกบริษทั ย่อย
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
เงินกูย้ มื ระยะยำว
หุน้ กูร้ ะยะยำว
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ถึง 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
อัตรำดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลง
ไม่ม ี
ตำมรำคำ
อัตรำ
ตลำด
ดอกเบีย้

อัตรำ
รวม

ดอกเบีย้
(ร้อยละต่อปี )

612,864
612,864

-

8,221
8,221

99
197,707
197,806

8,320
197,707
612,864
818,891

0.13 - 2.50
4.29 - 5.06

595,860

-

103

-

595,963

2.50 - 11.13

16,000
198,725
187,201
1,664
999,450

307,961
349,508
1,307
658,776

746,637
746,740

138,170
138,170

16,000
138,170
1,253,323
536,709
2,971
2,543,136

4.29 - 5.06
3.66 - 4.55
4.35 - 5.40
0.36 - 0.56
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ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่ มบริษัทฯมีค วำมเสี่ย งจำกอัต รำแลกเปลี่ย นที่ส ำคัญอัน เกี่ย วเนื่อ งจำกกำรซื้อ หรือ ขำยสิน ค้ำและกำรกู้ย ืม เป็ น เงิน ตรำ
ต่ำงประเทศ กลุ่มบริษทั ฯได้ตกลงทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึง่ ส่วนใหญ่มอี ำยุสญ
ั ญำไม่เกินหนึ่งปี เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งมือใน
กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีเ่ ป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิ น
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่
2560
2559
2560
2559
2560
2559
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริ กำ
21,527
18,365
23,935
19,003
32.68
35.83
เยน
32,651
45,361
41,731
79,763
0.29
0.31
เหรียญออสเตรเลีย
652
13
25.94
ยูโร
155
133
39.39
38.14

สกุลเงิ น

เหรียญสหรัฐอเมริ กำ
เยน

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
2560
2559
(พัน)
(พัน)
1,885
11,402

1,380
24,999

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หนี้สนิ ทำงกำรเงิน
2560
2559
(พัน)
(พัน)
3,081
30,660

2,493
76,946

อัตรำแลกเปลีย่ นเฉลีย่
2560
2559
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
32.68
35.83
0.29
0.31

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 กลุ่มบริษทั ฯมีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือซึง่ ครบกำหนดภำยใน 1 ปี ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินตรำ
จำนวนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อัตรำแลกเปลีย่ นตำม ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อัตรำแลกเปลีย่ นตำม
สกุลเงิน
ตำมสัญญำ
สัญญำ
ตำมสัญญำ
สัญญำ
(พัน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
(พัน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)
ต่ำงประเทศ)
จำนวนทีข่ ำย
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
7,155
32.47 - 33.44
1,653
32.54 - 33.44
เยน
96,768
0.29 - 0.31
43,360
0.29 - 0.31
จำนวนทีซ่ ้อื
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
7,314
32.42 - 32.53
500
32.53
เยน
33,049
0.30
33,049
0.30
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

สกุลเงิน

จำนวนทีข่ ำย
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
เยน
เหรียญออสเตรเลีย
จำนวนทีซ่ ้อื
เหรียญสหรัฐอเมริกำ

งบกำรเงินรวม
จำนวนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อัตรำแลกเปลีย่ นตำม
ตำมสัญญำ
สัญญำ
(พัน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จำนวนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อัตรำแลกเปลีย่ นตำม
ตำมสัญญำ
สัญญำ
(พัน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำ
ต่ำงประเทศ)

10,603
22,818
394

34.93 - 35.97
0.31 - 0.34
26.44

1,229
16,818
-

35.81 - 35.97
0.34
-

10,149

34.64 - 35.66

1,366

34.64 - 35.02

32.2 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิ น
เนื่องจำกเครือ่ งมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสัน้ หรือมีอตั รำดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
กลุ่มบริษทั ฯจึงประมำณมูลค่ำยุตธิ รรมของเครือ่ งมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33.

กำรบริ หำรจัดกำรทุน
วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนทีส่ ำคัญของกลุ่มบริษทั ฯ คือ กำรจัดให้มซี ง่ึ โครงสร้ำงทุนทีเ่ หมำะสมเพือ่ สนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของ
กลุ่มบริษทั ฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 กลุ่มบริษทั ฯมีอตั รำส่วนหนี้สนิ ต่อทุนเท่ำกับ 1.7:1
(2559: 1.9:1) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 1.0:1 (2559: 1.1:1)

34.

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมือ่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯได้มมี ติอนุมตั ใิ นเรือ่ งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้
ก) กำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุน้ จำกกำไรของบริษทั ฯ ที่ไม่ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคล (Non-BOI) ของปี 2560 ในอัตรำหุน้ ละ
0.25 บำท รวมเป็ นเงิน 135.7 ล้ำนบำท เงินปั นผลนี้จะจ่ำยและบันทึกบัญชีภำยหลังจำกได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญประจำปี ผู้
ถือหุน้ ของบริษทั ฯ
ข) กำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิมจำนวนเงิน 542,730,702 บำทเป็ นจำนวนเงิน 542,727,549 บำท โดยกำรลดหุน้ สำมัญจำนวน 3,153 หุน้
มูลค่ำหุน้ ละ 1 บำท ซึ่งเหลือจำกกำรถูกจัดสรรเป็ นหุน้ ปั นผลตำมมติทป่ี ระชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 และแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี้ คณะกรรมกำรบริษทั ฯจะนำเสนอมติขำ้ งต้นเพือ่ ขออนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมสำมัญประจำปี ผถู้ อื หุน้ ซึ่งจะจัดขึน้ ในเดือนเมษำยน 2561 ต่อไป

35.

กำรอนุมตั ิ งบกำรเงิ น
งบกำรเงินนี้ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2561
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