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สารจากประธานกรรมการ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
ในช่วงปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยผลกระทบได้แพร่ขยายอย่างกว้างขวางตลอดทั้งปี เป็นผล
ทำให้เกิดการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การส่งออก ร้านอาหาร และบางประเภทอุตสาหกรรมได้มีการหยุดชะงักในการผลิต โดยเฉพาะส่วนที่มีการผลิตในประเทศ
จีน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่ระบาด และจากการแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายๆประเทศได้ออกมาตรการเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด โดยเริ่มให้มีการ
ปิดประเทศ หรือ ปิดเมือง เพื่อความปลอดภัยของคนในประเทศ และจากการระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ได้ผลักดันให้คนทั่วโลกเข้าสู่ ความปกติรูปแบบใหม่ “New Normal” ในทุกๆ ด้าน
ทั้ง ไลฟ์สไตล์ ธุรกิจ สาธารณสุข หรือ การศึกษา รูปแบบวิถีชีวิตที่ได้ปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ ก็มีการปรับควบคู่กับการฟื้นฟูศักยภาพทางธุรกิจ นำไปสู่
การปรับแนวคิด วิสัยทัศน์ และวิธีการจัดการ เช่น การทำงานก็จะเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “Work from Home” เรื่องการศึกษา ก็จะเป็นรูปแบบการ “เรียนออนไลน์” มีการซื้อสินค้า
ผ่านออนไลน์มากขึ้น สินค้าประเภทอาหารเปลี่ยนมาอยู่ ในรูปแบบพร้อมทาน พร้อมปรุง มากขึ้น ร้านอาหารต้องปรับตัวโดยเพิ่มการขายแบบเดลิเวอรี่ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นการแข็งค่าขึ้น
อย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาทตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาคาดว่าจะกดดันอัตราการเติบโตของภาคธุรกิจส่งออก และการท่องเที่ยว
ในส่วนภาคการผลิตอาหารทะเลแปรรูป อาหารสัตว์เลี้ยง และอาหารสัตว์น้ำ ก็ ได้รับผลกระทบอย่างมากจาก “New Normal” ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เช่น ทำให้ความ
ต้องการอาหารในรูปแบบพร้อมปรุง พร้อมทานมีมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดในอเมริกา คนมีเวลาให้กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น ในทางกลับกัน
พฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ไม่ว่าจะทานอาหารในโรงแรม ภัตตาคาร หรือ งานจัดเลี้ยงต่าง ๆ นอกสถานที่ ส่งผลให้ความต้องการอาหารแช่เยือกแข็ง
ลดลง และยังส่งผลกระทบต่อผลผลิตสัตว์น้ำเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นกุ้งหรือปลา
ภายใต้ ส ถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของ COVID-19 การดำเนิ น การของกลุ่ ม บริ ษั ท เอเชี่ ย นซี ใ ห้ ค วามสำคั ญ สู ง สุ ด กั บ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
คู่ค้า ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ โดยได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ในการติดตามสถานการณ์และกำหนด
มาตรการที่จำเป็น ตลอดจนติดตามการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดการเดินทางของพนักงาน มาตรการด้านการรักษาความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อ มาตรการเว้น
ระยะห่างทางสังคม มาตรการคัดกรองและกักตัว ตลอดจนมาตรการในการสื่อสารข้อมูลให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง และบริษัทฯ มั่นใจว่า มาตรการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพียงพอที่จะให้
ความมั่นใจกับพนักงานและบุคคลภายนอกที่ยังจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ยังสถานประกอบการของบริษัท ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทฯ ว่าสถานประกอบการของบริษัทฯ มีความปลอดภัย
จากภาวะการระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัท
2 แห่ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองด้วยการทดสอบการดมกลิ่นก่อนอนุญาตให้เข้ามายังบริเวณสถานประกอบการ และให้พนักงาน
บางส่วนทำงานแบบ Work from home เพื่อลดจำนวนพนักงานภายในสำนักงาน
จากมาตรการที่เข้มข้นดังกล่าว สถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มบริษัท สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ นอกจากนี้ ยังมีมาตรการกักตัวในกรณีที่อาจมีพนักงานของ
กลุ่มบริษัทฯ ไม่ผ่านการตรวจคัดกรองประจำวัน หรือมีพนักงานเป็นผู้มีความเสี่ยง และหากพบว่าพนักงานติดเชื้อ COVID-19 กลุ่มบริษัทฯจะดำเนินการดูแลพนักงานตามขั้นตอนของ
ภาครัฐอย่างครบถ้วน

“สร้างความแข็งแกร่งในทุกกลุ่มธุรกิจ”
ภาพรวมของผลการดำเนินงานในทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผลที่ ได้จากการพัฒนาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว และโอกาสของธุรกิจ ซึ่ง
มาจากการทุ่มเท กล้าคิด กล้าทำ ความร่วมมือ ร่วมใจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ในการปรับเพิ่มความแข็งแกร่งในการแข่งขัน การใช้เทคโนโลยี ในการช่วย
บริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งสร้างผลกำไรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถทำกำไรได้สูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ซึ่งผลการดำเนินงานในรายกลุ่มธุรกิจ
สรุปได้ดังนี้
1. ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง: ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 5 ปี และในปี 2563 ปริมาณการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยเติบโตขึ้นถึง 8%
และยังคงมีแนวโน้มที่เติบโตได้อีก ในขณะที่ปริมาณการขายอาหารสัตว์เลี้ยงของกลุ่มบริษัทเติบโตถึง 48% จากการที่ลูกค้ารายสำคัญของบริษัทในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ
ญี่ปุ่น มีการเติบโต อีกทั้งบริษัทยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหม่เพิ่มเข้ามาอีกด้วย กำลังการผลิตสินค้าในกลุ่มบรรจุถุงเพาซ์ที่บริษัทขยายเพิ่มในช่วงไตรมาส 3 ที่ผ่านมาถูกใช้เต็ม
กำลังการผลิต โดยที่บริษัทเร่งขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีกในปี 2564 นี้ ทั้งในกลุ่มสินค้าบรรจุถุงเพาซ์และกลุ่มบรรจุถ้วยพลาสติก เพื่อให้สามารถรองรับการเติบโตของลูกค้าของ
บริษัทได้

2

“

สร้างความแข็งแกร่ง
ในทุกกลุ่มธุรกิจ
พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ
ในการเติบโต เพื่อผลตอบแทน
ที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น

“

คุณสมศักดิ ์ อมรรัตนชัยกุล
2. ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง: ในปีที่ผ่านมา ปริมาณการขายอาหารแช่เยือกแข็งลดลง 29% โดยลดลงจากนโยบายเลิกขายสินค้าโภคภัณฑ์กุ้งที่บริษัทได้หยุดการขายไปตั้งแต่ปี 2562
แล้ว ประกอบกับผลิตภัณฑ์หมึกและปลาทรายที่ยอดขายลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าเพิ่มมูลค่า (Value Added Product)
มีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามขนาดของตลาดที่โตขึ้น โดยที่แม้ว่าผลผลิตกุ้งจากฟาร์มในปีที่ผ่านมาลดต่ำลง และปริมาณการจับหมึกในประเทศมีไม่มากนัก แต่เนื่องจาก
อุปสงค์ ในตลาดค่อนข้างน้อย ทำให้ราคาวัตถุดิบไม่สูงมากนัก อัตรากำไรรวมของกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็งดีขึ้นอย่างมาก จากการที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้น และอัตรากำไร
ในสินค้ากลุ่มหมึกดีขึ้นชัดเจนเช่นกัน
3. ธุรกิจทูน่า: ปี 2563 ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยประมาณ 15% สูงขึ้นจากปีก่อนปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แม้ว่าอุปสงค์โดยรวมยังดี แต่
ข้อจำกัดด้านแรงงานเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทมุ่งใช้ทรัพยากรในการผลิตสินค้ากลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ และยังคงนโยบายในการ
เลือกรับคำสั่งซื้อทูน่าที่มีอัตรากำไรน่าพอใจและสอดคล้องกับความต้องการใช้วัตถุดิบของอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นสำคัญ
4. ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ: ปริมาณการขายของกลุ่มอาหารสัตว์น้ำเติบโตขึ้นราว 24% โดยเติบโตจากกลุ่มอาหารกุ้ง แม้ว่าผลผลิตกุ้งขาวในประเทศจะลดลงก็ตาม แสดงถึงส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อัตรากำไรอยู่ ในเกณฑ์น่าพอใจเมื่อพิจารณาจากการที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ในขณะที่กลุ่มอาหารปลาปริมาณขายใกล้เคียงกับ
ปีก่อนหน้า แต่ปริมาณขายอาหารกลุ่มอาหารปลากะพงลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อัตรากำไรของกลุ่มอาหารปลาลดต่ำลง
“เพิ่มศักยภาพในการเติบโต”
ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งมั่นในการพัฒนาให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานทั่วทั้งองค์กร เน้นการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการพึ่งพิงแรงงานคน ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อให้องค์กรสามารถเผชิญกับความผันผวนของเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ไปได้
อย่างมั่นคง
ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน สำหรับการสนับสนุน ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นที่ดี
เสมอมา บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม							
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำไรขั้นต้น
กำไรก่อนภาษีเงินได้
กำไรสุทธิ

2563
8,645
1,393
852
818

2562
8,194
653
138
133

2561
9,649
1,007
358
362

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน (ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว)

2563
6,232
2,734
3,498
543

2562
5,823
3,012
2,811
543

2561
6,539
3,774
2,765
543

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratios) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(Net Debt to Equity Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายและบริการ (%)
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายและบริการ (%)

2563
1.65
0.78
0.47
16.11
9.48

2562
1.71
1.07
0.74
7.96
1.62

2561
1.59
1.36
1.00
10.44
3.75

ผลการดำเนินงานต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น

2563
1.51
6.45

2562
0.24
5.18

2561
0.67
5.09

55

เรา “ใช่” สำหรับคุณ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์

ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์เลี้ยงสู่สากลด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
		 • มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

		
		
		
		
		
		
		

•
•
•
•
•
•
•

องค์กรมีสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง มีสุขภาพดี มีความสุข ทุกครอบครัว
ผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยคุณภาพ และราคาที่แข่งขันได้
มีนวัตกรรมใหม่ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและด้านวิธีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
พัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างเพียงพอในการสื่อสารและบริหารงาน
ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย มาตรฐานแรงงานที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร
A

Ambition

มุ่งมั่น

S

Skills

รอบรู้

I

Integrity

คู่คุณธรรม

A

Adaptable

พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

N

New Ideas

แสวงหาสิ่งใหม่

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตอาหารที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความรับผิดชอบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตโดยการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด การพัฒนาบุคคลากร และการให้พนักงานมีความภาคภูมิ ใจในองค์กร รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาผลกำไรอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทได้จัดทำแผนธุรกิจเพื่อผลักดันให้
บริษัทเติบโตตามเป้าหมายดังต่อไปนี้
เป้าหมายตามประเภทของธุรกิจ
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
เป็นผู้รับจ้างผลิต ที่ครอบคลุมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก และอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นในการเป็นผู้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจในความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุด และดำเนินการออกแบบพร้อมนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้เหมาะสม มีนวัตกรรมใหม่ๆ อีกทั้งวางเป้าหมายในการต่อยอดในธุรกิจนี้ด้วยการมีแบรนด์ของตนเอง โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงแบบ
เปียก และแบบเม็ด โดยจัดจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ธุรกิจทูน่า
เป็นผู้รับจ้างผลิตในบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องและแบบถุงเพาช์ (Pouch) รวมถึงผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมทานที่คู่ค้าไว้วางใจ มุ่งพัฒนาคุณภาพและ ความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อรักษาผลประกอบการที่ดีและน่าพอใจ
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ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำแล้ว ยังให้บริการในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ สุขภาพและคุณภาพของสัตว์น้ำด้วย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ลูกค้า
สามารถสร้างผลกำไรที่ดี อีกทั้งขยายธุรกิจสู่การผลิตลูกกุ้ง เพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอาหารกุ้งอย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถใช้ปลาป่นที่ทำจากวัตถุดิบเหลือใช้ ในอุตสาหกรรมทูน่าจากบริษัท
ในเครือมาผลิตอาหารกุ้ง ขายให้กับลูกค้าและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการปลอดการค้าแรงงานบังคับในรูปแบบต่างๆตลอดห่วงโซ่อุปทานในอุสาหกรรมกุ้งได้
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
เป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารแช่เยือกแข็ง ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ ทั้งในผลิตภัณฑ์กลุ่มพรีเมี่ยม Commodities และกลุ่มผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง (ready to
cook) เป็นผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ปลาทรายแล่และหมึกแช่เยือกแข็ง มีแบรนด์ที่เป็นที่ได้รับการไว้วางใจในกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการด้วยกัน
กลยุทธ์ ในการดำเนินงาน
บริษัทยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืน และเป็นผู้นำในการผลิตระดับโลก โดยกลยุทธ์หลักเรียกว่า “Closer to Consumers and Efficiency”
ดังนี้
1.กลยุทธ์ ในการขยายธุรกิจ
ให้ความสำคัญในการขยายทั้งทางแนวราบและแนวตั้งที่ขยายตามห่วงโซ่อุปทานเพื่อการเติบโตและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันอย่ายั่งยืน เพื่อเป็นการเข้าถึงผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น
จากธุรกิจหลักของบริษัทที่เป็นผู้ผลิต และรับจ้างผลิต เอเชี่ยนตั้งเป้าเติบโตในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าเพิ่มมูลค่าแช่เยือกแข็ง การขยายในแนวตั้งนั้น
บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเอง และทำการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและประเทศจีน ขยายธุรกิจอาหารสัตว์น้ำสู่การเพาะพันธุ์ลูกกุ้ง เพื่อการขยาย
ตลาดอาหารกุ้งอย่างมั่นคง
2.กลยุทธ์ ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ และเกี่ยวข้องในทุกกลุ่มธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การบริหารสายการผลิต การวางแผนบริหาร
สินค้าคงคลัง การจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป การปรับปรุงระบบการทำงานภายใน พร้อมทั้งนำระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งระบบ อีกทั้ง
การพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท การสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การบริหารค่าตอบแทนที่มีขั้นตอนกระบวนการที่ยุติธรรมมีเกณฑ์การ
พิจารณาที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน

กลยุทธ์ C H E E R S !
เพื่อความยั่งยืนขององค์กร และประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนพัฒนากลยุทธ์ CHEERS! เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างยั่งยืนและมั่นคง
โดยกลยุทธ์ CHEERS! ประกอบด้วย กลยุทธ์สำคัญที่ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความ
รับผิดชอบ 6 ประการได้แก่
C Consumers ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ได้แก่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีความคุ้มค่าในเชิงมูลค่าเปรียบเทียบกับคุณค่า
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ตลอดจนมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
H Human Development ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ได้แก่ การมีนโยบายบริหารงานบุคลากรที่มุ่งพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับ
ความสามารถของพนักงานในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการการทำงานในระดับเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน กำหนดแนวทาง
การพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานทราบ อีกทั้งสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและมีความปลอดภัยต่อชีวิตสูงสุด
E Efficiency
ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตโดยการนำ
เครื่องจักรมาใช้ทดแทนแรงงานคน การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน การลดของเสียจากกระบวนการผลิตและการนำกลับไปใช้ ใหม่
E Environment ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตระหนักถึงปัญหาสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความ
เสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯจึงกำหนดแนวทางในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานโดยการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดทดแทน
ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต การบำบัดน้ำเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ ใหม่ การจัดการมลพิษทางอากาศ ตลอดจนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ตามหลัก Reduce
Reuse Recycle และไม่ก่อปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
R Rights of Human
ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ มีนโยบายด้านการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยจะปฏิบัติต่อ
พนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมกัน และออกแถลงการณ์ร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง ในนโยบาย การไม่ทำการประมงผิด
กฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ มีนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ตลอดจนมาตรการคุ้มครองปกป้องผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบ
S Stakeholders ดำเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทดำเนินการภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงโดยการ
ประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดและสื่อสารจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับองค์กรต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และ
ขยายขอบเขตเพิ่มเติมเรื่องการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เพื่อช่วยพัฒนาคู่ค้า ให้เติบโตไปด้วยกันในระยะยาว
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โครงสร้างธุรกิจ
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บริษัท เอเชี�ยนซี คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน)

บริษัท ห้องเย็นเอเชี�ยนซีฟู้ด
(สุราษฎร์ธานี) จํากัด
100%

บริษัท เอเชี�ยน อะไลอันซ์
อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด
100%

เอเชี�ยน
สุราษฎร์

เอเชี�ยน
อะไลอันซ์

บริษัท เอเชี�ยน ฟี ด จํากัด

บริษัท เอเชี�ยน ฟู ้ ด จํากัด

100%

100%

เอเชี�ยนฟี ด

มาเรีย

บจก. อินเตอร์ เพ็ททริน่า
40%
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เอเชี�ยนฟู ้ ด

บริษัท เอเชี�ยน เพ็ทส์ แคร์
คอร์ปอเรชัน� จํากัด
100%

เอเชี�ยน
เพ็ทส์ แคร์
คอร์ปอเรชัน�

เอเชี�ยนกรุ ๊ป
ยุ โรป

THAIYA
MEISI

THAIYA

Asian Group
SCS Europe GmbH
60%

Shangdong Thaiya
Meisi Pet Food Co., Ltd.
APCC 41% , THAIYA 10%

Thaiya Corporation
(Shanghai) Co., Ltd.
100%

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 กันยายน 2525 โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 542.73 ล้านบาทดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูป
สัตว์น้ำแช่เยือกแข็ง จำหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตคิดเป็นน้ำ
หนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 7,800 ตัน/ปี ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ปลาทรายแช่เยือกแข็ง ได้แก่ ปลาทรายสดที่แล่แบบผีเสื้อ และปลาทรายแล่ชุบแป้ง
2. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลพร้อมปรุงแช่เยือกแข็ง ได้แก่ กุ้งปะแป้งแช่เยือกแข็ง และกุ้งปะแป้งทอดแช่เยือกแข็ง
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
สำนักงานใหญ่ : 55/2 หมู่ที่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 822700-4 โทรสาร : (034) 822699
สำนักงาน : 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 249-7113, (02) 249-5255, (02) 249-9324 โทรสาร : (02) 249-5256	
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 1 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 18 สิงหาคม 2536 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง จำหน่าย และส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตสูงสุดคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 7,800 ตัน/ปี)
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์หมึกแช่แข็ง ได้แก่ หมึกทั้งตัว หมึกลอกหนัง และหมึกแล่
2. ผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง ได้แก่ กุ้งแปรรูปสดแช่แข็ง และกุ้งแปรรูปต้มแช่แข็งและกุ้งซูชิ
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทซีฟู้ดมิกซ์ พร้อมปรุง
4. ผลิตภัณฑ์ปลาไข่
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 57 หมู่ที่ 4 ตำบล ท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์ : (077) 276-888 โทรสาร : (077) 276-811, (077) 276-822, (077) 276833
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 2 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2548 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1,700 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมแปรรูปปลาทูน่า จำหน่าย และส่งออกภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า ทั้งในกลุ่ม Human Food และ Pet Food
ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ทูน่า หรือ Human Food กำลังการผลิตคิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 17,500 ตัน/ปี
• กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก หรือ Wet Pet Food กำลังการผลิต คิดเป็นน้ำหนักผลิตภัณฑ์สำเร็จประมาณ 41,000 ตัน/ปี
• กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลาป่น กำลังการผลิต 6,000 ตัน/ปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง และถุง Pouch
2. ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง และถุง Pouch
3. ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงประเภท Wet Pet Food บรรจุกระป๋อง ถุง Pouch และถ้วยพลาสติก
4. ผลิตภัณฑ์ปลาป่นสำหรับทำอาหารสัตว์
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 8/8 หมู่ที่ 3 ถนนพระราม 2 ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : (034) 845575-91 โทรสาร : (034) 845546, (034) 845593
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 3 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 สิงหาคม 2531 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์น้ำทั้งประเภทอาหารเม็ดจม และอาหารเม็ดลอย ภายใต้เครื่องหมายการค้าของตัวเอง ได้แก่ เอเชี่ยนฟีด แรมโบ้
ซุปเปอร์ฮีโร่ ฮีโร่ วิคเตอร์ ออลสตาร์ ฟาสเตอร์ แชมป์ และ“รวยเพื่อน” พร้อมทั้งจัดให้มีห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้บริการกับลูกค้าใน
ด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การประเมินคุณภาพสัตว์น้ำ การพัฒนาคุณภาพอาหาร ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิธีการเลี้ยง และการแก้ไขกรณีเกิดโรคในสัตว์เลี้ยง
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีเครื่องจักรที่ ใช้สำหรับผลิตอาหารประเภทเม็ดจม 6 เครื่อง มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 60,000 ตันต่อปี และมีเครื่องจักรที่ ใช้ ในการผลิตอาหารประเภทเม็ดลอย
1 เครื่อง มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 36,000 ตันต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดจม ได้แก่ อาหารกุ้งกุลาดำ อาหารกุ้งขาว อาหารกุ้งก้ามกาม และอาหารปลาประเภทเม็ดจม
2. ผลิตภัณฑ์อาหารเม็ดลอย ได้แก่ อาหารปลากะพง ปลานิล ปลาช่อน ปลาเก๋า ปลาดุก อาหารกบ และอาหารปู
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 293 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม กม.180-181 ตำบลท่ายาง อำเภอเมือง จังหวัดเพรชบุรี 76130
โทรศัพท์ : (032) 437922 โทรสาร : (032) 437135
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บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 4 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ประกอบ
กิจการซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็ง จากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ ลูกค้าสำคัญ ได้แก่ธุรกิจอาหารและผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทโมเดิร์นเทรด
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 742 ซอยกล้วยน้ำไท ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 249-7113, (02) 249-5255 โทรสาร : (02) 249-5256
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยแห่งที่ 5 จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 200ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท ตลอดจนลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ ในการขยาย
ตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของตนเองในต่างประเทศ
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 3388/9 ถนนพระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : (02) 367-5021-2
โทรสาร : (02) 117-9329
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน เมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยมี
ทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 700,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายอาหาร
สัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์ของบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตลอดจนผลิตอาหารทะเลแช่แข็งของกลุ่มบริษัท ตลอดจนเพื่อเข้าไปลงทุนในหุ้น หรือกิจการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในประเทศจีน
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : Yingke Zhi Gu tower 12 (1st floor), 67 Dongpu Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province.
Asian Group SCS Europe GmbH
Asian Group SCS Europe GmbH เป็นกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมัน ลงทุนร่วมกับ บริษัท Dormeo Handels GmbH จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 25,000 ยูโร ซึ่งบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท Asian ตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายตลาดในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรป
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : Toebele 1, 73098 Rechberghausen, Germany.
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททริน่า จำกัด เป็นกิจการร่วมที่ลงทุนร่วมกับ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 4 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายในประเทศ และส่งออกไปยัง
ประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย และเวียดนาม (CLMVT) ที่ผลิตโดยบริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า “MARIA”
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : 140/9 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd.
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd. เป็นกิจการร่วมค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศจีน ลงทุนร่วมกับ Shangdong Meisi Pet Food Co., Ltd. จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19
เมษายน 2562 โดยมีทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 20 ล้านหยวน ซึ่ง Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 และ บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น
จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 41 เพื่อรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด โดยเป็นการรับจ้างผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้าเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศจีน
ข้อมูลสำคัญอื่นๆ
ที่อยู่ : No. 19, Xing’an Road, Economic Development Zone, Shounguang City, Weifang City, Shangdong Province.

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท มีนโยบายลงทุนใน 5 กลุ่มธุรกิจ ที่เป็นธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจในอุตสาหกรรมแปรรูปและจำหน่ายอาหารแช่เยือกแข็ง ธุรกิจผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ทูน่า ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยง ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ และธุรกิจจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง หรือสนับสนุน
การเติบโตหรือเพิ่มศักยภาพทางการผลิตของบริษัท หรือเชื่อได้ว่าเป็นบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจที่ดี โดยบริษัทจะเข้าไปลงทุน เฉพาะในบริษัทที่สามารถเข้าไปมีอำนาจควบคุม
และมีกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัทย่อยทุกบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายของบริษัทย่อยดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
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การเปลีย� นแปลงและพัฒนาการที�สาํ คัญ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปั จจุ บนั
2563
 ประกาศกลยุ ทธ์ด้านความยั�งยืน “CHEERS!”
 กลุ่มธุ รกิจอาหารแช่ เยือกแข็งฟื� นตัวจากการขยายตลาด กลุ่มผลิตภัณฑ์
เพิ�มมูลค่า (Value-Added Product)
 ออกมาตรการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19
 ทําสถิติกําไรสุทธิ สูงสุดจากผลประกอบการดีในทุ
นกลุกกลุ
่มธุ ่มรกิธุจรกิจ
 เปิ ดตัวแบรนด์

2562
2562
 เปิ ดตัวแบรนด์อาหารสัตว์เลีย� ง
 ได้รับการจัดอันดับทางเครดิต “BBB-“ ด้วย outlook “Stable”
จาก TRIS Rating
 ปรับเป้ ายอดขายตามแผนกลยุ ทธ์ “Ambition 2020”
 ซื�อหุ้น 51% โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลีย� งแบบเม็ดในประเทศจีน
 หยุ ดธุ รกิจกลุ่ม Frozen Commodity มุ ่งตลาด Frozen VAP

2561
 ตัง� บจก.เอเชี�ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน�
 ลงทุนใน JV : Asian Group SCS Europe GmbH
 ลงทุนในกิจการร่วม : Inter Petrina Co., Ltd. และทําตลาดอาหารสัตว์
เลีย� งแบรนด์ “MARIA”
 ตัง� บริษัท Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. ในประเทศจีน

2560

 ขยายกําลังการผลิตอาหารสัตว์เลีย� ง
 ธุ รกิจอาหารสัตว์เลี�ยงและอาหารสัตว์นํา� เติบโตสูง
 กําหนดกลยุ ทธ์ “Closer to consumer and efficiency”

2559
 ลงทุนในระบบ ERP
 กําหนดมาตรฐานการจ้างงานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั�งยืน
 พัฒนาฐานข้อมูลสารอาหารสําหรับอาหารสัตว์เลีย� งและอาหารสัตว์นาํ�
 กําหนดแผนกลยุ ทธ์ “Ambition 2020”

2558
 ธุ รกิจอาหารสัตว์เลี�ยงโตเพิม� ขึ�น 4 เท่า
 บจก.เอเชี�ยน ฟี ด กลับมาทํากําไร

2556

2555

 AAI เริ�มปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจอาหารสัตว์เลี�ยงแบบ พรีเมี�ยม

2549

2560



2549



ก่อตัง� บจก. เอเชี�ยน ฟู ้ ด เพื�อทําธุ รกิจจัดจําหน่ายภายในประเทศ
บจก. เอเชี�ยน ฟี ด ลงทุนในเครื�อง Extruder เพื�อเข้าสุ่ธุรกิจอาหาร
ปลาหลังเกิดวิกฤต EMS ในประเทศ

 ซื�อกิจการผลิตอาหารกุ้ง เปลี�ยนชื�อเป�น บจก.เอเชี�ยน ฟี ด

2548

2537

 ก่อตัง� บจก.เอเชี�ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชัน� แนล (AAI) ขยาย
ธุ รกิจเข้าสู่ธุรกิจทูน่า

2537
 เข้าเป�นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

2536
 ก่อตัง� บจก.ห้องเย็นเอเชี�ยน ซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) เพื�อขยายธุ รกิจ
อาหารแช่ เยือกแข็ง

2507
เริม� เข้าสูธ่ ุ รกิจอาหารแช่ เยือกแข็ง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญปี 2563
• พัฒนาการด้านการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ประกาศแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ภายใต้แนวคิด องค์กรยั่งยืนผ่านการดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบ และได้จัดทำโครงการเพื่อ
สื่อสารให้บุคลากรเอเชี่ยนทุกระดับ รวมถึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของกลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ตลอดจนมีการริเริ่มโครงการใหม่ ๆ ที่สำคัญภายใต้แผนกลยุทธ์
C-H-E-E-R-S-! หลายประการ ได้แก่ แผนการสืบทอดตำแหน่ง โครงการพลังงานทดแทน (Solar Roof-top) แผนการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การกระตุ้นจิตสำนึก
บุคลากรเรื่องการคัดแยกขยะ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามปกติที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์ อันได้แก่ งานด้านการควบคุมมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ในอาหาร งานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานบริหารงานบุคคลและสิทธิมนุษยชน งานด้านความเสี่ยง งานปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนงานด้านการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รับชั่น ตามที่ได้รายงานในส่วนรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรายงานฉบับนี้

• พัฒนาการทางธุรกิจ
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง: มียอดขายเติบโตขึ้นถึง 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุถ้วยพลาสติกที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงปลายปี 2562 ตลอดจนกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุถุงเพาช์ ที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2563 ถูกใช้จนเต็มกำลังการ
ผลิต จากการที่ลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าเดิมมีการเติบโตเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่
ทำให้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ส่งผลให้ประชากรสัตว์เลี้ยงต่อครัวเรือน และการใช้จ่ายต่อสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนมี
ลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น จากการบริษัทมีตัวแทนที่เป็นกิจการร่วมค้าของบริษัทที่ยุโรป ทำหน้าที่ประสานงานกับลูกค้า
ตลอดจนหาลูกค้ารายใหม่ ให้บริษัทได้ แม้ว่าจะมีการจำกัดการเดินทางอันเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
โควิด-19
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 บริษัทเปิดตัวแบรนด์อาหารสุนัขแบรนด์ ใหม่ “ฮาจิโกะ”
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง: ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งของกลุ่มบริษัทฟื้นตัว จากการที่สามารถเพิ่มยอดขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Value Added Product) หรือผลิตภัณฑ์ ใน
กลุ่มพร้อมปรุงได้
เป็นผลสำเร็จ โดยลูกค้าของบริษัท มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ จากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ทำให้คนต้องอยู่บ้านมากขึ้น ต้องทำอาหารทานเองที่บ้าน ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงแช่เยือกแข็ง จึงเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากปรุง
สะดวกและสามารถเก็บไว้ได้นาน

รางวัลแห่งปี

•

ในปี 2563 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล SET Awards 2020
ประเภท Best Investor Relations Awards ในกลุ่ ม บริ ษั ท จดทะเบี ย นฯ ที่ มี ทุ น จดทะเบี ย นต่ ำ กว่ า
3,000 ล้านบาท และในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ ณ อาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก
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รายได้จากการขายแยกตามกลุ่มธุรกิจ
จากการขายแยกตามกลุ
รายได้รายได้
จากการขายแยกตามกลุ
่มธุ รกิจ่มธุ รกิจ

% การถือ
2563
2562
2561
การถือ
%
การถื
			
สายผลิตภัณฑ์
บริษัท
หุอ้น%ของ
2563 2563
2562 2562
2561 2561
ส่งออก
ในประเทศ
ส่งออก
ในประเทศ
ส่งออก
หุนของ ในประเทศ
สายผลิตสายผลิ
ภัณฑ ตภัณฑ บริษัท บริษัทหุนของASIAN
ในประเทศ
ส
ง
ออก
ในประเทศ
ส
ง
ออก
ในประเทศ
สงออก
ในประเทศ
ส
ง
ออก
ในประเทศ
ส
ง
ออก
ในประเทศ
ส
ง
ออก
ASIANASIAN ASIAN
343
1,258
431
1,394
393
1,742
ASIAN - 100- 131 77131 1,2581,256
1,258 148 128148 1,3941,670
1,394 136 183136 1,7422,006
1,742
		กลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ASIANSURAT
มธุรกิจอาหารแช
SURAT100 100
100 77 17977 1,256 1,256
128
1,670
183
2,006
กลุมธุ		
รกิกลุ
จอาหารแช
เยือกแข็งเยือกแข็ง SURATAFOOD
128
1,670
183
2,006
351
351
100 179 121179 - 970- 351 168351 - 932- 351 153351 - 911	
AFOODAFOOD
กลุ่มธุรกิจทูน่า
AAI 100 100
AAI 100 100
100 121 228121 970 3,170
970 168 180168 932 2,304
932 153 119153 911 2,968
911
กลุมธุรกิกลุ
จทูนมาธุรกิจทูนา
AAI AAI
AAI 100 100
100 228 13228 3,170 3,170
180 12180 2,304 2,304
		กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง AAI APCC
- 119 -119 2,968 2,968
มธุรกิจตอาหารสั
APCC100 100
100 13 - 13 - 17 - 12 - 12
กลุมธุ		
รกิกลุ
จอาหารสั
วเลี้ยง ตวเลี้ยง APCCTHAIYA*
- 7- - - - - - THAIYA*100 100
100 - 1,378- 17 1 17 - 1,0907 5 7 - 1,078- - 20กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ THAIYA*AFEED
มธุรกิจตอาหารสั
100
1,378
1
1,090
1078 20 -20
กลุมธุรกิกลุ
จอาหารสั
วน้ํา ตวน้ํา AFEEDหักAFEED
100
1,378
1
1,090
5 (5)5 1078(355)
รายการระหว่างกัน
(358)
(7)
(472)
หัก กรายการระหว
(358) (7) 6,665
(7) (355)1,888
(355) - 6,307
- (472)1,922
(472) (5) 7,647
(5)
หัก รายการระหว
างกันตภัณางกัฑ์ น(358)1,981
รวมทุ
สายผลิ
รวมทุกตสายผลิ
รวมทุกสายผลิ
ภัณฑ ตภัณฑ1,981 1,981 6,665 6,665 2,002 2,002 หมายเหตุ
7,647: 7,647 1,888 1,888 6,306 6,306
ASIAN หมายถึง บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : หมายเหตุ :
SURAT
หมายถึ
ง บรินซีษษัทัทคอร์
ห้เอเชี
อปงเย็อเรชั
่ยน ซีฟ(มหาชน)
ู้ด น� (สุจํราษฎร์
านี) จำกัด
ASIAN
�ยนนซีเอเชี
ากัด ธ(มหาชน)
ASIAN หมายถึ
ง บริหมายถึ
ษัท เอเชีง�ยบริ
น� คอร์
จํากัปดอเรชั
AAISURAT
หมายถึ
ง บริษัท เอเชี
นซ์(สุ�ยรอินาษฎร์
นเตอร์
นชั(สุ)่นรจํแนล
จำกัด
ษัท ่ย�ยห้นอะไลอั
ซีฟูธ้ ดเานี
าษฎร์
SURAT หมายถึ
ง บริหมายถึ
ษัท ห้องงเย็บรินเอเชี
นองเย็
ซีฟนู ้ ดเอเชี
ากัด ธานี) จํากัด
APCC
บริษษัทัท เอเชี
เอเชี
นนเตอร์
เพ็ทส์นเนชัซ์แคร์
คอร์จําปเนชั
่น จำกั
นเตอร์
จําดกัด
AAI หมายถึ
งAAIบริหมายถึ
ษหมายถึ
ัท เอเชีงง�ยบริ
นอะไลอั
นซ์�ย่ยอินอะไลอั
น� อิแนล
กัอเรชั
ดน� แนล
AFEED
หมายถึ
ง
บริ
ษ
ท
ั
เอเชี
ย
่
น
ฟี
ด
จำกั
ด
APCC
�ยน คอร์
เพ็ทปส์อเรชั
แคร์น� คอร์
APCC หมายถึ
ง บริหมายถึ
ษัท เอเชีง�ยบริ
น ษเพ็ัททเอเชี
ส์ แคร์
จํากัปดอเรชัน� จํากัด
AFOOD
บริ
เอเชี
AFEED
ากัดด
AFEED หมายถึ
ง บริหมายถึ
ษหมายถึ
ัท เอเชีงง�ยบริ
น ษษฟีัทัทดจํเอเชี
ากัด�ย่ยนน ฟีฟู้ดดจํจำกั
THAIYA
ง งThaiya
Corporation
Co., Ltd.
AFOOD
หมายถึ
กัด
AFOOD หมายถึ
ง บริหมายถึ
ษัท เอเชี
�ยบริ
น ษฟูัท้ ด เอเชี
จํากั�ยดน ฟู ้ ด จํา(Shanghai)
* THAIYA
ถือหุง้นโดยบริ
ษCorporation
ัทงเอเชี
่ยน เพ็Corporation
ท(Shanghai)
ส์ แคร์ คอร์(Shanghai)
ปอเรชั
หมายถึ
Thaiya
Co.,ด Ltd.
THAIYA หมายถึ
Thaiya
Co.,
Ltd.่น จำกั
* ถืษอัทหุเอเชี
้นโดยบริ
�ยน เพ็
ทส์ปอเรชั
แคร์ น� คอร์
* ถือหุ้นโดยบริ
�ยน ษเพ็ัททเอเชี
ส์ แคร์
คอร์
จํากัปดอเรชัน� จํากัด

ินที�ใช้ ในการประกอบธุ
ทรัพย์ทรั
สินพทีย์�ใช้สในการประกอบธุ
รกิจ รกิจ

ทรัพษยัทขฯและบริ
องบริษัทษฯและบริ
สินทรัพยสิขนองบริ
ัทยอย ษัทยอย
่ 31 ธั2563
นวาคม 2563
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม

พยของเอเชีบมจ.
สินทรัพยสิขนองทรับมจ.
่ยนซี เอเชี
คอร่ยปนซีอเรชัคอร
่น ปอเรชั่น
่ 31 ธั2563
นวาคม 2563
ณ วันที่ ณ31วัธันนทีวาคม

1
2
3
4
5
6

มูมูลลค่ญคาาชีตามบัญชี
มูลคาตามบั
ษณะของสิ
ลัลักกษณะของสิ
ลักษณะของสิ
นทรัพย นทรัพยย์
						
(ลานบาท)(ล้(ลานบาท)
ที่ดิน1ที่ตั้งทีโรงงาน
840 840
่ดินที่ตั้งโรงงาน
2 อาคารและส่
อาคารและส
อาคารและส
วนปรับปรุวนปรั
งที่ดินบและอาคาร
236 236
ปรุงที่ดินและอาคาร
กรณ
เครื3่องจักเครื
รและอุ
116 116
่องจัปกกรณ
รและอุปกรณ์
งตกแต่องและเครื
งใช
ํานักงาน
7
เครื4่องตกแต
งใชสํานั่อกงใช้
งานสำนั
7
เครื่องและเครื
งตกแต่
5 ยานพาหนะ
5
ยานพาหนะ
5
6 งานระหว่
งานระหว
งกอสร้
สรา่องและเครื
รระหว
3
งานระหว
างกอสราางและเครื
งจักรระหว
ดตั้ง างติดตั้ง
3
งก่
่องจัากงติรระหว่
รวม 1,207 1,207
1,207
รวม รวม
		

มูลค่คาตามบั
มูลญคาชีตามบัญชี
ลักษณะของสิ
ลักษณะของสิ
ษณะของสิ
นนทรัทรัพพยย์ นทรัพย
						
นบาท)(ลานบาท)
(ล(ล้านบาท)
่ดินที่ตั้งโรงงาน
ั้งทีโรงงาน
1,051 1,051
11 ที่ดทีิน่ด1ทีิน่ตทีั้ง่ตโรงงาน
2 อาคารและส
ปรุงที่ดินและอาคาร
อาคารและส
วนปรับปรุ
บปรุงวทีงนปรั
ินบและอาคาร
726 726
22 อาคารและส่
วนปรั
่ดที่ดินและอาคาร
่อปงจักรณ์
รและอุปกรณ
กเครื
รและอุ
ปกกรณ
920 920
33 เครืเครื่อ3งจั่องจักรและอุ
เครืงและเครื
งตกแต
และเครื
่อกงใช
่องตกแต
ง่อและเครื
่องงใช
สํากนังาน
งานสํานักงาน
25 25
44 เครืเครื่อ4งตกแต่
่องใช้
สำนั
5 ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
20 20
55 ยานพาหนะ
6 างก่งานระหว
งกอสร่อางจั่องและเครื
่อางจังติากงติดรระหว
งานระหว
างกอสร้
อสรางและเครื
าางและเครื
งจักรระหว่
กรระหว
37 37
66 งานระหว่
ตัดตั้ง ้ง างติดตั้ง
		
รวม รวม 2,779 2,779

ย์สกินประกั
เป�นหลั
กประกั้ยนืมการกู
การใช้ ทรัการใช้
พย์สินทเปรัพ
นการกู
เงิน ้ยืมเงิน
� นหลั

การใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงิน

31ธันธัวาคม
นวาคม2563
พ.ศ.2563
2563ตามงบการเงิ
ตามงบการเงิ
นรวมบมจ.
บมจ.
คอร์
ปใช้อเรชั
ย์เป็สกินนประกั
เป
กประกั
�ยเอเชี
ณ วัน		
ที� ณ วันที� ณ 31วันธัทีน่ 31
วาคม
พ.ศ.
ตามงบการเงิ
นรวม นบมจ.
เอเชี
นซีเอเชี
อเรชั
ท่นรัพใช้น� ย์ทสใช้
การกู
้ยนืมการกู
เงิน้ยดัืมเงิง้ยนีนืม� ดัเงิงนนีดั้ งนี�
พ.ศ.
รวม
่ยคอร์
นซี�ยปนซีคอร์
ปน� อเรชั
รัินพทเปย์รัส�นพินหลั
หลั�นกหลันประกั
นการกู
�ยนนอะไลอั
�ยนนอะไลอั
าคารสิ
ปลู
างที
ท์ขธิอง�ของบจก.เอเชี
บจก.เอเชี
นเตอร์
น� แนล
เปน�นทีที่ต�ตั้งของบจก.เอเชี
งั � ของบจก.เอเชี
เตอร์
เนชัซึ่น�งน� แนล
กรรมสิ
�เกปสร้
�ยนอะไลอั
�ดินและที
�ยนอะไลอั
 ใช้
อาคารสิ
กสร้
กรรมสิ
ธิ�ของทธิบจก.เอเชี
ซ์ อินนเตอร์
น� แนล
อัและที
นเป่ด�น�ดินทีินอั�ตอันงั � นเป็ของบจก.เอเชี
ซ์ อินนเตอร์
น� แนล
เปแนล
ธิ�ของ ททธิธิ์ �ของ
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ใช้ใช้อาคารสิ
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ซ์นซ์อิเนอินชัเตอร์
เนชัเนชั่นและที
แนล
่ยนอะไลอั
ซ์นซ์อิเอินชั
นนเตอร์
เนชั
ซึซึ่ง�งเป็เปน�นทกรรมสิ
�นทกรรมสิ
�นางที
�นกรรมสิ
�
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บ
บมจ.ธนาคารกสิ
ก
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า
นวน
2
วง
ได้
แ
ก่
�
		 ของ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์� ปอเรชั่น � เป็นหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาวกับ บมจ.ธนาคารกสิกรไทยจำนวน 2 วง ได้แก่
กู้ระยะยาวจํ
านวน
ล้�งาบริ
นบาทซึ
ษรัทับมได้อนุ
ับมอนุ
ม.ศ.ัติในปี
พ.ศ.
2560
กู้รวงเงิ
ะยะยาวจํ
านวน 1,500
ล้า1,500
นบาทซึ
ษ่งัทบริได้ษ�งรบริ
ัตริในปี
2560
			1. วงเงิ
1.1. นวงเงิ
นกู้รนะยะยาวจำนวน
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ล้านบาทซึ
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�
�
2.
วงเงิ
น
กู
ร
้
ะยะยาวจํ
า
นวน
500
ล้
า
นบาทซึ
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3
			 2. วงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 500 ล้านบาทซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติ ในปี พ.ศ. 2563 3
ท์ขธิอง
บจก.เอเชี
เปหลั
กประกั
กู้ระยะยาวกั
บ ธนาคารทหารไทย
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บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการประเมินและตีราคาทรัพย์สินในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

ปี 2563 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและตลาดอย่างรุนแรง ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การเปลี่ยนแปลงทางตรงและรุนแรง เกิดขึ้นในธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านการเดินทาง และธุรกิจบริการร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ เนื่องจากพบว่าเป็นสถานที่เสี่ยงที่ทำให้
เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง หลาย ๆ ประเทศ ออกและบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง โดยเฉพาะการเดินทางข้ามประเทศ และมาตรการล็อคดาวน์พื้นที่เสี่ยง โดยปิดสถาน
บริการสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานบันเทิง ตลอดจนให้ประชากรในประเทศลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัย ซึ่งมาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ ยังส่งผลกระทบทางอ้อม ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ผลิตภัณฑ์ทางออน์ไลน์ต่างๆ หรือการใช้บริการส่งถึงบ้านเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ปริมาณอุปสงค์ต่อผลิตภัณฑ์ ในอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นมากกว่าในอดีต โดยพบว่าการที่คนต้องอยู่บ้าน
มากขึ้น ทำให้จำนวนประชากรสัตว์เลี้ยงต่อครัวเรือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสัตว์เลี้ยงเพิ่มสูงขึ้น โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าในตลาด
ที่เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความห่วงกังวลต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง และมีความรู้เรื่องโภชณาการสัตว์เลี้ยงสูงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในตลาดสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น นอกจากนี้
กระแสเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ความนิยมในผลิตภัณฑ์บรรจุถุงเพาช์หรือบรรจุถ้วยพลาสติก ในกลุ่มที่เน้นการลดปริมาณขยะ
หรือความนิยมในผลิตภัณฑ์บรรจุถ้วยพลาสติกหรือบรรจุกระป๋อง ในกลุ่มที่เน้นเรื่องการรีไซเคิล เป็นต้น โดยที่ผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกในไทย ยังคงความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ จากการที่มีฐานการผลิตทูน่าขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ยาวนาน ประกอบกับวัตถุดิบต่าง ๆ มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความ
ปลอดภัยสูง
ธุรกิจทูน่าและอาหารพร้อมรับประทาน เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดรับกับความต้องการของผู้บริ โภคในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากเก็บไว้ ได้นาน
รับประทานสะดวก ในขณะที่พบว่ามีการขาดแคลนวัตถุดิบทูน่าในบางช่วง เนื่องจากข้อจำกัดด้านแรงงาน อย่างไรก็ดี การขาดแคลนวัตถุดิบไม่รุนแรง และไม่ส่งผลต่อราคาจนผันผวน
ผิดปกติ ในขณะที่อุปสงค์ต่อวัตถุดิบไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากกำลังการผลิตทูน่าบรรจุกระป๋องในอุตสาหกรรมมีค่อนข้างจำกัด
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ได้รับผลกระทบแตกต่างกัน โดยในกลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง กลุ่มแปรรูปวัตถุดิบเช่น กุ้งดิบ กุ้งต้ม แช่เยือกแข็ง หมึกแช่เยือกแข็ง
ได้รับผลกระทบในเชิงลบค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากอุปสงค์ ในตลาดลดลงอย่างมากจากการที่ธุรกิจร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยงถูกปิดตัว หรือจำกัดการขายใน
ช่วงเวลาล็อคดาวน์ ทั้งยังมีความกังวลของผู้บริโภคในบางพื้นที่ เรื่องการที่มีเชื้อโควิด-19 ตกค้างบนบรรจุภัณฑ์ หรือตกค้างในระบบขนส่ง ในขณะที่ราคาวัตถุดิบทั้งในกลุ่มกุ้ง หมึก
และปลา ค่อนข้างต่ำ ในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุงแช่เยือกแข็งมีการเติบโตสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดค้าปลีก ผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต
เนื่องจากปรุงเองที่บ้านได้ง่าย และเก็บไว้ได้นาน ผู้ผลิตต้องเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ปรุงได้สะดวกตามลักษณะเฉพาะของตลาดแต่ละแห่ง เช่น ในบางประเทศผู้บริโภคนิยมปรุงซ้ำด้วย
ไมโครเวฟ บางประเทศนิยมใช้เครื่องอบ หรือใช้หม้อทอดเป็นต้น ในขณะที่ผู้ประกอบการร้านอาหารแบบลูกโซ่ มีแนวโน้มที่จะต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงของตนเอง เพื่อ
ลดต้นทุน และเวลาในการปรุง ตลอดจนควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในร้านสาขาได้ง่ายขึ้น
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำในประเทศ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เกือบตลอดทั้งปี ผลผลิตกุ้งจากฟาร์มเลี้ยงลดลงราว 10% มาอยู่ที่ประมาณ
270,000 ตัน เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี เนื่องจากร้านอาหาร โรงแรมถูกปิด และการจัดเลี้ยงต่าง ๆ ถูกงด ส่งผลให้ราคากุ้งลด
ต่ำลง เกษตรกรตัดสินใจลดปริมาณการเลี้ยง แม้ว่าสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับในช่วงครึ่งปีหลัง แต่การระบาดระลอกใหม่ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ตลาดกุ้งสำคัญในจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้
สถานการณ์กลับแย่ลง และคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณกุ้งในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จะมีค่อนข้างน้อย ส่งผลให้ตลาดอาหารกุ้งหดตัวเกือบตลอดทั้งปี ผู้ผลิตอาหารมุ่งเน้นอาหาร
ที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ ตลอดจนมีการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้ผู้ผลิตอาหารปรับลดราคาอาหารกุ้งเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในบางช่วง ในขณะที่อาหารปลาก็ ได้รับผลกระทบ
ใกล้เคียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มปลากะพง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 542,727,549 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
จำนวนหุ้น
(ณ 31 ธันวาคม 2563)		
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
279,633,071
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
60,515,000
3. น.ส.ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล
22,886,801
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
18,535,122
5. นางจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล
12,727,450
6. BBHISL NOMINEES LIMITED
8,862,300
7. นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม
4,296,500
8. นายโชคชัย ธรรมยุติการ
4,189,400
9. นายจิรายุ อุดมพรพฤฒิ
4,000,000
10. BBHISL NOMINEES LIMITED
3,978,600
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
419,624,244
รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด
542,727,549

% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
51.52
11.15
4.22
3.42
2.35
1.63
0.79
0.77
0.74
0.73
77.32
100.00

หมายเหตุ:
 กลุ่มตระกูล อมรรัตนชัยกุล ประกอบด้วย นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล, นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล และนางจิรัญญา อมรรัตนชัยกุล มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 352,875,521 หุ้น คิดเป็น65.02%
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 529,606,649หุ้น คิดเป็น 97.58%
 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว มีจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 13,120,900 หุ้น คิดเป็น 2.42%

การออกหลักทรัพย์อื่น
ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (02) 009-9999
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองกฎหมาย ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ในการพิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นคราวๆ ไป โดยคำนึงปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น เงินสำรองเพื่อจ่าย
ชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในกรณีที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด
สำหรับผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินและหุ้นปันผลจากกำไรสะสม ในอัตรา
หุ้นละ 1.05 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นสัดส่วน 2 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล และเป็นเงินสดปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น
271,363,774 หุ้น และเป็นเงินทั้งสิ้น 298,500,151.95 บาท ในกรณีที่มีเศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของกิจการที่
ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non-BOI) ทั้งหมด และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 หากได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่
22 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 30 เมษายน 2564
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โครงสร้
างการจั
ดดการและคณะกรรมการ
โครงสร้
าางการจั
โครงสร้
งการจั
ดการและคณะกรรมการ
การและคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ
ษษัทษัทและผู
องบริ
มี่งมีโครงสร้
าางการจั
ดดการที
เจนและสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการได้
คณะกรรมการบริ
ัทและผู
และผู้บ้บริ้บริหริหารปฏิ
หารปฏิ
ารปฏิบบัตบัติหัติหน้น้ิหาาน้ทีทีา�เ�เทีพืพื่เพื�อ�อประโยชน์
่อประโยชน์
ประโยชน์
ของบริ
ฯ และผู
และผู
โครงสร้
งการจั
การที
่ช�ชัดดั เจนและสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการได้
�ชดั เจนและสามารถตรวจสอบได้
คณะกรรมการบริ
ขของบริ
ษษัทษฯัทัทฯและผู
้ถือ้ถหุ้ถือ้นือหุหุ้นซึ้น�งมีซึ�โซึงครงสร้
างการจั
ดการที
คณะกรรมการได้
มีการ มมีกีการาร
ติดติตามและดู
แลให้
ฝ่ายจั
ดยจัการดํ
าเนิาเนินงานตามนโยบาย
องบริ
รวมถึ
มีกีกมารแบ่
ารแบ่
งแยกบทบาทหน้
�ค่ความรั
งคณะกรรมการและฝ่
การ
ตามและดู
ลให้
การดำเนิ
งานตามนโยบายแผนงาน
แผนงานและกลยุ
และกลยุททธ์ธ์ทขขธ์องบริ
ของบริษษัทัทษฯฯัทฯรวมถึ
รวมถึ
ีการแบ่
งแยกบทบาทหน้
วามรั
ดดชอบระหว่
ชอบระหว่
าางคณะกรรมการและฝ่
ยจัการ
ดดการ
ดตามและดู
แแลให้
ฝฝ่ า่ายจั
ดดการดํ
นนงานตามนโยบาย
แผนงาน
และกลยุ
งงจัจัดงดจัให้ดให้มให้
งแยกบทบาทหน้
าทีา�คาทีทีวามรั
บผิบบดผิผิชอบระหว่
างคณะกรรมการและฝ่
ายจัาดายจั
อย่อย่
างชัางชั
ดเจน
ดเจน

คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริษษัทัท

เลขานุกการบริ
ารบริษษัทัท
เลขานุ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการสรรหา
และกํ
าหนดค่
และกํ
าหนดค่าตอบแทน
าตอบแทน

ฝ่ าฝ่ยตรวจสอบ
ายตรวจสอบ
ภายใน
ภายใน

กลุกลุ
่มธุ่มรธุกิรจกิอาหาร
จอาหาร
สัตสัว์ตเลีว์ย� เลีงย� ง

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ
บริหหาราร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
และเร่งงรัรัดดหนี
หนีส� ส� ินิน
สิสินนเชืเชื�อ�อและเร่

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริ
บริหหารความเสี
ารความเสี�ย�ยงง

คณะกรรมการบริหาร
หาร
คณะกรรมการบริ
จัดการความยั
ยืน่ม
จัดการความยั
ง� ยืน�งกลุ
กลุASIAN
่ม ASIAN

ประธานเจ้
ประธานเจ้าาหน้
หน้าาทีที� �
บริ
บริหหาราร

กลุกลุ่ม่มธุ ธุรกิรกิจจทูทูนน่า่า

กลุ
กลุ่ม่มธุธุรรกิกิจจอาหาร
อาหาร
สัสัตตว์ว์นนาํ� าํ �

กลุ่ม่มธุธุรรกิกิจจอาหาร
อาหาร
กลุ
แช่
แ
ข็
แช่ แข็งง

กลุ่ม่มงานสนั
งานสนับสนุ
บสนุน น
กลุ

คณะกรรมการบริ
ษัทษษัทจํัทาจํจำนวน
นวน
ท่าาท่นนาน(ณ
คณะกรรมการบริ
(ณวัวันวันทีนที�ที� 31่3131ธัธันนธัวาคม
นวาคม2563)
2563)ดัดังงดันีนีง� � นี้
คณะกรรมการบริ
านวน1212
12ท่
(ณ
วาคม
2563)
รายชื
�อ ่อ
รายชื

ตําแหน่งง
ตำแหน่
										
1. นายสมศั
กดิ� อมรรั
ตนชัยตกุนชั
ล ยกุล
ประธานกรรมการบริ
1. นายสมศั
กดิ์ อมรรั
ประธานกรรมการบริษษัทัท
2. 2.
นายสมชาย
อมรรัอมรรั
ตนชัยตกุนชั
ล ยกุล
กรรมการบริ
นายสมชาย
กรรมการบริษษัทัท
3. 3.
นายสุนายสุ
ริยะ ประสาทบั
ณ
ฑิ
ต
ย์
กรรมการบริ
ริยะ ประสาทบัณฑิตย์
กรรมการบริษษัทัท
4. 4.
Mr. Hendrikus
Van Westendorp
กรรมการบริ
Mr. Hendrikus
Van Westendorp
กรรมการบริษษัทัท
5. 5.
นายเอกราช
พรรณสั
ง
ข์
กรรมการบริ
นายเอกราช พรรณสังข์
กรรมการบริษษัทัท
6. 6.
นางสุนางสุ
รีย์ จัรนียทร์
กรรมการบริ
์ จัสนวัทร์สดิส� วัสดิ์
กรรมการบริษษัทัท
7. 7.
นายวันายวั
ลลภ ลล้ลภ
อมลิล้ม� อมลิ้ม
กรรมการบริ
กรรมการบริษษัทัท
(1)
(1)
8. 8.
นางสาวประภา
ปู รณโชติ
กรรมการบริ
นางสาวประภา
ปูรณโชติ
กรรมการบริษษัทัท
(2) (2)
9. 9.
นางสุนางสุ
นันทานันเตีทายสุเตี
วรรณ
ประธานกรรมการอิ
ยสุวรรณ
ประธานกรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
ระ/กรรมการตรวจสอบ
10.10.
นางเยาวณี
เครือเครื
องอาจนุ
กลู กูล
กรรมการอิ
นางเยาวณี
อองอาจนุ
กรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
ระ/กรรมการตรวจสอบ
11. 11.
นายสมบู
รณ์ รเผ่ณ์าบรรจง
กรรมการอิ
กรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
ระ/กรรมการตรวจสอบ
นายสมบู
เผ่าบรรจง
(3) (3)
12. 12.
นายวินายวิ
ชยั อัชัยศรัอัสศกรรัสกร
กรรมการอิ
กรรมการอิสสระ/กรรมการตรวจสอบ
ระ/กรรมการตรวจสอบ

แต่งงตัตั้งง� เป็
เปน� นกรรมการ
กรรมการ
วัวันนทีที่ ได้ไ� ด้รรับับแต่
27
27 กักันนยายน
ยายน 2536
2536
27
27 กักันนยายน
ยายน 2536
2536
1111พฤษภาคม
พฤษภาคม2559
2559
3131ตุตุลลาคม
าคม2562
2562
77 มกราคม
2551
มกราคม 2551
16
16พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน 2552
2552
25
เมษายน
2561
25 เมษายน 2561
23
23 เมษายน
เมษายน 2563
2563
27
มี
น
าคม
2555
27 มีนาคม 2555
1515พฤษภาคม
พฤษภาคม 2551
2551
25
ตุ
ล
าคม
2555
25 ตุลาคม 2555
3131ตุตุลลาคม
าคม2562
2562

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
(1)
(1)นางสาวประภา ปู รณโชติ ดํารงตําแหน่งกรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี, บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
นางสาวประภา ปูรณโชติดำรงตำแหน่งกรรมการบมจ. ผาแดงอินดัสทรี, บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
(2) (1) นางสาวประภา ปู รณโชติดํารงตํา
กรรมการบมจ.
ผาแดงอิ
,่, บมจ.หลั
ทรั
ัดนการกองทุ
มเอฟซี
(2) นางสุนันทา เตียสุวรรณ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บมจ.แพรนด้
แพรนด้
วทรีเวลรี
�, บมจ.สกเทอร์
อีสพเทอร์
สตาร์
ยลเอ็เอสเตท
นางสุนันทา เตียสุวรรณ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บมจ.
า นาจิดัวจิสเวลรี
บมจ.อี
นย์จสตาร์
เรียลเรีนเอสเตท
(3)
(3) นายวิ
ั อัศศรัรัสสกร
ดํารงตําแหน่งกรรมการบมจ.
งกรรมการ บมจ.
งไทย
(2)นายวิชชย
กรุงกรุ
ไทย
นางสุัยนันอัทา
เตีกรดำรงตำแหน่
ยสุวรรณ ดํารงตํ
าแหน่งกรรมการ
บมจ. แพรนด้า จิวเวลรี�, บมจ.อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท
(3)

นายวิชยั อัศรัสกรดํารงตําแหน่งกรรมการบมจ. กรุ งไทย
17

การดํารงตําแหน่
การดำรงตำแหน่
งในงใน
ัทจดทะเบี
ยนอื
บริบริ
ษัทษจดทะเบี
ยนอื
่น น�
—
—	
——
——
——
——
——
——
22
22
——
——
11

สัดส่วนของกรรมการอิ
สระในคณะกรรมการบริ
ษัท
สัดส่วนของกรรมการอิ
สระในคณะกรรมการบริ
ษัท

ระยะเวลาในการดํ
ารงตําแหน่
งของกรรมการบริ
ษัท
ระยะเวลาในการดํ
ารงตํ
าแหน่งของกรรมการบริ
ษัท
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่
งของกรรมการบริ
ษัท

สัดส่วนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริ
ษัท ษษัทัท จํานวน จํจำนวน
กรรมการบริ
านวน สัดส่วนร้สัสัอดดยละ
ส่ส่ววนร้
กรรมการบริ
นร้ออยละ
ยละ

กรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ

8
4

กรรมการบริ
ดํารงตํษัทาแหน่
กรรมการบริ
ษษัทัทดำรงตำแหน่
งง าแหน่ง
กรรมการบริ
ดํารงตํ
ระหว่าง 0-9 ปี		
มากกว่า 9 ปี		

66.67
33.33

จํจำนวน
านวน จํานวน

สัสัดดส่ส่ววนร้
นร้สัออดยละ
ยละ
ส่วนร้อยละ

7
5

58.33
41.67

นโยบายความหลากหลายของกรรมการ
นโยบายความหลากหลายของกรรมการ
นโยบายความหลากหลายของกรรมการ

12. นายวิ12.ชยั นายวิ
อัศรัชสยักรอัศรัสกร
























คณะกรรมการชุดย่อย
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิตํสาระ/กรรมการตรวจสอบ
แหน่งตําแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
� 31 วัธันทีวาคม
จํานวน 4จําท่นวน
าน (ณ
น ดังน
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
� 31 ธั2563)
4 ท่วัานที(ณ
นวาคมดัง2563)
1. คณะกรรมการตรวจสอบ
1. นางสาวประภา ปูรณโชติ
2. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
3. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจงรายชื�อ รายชื�อ
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ทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษสิยชน



				
  





   








  
 


	
  




 
      	

    	

 
 

  



1. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
คณะกรรมการชุ
ดย่อย ดย่อย
คณะกรรมการชุ
1. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
2. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
3. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจงรายชื�อ รายชื�อ
4. นายวิชัย อัศรัสกร

การกํากัการกำกั
บดูแลกิจบการที
ดูแลกิ�ดจีการที่ดี
สิทธิมนุษยชน

�ยง ่ยง
การบริหการบริ
ารความเสี
หารความเสี
การกํากับดูแลกิจการที�ดี





�เกี�ยวข้อ่เงกั
กฎหมายที
กฎหมายที
กี่ยบวข้ธุ อรกิงกัจบธุรกิจ
การบริหารความเสี�ยง

1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล		


2.
ตนชัยกุยลกุล
 


1. นายสมศั
กดินายสมชาย
ยอมรรั
กุลตนชั
�อมรรักตดินชั
1. นายสมศั
 
�อมรรั
3.
นายสุ
ริยตะ นชั
ประสาทบั
ณยฑิกุตลย์				
  
2. นายสมชาย
อมรรั
ยกุลตนชั
2. นายสมชาย
อมรรั
  



3. นายสุ4.
ะ นายเอกราช
ประสาทบั
ณฑิพรรณสั
ตย์ ณงฑิข์ต		
3.ริยนายสุ
ริยะ ประสาทบั
ย์
 
5.
นางสุ
รีย์ จันพรรณสั
 
  
4. นายเอกราช
พรรณสั
งทร์ข์ สวัสดิง์						
4. นายเอกราช
ข์
ล้� อสมลิวัส้มดิ		


5. นางสุร6.
จันายวั
นทร์รียสล์วัลภ
5.ีย์ นางสุ
จัสนดิทร์
�
Mr.
Hendrikus
 



6. นายวั7.
ล้อลมลิ
6.ลลภ
นายวั
ลภม� ล้อมลิม� Van Westendorp
8.
ปูรณโชติ
		
 


  

7. Mr. Hendrikus
Van Westendorp
7. Mr.นางสาวประภา
Hendrikus
Van
Westendorp
  

9.
นางสุนปูันรทาณโชติ
เตียปูสุรวณโชติ
รรณ์			
 
8. นางสาวประภา
8. นางสาวประภา
เครืยสุอวองอาจนุ


9. นางสุ10.
นันนางสุ
ทานางเยาวณี
เตีนยันสุทา
วรรณ์
9.
เตี
รรณ์ กูล			 
11.
นายสมบู
ณ์เครื
เผ่อาบรรจง		
 
10. นางเยาวณี
เครือรองอาจนุ
กูล
10. นางเยาวณี
องอาจนุ
กูล
 

12.
อัศรัเผ่สากร		


11. นายสมบู
รนายวิ
ณ์ เผ่ชาัยรบรรจง
11. นายสมบู
ณ์
บรรจง

ธุ รกิจอาหารและสิ
นค้าเกษตร
ธุรกิจอาหารและสิ
นค้าเกษตร
กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับธุ รกิจ

ธุ รกิจทูนธุ่ารกิจทูน่า
ธุ รกิจอาหารและสินค้าเกษตร

เศรษฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
การค้า การค้า
ธุ รกิจทูน่า

บัญนชีและการธนาคาร
การเงินและการธนาคาร
บัญชีการเงิ
เศรษฐศาสตร์การค้า

วิศวกรรม

รายชื� อ /รายชื
ทักษะเฉพาะด้
าน
� อ / ทักษะเฉพาะด้
าน

กลยุ ทธ์กกลยุ
ารตลาดและการแข่
งขัน งขัน
ทธ์การตลาดและการแข่
บัญชีการเงินและการธนาคาร

รายชื่อ / ทักษะเฉพาะด้าน

วกรรม
วิกลยุ
ศวกรรม
ทธ์กวิศารตลาดและการแข่
งขัน

บริษัทฯบริเล็
คัความสํ
ญของการกํ
าหนดองค์าหนดองค์
ประกอบของคณะกรรมการบริ
ษัท ในด้ษษาัทัทนการกํ
าหนดความหลากหลายในโครงสร้
างของคณะกรรมการบริ
ษัท ( ษษัทัทBoard
ษงัทษเห็ฯัทนฯความสํ
เล็เล็งเห็งเห็นนาความสำคั
ประกอบของคณะกรรมการบริ
ในด้
างของคณะกรรมการบริ
(Board
บริ
าคัญญของการกำหนดองค์
ของการกํ
ประกอบของคณะกรรมการบริ
ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้
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า
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เป็
น
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่
ว
ยเสริ
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า
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ล
ด้
า
นความคิ
ด
�
Diversity)
โดยมี
ค
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�
อ
มั
น
ว่
า
การกํ
า
หนด
ความหลากหลายในโครงสร้
า
งของคณะกรรมการบริ
ษ
ท
ั
(
Board
Diversity)
เป
น
ปั
จ
จั
ย
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า
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ญ
ที
ช
่
ว
ยเสริ
ม
สร้
า
งความสมดุ
ล
ด้
า
นความคิ
ด
�
Diversity) โดยมีความเชื�อมัน� ว่าการกําหนด ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ( Board Diversity)
เป�นปั จจัยสําคัญที�ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด
�
ด้าภาพการทํ
ณณ
ภาพการทำงาน
รวมถึ
งประสิ
ทธิภทาพด้
านการตั
สินใจของคณะกรรมการซึ
นประโยชน์
ต่อการดำเนิ
จนของบริ
ษฯัทฯ ษัทฯ
�งเป่ง�นเป็ประโยชน์
ด้านคุณ
างาน รวมถึ
งประสิ
ทธิงภประสิ
าพด้
าธินการตั
ดานการตั
สินดใจของคณะกรรมการซึ
่อการดํ
นธุ นรกิธุาจรเนิกิของบริ
�งเป�นตประโยชน์
ด้นคุ
านคุ
ภาพการทํ
างาน
รวมถึ
ภาพด้
ดสินใจของคณะกรรมการซึ
ตาเนิ
่อการดํ
ธุ รกิษจัทของบริ

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ตําแหน่
งตําแหน่ง



3. คณะกรรมการบริหาร จำนวน 11 ท่าน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
4. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
5. นางสาวประภา ปูรณโชติ
6. Mr. Hendrikus Van Westendorp
7. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
8. นายเอกราช พรรณสังข์
9. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
10. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม
11. นายณัฐรัช พวงสุดา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 10 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
2. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
3. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
4. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
5. นายสมศักดิ์ สถิตย์ธรรมรงค์
6. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์เมธาวี
7. นายบัณฑิต พิเชษฐพงศา
8. นายณัฐรัช พวงสุดา
9. นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
10. นายพัลลภ จิ๋วประดิษฐกุล

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน จำนวน 6 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
นายณัฐรัช พวงสุดา
นายเอกราช พรรณสังข์
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

6. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มเอเชี่ยน จำนวน 9 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
2. นายเอกกมล ประสพผลสุจริต
3. นายเอกราช พรรณสังข์
4. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
5. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม
6. นายณัฐรัช พวงสุดา
7. นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์
8. นายกิตติ ตรีประภาภรณ์
9. นางสาววิจิตรา เที่ยงธรรม
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ตำแหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการบริษัทฯ
		 ชื่อ-สกุล:
		 อายุ
		 ตำแหน่ง:
		 วันที่แต่งตั้ง:
		 การศึกษา:
		 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ:
ประสบการณ์การทำงาน:
• พ.ศ.2559 – ปัจจุบัน:
• พ.ศ.2559:
• พ.ศ.2548 – 2558:
• พ.ศ.2540 – 2559:
• พ.ศ.2537 – 2559:

นายณัฐรัช พวงสุดา
52 ปี
เลขานุการบริษัท
06 สิงหาคม 2562
ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่มี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
กรรมการตรวจสอบ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
กรรมการตรวจสอบทุจริต, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
ทนายความ, บมจ.เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
		 ชื่อ-สกุล:
นางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์	
		 อายุ:
39 ปี
		 ตำแหน่ง:
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
		 วันที่แต่งตั้ง:
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
		 การศึกษา:
ปริญญาโท (MBA) สาขาบริหารธุรกิจ เอกสาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
		 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ: ไม่มี
ประสบการณ์การทำงาน:
• พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน:
บมจ. เอเชี่ยนซีคอร์ปอเรชั่น
• พ.ศ.2559:
บจก. ทีซีฟาร์มาซูติคอล และ บจก. เครื่องดื่มกระทิงแดง
• พ.ศ.2551 - 2558:
บจก. อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)
• พ.ศ.2548 - 2551:
บจก. เอส เค แอคเคาน์แต้นท์เซอร์วิสเซส
ประวัติการอบรม:
• การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล
• การบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์มืออาชีพ
• อัพเดทเทคนิคการประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันและการควบคุม
• หลักสูตรการตรวจสอบทุจริต (สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)
• หลักสูตรเทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร (สภาวิชาชีพบัญชี)
• การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล รุ่น 25 (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
• J-SOX Flash Report
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
คณะกรรมการของบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัทฯ

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
นายวัลลภ ล้อมลิ้ม
นายเอกราช พรรณสังข์

SURAT
X
/
//
-

AAI
X
/
//

บริษัทย่อย
FEED
X
/
//
-
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FOOD
X
/,//
-

APCC
X
/
//
-

หมายเหตุ:
X = ประธานกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
/ = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
// = กรรมการผู้จัดการ
SURAT = บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี)
AAI = บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
FEED = บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
FOOD = บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
APCC =บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
		 บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเอง โดยที่คณะกรรมการก็ ได้
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบทั้งจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและค่าตอบแทน
ถัวเฉลี่ยตามขนาดธุรกิจที่ ใกล้เคียงรวมกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา
		 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
1) เบี้ยประชุมกรรมการ สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่มิได้เป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง กรรมการตรวจสอบ
		 15,000 บาทต่อครั้ง กรรมการอิสระ 15,000 บาท/ครั้ง และ กรรมการบริหารความเสี่ยง 5,000 บาท/ครั้ง
2) บำเหน็จคณะกรรมการตรวจสอบประจำปีขึ้นอยู่กับผลประกอบของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจำนวนเงินที่เหมาะสม ทั้งนี้จะไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนที่
		 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทฯ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
รายชื่อ
(บาท)
ตรวจสอบ
ความเสี่ยง (บาท)
							
(บาท)
										
1. นายสมศักด์ อมรรัตนชัยกุล (ประธานกรรมการ)
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล (กรรมการบริษัท)
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (กรรมการบริษัท)
4. Mr. Hendrikus Van Westendorp (กรรมการบริษัท)
5. นายเอกราช พรรณสังข์ (กรรมการบริษัท)
6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์ (กรรมการบริษัท)
7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม (กรรมการบริษัท)
8. นางสาวประภา ปูรณโชติ (กรรมการบริษัท)
9. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
45,000
100,000
25,000
(ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	
10. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
60,000
60,000
15,000
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	
11. นายสมบูรณ์เผ่าบรรจง
45,000
45,000
15,000
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)	
12. นายวิชัย อัศรัสกร
45,000
45,000
15,000
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)	

ค่าเบี้ยประชุม
การประชุม
กรรมการสรรหา
ผู้ถือหุ้น
และกำหนด
ค่าตอบแทน
(บาท)	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
40,000
-

30,000

-

30,000

-

30,000

ค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุด 4 อันดับแรก ประจำปี 2563
จำนวน
(คน)

ระดับบริหาร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป

4
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เงินเดือนและโบนัส ( หน่วย : บาท )
2563
2562
25,226,155

9,797,520

คณะกรรมการบริษัท

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย

กรรมการบริษัท
กรรมการผู้บริหารระดับสูง บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น และบริษัทย่อย

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp

นายเอกราช พรรณสังข์

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

นางสาวประภา ปูรณโชติ

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

นางเยาวณี เครือองอาจนุกุล

นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

นายวิชัย อัศรัสกร

22

คณะกรรมการตรวจสอบ

นางสุนันทา เตียสุวรรณ์

นางเยาวณี เครือองอาจนุกุล

ประธานกรรมการอิสระ

นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

นายวิชัย อัศรัสกร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวประภา ปูรณโชติ
ประธานกรรมการ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

23

นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

คณะกรรมการบริหาร

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล

นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นางสาวประภา ปูรณโชติ

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

นายเอกราช พรรณสังข์

นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

24

นายณัฐรัช พวงสุดา

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ประธานคณะกรรมการ

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง

นายสมศักดิ์ สถิตธำมรงค์

นางสาวศิริรัตน์ วงษ์เมธาวี

นายบัณฑิต พิเชฐพงศา

นายณัฐรัช พวงสุดา

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

นายพัลลภ จิ๋วประดิษฐกุล

รองประธานกรรมการ

25

คณะกรรมการสินเชื่ อและเร่งรัดหนี้ สิน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ประธานคณะกรรมการ

นายณัฐรัช พวงสุดา

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

นายเอกราช พรรณสังข์

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

26

นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

คณะกรรมการบริหารจัดการความยัง่ ยืนกลุ่มเอเชี่ยน

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
ประธานคณะกรรมการ

นายเอกราช พรรณสังข์

นายเอกกมล ประสพผลสุจริต

นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์

นางสาววรัญรัชต์ อัสสานุพงศ์

นายวัลลภ ล้อมลิ้ม

นายณัฐรัช พวงสุดา

นายกิตติ ตรีประภาภรณ์

นางสาววิจิตรา เที่ยงธรรม

27

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ
มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ดังมีราย
ชื่อและรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
นางสุนันทา
เตียสุวรรณ์
นางเยาวณี
เครือองอาจนุกูล
นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
นายวิชัย
อัศรัสกร

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนประชุมทั้งหมด
4/4
4/4
3/4
3/4

คณะกรรมการตรวจสอบ มีนางสาวพัสตราวรรณ ปรีชาภาณุวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง
		 ครบถ้วนของงบการเงินและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
		 ได้แสดงรายการโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ ใช้งบการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของ
		 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ที่มีสาระ
		 สำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชี
3. สอบทานระบบควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายในที่พัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและ
		 ครอบคลุมงาน/หน่วยงานที่มีความสำคัญ สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ในด้านการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีกระบวนการเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน
		 การรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การตรวจสอบภายในได้ดำเนิน
		 ด้วยความเพียงพอ เหมาะสม และเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง การควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อย อยู่ ในระดับที่น่าพอใจ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
		 คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในการทำงาน และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 พร้อมทั้ง
		 เสนออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
5. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีทุกฉบับที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
		 ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการบริษัทฯ ในการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับ
		 ข้อกำหนดและคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากการสอบทานพบว่าบริษัทจัดทำนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการและสนับสนุนให้พนักงาน
		 ในองค์กรรับทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติที่ดีและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
		 บริษัทไทย (IOD)
7. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการตรวจสอบตามแนวความเสี่ยงที่มี โดยมีนายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง เป็นตัวแทนกรรมการ
		 ตรวจสอบร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงด้วย มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนางานด้านบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมเข้มข้นมากขึ้น
8. สนับสนุนให้มีการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการตรวจสอบภายในให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 อบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานหรือแม้แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 เป็นต้น
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2563 ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีรายงานข้อมูลทางการเงิน
และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างถูกต้อง และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบ
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

(นางสุนันทา เตียสุวรรณ์)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

				 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญๆ ของการดำเนินงานที่ผ่านมา
			
ได้ดังนี้
				 1. พิจารณาทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี และกำกับดูแลให้มีการประเมินอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ตลอดจนประเมินและ
					 ขึ้นทะเบียนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ในปีที่อาจจะเกิดผลกระทบอย่างนัยยะสำคัญกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมถึงการ
					 พิจารณาให้มีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการ
					 ความเสี่ยงนั้น ๆ ทั้งยังดูแลให้ความเสี่ยงที่ประเมินครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
						 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
						 2) ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
						 3) ด้านการเงิน (Financial Risk)
						 4) ด้านกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance Risk)
2. พิจารณาทบทวนเกณฑ์การวัดความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่า เกณฑ์การวัดความเสี่ยงที่ ใช้ ถูกต้องเหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ในปัจจุบัน
3. จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อแนะนำที่สำคัญ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยธุรกิจ รวมทั้งกำหนดให้มีการตรวจสอบว่ามีการติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ตลอดจนพิจารณายกระดับ
ความเสี่ยงระดับธุรกิจที่มีความเสี่ยงระดับสูง และ/หรือ เป็นประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสำหรับทุกธุรกิจ เพื่อยกระดับเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้มีการประเมิน และวางแผน
จัดการความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รายงานผลการจัดการความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
จากการดำเนินงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทมีความต่อเนื่อง และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับหลักและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายและให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานคณคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน
				 เรียนท่านผู้ถือหุ้น
					
ปี 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ได้ทำงานอย่างเต็มกำลัง ด้วยความมุ่งมั่นของ
				 คณะกรรมการทุกท่านที่เป็นผู้บริหารสูงสุดของทุกธุรกิจในเครือเอเชี่ยน เพื่อขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ C-H-E-E-R-S-! ของกลุ่มบริษัทให้
				 ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีโครงการเพื่อสื่อสารแผนกลยุทธ์ C-H-E-E-R-S-! ให้พนักงานทุกระดับ โดย
				 ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มบริษัทเอเชี่ยน มีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการดำเนินงานอันสำคัญ
				 พอสรุปได้โดยสังเขปดังนี้
				 1. จัดทำโครงการประกวด CHEERS! Leader ของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้รับทราบว่า
					 กลยุทธ์ C-H-E-E-R-S-! คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร โดยคัดเลือก CHEERS! Leader จากบริษัทย่อย บริษัทละ 2 คน
					 เป็นคนไทย 1 คน และแรงงานข้ามชาติ 1 คน เพื่อให้มั่นใจว่า ได้มีการสื่อสารแผนกลยุทธ์ ให้พนักงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร
2. จัดประกวดแผนประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ C-H-E-E-R-S-! เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการสื่อสารแผนกลยุทธ์
		 จัดทำ VDO Presentation นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ว่าได้ดำเนินการสื่อสารแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กรอย่างไร
3. กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้เข้ากับการดำเนินธุรกิจ ครอบคลุมทั้งมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
4. ติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสโดยประเด็นสำคัญที่มีการดำเนินการใหม่ ในปี 2563 นี้
		 ได้แก่ การทำโครงการ Solar Rooftop ของบจก.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล การระบุแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกและการวัดปริมาณการปล่อย
		 ก๊าซเรือนกระจกของบริษัทและบริษัทย่อย และการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานในเชิงเปรียบเทียบ ให้
		 ครอบคลุมทุกประเด็นของแผนกลยุทธ์ เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดเป้าหมาย ตลอดจนแผนการดำเนินการด้านความยั่งยืนต่อไป
คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนได้ปฏิบัติหน้าที่ ในปี 2563 อย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นในอันที่จะพัฒนางานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม
บริษัทเอเชี่ยนยิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อความยั่งยืนขององค์กรและประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ ตลอดจนบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สืบไป
	

	
(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)
ประธานกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
				 เรียนท่านผู้ถือหุ้น
				 ปี 2563 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 มีมติแต่งตั้ง
			
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการประกอบด้วย
				 1. นางสาวประภา
ปูรณโชติ
ประธานกรรมการ
				 2. นายสุริยะ
ประสาทบัณฑิตย์
กรรมการ
				 3. นายสมบูรณ์
เผ่าบรรจง
กรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีความมุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท อันมีเป้าหมายเพื่อให้มีการ
วางแผนด้านทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่มีขนาดและอยู่ ใน
อุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนบุคคลากรที่อาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง และมีการดำเนินงานกล่าวพอสังเขปได้ ดังนี้
1. ริเริ่มให้มีการวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยกำหนดหลักเกณฑ์ ในการประเมินตำแหน่งที่จำเป็นต้องประเมินความจำเป็นในการมีผู้สืบทอดตำแหน่ง จัดทำแบบประเมิน
		 ผู้สืบทอดตำแหน่ง และกำหนดตำแหน่งที่จำเป็นต้องมีการประเมินผู้สืบทอด ทำการสื่อสารแนวทางและความสำคัญให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบ และมอบหมายให้
		 ผู้รับผิดชอบทำการประเมินเพื่อนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสรรหาฯ
2. เสนอให้พิจารณาและอนุมัติ ปรับปรุงสวัสดิการของบริษัทในเครือ รวมถึงปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการประกันสุขภาพของพนักงานเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์
		 ในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี ในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
3. ทบทวนและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปัจจุบัน โดยการปรับปรุง
		 ที่สำคัญได้แก่ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน
4. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้า
		 ดำรงตำแหน่งตามเดิม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564 นี้ ได้แก่
			 1) นายสมศักดิ์
อมรรัตนชัยกุล
เป็นกรรมการบริษัท
			 2) นายสมชาย
อมรรัตนชัยกุล
เป็นกรรมการบริษัท
			 3) นายวัลลภ
ล้อมลิ้ม
เป็นกรรมการบริษัท
			 4) นางเยาวณี
เครือองอาจนุกูล
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
		 (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
	

	
(นางสาวประภา ปูรณโชติ)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการสินเชื่ อและเร่งรัดหนี้ สิน
				 เรียนท่านผู้ถือหุ้น
				 ปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สินจัดประชุมรวม 9 ครั้ง คณะกรรมการฯได้เข้าร่วมการประชุมครบ
			
องค์ประชุมทุกครั้ง และมีการดำเนินงานที่สำคัญโดยสรุปได้ดังนี้
			
1. ติดตามลูกหนี้เกินกำหนดชำระที่มีหนี้คงค้างมากกว่า 1 ล้านบาททุกกรณี ให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะการณ์ของลูกหนี้
				 ร่วมประเมินศักยภาพของลูกหนี้เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อลูกหนี้เป็นกรณี
			
2. ติดตามและทวนสอบการดำเนินงานของฝ่ายกฎหมายให้เป็นไปตามระบบ โดยมีการส่งหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรกรณี
				 หนี้ค้างเกินกำหนดชำระเกินกว่า 90 วัน เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินคดี
			
3. อนุมัติผ่อนผันการชำระหนี้ รวม 2 กรณี มูลค่ารวม 2,146,695.91 บาท
			
4. ติดตามกรณีหนี้ค้างชำระที่มีการดำเนินคดี ในชั้นศาล กำหนดแนวทางปฏิบัติ ให้ฝ่ายกฎหมายในชั้นเจรจาไกล่เกลี่ย หรือบังคับคดี
				 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
			
5. สอบทานความเพียงพอของกระบวนการกำหนดวงเงินสินเชื่อ การประเมินฐานะทางการเงินของลูกค้า และการติดตามหนี้ค้างชำระ
			
6. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
จากการดำเนินงานอย่างทุ่มเทของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ภาวะหนี้ค้างชำระของบริษัทฯ ดีขึ้นเป็นลำดับ และในปี 2563 แม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดลูกหนี้
ค้างชำระมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศประสบปัญหาอันเนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ก็ ไม่มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มอีก
	

	
(นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์)
ประธานกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
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การควบคุมภายใน
		 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในที่ดี จึงมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่สอบทานและติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปและให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับการดำเนินธุรกิจ
การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
 บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งกำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ
		 จริยธรรมเพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
 บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการของทุกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็น
		 แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและระบบการควบคุมภายใน
การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
 บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการควบคุมให้เหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงในแต่ละระบบการปฏิบัติงาน โดยพิจารณารูปแบบกิจกรรมควบคุมต่าง ๆ ที่เหมาะสม ไม่ว่า
		 จะเป็นการควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) หรือการควบคุมแบบแบบค้นพบ (Detective Control)
 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการอนุมัติธุรกรรมหรือรายการต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดและความโปร่งใสเป็นสาระสำคัญ
ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
 บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกบริษัทฯอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยสนับสนุน
		 ให้การควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่กำหนด
 บริษัทฯมีระบบควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
		 ใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ บริษัทฯได้ลงทุนในระบบสารสนเทศหรือระบบ SAP เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทฯให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนทำให้
		 ระบบการควบคุมภายในรัดกุมยิ่งขึ้น
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
 บริษัทฯ กำหนดระบบติดตามและระบบการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอโดยติดตามความคืบหน้าเป็นประจำใน
		 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทฯ กำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในร่วมกับบริษัทตรวจสอบภายมีการตรวจสอบระบบงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบ
		 และความคืบหน้าของการตรวจติดตามต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูง
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯแล้วพบว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
		 ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสมรวมทั้งกำหนดให้มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
2) คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำกับดูแลในเรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในและรายงาน
		 ผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯและผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
3) ผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานภายในส่วนงานของตนให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน โดยสอบทาน
		 การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ ตลอดจนปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสำนึกที่ดี ในเรื่องการ
		 ควบคุมภายใน
4) พนักงานทุกระดับ ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง มาตรการและระบบควบคุมภายในต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้นโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
5) สำนักงานตรวจสอบภายใน รับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตาม
		 ระบบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงมาตรการการควบคุมภายในให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		 ของการดำเนินงานของบริษัทฯ
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รายการระหว่างกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือกิจการนั้นมีอำนาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ รวมถึงบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ ซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารสำคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของ
บริษัทฯตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(สุราษฎร์ธานี) จำกัด แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์ และปลาป่น
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
ผลิตอาหารสัตว์น้ำ
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (ศรีราชา) จำกัด
แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและรับจ้างแปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
				
				
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการและการตลาด
			
กับบริษัทในเครือ จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ภายใต้
			
แบรนด์ “MONCHOU”
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd
นำเข้าและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มบริษัทในประเทศจีน
				
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้แบรนด์
			
“MARIA”
Asian Group SCS Europe GmbH
ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทใน
			
ต่างประเทศ
Shangdong Thaiya Meisi Pet Food Co., Ltd. รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ด
			
(Dry Pet Food)
				

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชี่ยนฟีด จำกัด
(จดทะเบียนเลิกกิจการตังแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557
ขณะนี้อยู่ระหว่างชำระบัญชี)
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 40% โดยบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์
แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 60% โดยบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์
แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เป็นกิจการร่วมค้าที่ถือหุ้น 41% โดยบริษัทเอเชี่ยน เพ็ทส์
แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและ 10% โดยบริษัท Thaiya
Corporation (Shanghai) Co., Ltd

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องคำนึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

นโยบายการกำหนดราคา มีดังต่อไปนี้
รายได้ค่าขายสินค้า		
รายได้ค่าบริการห้องเย็น		
รายได้ค่าเช่า			
รายได้ค่าบริหารจัดการ		
ดอกเบี้ยรับ			
รายได้อื่น			
ซื้อวัตถุดิบ			
ดอกเบี้ยจ่าย			
ค่าใช้จ่ายอื่น			

ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ร้อยละ 3.11 – 3.75 % ต่อปี
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามตกลงร่วมกัน
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 2.57 – 3.85 % ต่อปี
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามตกลงร่วมกัน
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บริบริษษัทัทฯฯ และบริ
ยมีรรายการธุ
ายการธุรรกิกิจจทีที�ส่สําำคัคัญญกักับบบุบุคคคลหรื
คลหรืออกิกิจจการที
การที�เกี่เกี�ย่ยวข้วข้อองกังกันนรายการธุ
รายการธุรกิรจกิดัจงดักล่
งกล่าวเป
าวเป็�นไปตามเงื
นไปตามเงื
่อนไขทางการค้
าและเกณฑ์
ตามที
่ตกลงกั
นระหว่
�ตกลงกั
และบริษษัทัทย่ย่ออยมี
�อนไขทางการค้
าและเกณฑ์
ตามที
นระหว่
าง าง
บริบริษัทษฯัทฯและบริ
ษษัทษัทเหล่
นัานั้นน� โดยสามารถสรุ
ปปได้ได้ดดรังังนีกินี้จ� ที�สําคัญกับบุ คคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่าง
บริ
ัทเหล่
ฯ าและบริ
ษัทย่อยมีรายการธุ
และบริ
โดยสามารถสรุ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุ รกิจที�สําคัญกับบุ คคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป�นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที�ตกลงกันระหว่าง

บริ
และบริ
าานันันน�� โดยสามารถสรุ
ปปได้
รายได้
อฯ ยและบริ
งบการเงิ
นเฉพาะบริาษและเกณฑ์
ัท
บริษษษัทษัทัทย่ัทเหล่
ษัทย่อยมีรายการธุ
�อนไขทางการค้
ตามที�ตกลงกันระหว่าง
บริษษัทัทฯฯจากบริ
และบริ
เหล่
โดยสามารถสรุ
ได้ดดรังังกินีนีจ�� ที�สําคัญกับบุ คคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน รายการธุ รกิจดังกล่าวเป�นไปตามเงื
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บริษัทฯ และบริษัทเหล่านัน� โดยสามารถสรุ ปได้ดังนี�
บาท
บาท
รายได้ค่าขายสินค้า
8,132,639.79
4,849,526.30
รายได้ค่าบริการห้องเย็น
77,735,379.12
74,172,609.90
รายได้ค่าเช่า
15,840,000.00
19,200,000.00
รายได้ค่าบริหารจัดการ
73,859,999.96
63,130,000.80
ดอกเบี้ยรับ
12,584,880.61
10,690,883.68
รายได้อื่น
8,620,306.17
8,512,739.30
196,773,205.65
180,555,759.98

ค่าใช้จ่ายแก่บริษัทย่อย
ซื้อวัตถุดิบ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ลูกหนี้บริษัทย่อย
ลูกหนี้การค้า
ดอกเบี้ยค้างรับ
ลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
บาท
142,009,846.31
23,705,829.71
9,485,093.54
175,200,769.56

พ.ศ. 2562
บาท
166,827,435.33
13,880,367.41
4,213,127.95
184,920,930.69

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
บาท
6,978,667.17
399,787.23
15,391,373.37
22,769,829.77

พ.ศ. 2562
บาท
8,168,626.83
1,071,260.51
14,873,204.23
24,113,092.23

เงินให้กู้แก่บริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เงินให้กู้ระยะสั้น
136,446,121.70
322,079,053.79
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
—
(41,836,226.35)
(เงินใหกูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.11 ถึง136,446,121.70
รอยละ 3.75 ตอป (พ.ศ.2562 :รอยละ 3.85 280,242,827.44
ถึงรอยละ 4.15
(เงิ(เงิตนนอใหใหปกก) ูรูระยะสั
น
้
แก
บ
ริ
ษ
ท
ั
ย
อ
ยมี
ก
า
ํ
หนดชํ
า
ระคื
น
เมื
อ
่
ทวงถามและไม
ม
ห
ี
ลั
ก
ประกั
น
โดยมี
ด
อกเบี
ย
้
ในอั
ต
ราร
อ
ยละ
3.11
ถึ
ง
ร
อ
ยละ
3.75
ต
อ
ป
(พ.ศ.2562
:ร
อ
ยละ
3.85
ถึ
4.15
าระคืนเมืนเมื่อทวงถามและไม
น นโดยมี
ดอกเบี
้ยในอั้ยในอั
ตรารตราร้
อยละอยละ
3.113.11
ถึงรอถึยละ
3.753.75
ตอปต่(พ.ศ.2562
:รอยละ
3.853.85
ถึงงรรออยละ
ยละ
(เงิตนอให้ปก) ู้ระยะสั
ะยะสั้น้นแกแก่บบริริษษัทัทยย่ออยมียมีกกําหนดชํ
ำหนดชำระคื
่อทวงถามและไม่มีหมลัีหกลัประกั
กประกั
โดยมี
ดอกเบี
งร้อยละ
อปี (พ.ศ.2562
:ร้อยละ
ถึงร้อ4.15
ยละ 4.15
(เงิตนอใหปก) ูระยะสั้นแกบริษัทยอยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถามและไมมีหลักประกัน โดยมีดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 3.11 ถึงรอยละ 3.75 ตอป (พ.ศ.2562 :รอยละ 3.85 ถึงรอยละ 4.15
ต่อปี)
ตอป)
เจ้าหนี้บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
5,186,587.00
6,052,843.70
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
2,344,927.87
1,400,702.24
เจ้าหนี้อื่น
3,177,995.10
263,688.35
10,709,509.97
7,717,234.29
เงินกู้จากบริษัทย่อ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2563
บาท
963,072,485.31

เงินกู้ระยะสั้น

พ.ศ. 2562
บาท
458,237,327.51

(เงินกู้ระยะสัน� จากบริษัทย่อยมีกําหนดช�าระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลักประกันโดยมีดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34 ต่อปี )
(เงินนกูกู้ร้ระยะสั
ะยะสัน� ้นจากบริ
จากบริษษัทัทย่ย่ออยมี
ยมีกกําำหนดชำระคื
นเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกันโดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34
(เงิ
หนดช�าระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลักประกันโดยมีดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34 ต่อปี )
(เงิ
ต่อนปีกู)้ระยะสัน� จากบริษัทย่อยมีกําหนดช�าระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลักประกันโดยมีดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34 ต่อปี )
(เงินกู้ระยะสัน� จากบริษัทย่อยมีกําหนดช�าระคืนเมื�อทวงถามและไม่มีหลักประกันโดยมีดอกเบีย� ในอัตราร้อยละ 2.57 ถึงร้อยละ 3.85 ต่อปี (พ.ศ.2562 : ร้อยละ 3.71 ถึงร้อยละ 4.34 ต่อปี )
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าหมายด้านการพั
านการพัฒฒนาอย่
นาอย่าางยั
งยัง่ ง� ยืยืนน
เป้เป้าหมายด้
ในปี 2563
2563 บริ
หนดเป้ าหมายการพั
าเนินธุนรธุกิรจกิครอบคลุ
มทัมง� ทัมิ้งตมิิขตองเศรษฐกิ
จ จสังสัคมและสิ
อมอมโดยเลื
อกเป้อกเป้
าหมายมา
ในปี
บริษษัทัทฯฯ ได้ได้กกําำหนดเป้
าหมายการพัฒฒนาที
นาที�ย่ยงั� ยืั่งยืนน(SDGs)
(SDGs)ให้เให้ข้าเข้กัาบกัการดํ
บการดำเนิ
จครอบคลุ
ิของเศรษฐกิ
งคมและสิ
่งแวดล้
โดยเลื
าหมายมา 77
�งแวดล้
�ตอบสนองต่ออ7 เป้7 าเป้หมายหลั
าหมายเพืเพื่อ�อมุมุ่งเน้่งเน้นการดำเนิ
นการดําเนินงานที
นงานที
าหมายหลั
ีความเกี
องและสอดคล้
บการดํานเนิธุนรกิธุ จรกิและสมรรถนะของบริ
จและสมรรถนะของบริ
รวมถึงสภาพปั
งสภาพปัญญหาสั
หาสังคมและแนวโน้
งคมและ ม
เป้เป้าหมาย
่ตอบสนองต่
กทีก่มทีีค�มวามเกี
่ยวข้�ยอวข้งและสอดคล้
องกัอบงกัการดำเนิ
ษัทษฯัทฯรวมถึ
มด้า่งนความยั
นที�สําคัญโดยดำเนิ
ของโลก นโดยดํ
นงานผ่
ทธ์ CHEERS
ทธ์ด้าหนการบริ
หารจัานความยั
ดการด้านความยั
ง� ยืนกขององค์
� ยืของโลก
ด้าแนวโน้
นความยั
ยืนที่สำคังญ
งานผ่าาเนินกลยุ
ทธ์านกลยุ
CHEERS
ซึ่งเป็นกลยุซึ�งทเปธ์�นดกลยุ
้านการบริ
ารจัดการด้
่งยืนขององค์
ร กร

SDGS
เป้าประสงค์
เป้ า หมายที่ 6 ทำให้ แ น่ ใ จว่ า เรื่ อ งน้ ำ และการ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ำ โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วน
สุ ข าภิ บ าลได้ รั บ การจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น และมี น้ำเสียที่ไม่ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการนำกลับมาใช้ ใหม่ทั่วโลก ภายในปี 2573
สภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 ทำให้แน่ ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึง 7.2 เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงานของโลก ภายในปี 2573
พลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามกำลังซื้อ
7.3 เพิ่มอัตราการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของโลกให้เพิ่มขึ้น 2 เท่า ภายในปี 2573
ของตน
8.2 บรรลุการมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับที่สูงขึ้นผ่านการทำให้หลากหลาย การยกระดับเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงการมุ่งเน้นในภาคส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและใช้แรงงานเข้มข้น
8.3 ส่ ง เสริ ม นโยบายที่ มุ่ ง การพั ฒ นาที่ ส นั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ มี ผ ลิ ต ภาพ การสร้ า งงานที่ ส มควร ความเป็ น
เป้ า หมายที่ 8 ส่ ง เสริ ม การเจริ ญ เติ บ โตทาง ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก
เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน และขนาดกลาง ซึ่งรวมถึงผ่านทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพการมี ง านทำและการจ้ า งงาน 8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์
และยับยั้งและกำจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งรวมถึงการเกณฑ์และการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้
เต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
แรงงานเด็กในทุกรูปแบบในปี 2568
8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานและส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับผู้ทำงานทุกคน รวมถึง
ผู้ทำงานต่างด้าว โดยเฉพาะหญิงต่างด้าว และผู้ที่ทำงานเสี่ยงอันตราย
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อม 9.4 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับปรุงอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
รับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น ทรัพยากรและการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยทุก
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุน ประเทศดำเนินการตามขีดความสามารถของแต่ละประเทศ ภายในปี 2573
นวัตกรรม
12.2 บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี 2573
12.3 ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการ
เป้าหมายที่ 12 ทำให้แน่ ใจถึงการมีแบบแผนการ ผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573
12.4 บรรลุการจัดการสารเคมีและของเสียทุกชนิดในวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้น
ผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้ว และลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดิน
อย่างมีนยั สำคัญ เพือ่ ทีจ่ ะลดผลกระทบทางลบทีจ่ ะมีตอ่ สุขภาพของมนุษย์และสิง่ แวดล้อมให้มากทีส่ ดุ ภายในปี 2573
12.5 ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี
2573
14.6 ภายในปี 2563 ยับยั้งรูปแบบการอุดหนุนการประมงบางอย่างที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงเกินขีดจำกัด
เป้ า หมายที่ 14 อนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ จ าก ขจัดการอุดหนุนที่มีส่วนทำให้เกิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ ไม่มีการรายงาน และที่ ไม่มีการควบคุม และระงับการ
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับ ริเริ่มการอุดหนุนในลักษณะดังกล่าว ตระหนักว่าการปฏิบัติที่เป็นพิเศษและแตกต่างที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุดควรเป็นส่วนควบในการเจรจาการอุดหนุนการประมง
ขององค์การการค้าโลก
เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติ 16.5 ลดการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่และการรับสินบนทุกรูปแบบ
สุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการ
เข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้ 16.6 พัฒนาสถาบันที่มีประสิทธิผล มีความรับผิดรับชอบ และโปร่งใสในทุกระดับ
เกิ ด สถาบั น อั น เป็ น ที่ พึ่ ง ของส่ ว นรวม มี
ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
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• การจัดการนํา�

• การจัดการน้ำ

• การจัดการมลพิษทางอากาศ

• การจัดการมลพิษทางอากาศ
• การจัดการของเสีย

• การจัดการของเสีย

C H EE RS!
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารความยั่งยืนองค์กรในทุกระดับ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยนำปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร แนวโน้มและทิศทางด้านความยั่งยืนของโลก ตลอดจนความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม มาพิจารณากำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน เพื่อตอบสนอง
ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนต่างๆ ผ่านการทำงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน
จากการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซี ได้กำหนดแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนที่สอดรับกับการเติบโตของธุรกิจ ทิศทาง
การพัฒนาความยั่งยืนของโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มภายใต้กรอบกลยุทธ์ CHEERS! และกำหนดให้แผนกลยุทธ์ CHEERS! เป็นกลยุทธ์หลักด้านความยั่งยืนของ
กลุ่มบริษัท ภายใต้แนวคิดที่ว่า ความยั่งยืนของธุรกิจมาจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และแบ่งการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบออกเป็น 6 ด้านดังนี้
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Consumers
HumanDevelopment
ดำเนินธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความรับผิดชอบต่อการ
ต่อผู้บริโภค
พัฒนาบุคลากร
		
ขององค์กร
•คุณภาพและความ
•ความปลอดภัยในสถาน
ปลอดภัย
ประกอบการ
•การตรวจสอบ
•การใหคาจางคาตอบแทนที่เปน
ยอนกลับ
ธรรม มีการวัดผลอยางเปน
•การวิจัยและพัฒนา
ระบบและโปรงใส
ผลิตภัณฑ
•การฝกอบรมและสรางโอกาส
ในการเติบโตตามสายงาน
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R

Efficiency
Environment
Rights of human
ดำเนินธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจ
ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อ ด้วยความรับผิดชอบต่อ ด้วยความรับผิดชอบต่อ
การใช้ทรัพยากรอย่างมี
สิ่งแวดล้อม
สิทธิความเป็นมนุษย์
ประสิทธิภาพ			
•ใชวัตถุดิบทางธรรมชาติให •การใชพลังงานจากแหลง •การเคารพซึ่งสิทธิ
เกิดประโยชนสูงสุด
พลังงานสะอาด
มนุษยชน
•การใชเครื่องจักรทดแทน •การบริหารจัดการน้ํา
•การไมใชแรงงานผิด
แรงงานคน
•การจัดการมลพิษทาง
กฎหมาย ไมของเกี่ยวกับ
•การเพิ่มประสิทธิภาพใน อากาศ
การใชแรงงานทาส หรือการ
กระบวนการผลิตอยาง
•การจัดการขยะตามหลัก ประมงผิดกฎหมาย
ตอเนื่อง
3R
•การตอตานการทุจริต
•การลดการปลอยกาซ
คอรรับชั่น
เรือนกระจก
•การจัดการขอรองเรียน
อยางโปรงใส เปนธรรม

S
Stakeholders
ดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม
•การปฏิบัติตามกฎหมาย
และการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณที่ดีในการ
ดําเนินธุรกิจ
•การบริหารความเสี่ยง
•การบริหารจัดการหวงโซ
อุปทาน (Supply Chain
Management)
• การมีสวนรวมและพัฒนา
ชุมชน

โดยในปี 2563 คณะกรรมการบริหารจัดการความยัง� ยืนกลุ่มเอเชี�ยน จัดให้มีโครงการเพื�อการสื�อสารแผนกลยุ ทธ์ CHEERS! ให้พนักงานได้รับทราบ ได้แก่
1. โครงการ
การประกวด CHEERS
LEADER โดยมี
ระสงค์
วแทนของแต่
ษัท บริษัทละทธ์2CHEERS!
คน เป�นคนไทย
คน รและแรงงานข้
โดยในปี
2563 คณะกรรมการบริ
หารจัดการความยั
่งยืนวกลุัตถุ่มปเอเชี
่ยนเพืจัด�อให้ค้นมหาตั
ีโครงการเพื
่อการสืละบริ
่อสารแผนกลยุ
ให้พนัก1งานได้
ับทราบ ได้แก่ามชาติ 1 คน เพื�อ
เป�นตัวแทนในการรณรงค์
และกระตุLEADER
้นให้พนักงานมี
้ ความเข้
กลยุวทแทนของแต่
ธ์ CHEERSละบริ
ซึ�งเปษ�นัทกลยุ
สําหรัเป็
บการพั
ฒนาอย่
ยืนของกลุ่มบริ
ษัท ASIAN
1. โครงการ
การประกวด CHEERS
โดยมีคววามรู
ัตถุประสงค์
เพื่อาค้ใจนหาตั
บริทษธ์ัทหละลัก2ที�ใช้คน
นคนไทย
1 คนางยัง� และแรงงานข้
ามชาติ
1 คน
2. โครงการ การประกวดการสื�อสารของฝ่ ายทรัพยากรบุ คคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื�อให้มนั� ใจว่าบริษัทในเครือมีแผนการสื�อสารกลยุ ทธ์ CHEERS ที�ครอบคลุมและมี
		 เพื่อเป็นตัวแทนในการรณรงค์และกระตุ้นให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ์ CHEERS ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักที่ ใช้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท
ประสิทธิภาพ โดยฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลแต่ละบริษัทดําเนินการสื�อสารและทําความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร เรื�องกลยุ ทธ์ CHEERS และนําเสนอแผนการสื�อสารกล
		 ASIAN
ยุ ทธ์ CHEERS ภายในองค์กร ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความยัง� ยืน ซึ�งการตัดสินนัน� มาจากคะแนนของการสุ่มทําแบบสอบถามเรื�องกลยุ ทธ์ CHEERS ของ
2. โครงการ การประกวดการสื่อสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทในเครือมีแผนการสื่อสารกลยุทธ์ CHEERS ที่ครอบคลุมและมี
พนักงาน จํานวน 60 คน ของแต่ละบริษัทนัน� ๆ ทัง� ที�เป�นคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

		
		
		

ประสิทธิภาพ โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลแต่ละบริษัทดำเนินการสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานในองค์กร เรื่องกลยุทธ์ CHEERS และนำเสนอแผนการสื่อสาร
กลยุทธ์ CHEERS ภายในองค์กร ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืน ซึ่งการตัดสินนั้นมาจากคะแนนของการสุ่มทำแบบสอบถามเรื่องกลยุทธ์ CHEERS ของ
พนักงาน จำนวน 60 คน ของแต่ละบริษัทนั้นๆ ทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติ
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เอเชี�ยน กับการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค

C

C
C
เอเชี่ยน กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
เอเชี�ยน กับการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู ้บริโภค
คุคุณณภาพและความปลอดภั
ภาพและความปลอดภัยยของผลิ
ของผลิตภัณฑ์
เอเชี
สาหกรรมประมงและห่วงโซ่
งโซ่อุ ปทานมี
ุปทานมีความผันผวนเป็
เอเชี่ย�ยนให้
นให้คความสำคั
วามสําคัญญกับกับลูลูกกค้ค้าเป็
าเปน�นอัอันนดัดับบแรกเสมอ
แรกเสมอ แม้
แม้วว่า่าวัวัตตถุถุดดิบิบส่ส่ววนใหญ่
นใหญ่ขของเอเชี
องเอเชี่ย�ยนจะได้
นจะได้มาจากอุตตสาหกรรมประมงและห่
ผวนเป�นบางครั้งง� เอเชี� ่ยน
ังคงมุ
งมอบสิ
ภาพตรงตามเวลาสั่งสมความไว้
สัง� สมความไว้
วางใจและความน่
ถือจากลู
กค้ามาเป
าส่วนใหญ่
ของเอเชี
เจ้าของตราสิ
ค้าและ
ก็ยก็ังยคงมุ
่งมั่งนมัทีน� ่จทีะส่�จงะส่มอบสิ
นค้นาค้ทีา่ได้ทีค�ไดุ้ณคุณ
ภาพตรงตามเวลา
วางใจและความน่
าเชื่อาถืเชือ�อจากลู
กค้ามาเป็
นระยะเวลานาน
ลูกค้ลูากส่ค้วนใหญ่
ของเอเชี
่ยน �ยเป็นนเจ้เปา�นของตราสิ
นค้านและพึ
่งพา
�นระยะเวลานาน
พึ�ง่ยพาเอเชี
ผู ้ผลิอตนสิ
และป้
ค้าให้ยงกั
พอเพี
ยงกับอความต้
องการของตลาด
ถือผคืลสำคั
อเหตุญผลสํ
คัญเอเชี
ที�ท่ยํานให้เเรา
อเชี�ย“ใช่
น ”เราสำหรั
“ใช่บ” คุสํณาหรับคุณ
เอเชี
น ให้เป็�ยนนผู้ผให้ลิเตป�นและป้
นค้อาให้นสิพนอเพี
บความต้
งการของตลาด
การเป็นผูการเป
้ผลิต�ทีน่นผู่า้ผเชืลิ่อตถืทีอ�น่าคืเชือ�อเหตุ
ที่ทาำให้
ในปีในปี2563
2563 กลุ
กลุ่ม่มบริ
บริษษัทัทได้ได้ผ่าานการรั
นการรับบรองระบบคุ
รองระบบคุณ
ณภาพดั
ภาพดังงนีนี้ �


ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9


ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
		

บริบริษษัทัทเอเชี
เอเชี่ย�ยนซีนซีคอร์
คอร์ปปอเรชั
อเรชั่นน� จำกั
จําดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
ใบรับรอง
สถาบัน
GMP
กรมประมง
HACCP
กรมประมง
HALAL
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
BRC
NSF
BAP
NSF
ISO 9001 : 2015
TQCS
ISO 14001 : 2015
British Assessment Bureau
ISO 17025 : 2017
สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข
COVID-19 Prevention Best Practice Ministry of Agriculture and Cooperatives

ปีที่ ได้รับการรับรอง
2563
2563
2563
2563
2563
2562
2563
2562
2563

บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
ใบรับรอง
สถาบัน
มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC เวอร์ชั่น 8.0
Intertek Certification Limited
มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
ACS Registrars
ระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015
ACS Registrars
ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 ACS Registrars
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี ในการผลิตอาหาร GMP Certificate
กรมประมง
การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต HACCP Certificate
กรมประมง
มาตรฐานห่วงโซ่ของการคุ้มครอง MSC Chain of Custody
บริษัท เอสจีเอส
มาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาหาร COVID-19 Prevention Best Practice	

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ลำดับ
ใบรับรอง
1 BRC
2 HACCP
3 GMP
4 HACCP
5 GMP
6 Dolphin Safe
7 ฮาลาล
8 Kosher
9 SEDEX
10 มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพื้นฐาน

ปีที่ ได้รับการรับรอง
2561
2562
2562
2562
2563
2563
2561
2563

ปีที่หมดอายุ
2564
2564
2564
2564
2564
2565
2564
2564
2564

ปีที่หมดอายุ
2564
2565
2565
2565
2564
2564
2564
2564



สถาบัน
BSI
กรมปศุสัตว์
กรมปศุสัตว์
กรมประมง
กรมประมง
Earth Island Institute
สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
K Meshulash / Triangle K INC.
Intertek
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
40

ปีที่ ได้รับการรับรอง
2563
2561
2561
2563
2563
2563
2563
2563
2563
2562

ปีที่หมดอายุ
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564
2564

10

มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ระดับพืน� ฐาน



fลำดั
×sUr[บะ
1
2
3
4

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

2562

2564

เอเชี่ยน่ยนฟีฟดดจำกั
จํากัดด
บริบริษัทษัทเอเชี
£[ dr[บdnI
ใบรั
รอง
ISO9001:2015
ระบบการจัดการสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ ( GMP )
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับสัตวน้ํา (BAP)
มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร ( HACCP )

kWs[
สถาบัrZน
Bureau Veritas
กรมประมง
Lloyd's Register
กรมประมง

Csddrบ[ รอง
dnI
ปี\$
ทXี่ ไv±¥ด้U.รdับr[การรั
2562
2562
2562
2562

bUnscy
ปี\$ทXี่หv±lมดอายุ
2565
2565
2565
2565

การตรวจสอบย้
การตรวจสอบย้ออนกลั
นกลับบ
ในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารที่เทียบเท่าระดับสากลแล้ว กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ ก็นับ
ในกระบวนการผลิ
นอกจากมาตรฐานด้
ณภาพและความปลอดภั
สากลแล้
ตภัณฑ์ ก็ต
เป็นหนึ่งมาตรฐานที
่สำคัญ เพื่อให้ตลอาหาร
ูกค้า ตลอดจนผู
้บริโภคขั้นสุาดนคุ
ท้ายสามารถวางใจในผลิ
ตภัณยในอาหารที
ฑ์ของบริษัท�เทียกลุบเท่่มาบริระดัษัทบเอเชี
่ยน จึวงมีกระบวนการตรวจสอบย้
นโยบายให้บริษัทและบริษอัทนกลั
ย่อยบได้ที่มของผลิ
ีกระบวนการผลิ
ต้อนังจับเปด�นให้หนึ
มีก�งารตรวจสอบย้
อ
นกลั
บ
ผลิ
ต
ภั
ณ
ฑ์
ท
ผ
่
ี
ลิ
ต
และจำหน่
า
ย
โดยบริ
ษ
ท
ั
ได้
อ
ย่
า
งสมบู
ร
ณ์
รวดเร็
ว
ทุ
ก
ขั
น
้
ตอน
ภายในระยะเวลาที
ก
่
ำหนด
และมี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
ทั
ง
้
ในรู
ป
แบบ
สอบย้อน
มาตรฐานที�สําคัญ เพื�อให้ลูกค้า ตลอดจนผู ้บริโภคขัน� สุดท้ายสามารถวางใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มบริษัทเอเชี�ยน จึงมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อย ที�มีกระบวนการ
ไปข้ผลิางหน้
Traceability)
และย้
ง(Backward
นกลับภายในระยะเวลาที
ได้ถึงผู้ขาย (Supplier
Vendor)
ตถุดทัิบง� ในรูบรรจุ
ภัณสอบ
ฑ์
�กําหนด /และมี
ประสิทธิภวัาพ
ปแบบ
ต ต้าอ(Forward
งจัดให้มีการตรวจสอบย้
อนกลั
บผลิอตนกลั
ภัณบฑ์มาข้
ที�ผาลิงหลั
ตและจํ
าหน่าย โดยบริTraceability)
ษัทได้อย่างสมบูและสามารถสอบย้
รณ์ รวดเร็ว ทุกขัน�อตอน
องค์ย้อปนไปข้
ระกอบที
ส
่
ง
่
มอบให้
ก
บ
ั
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
โดยบริ
ษ
ท
ั
และบริ
ษ
ท
ั
ในเครื
อ
มี
ม
าตรการด้
า
นการตรวจสอบย้
อ
นกลั
บ
ที
ค
่
รอบคลุ
ม
ตั
ง
้
แต่
างหน้า(Forward Traceability) และย้อนกลับมาข้างหลัง(Backward Traceability) และสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงผู ้ขาย (Supplier / Vendor) วัตถุดิบ บรรจุ ภัณฑ์
1)
การชี�ส่ง้บมอบให้
่ง (Identification)
วัตษถุัทดและบริ
ิบ บรรจุ
ัณฑ์อผลิมีมตาตรการด้
ภัณฑ์ระหว่านการตรวจสอบย้
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Product) และต้องทําได้ในทางกลับกัน จากผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป (Finished Product) ไปหา วัตถุดิบ และ บรรจุ ภัณฑ์ขนั � ต้น (Primary Packaging)
5)4) การทดสอบการสอบย้
อนกลับผลิตภัณฑ์ (Traceability Exercise) ต้องทดสอบครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
กําหนดระยะเวลา ในการสอบย้อนกลับที�เหมาะสมกับประเภทธุ รกิจ มาตรฐานของอุ ตสาหกรรม ตลอดจนความต้องการของลูกค้า
6)5) การทดสอบการสอบย้
อนกลับ ต้องรวมถึงกำหนดสมดุลมวล (Mass Balance) โดยให้อยู่ ในเกณฑ์ยอมรับ 95 -105%
การทดสอบการสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ (Traceability Exercise) ต้องทดสอบครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต
6)

การทดสอบการสอบย้อนกลับ ต้องรวมถึงกําหนดสมดุลมวล (Mass Balance) โดยให้อยู ่ในเกณฑ์ยอมรับ 95 -105%

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในฐานะที่เป็นธุรกิจรับจ้างผลิต ASIAN ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อให้ธุรกิจของ
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H
เอเชี�ยน กับการดําเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุ คลากร
H
เอเชี่ยน กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากร
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ความปลอดภัยของพนักงาน เป�นประเด็นที�บริษัทให้ความสําคัญตลอดมา และมีการดําเนินการเพื�อความปลอดภัยในการทํางานอย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการและข้อบังคับใน

		 ความปลอดภัยของพนักงาน เป็นประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญตลอดมา และมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานอย่างเข้มข้น โดยมีมาตรการและข้อบังคับใน
การทํางาน จัดทํามาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่ น มาตรการรองรับในกรณี CO2รัว� ไหลตลอดจนมีข้อบังคับในการทํางานในพืน� ที�ที�มีความเสี�ยง เช่ น การทํางานในที�อับอากาศ การ
การทำงาน จัดทำมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉิน เช่น มาตรการรองรับในกรณี CO รั่วไหลตลอดจนมีข้อบังคับในการทำงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การทำงาน
ทํางานกับสารมีพิษ หรือการทํางานกับเครื�องจักรอันตราย ทัง� ยังมีการให้ข้อมู ลพื2น� ฐานที�จําเป�น ผ่านการฝึ กอบรมโดยผู ้เชี�ยวชาญและหัวหน้างานที�มีประสบการณ์ เก็บรวมรวมข้อมู ล
กับสารมีพิษ หรือการทำงานกับเครื่องจักรอันตราย ทั้งยังมีการให้ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น ผ่านการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เก็บรวมรวมข้อมูลการ
การเกิดอุ บัติเหตุ และสืบสวนหาสาเหตุที�แท้จริง เพื�อกําหนดมาตรการป้ องกันเชิงระบบ
เกิดอุบัติเหตุ และสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเชิงระบบ
บริษัทฯ มีการติดตามวัดผล อัตราความถี�ของการบาดเจ็บ
(Injury Frequency Rate : IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) ของ
		 บริษัทฯ มีการติดตามวัดผล อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR) และอัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR) ของ
พนักงาน และใช้ เป�นตัวชีว� ัดการบริหารงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ดังนี�
พนักงาน และใช้เป็นตัวชี้วัดการบริหารงานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ดังนี้
									
						
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate : IFR)
อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate : ISR)

2563
พนักงาน 5,208 คน
3.12
2.40

2562
พนักงาน 5,376 คน
2.83
5.89

		 จากข้
จากข้อมูอลมูข้ลาข้งต้างต้น นบริบริ
ีมาตรการสอบสวนสาเหตุและนํและนำบทเรี
ดจากข้
อบกพร่
องมาปรับปรุบปรุ
งการทำงานและการควบคุ
การปฏิบบัตัติงิงานให้
านให้เข้เข้มมข้ข้นนขึขึน� ้นเพืเพื�อ่อป้ป้อองกังกันน
ษัทษฯัทฯได้มได้ีมมาตรการสอบสวนสาเหตุ
าบทเรียนทีย�เนที
กิด่เกิจากข้
อบกพร่
องมาปรั
งการทํ
างานและการควบคุมมการปฏิ
การเกิ
ด
ซ้
ำ
และมี
ก
ารรายงานข้
อ
มู
ล
การเกิ
ด
อุ
บ
ต
ั
เ
ิ
หตุ
ต
อ
่
ผู
บ
้
ริ
ห
ารระดั
บ
สู
ง
และคณะกรรมการอาชี
ว
อนามั
ย
และความปลอดภั
ย
รั
บ
ทราบ
การเกิดซ��า และมีการรายงานข้อมู ลการเกิดอุ บัติเหตุต่อผู ้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรับทราบ
		 � กลุ่มนอกจากนี
ยังจัดงให้เสริมีกมิจความปลอดภั
กรรมส่งเสริมยความปลอดภั
ยภายสถานประกอบการอย่
างต่อการซ้
เนื่องออาทิ
การซ้อไมอพยพหนี
ไฟ การซ้อมแผนอพยพในกรณี
AmmoniaAmmonia
รัว� ไหล การ
นอกจากนี
บริษัท ยั้งจักลุด่มให้บริ
มีกษิจัทกรรมส่
ภายสถานประกอบการอย่
างต่อเนื�อง อาทิ
มอพยพหนี
ฟ การซ้ อมแผนอพยพในกรณี
รั
่
ว
ไหล
การเข้
า
ร่
ว
มกิ
จ
กรรมความปลอดภั
ย
กั
บ
หน่
ว
ยงานภาครั
ฐ
และองค์
ก
รเอกชน
เป็
น
ต้
น
ตลอดจนจั
ด
ให้
ม
ี
ก
ารประเมิ
น
ความเสี
่
ย
งโรคที
่
เ
กี
่
ย
วข้
อ
งกั
บ
การปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ง
านเกี
่ยวกัแสง
บ สารเคมี
แสง
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สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ตามที�กฎหมายกําหนด ตลอดจนมีการการจัดสรรพืน� ที� โดยในตําแหน่งที�มีเสียงดัง จะจัดแยกเป�นสัดส่วนและติด Safety Sign เพื�อเตือนเป�นพืน� ที�
พื้นที่อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันเสียงให้กับพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ในบริเวณดังกล่าว
อันตราย และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุ คคล (PPE) เพื�อป้ องกันเสียงให้กับพนักงานที�ต้องปฏิบัติหน้าที�ในบริเวณดังกล่าว
เป้าหมายด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท

เป้ าหมายด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัท
1. อัตราความถี่ของการประสบอันตรายบาดเจ็บต้องหยุดงาน(IFR) = 0 ราย / 1 ล้านชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งหมด
1. อัตราความถี�ของการประสบอันตรายบาดเจ็บต้องหยุ ดงาน(IFR) = 0 ราย / 1 ล้านชัว� โมงการทํางานของพนักงานทัง� หมด
2. อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต้องหยุดงาน(ISR) = 0 วัน /1 ล้านชั่วโมงการทำงานของพนักงานทั้งหมด
2. อัตราความร้ายแรงของการประสบอันตรายต้องหยุ ดงาน(ISR) = 0 วัน /1 ล้านชัว� โมงการทํางานของพนักงานทัง� หมด

โครงการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปี 2563

โครงการด้านการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ ปี 2563
 โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
		 ในการทำงาน (องค์การมหาชน)
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (องค์การมหาชน)
 โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยฯ ในการทำงาน สำหรับลูกจ้าง (Myanmar Language) โดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
 โครงการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยฯ ในการทํางาน สําหรับลูกจ้าง (Myanmar Language) โดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้าในโรงงาน โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยเกี�ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภัย และระบบไฟฟ้ าในโรงงาน โดยกรมโรงงานอุ ตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การปกป้องพนักงานและสถานประกอบการจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
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โรคโควิด-19 ตลอดจนติดประกาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน รับบทราบและ
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ปฏิบัติตามประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมั่นใจว่า พนักงานจะไม่หลบเลี่ยง ปกปิด ฝ่าฝืน หรือแจ้งข้อมูลเท็จ เพราะการกระทำดังกล่าว มีความผิดทั้งทางวินัย
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นการลงโทษผู
ดด้วยบทลงโทษสู

การให้
ตอบแทน ทีที�เป่เป็� นธรรม
นธรรมมีมีกการวั
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� นระบบและโปร่
มาตรการรั
กษาระยะห่ษาัทงทางสั
งษคมัทย่โดยจั
ดให้มีการกําหนดระยะห่
างในบริเวณที�ต้องมีการเข้าแถว จัดให้มีฉากกันระหว่างโต๊ะทํางาน ตลอดจนจัดให้มีฉากกันระหว่างโต๊ะ
จำนวนพนั
กงานของบริ
จํานวนพนั
กงานของบริ
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ษัทอย่ยอยณณวันวัทีน่ 31
ที� 31ธันธัวาคม
นวาคม2563
2563
รับประทานอาหารรวมถึงให้พนักงานสวมหน้ากากอนามัยมาทํางานและให้พนักงานบางส่วนทํางานแบบ Work from home เพื�อลดจํานวนพนักงานภายในสํานัก(หน่
งานวย:คน)
(หน่วย:คน)
6. มาตรการด้านการสื�อสาร โดยสื�อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบมาตรการของกลุ่มบริษัทฯ และให้ความรู้และคําแนะนําที�ถูกต้องในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิ ด			
บริษัท
พนักงานรายเดือน
พนักงานรายวัน
รวม
19 ตลอดจนติดประกาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทัง� ภาษาไทย และภาษาเมียนมาร์ เพื�อให้มนั� ใจว่าพนักงานงานของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคน รับทราบและปฏิบัติตาม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
ประกาศของบริษัทอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมัน� ใจว่า พนักงานจะไม่หลบเลี�ยง ปกปิ ด ฝ่ าฝื น หรือแจ้งข้อมู ลเท็จ เพราะการกระทําดังกล่าว มีความผิดทัง� ทางวินัย และทาง
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั
่น จำกัด (มหาชน)
268
270
688
864
956
1,134
กฎหมาย ซึ�งบริษัทฯ พร้อมจะดําเนินการลงโทษผู ้กระทําผิดด้วยบทลงโทษสูงสุด
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
184
227
526
854
710
1,081
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
514
490
2,784
2,424
3,298
2,914
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
199
200
24
36
223
236
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
21
11
0
0
21
11
Thaiya
Corporation
(Shanghai)
Co.,
Ltd.
24
20
0
0
24
20
การให้ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ที�เป�นธรรม มีการวัดผลอย่างเป�นระบบและโปร่งใส
รวม
1,210
1,218
4,022
4,178
5,232
5,396
5.




ผลตอบแทนที
ป็�เปน�นตัตัววเงิเงินนทีษ่จที่าัท�จยให้
นััทกย่นัองาน
ณณวัวันนวัทีทีน� ่ 31
วาคม
2563
ผลตอบแทนที
่ายให้แก่แพก่ษพ
กยงานณ
ที31� 31ธัธันนธัวาคม
นวาคม2563
2563
จํานวนพนัก่เงานของบริ
และบริ

			

บริษัท

บริษษัทัท เอเชี
เอเชี�ย่ยนซี
นซี คอร์
คอร์ปปอเรชั
อเรชัน� ่น จํจำกั
(มหาชน)
บริ
ากัดด (มหาชน)
บริษัท ห้ห้อองเย็นเอเชี� ่ยนซีฟู ้ ู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกั
จํากัดด
บริษษัทัท เอเชี
เอเชี�ย่ยนน อะไลอั
อะไลอันนซ์ซ์ อิอินนเตอร์
เตอร์เนชั
เนชัน� ่นแนล
แนล จํจำกั
บริ
ากัดด
บริษัท เอเชี� ่ยน ฟีด จํจำกั
ด
ากั
บริษษัทัท เอเชี
เอเชี�ย่ยนน เพ็เพ็ทส์ส์ แคร์
แคร์ คอร์ปอเรชัน� ่น จํจำกั
บริ
ากัด
Thaiya
Corporation
(Shanghai)
Co.,
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. Ltd.
รวม
รวม


พนักกงานรายเดื
งานรายเดืออนน
พนั
2563
2562
2563
2562
90.45
96.65
90.45
96.65
47.37
51.96
47.37
51.96
150.97
139.15
150.97
139.15
63.45
53.84
63.45
53.84
9.91
7.62
9.91
7.62
9.19
4.89
9.19
4.89
371.34
354.11
371.34
354.11

พนั
พนักกงานรายวั
งานรายวันน
2563
2562
2563
2562
98.29
127.89
98.29
127.89
75.22
105.91
75.22
105.91
395.34
344.38
395.34
344.38
4.45
4.06
4.45
4.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
573.3
582.24
573.3
582.24

(หน่
(หน่ววย:ล้
ย:ล้
(หน่าานบาท)
วนบาท)
ย:คน)
รวม
รวม
2563
2562
2563
2562
188.74
224.54
188.74
224.54
122.59
157.88
122.59
157.88
546.31
483.53
546.31
483.53
67.90
57.90
67.90
57.90
9.91
7.62
9.91
7.62
9.19
4.89
9.19
4.89
944.64
936.35
944.64
936.35

ผลตอบแทนที�เป�นตัวเงินที�จ่ายให้แก่พนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัท บัติงาน 3 ระบบแยกตามระดับ ดังนี้
พนักงานรายเดือน
บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิ
2563
1. พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม 2562
การฝึ
กอบรมและสร้
บโตตามสายงาน
บริษ2.
ัท เอเชี
นซี คอร์บปผูอเรชั
จําางโอกาสในการเติ
กัดบกลาง
(มหาชน) ประเมินจาก
90.45และพฤติกรรม 96.65
พนั
ก�ยงานระดั
้บริหน� ารระดั
KPIs ผลการปฏิบัติงาน
�
ู
้
บริษ3.
ัท ห้ผูอ้บงเย็
น
เอเชี
ย
นซี
ฟ
ด
(สุ
ร
าษฎร์
ธ
านี
)
จํ
า
กั
ด
47.37
51.96
ริหารระดับสูง		
ประเมินจาก KPIs
ษัท เอเชี�ยนนประจำปี
อะไลอันซ์จะถู
อินกเตอร์
เนชัน� แนล
จํากัด
139.15 ง
ซึ่งบริ
ผลการประเมิ
ใช้ ในการพิ
จารณาผลตอบแทน
ตลอดจนถูกใช้ ในการพิจ150.97
ารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่

(หน่วย:ล้านบาท)

พนักงานรายวัน
รวม
2563
2562
2563
2562
98.29
127.89
188.74
224.54
75.22
105.91
122.59
157.88
395.34
344.38
546.31
483.53
บริษัท เอเชี�ยน ฟี ด จํากัด
63.45
53.84
4.45
4.06
67.90
57.90
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป�นปั จจัยที�สําคัญและมีคุณค่ายิ�งต่อความสําเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมัน� คง จึงมุ ่งดําเนินการเพื�อยกระดับขีด
บริษัท เอเชี�ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชัน� จํากัด
9.91
7.62
0.00
0.00
9.91
7.62
ความสามารถพนักงานให้มีความเป�นเลิศ พัฒนาบุ คลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทํางาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุ คคล มุ ่งเน้นการเป�นคนดีและคนเก่ง
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.
9.19
4.89
0.00
0.00
9.19
4.89
สร้างความสําคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยม “ASIAN” มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื�อนขัน� เลื�อนตําแหน่ง ที�โปร่งใส และการกําหนดค่าตอบเทนและสวัสดิการ
รวม
371.34
354.11
573.3
582.24
944.64
936.35
การทํางานเทียบเคียงได้กับธุ รกิจลักษณะเดียวกัน
ในปี 2563 บริษัทกําหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกําหนดให้มีการจัดฝึ กอบรม ทัง� พนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน ซึ�งได้รับการอบรมอย่างน้อย 6
ชัว� โมงต่อคน เพื�อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝี มือแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทัง� ที�เป�นหลักสูตรภายในและภายนอกจากการสํารวจความต้องการของพนักงาน ดังนี�
 หลักสูตรภายใน เป�นแผนพัฒนาพืน� ฐานที�จําเป�น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทัง� จัดอบรมพนักงานที�เข้ามาทํางานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน และต้อง
ได้รับการฝึ กอบรมซ��าเพื�อทบทวนและเพื�อใช้ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตราฐานที�กําหนดไว้
 หลักสูตรภายนอก เป�นแผนพัฒนาบุ คลากรที�ต้องการเพิ�มศักยภาพในการทํางานที�มุ่งเน้นด้านทักษะ ความช�านาญ และความรู้เพิ�มเติม เพื�อต่อยอดในการทํางาน

การฝึ กอบรมและสร้างโอกาสในการเติบโตตามสายงาน

43

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป�นปั จจัยที�สําคัญและมีคุณค่ายิ�งต่อความสําเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมัน� คง จึงมุ ่งดําเนินการเพื�อยกระดับขีด

การฝึกอบรมและสร้างโอกาสในการเติบโตตามสายงาน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งต่อความสำเร็จ ความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างมั่นคง จึงมุ่งดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความ
สามารถพนักงานให้มีความเป็นเลิศ พัฒนาบุคลากรในด้านการจัดการวิชาการและวัฒนธรรมการทำงาน ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการเป็นคนดีและคนเก่ง สร้าง
ความสำคัญและคุณค่าในตัวพนักงานตามค่านิยม “ASIAN” มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ที่โปร่งใส และการกำหนดค่าตอบเทนและสวัสดิการ
การทำงานเทียบเคียงได้กับธุรกิจลักษณะเดียวกัน
ในปี 2563 บริษัทกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรม ทั้งพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวัน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างน้อย
6 ชั่วโมงต่อคน เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งที่เป็นหลักสูตรภายในและภายนอกจากการสำรวจความต้องการของพนักงาน ดังนี้
 หลักสูตรภายใน เป็นแผนพัฒนาพื้นฐานที่จำเป็น และพนักงานทุกคนจะต้องได้รับการอบรมรวมทั้งจัดอบรมพนักงานที่เข้ามาทำงานใหม่ทุกคนก่อนการปฏิบัติงาน และต้องได้
รับการฝึกอบรมซ้ำเพื่อทบทวนและเพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
 หลักสูตรภายนอก เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการทำงานที่มุ่งเน้นด้านทักษะ ความชำนาญ และความรู้เพิ่มเติม เพื่อต่อยอดในการทำงาน
ผลการฝึ
กอบรมดังนี้
ผลการฝึ กอบรมดังนี�
ลำดับ

ระดับ
พนักงานใหม่

1

2

พนักงานทุกคนแบ่ง
ตามระดับ
ระดับปฏิบัติการ
ระดับหัวหน้างาน
ระดับผู้จัดการ

เป้าหมาย
หลักสูตร
• การปฐมนิเทศ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
ลักษณะของธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ
• ช่องทางการร้องเรียน
• กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
เช่น วันเวลา ชั่วโมงการทำงาน
วันหยุด วันลา และสวัสดิการต่างๆ
• ความปลอดภัยในการทำงาน
หลังสูตรตามการอนุมัติ ปี 2563

จำนวนคน
ที่เข้าอบรม

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

จำนวนหลักสูตร
ที่อนุมัติ
ภายใน
ภายนอก

จำนวนหลักสูตร
ที่อบรมจริง
ภายใน
ภายนอก

ภายใน

ภายนอก

982

100%

-

-

-

-

-

1,825
721
234

80.00%

70.59%

105

34

84

24

หมายเหตุทั้งนีทั้ ง� การฝึ
นี� การฝึ
กอบรมที
โดยเฉพาะอย่
กอบรมภายนอก
รับผลกระทบจากสถานการณ์
ระบาดของโรคโควิ
าคัญ
�งการฝึ
�นไปตามแผน
�นสํญ
หมายเหตุ
กอบรมที
่ไม่เป็�ไม่นเปไปตามแผน
โดยเฉพาะอย่
างยิา่งงยิการฝึ
กอบรมภายนอก
ได้รับได้ผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่แรพร่
ะบาดของโรคโควิ
ด-19ด-19เป็นเปสำคั

นอกจากนี
ท� างฝ่ายบริ
ายบริ
หารทรัพพยากรบุ
ยากรบุคคคลคล โดยการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่
โดยการทํางานของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
าแผนสืบทอดตํ
าแหน่ง โดยในปี
2563
นอกจากนี
้ทางฝ่
หารทรั
าตอบแทนยังยัริเงริริ�มเริให้่มมให้ีการทํ
มีการทำแผนสื
บทอดตำแหน่
ง โดยในปี 2563
�
�
�
ู
�
ต
า
ํ
แหน่
ง
ที
ต
อ
้
งมี
ผ
คณะกรรมการสรรหาได้
ก
า
ํ
หนดหลั
ก
เกณฑ์
ท
ใ
ี
ช้
ใ
นการประเมิ
น
ตํ
า
แหน่
ง
ที
จ
า
ํ
เป
น
ต้
อ
งมี
ผ
ส
้
บ
ื
ทอด
และกํ
า
หนดตํ
า
แหน่
ง
ที
ต
อ
้
งประเมิ
น
คาดว่
า
ในปี
2564
จะสามารถระบุ
คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ ใช้ ในการประเมินตำแหน่งที่จำเป็� นต้องมีผู้สืบทอด และกำหนดตำแหน่งที่ต้องประเมิน คาดว่าในปี 2564 จะสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องมีู ้สืบ
าหนดผู ้สืบ้สทอดและแผนพั
ฒนาผู
้สืบ้สทอดได้
จนแล้
วเสร็
จจ
ผู้สทอด
ืบทอดตลอดจนกํ
ตลอดจนกำหนดผู
ืบทอดและแผนพั
ฒนาผู
ืบทอดได้
จนแล้
วเสร็

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บริษัทฯ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3 ระบบแยกตามระดับ ดังนี�
1. พนักงานระดับปฏิบัติการและหัวหน้างาน ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรม
2. พนักงานระดับผู ้บริหารระดับกลาง ประเมินจาก
KPIs ผลการปฏิบัติงาน และพฤติกรรม
3. ผู ้บริหารระดับสูง ประเมินจาก
KPIs
ซึ�งผลการประเมินประจําปี จะถูกใช้ ในการพิจารณาผลตอบแทน ตลอดจนถูกใช้ ในการพิจารณาเลื�อนขัน� เลื�อนตําแหน่ง
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เอเชี่ยน กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้วัตถุดิบทางธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอเชี่ยน มีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมาตั้งแต่นโยบายในการ
ขยายธุรกิจ โดยขยายไปยังกิจกรรมหรือธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกันเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุดิบส่วนที่เหลือจากการทำทูน่าบรรจุกระป๋อง เป็นวัตถุดิบที่ ใช้ ในผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยง หัวและก้างของทูน่า ยังสามารถนำไปใช้ผลิตปลาป่น อันเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญในการ
ผลิตอาหารสัตว์ รองจากแหล่งโปรตีนจากอุตสาหกรรมสัตว์ปีกภายในประเทศ และใช้เป็นวัตถุดิบ
หลักสำหรับการผลิตอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบริษัท และการที่สามารถผลิตได้เองภายในกลุ่มบริษัท
ทำให้สามารถรับประกันแหล่งที่มาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่งและจากการที่เอเชี่ยนมี
ความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบกิจการฟาร์ม เอเชี่ยนจึงสามารถซื้อ
ผลผลิตที่ได้คุณภาพจากฟาร์ม มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็ง โดยบุคลากรของเราให้การ
สนับสนุนเกษตรกร โดยการให้คำแนะนำเรื่องชนิดของอาหารและระบบการเลี้ยง ตลอดจนบริการ
ด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพจากฟาร์ม

การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน
ความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนต้นทุนต่อจำนวนแรงงาน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ศักยภาพในการแข่งขันต่ำลง ทั้งยังมีความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ขององค์กรอย่างยิ่ง กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ได้มีการปรับแผนอัตรากำลังครั้งใหญ่ ในกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งนับตั้งแต่ปี 2562 ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ ตลอดจนขนาดของตลาด
ที่เปลี่ยนแปลงไป และในปี 2563 จึงกำหนดเป็นนโยบายสำคัญให้ทุกองค์กรในกลุ่มบริษัท เพิ่มกำลังการผลิต โดยไม่ ให้เพิ่มแผนอัตรากำลังหรือจำนวนแรงงาน ตลอดจนให้กำหนดแผนการ
ลงทุนนำเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้ ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น โดยจะกำหนดเป้าหมายการลดต้นทุนแรงงานต่อหน่วยผลิตในทุกองค์กรในปี 2564
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เอเชี่ยน กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม
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ด้วยบริษัท เอเชี่ยน มีความตระหนัก ห่วงใย และใส่ ใจถึงสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ ให้นโยบาย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน โดยวางแผนการดำเนินงาน การนำไปใช้และการปฏิบัติ การตรวจสอบและแก้ ไข การทบทวน
รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เราได้รับการรับรองที่สำคัญ ดังเช่น มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001),
Carbon Footprint of Organization Project [CFO] จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), รวมถึงการ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วย โครงการ Green Industry, โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ สำหรับ
หม้อน้ำและหม้อต้มที่ ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน, และโครงการ 3R ซึ่งผลจากมาตรฐานการรับรองทำให้เชื่อมั่นได้ว่า เรามีระบบ
และกฏเกณฑ์ที่วางไว้อย่างเคร่งครัด สามารถนำไปสู่การปฎิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อชุมชน และปราศจากการทำลายสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจังได้เป็นอย่างดีทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต

การบริหารจัดการนำ้
การที่บริษัทฯ มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตสูง ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเสียจากกระบวนการผลิตเป็นผลกระทบที่สำคัญ บริษัทฯ จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพ กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำทิ้ง จนมีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560
จึงทำการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก มีการติดตั้ง BOD online ส่งผลตามเวลาจริงไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีผู้ควบคุมระบบบำบัดจากส่วนงานซ่อมบำรุงที่ติดตาม
คุณภาพน้ำและอุปกรณ์ ในการบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ
ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเข้าร่วมโครงการ(เอ็มโอยู) “จิตอาสา รักษ์แม่น้ำในพื้นที่คลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองสาขา จังหวัด
สมุทรสาคร” โดยมีเป้าหมายร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลพิษในพื้นที่, ร่วมกันปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และร่วมสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมค่านิยมแห่งการมีจิตสาธารณะ ร่วมสร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในปี 2564 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน ตั้งเป้าที่จะวางแผนการบริหารจัดการน้ำที่ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเพียงพอของแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำ
ต่อตันผลิต ลดปริมาณน้ำเสียต่อตันผลิต และการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจนแนวทางการนำน้ำกลับมาใช้ ใหม่

การจัดการมลพิษทางอากาศ
เอเชี่ยนให้ความสำคัญกับคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่อากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงาน ตลอดจนชุมชนและสภาพแวดล้อมที่อยู่บริเวณโดยรอบของโรงงาน และตลอด
เวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีข้อร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศมาก่อน อย่างไรก็ดี การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อาจพบปัญหา
ด้านมลพิษทางอากาศใน 2 ประเด็น ใหญ่ๆ ได้แก่ มลพิษจากเชื้อเพลิงที่ ใช้ และมลพิษจากกระบวนการขนส่ง ทั้งที่เป็น
กิจกรรมขนส่งภายใต้การดำเนินการของบริษัทเองและการจ้างเหมา ในปี 2563 เอเชี่ยนออกมาตรการเพื่อการจัดการมลพิษ
ทางอากาศใน 2 ส่วน ได้แก่ ลดมลพิษในอากาศ ฝุ่นละอองและไอระเหย (สารเจือปน) จากการใช้เชื้อเพลิง โดยทำการ
ตรวจวัดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่าปริมาณของสารเจือปนฯ
2549 และกำหนดให้มีการทำความสะอาดปล่องระบายอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง กำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง โดยติดตั้ง
อุปกรณ์วัดค่าฝุ่น pm 2.5 ที่ปล่องระบายตามจำเป็น และออกระเบียบห้ามจอดรถโดยติดเครื่องยนต์ ในบริเวณสถาน
ประกอบการของบริษัท และบังคับให้ผู้ประกอบการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่บริษัทจ้าง หรือรถขนส่งของคู่ค้า ที่เข้า
มาในสถานประกอบการต้องไม่มีควันดำ และต้องมีหลักฐานการตรวจสภาพรถแสดงในกรณีที่ถูกร้องขอ
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สําหรับหม้อน้ำและหม้อต้มที่
ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ หม้อต้มที่ ใช้ของเหลวเป็นสื่อนําความร้อน และอุปกรณ์เผาไหม้
อื่น ๆ เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑลอีกด้วย
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การจัดการขยะตามหลัก 3R
เอเชี่ยน มีการนําแนวคิด 3Rs คือ Reduce (ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จําเป็น) Reuse (การใช้ซ้ํา) และ Recycle (แปรรูปมาใช้ ใหม่) มาประยุกต์ ใช้กับ บริษัทฯและบริษัท
ในเครือ โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวางแผนการผลิต ขั้นตอน/วิธีการผลิต และการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาดหวังว่า การจัดการขยะตามหลัก 3R จะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึก
ที่ดี ให้แก่ลูกค้า รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีและการยอมรับของชุมชนโดยรอบ ตลอดจนมีกำหนดมาตรการด้านการกำจัดของเสียที่ครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกขยะ และวิธีการในการกำจัด
ขยะ ทั้งที่เป็นขยะทั่วไป ขยะปนเปื้อน และขยะอันตราย ตลอดจนมาตรการในการคัดเลือกบริษัทภายนอกที่รับขยะของกลุ่มบริษัทไปกำจัด
นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย” จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์เรื่อง
การแยกขยะ ภายในโรงงานอีกด้วย

การใช้พลังงานทดแทน
จากการผลักดันแนวทางในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดทดแทน ในปี 2562 ทำให้ เอเชี่ยน ได้ริเริ่มโครงการ
ผลิ ต กระแสไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ บ นหลั ง คาโรงงาน โดยเริ่ ม ดำเนิ น การที่ บริ ษั ท เอเชี่ ย น อะไลอั น ซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นที่แรก โดยแบ่งออกเป็น 2 โครงการ ดังนี้
1. ฝังห้องเย็นโครงการนี้กำลังการติดตั้งรวมของระบบเท่ากับ 999.24 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้
1,408,400 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟได้ 5,065,062 ต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้
ประมาณ 801.66 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปีปัจจุบันดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2563 และเริ่มจ่ายไฟจากระบบโซล่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
2. ฝังโรงงานทูน่า โครงการนี้กำลังการติดตั้งรวมของระบบเท่ากับ 3,531 กิโลวัตต์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 4,788,670 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี สามารถประหยัดค่าไฟได้
17,221,605 ต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ประมาณ 2,725.71 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบนั ดำเนินการไปแล้ว 60% ( ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้โครงการล่าช้ากว่าแผนงานกำหนดไว้ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2564

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยน กำหนดเป้าหมายให้บริษัทย่อยในเครือทุกแห่ง ศึกษาแนวทางในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือน
กระจก โดยบริษัทเอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัทเอเชี่ยน ฟีด จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาค
อุตสาหกรรม ระยะที่ 9 จนสามารถวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและระบุกิจกรรมที่ก่อนให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ ตั้งเป้าที่จะต่อยอดไปยังบริษัทย่อยแห่งอื่น ๆ ในการทำรายงาน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจนสามารถกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้งองค์กรได้ภายในปี 2565
นอกจากนี้ ในวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นต์ขององค์กรร่วมกับอีก 3 บริษัทภาคเอกชน และได้รับ
มอบประกาศนียบัตรจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน (คาร์บอนฟุตพริ้นต์) ซึ่งจัดโดยองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องพาราเดียม เอ ชั้น 10 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
ผลการดำเนินงานการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ในปี 2563
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด

9,689Ton CO2 eq
(1.63ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)

45,961 Ton CO2 eq
(1.10ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)

9,238Ton CO2 eq
(0.19ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันการผลิต)

หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกฉบับแรก บริษัทจึงใช้ปี 2512 เป็นปีฐานดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบความแตกต่างในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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เอเชี่ยน กับการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน

R

การเคารพซึ่ งสิทธิมนุษยชน
		 เอเชี่ยน ให้ความสำคัญและเคารพกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการดำเนินการอันสำคัญหลายประการที่แสดงให้เห็น
เจตนารมณ์ของบริษัท อาทิ การออกแถลงการณ์นโยบายและการดำเนินการของกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมาตรฐานการจ้างงาน การทบทวนนโยบายด้านการ
เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน และการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง ตลอดจนมีนโยบายในการ
จ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนที่เท่าเทียม โดยไม่แบ่งตามเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา เป็นต้น

การไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย ไม่ข้องเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาส หรือการประมงผิดกฎหมาย
		 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนเป็นผู้ผลิตอาหารที่มีวัตถุดิบสำคัญจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นปลาทูน่า ปลาทราย กุ้ง ปลาหมึก และสัตว์ทะเลอื่นๆ กลุ่มบริษัทฯตระหนักยิ่งถึงความ
สำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยและสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ใช้ความพยายามอย่างมากในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated-IUU fishing) และปัญหาเรื่องแรงงานทาส ทั้งในอุตสาหกรรม
ประมงและโรงงานผลิต บริษัทฯ และบริษัทย่อย มุ่งมั่นที่จะร่วมแก้ ไขปัญหาเหล่านี้ เพื่อให้ประเทศไทย กลับมาเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศและเพื่อเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
บริษัทฯและบริษัทย่อย จึงเข้าเป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การไม่ทำการประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับผู้ประกอบกิจการประมง โดยจะปฏิบัติ ไม่ว่าจะโดย
ลำพังหรือร่วมมือกับฝ่ายอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ให้ถึงที่สุด ที่จะรักษามาตรฐานการประกอบการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน และให้มีการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยจะไม่ทำการ
ประมงผิดกฎหมาย ไม่ซื้อ นำเข้า ส่งออก นำผ่าน จำหน่าย ซึ่งสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่ได้จากการทำการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ และไม่นำมา
ผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำและจำหน่ายเป็นสินค้าอาหารทะเล รวมทั้งจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง แรงงานและการค้ามนุษย์อย่างเคร่งครัด
		 โดยทุกภาคฝ่ายที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง ตกลงให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุมสัมมนา จัดกิจกรรม จัดให้มีการบรรยายวิชาการ การฝึกอบรม และ
การศึกษาวิจัยในหัวข้อและโครงการที่เหมาะสม รวมทั้งจะสนับสนุนข้อที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานภาครัฐ

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
		 บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีอุดมการณ์ ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ใน “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ และเพื่อให้การตัดสินใจและการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทฯ จึงได้จัดทำ
“นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น” เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
นโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
		 บริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีนโยบาย
เป็นกลางทางการเมือง กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
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จกรรมที
ประสงค์
จ อหรืชื� อเสีชื่อยเสีงและภาพลั
ยงและภาพลั
กษณ์
�มีว่มัตีวถุัตปถุระสงค์
ากัดด (มหาชน)
เงินเงิสนั
บสนุ
น นเฉพาะกิ
จกรรมที
เพื�อเพืธุ ่อรกิธุรจกิหรื
กษณ์
ท�ดี ทีขี่ดองีของ
บริบริษัทษัทโดยไม่
ม
เ
ี
จตนาแอบแฝงเพื
อ
่
ผลประโยชน์
ท
างธุ
ร
กิ
จ
หรื
อ
ความได้
เ
ปรี
ย
บทางการค้
า
โดยไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื�อผลประโยชน์ทางธุ รกิจ หรือความได้เปรียบทางการค้า
นโยบายด้
นโยบายด้านการให้
านการให้-รั-รับบของขวั
ของขวัญญค่ค่าบริ
าบริกการต้
ารต้ออนรั
นรับบ และค่
และค่าาใช้ใช้จจ่า่ายอื
ยอื่น�น ๆๆ
		 บริบริษษัทัทเอเชี่ย� นซี คอร์ปอเรชั่น� จํจำกั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
สามารถกระทำได้
ในวิสสัยัยทีที�ส่สมควร
มควร
ากั (มหาชน) และบริ ัทในเครือ มีนโยบายว่าาการให้
การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์
ประโยชน์ออื�นื่นใดใด สามารถกระทํ
าได้ในวิ
�เหมาะสม และไม่
โดยให้
หรืออจะรั
จะรับบของขวั
ของขวัญ หรื
หรืออทรั
ทรัพพย์ย์สสินิน หรืหรืออประโยชน์
ประโยชน์ออื�นื่นไม่ไม่วว่ากรณี
่ากรณีใดๆ
ใดๆที�อทีาจก่
่อาจก่อให้อให้เกิเดกิอิดทอิธิทพธิพลต่ลต่อการตั
อการตัดสิดนสิใจนใจ
โดยให้ออยูยู่ ในมู
่ในมูลลค่ค่าาทีที่เหมาะสม
และไม่เเรีรียกร้องให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรื
ของผู้รับ้รับทั้งทันีง� ้ นีให้� ให้
น� ไปตามแนวปฏิบัตบัติว่าิวด้่าวด้ยการให้
วยการให้หรืหอรือรับรัของขวั
บของขวัญญหรืหรืออทรัทรัพพย์สย์ินสินหรืหรืออประโยชน์
ประโยชน์ออื่นื�นใดใด
ของผู
เป็เนปไปตามแนวปฏิ
�ความรั
ดชอบของผู้บริ้บหริารต่
หารต่ออนโยบายต่
นโยบายต่ออต้ต้าานคอร์
นคอร์รรัปัปชัชั่นน�
หน้หน้าทีา่คทีวามรั
บผิบดผิชอบของผู
�สนับสนุ
คณะกรรมการบริษษัทัท มีมีหหน้น้าาทีที�แ่และรั
ากับดูแบลให้
ีระบบที
ต้านคอร์
ัปชัน� ทีร�มัปีปชัระสิ
าพทเพื
ให้มนั� เพืใจว่
1.1. คณะกรรมการบริ
ละรับบผิผิดดชอบในการพิ
ชอบในการพิจารณาอนุ
จารณาอนุมัตมินัตโยบายและกํ
ินโยบายและกำกั
ดูแมลให้
มีระบบที
่สนันบการต่
สนุนอการต่
อต้ารนคอร์
่นทีท่มธิีปภระสิ
ธิภ�อาพ
่อให้าฝ่มาั่นยใจว่า
หารได้
ตระหนั
กและให้
ความสํ
าคัญกัญ
บการต่
อต้าอนคอร์
รัปชัรน� ัปและปลู
กฝั งกจนเป
กร กร
�นวัฒ
		 ฝ่บริ
ายบริ
หารได้
ตระหนั
กและให้
ความสำคั
กับการต่
ต้านคอร์
ชั่นและปลู
ฝังจนเป็
นวันธรรมองค์
ฒนธรรมองค์
�และรับบผิผิดดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงิ
คณะกรรมการตรวจสอบมีมีหหน้น้าาทีที่และรั
ชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบั
นและบัญญชี ชีระบบควบคุ
ระบบควบคุมมภายใน
ภายใน ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริ
ระบบตรวจสอบภายในและระบบบริหหารความเสี
2.2. คณะกรรมการตรวจสอบ
ารความเสี่ย�ยงให้
งให้
มั
น
ใจว่
า
เป
น
ไปตามมาตรฐานสากล
มี
ค
วามรั
ด
กุ
ม
เหมาะสม
มี
ป
ระสิ
ท
ธิ
ภ
าพ
และปราศจากการกระทํ
า
ผิ
ด
ต่
อ
นโยบายการต่
อ
ต้
า
นคอร์
ร
ป
ั
ชั
น
�
�
�
		 มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
มีความรัดกุมเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และปราศจากการกระทำผิดต่อนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริหหาราร ต้ต้อองเป็
งเป�นนผูผู้น้นําำในการปฏิ
ในการปฏิบบัตัติติตามมาตรการต่
อบุ อคบุคลากรภายใต้
บังคับบังบัคัญ
เกี�ยวกั
ข้อบพึข้งอปฏิ
ัติตบามัติตาม
3.3. คณะกรรมการบริ
ามมาตรการต่ออต้ต้าานการคอร์
นการคอร์รรัปัปชันชั� ่นรวมถึ
รวมถึงให้งให้ข้อขเสนอแนะต่
้อเสนอแนะต่
คคลากรภายใต้
บบัชาญชา
เกี่ยบวกั
พึบงปฏิ
นโยบายต่
อ
ต้
า
นคอร์
ร
ป
ั
ชั
น
�
		 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
�และรั
คณะกรรมการโครงการแนวร่
วมของภาคเอกชนไทยในการต่
านการทุ
ดชอบในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิ
ิ นําเสนอต่ออคณะกรรมการบริ
คณะกรรมการ ษัท
4.4. คณะกรรมการโครงการแนวร่
วมของภาคเอกชนไทยในการต่
อต้อาต้นการทุ
จริจตริตมีหมีน้หาน้ทีา่แทีละรั
บผิบดผิชอบในการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิ
บัตบิัตนำเสนอต่
บริษัท และกํมาหนดให้
มีระบบและให้
การส่
งเสริมบและสนั
บสนุนนโยบายต่
อต้ารนคอร์
�อสื�อสารไปยั
งพนักงานและผู
ฝ่ าย้ง รวมทั
ง� ทบทวนความเหมาะสมของ
		 และกำหนดให้
ีระบบและให้
การส่งเสริ
มและสนั
สนุนนโยบายต่
อต้านคอร์
ัปชั่น รเพืัปชั่อน� สื่อเพืสารไปยั
งพนักงานและผู
้เกี่ยวข้อ้เกีงทุ�ยวข้
กฝ่อางทุ
ย กรวมทั
ทบทวนความเหมาะสมของระบบและ
ระบบและมาตรการต่างๆ เพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุ รกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกําหนดของกฎหมาย
		 มาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
คณะทํางานโครงการแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที�กําหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ช่ องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ
5.5. คณะทำงานโครงการแนวร่
วมของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มีหน้าที่กำหนดมาตรการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเบาะแส การสอบสวน บทลงโทษ
เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงกําหนดวิธีการสื�อสาร และการฝึ กอบรมพนักงานและผู ้เกี�ยวข้องทุกฝ่ าย รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประเมินความเสี�ยงของ
		 เสนอต่อคณะกรรมการโครงการฯ รวมถึงกำหนดวิธีการสื่อสาร และการฝึกอบรมพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติ ในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการ
กระบวนการทางธุ รกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชัน�
		 ทางธุรกิจต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น
6. สํานักตรวจสอบภายใน มีหน้าที�และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป�นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบ
6. สำนั
กตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และกฎหมาย เพื�อให้มนั� ใจว่ามีระบบควบคุมที�มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี�ยงด้านคอร์รัปชัน� ที�อาจเกิดขึน� รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแส และ
		 ปฏิรายงานต่
บัติ และกฎหมาย
เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงสอบสวนกรณีการแจ้งเบาะแส และรายงาน
อคณะกรรมการตรวจสอบ
		 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การจัดการข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส
การจั
ดการข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส เป็นธรรม
เป�นธรรม
เอเชี�ยน เปิ ดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทัง� ภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี�ยวกับการกระทําต้องสงสัยว่าเป�นความผิดต่อหลักกฎหมาย
		 เอเชี
่ยน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำต้องสงสัยว่าเป็นความผิดต่อหลักกฎหมาย
กการกํากับดูแลกิจการที�ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณธุ รกิจ การรายงานทางการเงินที�ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที�บกพร่องของบริษัทฯ โดยกําหนด
หลัหลักการกำกั
บดูแลกิจการที่ดี ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทฯ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ การรายงานทางการเงินที่ ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ โดยกำหนด
ช่ องทาง วิธีการ ขัน� ตอนการตรวจสอบและการคุ้มครองสิทธิของผู ้ร้องเรียนและผู ้ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทัง� ระบุ มาตรการคุ้มครอง
ช่องทาง วิธีการ ขั้นตอนการตรวจสอบและการคุ
้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อเท็จจริงไว้ภายใต้นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน พร้อมทั้งระบุมาตรการคุ้มครองปกป้อง
ปกป้ องผู ้ร้องเรียนหรือผู ้ท�แี จ้งข้อมู ลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบที�ชดั เจน
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสในการตรวจสอบที่ชัดเจน

ช่อช่ งทางในการรั
องทางในการรับบแจ้แจ้งเบาะแสและการรั
งเบาะแสและการรับบเรืเรื่อ�องร้
งร้องเรียน
ลำดับ
ช่องทาง
โทรศัพท์
อีเมลล์
1
สายด่วนรับข้อร้องเรียน (24ช.ม.) 095-372-0144
2
เลขานุการบริษัทฯ
034-822704 Asian-Secretary@asiansea.co.th
			
ต่อ 2420		
					
3
สำนักตรวจสอบภายใน
034-822704 Asian-IA@asiansea.co.th
			
ต่อ 2306 		
					
4
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Asian-Whistleblowing@asiansea.co.th
					
					
5
คณะกรรมการตรวจสอบ
Asian-Audit@asiansea.co.th
					
					
หมายเหตุ: :นโยบายการรั
นโยบายการรับบข้ข้ออร้ร้อองเรี
งเรียยนและการคุ
นและการคุ้ม้มครองผู
หมายเหตุ
ครองผู้แ้แจ้จ้งงเบาะแส
เบาะแส สามารถติ
สามารถติดดตามได้
ตามได้จากเว็
จากเว็ปปไซต์ไซต์ของบริ
ของบริษัทษัท
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ไปรษณีย์:
อื่นๆ
บริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000	
บริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตู้รับข้อร้องเรียน
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง (สำหรับพนักงาน)
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
บริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
55/2 ถนนพระรามที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง
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กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย
		
•
		
•
			
			
ผู้ถือหุ้น •
			
		
•
			
			
•
			
		
•
		
•
ลูกค้า		
		
•

คู่ค้า
•
		
•
		
•
			

การสื่อสารและช่องทาง
การประชุมสามัญ/วิสามัญ ประจำปี
•
IR Activity เช่น Analyst meeting /			
 •
SET Opportunity Day / Company					
 •
Visit
•
IR Website/ IR material เช่น MD&A, 		
e-News letter
การหารือ พูดคุย สอบถาม ตอบคำถาม
รับฟังข้อเสนอแนะผ่านการประชุม โทรศัพท์
email และ website
ทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/พัฒนา •
		
สินค้าร่วมกับลูกค้า
•
ลูกค้าตรวจโรงงาน ตรวจรับผลิตภัณฑ์
การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ 		
•
เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ
•
เจรจาขายสินค้าและบริการ
		
		
•
•
แบบประเมินคู่ค้า
•
เจรจาซื้อ
		
การรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ
		
เช่น Email / โทรศัพท์ และอื่นๆ
•

ความคาดหวัง
มีผลการดำเนินงานที่ดี
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน
การเปิดเผยข้อมูล ภาพลักษณ์ และการยอมรับจาก
สังคม

คุ ณ ภาพและความปลอดภั ย ด้ า นอาหารของ
ผลิตภัณฑ์
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใหม่ ไ ด้ ต าม เทรนด์ ที่ ลู ก ค้ า
ต้องการ
การส่งมอบสินค้าเป็นไปตามกำหนด
ราคาสมเหตุสมผล และถูกที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่
ขึ้นราคาสินค้า มีส่วนลดมีโปรโมชั่น มีของแถม มี
เครดิตเทอม
การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
การจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส และเป็นธรรมตรวจสอบได้
ขายสินค้าในราคาสูง มีกำไร จ่ายเงินเร็ว มีระบบการ
จ่ า ยเงิ น ที่ ดี จ่ า ยเงิ น สดการเงิ น ดี มี เ สถี ย รภาพทาง
การเงิน
ความสม่ำเสมอและการเติบโตของขนาดธุรกิจ

•
		
•
		
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
		
•
•

การตอบสนอง
บริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตลดความเสี่ยงและเพิ่ม
ความโปร่งใส
ความโปร่งใสและการการกำ กับดูแล (การป้องกัน
การทุจริต การเปิดเผยข้อมูลนโยบายทางภาษี และ
การรายงาน)
มีการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ
ด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์ การจัดประชุมพบปะรายไตรมาส
เพื่อให้ข้อมูลด้านความยั่งยืนล่าสุด
นวั ต กรรมและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
(คุณภาพ และความปลอดภัยด้านอาหาร)
มี ที ม งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี ศั ก ยภาพมี ก ารอบรม
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
มีการวางแผนการผลิตและมีระยะเวลารอคอย (Lead
Time) ที่ชัดเจน
หาวัตถุดิบที่ราคาแข่งขันได้เพื่อผลิตสินค้าให้ลูกค้า
มีมาตรการในการป้องกันข้อมูลรั่วไหลอย่างเป็นระบบ

•
		
•
		
•

มี ก ารกำหนดนโยบายป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์ อย่างชัดเจน
ดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
(Anti-Corruption)
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน อย่างรับผิดชอบ

• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้และหุ้นกู้ ได้อย่าง
เจ้าหนี้ • การประชุ ม นั ก วิ เ คราะห์ และสถาบั น จั ด • มีเสถียรภาพทางการเงิน
•
ปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ต
ามเงื
่
อ
นไขและข้
อ
ตกลงตามสั
ญ
ญาเงิ
น
กู
้
แ
ละ
		
เคร่งครัด
			 อันดับความน่าเชื่อถือ
		 หุ้นกู้
• ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงินซึ่งออกโดย
		 หน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด
• ตอบข้ อ ซั ก ถามแก่ เ จ้ า หน้ า ที่ วิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ เมื่ อ มี
		 ข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
• พาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิด ความมั่นใจ
		 ในผลการดำาเนินงานและความสัมพันธ์อันดีกับสถาบัน
		 การเงิน
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กลุ่มผู้
มีส่วนได้เสีย
พนักงาน •
			
			
		
•
		
•
		
•

การสื่อสารและช่องทาง

ความคาดหวัง

การจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น CEO Box
และการตอบข้อสงสัยผ่านอีเมลหรือเสียง
ตามสาย
การสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ภายในองค์กร
ประชุมประจำเดือน/Morning talk
บอร์ดประชาสัมพันธ์

การตอบสนอง

•
		
		
		
		
		
•
•
		
•
•
•
•
•
		
•
		
•
		
คู่แข่ง
• ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารของคู่ แ ข่ ง จากสื่ อ •
ทางการค้า		 ภายนอก
•
		
• เข้าร่วมสมาคมการค้า
		
		
•
		

สวั ส ดิ ก ารที่ ดี ทุ ก ด้ า น ภายในและภายนอก เช่ น
กองทุน ประกันชีวิตและสุขภาพ รถรับส่ง โบนัส
การลางานเพื่อสมรสลาพักร้อนแบบขั้นบันไดแบ่งตาม
อายุงาน เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพเงินช่วยเหลือ
สำหรั บ คลอดบุ ต ร ทุ น การศึ ก ษาบุ ต รชุ ด ฟอร์ ม
ที่พักฟรี อาหารกลางวันฟรี กู้ยืมปลอดดอกเบี้ย
เงินเดือน
ค่ า ตอบแทน เช่ น ค่ า น้ ำ มั น ค่ า เดิ น ทาง เบี้ ย เลี้ ย ง
เบี้ยขยัน ค่าความสามารถพิเศษ
มีโครงการพัฒนาความสามารถ
เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
การไม่เลือกปฏิบัติ
การประเมินผลงาน
บริ ษั ท จะสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการต่ อ ใบอนุ ญ าต
ทำงาน
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อ
ชีวิตและสุขภาพอนามัย
ให้ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นงานเลี้ยงปี ใหม่ งาน
สัมมนาประจำปี กิจกรรมสันทนาการ
ให้ข้อมูลทางการตลาดที่ไม่กระทบต่อคู่แข่ง
ร่ ว ม มื อ พั ฒ น า อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ดี ย ว กั น ใ ห้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า และแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
อุตสาหกรรม
ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ภายใต้การค้า และ
การแข่งขันที่เป็นธรรม

•
		
•
		
•
		
		

มีการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการให้เทียบเคียงกับธุรกิจเดียวกัน
กำหนดแผนการฝึ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาความรู้
ความสามารถ
มีระบบการประเมินผลงาน ที่ชัดเจน โปร่งใส จัดสรร
งบประมาณสำหรั บ กิ จ กรรมสั น ทนาการตามผล
ประกอบการ

•
•
		
•
		

ไม่ ให้ข่าวสารด้านลบในการแข่งขันกับคู่แข่ง
ไม่มีข้อร้องเรียนจากคู่แข่งในส่วนของการค้าอย่างไม่
เป็นธรรม
ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกการค้าเสรี

สังคม ชุมชน •
และ
•
สิ่งแวดล้อม		
		
•
		
•
		
•
			
		
•
			
		
•
			

เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับ วัด โรงเรียน ชุมชน
สำรวจ ทำแบบสอบถามเรื่ อ งผลกระทบ
โรงงานกับชุมชน
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
พบปะผู้นำชุมชน
ช่ อ งทางการสื่ อ สารต่ า งๆของบริ ษั ท เช่ น
Line Facebook ส่งจดหมายโทรศัพท์
ร่วมประชุมกับชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เป็นประจำทุกเดือน
สภากาแฟ เดือนละ 1 ครั้ง ระหว่างบริษัท
กับผู้นำชุมชน

งบประมาณสนับสนุนสำหรับกิจกรรมของหมู่บ้าน
เช่ น วั น เด็ ก กองทุ น หมู่ บ้ า น กิ จ กรรมสมทบทุ น
(วิ่งมินิมาราธอน) เป็นต้น เพื่อพัฒนาชุมชน
บริษัทจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน เช่น
น้ำเสีย ควันกลิ่น เป็นต้น
เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ขององค์กร ให้กับคนใน
ชุมชน
ส่งเสริมชุมชนให้มีรายได้และได้รับโอกาสทางอาชีพ

•
		
•
•
		
•
•
		
•
		
		

การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า ง
เคร่งครัด
มีมาตรการเยียวยาในกรณีที่เกิดผลกระทบ
มีการส่งตัวแทนพนัก งานไปให้ความรู้ ในการต่อยอด
และพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน
จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาชุมชน
บริ ษั ท จั ด ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเพื่ อ
รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชุมชน
บริ ษั ท เปิ ด โอกาสให้ ช าวบ้ า นและคนในชุ ม ชนนำ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเข้ามาจำหน่ายให้กับพนักงาน
ภายในโรงงานเพื่อสร้างรายได้

หน่วยงาน •
ราชการ		
		
•
		
•

เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการ เช่น • การปฏิบัติตามกฎหมาย
อบต
• ให้ความมือกับหน่วยงานราชการ
ร่วมประชุมประชาคม สัมมนา
• ให้ ค วามร่ ว มมื อ และให้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น จริ ง เพื่ อ การ
เยี่ยมชมโรงงาน
		 ปรับปรุงและพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง
• การมี ส่ ว นร่ ว มในการแสดงความคิ ด เห็ น และ
		 ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ

•
•
•
		
		
•
		
•
•
		
•
•
		

ปฏิบัติตามกฎหมาย
ให้ความมือกับหน่วยงานราชการ
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการเข้าเยี่ยมชม
โรงงานและให้ข้อมูลต่างๆอย่างถูกต้องและเป็นความ
จริง
บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนเพื่อไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของภาครัฐ
ปฏิบัติตามกฎหมาย
มี ม า ต ร ก า ร ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น โ ร ง ง า น / มี
คณะกรรมการความปลอดภัย(คปอ.)
มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
พิ จ ารณาอนุ ญ าตเป็ น รายกรณี แ ละกำหนดให้ มี
ผู้รับผิดชอบเพื่อดูแลในการทำกิจกรรมนั้นๆ

องค์กรอิสระ • พบปะพูดคุย กับพนักงานในบริษัท
และองค์กร • มีการประชุมร่วมกับพนักงานให้ความรู้
อื่นๆในสังคม • ให้การสนับสนุนสิ่งของให้กับพนักงาน

•
		
		
•
		
•
		
•

•
•
•
		
•
		

บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
ความปลอดภัยของพนักงาน
ความเท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ในสถาน
ประกอบการ
บริ ษั ท อนุ ญ าตให้ ส ามารถเข้ า มาพบปะพนั ก งานใน
โรงงานเพื่อสื่อสารข้อมูลขององค์กรอิสระนั้นๆ ได้
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การปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
		 คณะกรรมการบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม ชุมชน
สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ อันประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และคู่แข่งทางการค้า จึงได้กำหนดนโยบายสำหรับการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย โดยกำหนดนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่สำคัญไว้ 5 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิ ในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญของบริษัท ดังนี้
		 1) สิทธิ ในการจดทะเบียนเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัท
		 2) สิทธิ ในการเปลี่ยนมือ หรือโอนสิทธิ ในหุ้น เว้นแต่การโอนหุ้นนั้น เป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ
			 บริษัท
		 3) สิทธิ ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ
		 4) สิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
		 5) สิทธิ ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการบริษัท
		 6) สิทธิ ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
		 7) สิทธิ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
		 8) สิทธิ ในการพิจารณาจัดสรรเงินกำไร และรับส่วนแบ่งกำไรของบริษัท
		 9) สิทธิ ในการเข้าร่วมตัดสินใจ และทราบถึงผลการตัดสินใจของบริษัท ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท อันได้แก่
			  การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
			  การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น มาเป็นของบริษัท
			  การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
				 กิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
			  การเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
			  การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
			  การควบรวมกิจการ หรือการเลิกบริษัท
			  การออกหุ้นกู้
			  รายการพิเศษอื่น ๆ ที่มิ ใช่รายการที่เกิดขึ้นตามปกติ
		 บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน มีโอกาสอย่างเต็มที่ ในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงมติ ในที่ประชุม อย่างเท่าเทียม
		 กัน และจะไม่กระทำการใดใดที่เป็นการจำกัดสิทธิ ในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัท หรือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
		 ดังต่อไปนี้
		 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1) จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน ชัดเจน ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
		 2) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
			 ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท
		 3) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมาร่วมประชุมด้วยตนเอง) ให้ผู้ถือหุ้น
			 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 14 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงคะแนนต่าง ๆ
		 4) จั ด ให้ มี ช่ อ งทางให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามเกี่ ย วกั บ วาระการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ส่ ง คำถามล่ ว งหน้ า ได้ ที่ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท ผ่ า นทางทางอี เ มลล์
			 Asian-Secretary@asiansea.co.th
		 วันประชุมผู้ถือหุ้น
		 1) กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
		 2) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดสรรเวลาลงทะเบียนไว้อย่างพอเพียง
		 3) สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
		 4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะให้บุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
		 5) ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลักเกณฑ์ที่ ใช้ ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มประชุม
		 6) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
		 7) กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ
			 ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระต่าง ๆ
		 8) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
		 9) ตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยเชิญตัวแทนผูถ้ อื หุน้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ
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หลังวันประชุมผู้ถือหุ้น
1) แจ้งมติที่ประชุม และผลการลงคะแนนแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายในวันทำการถัดไป
2) จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
3) เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
		 บริษัท มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตน โดยบริษัท
มีนโยบาย ดังนี้
		 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
		 1) แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อย 14 วัน
			 ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
		 2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น ก่อนการประชุม และ
			 เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท
		 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
		 1) ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
		 2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
		 3) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอเพิ่มวาระการประชุมในการประชุม
			 ผู้ถือหุ้นสามัญได้ โดยให้ส่งหนังสือดังกล่าวถึงหน่วยงานเลขานุการบริษัทได้ ทางอีเมลล์Asian-secretary@asianseafoods.co.th
		 4) ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้น
			 ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือฉบับเดียวกัน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติและการให้ความ
			 ยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยส่งหนังสือดังกล่าวผ่านหน่วยงานเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 120 วันทาง
			 อีเมลล์ Asian-Secretary@asiansea.co.th
		 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
		 1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระสำคัญ และยังไม่ได้เปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณะชน เพื่อประโยชน์ของตนเองและ
			 ผู้อื่น โดยเด็ดขาด
		 2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ตลอดจนข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ของบริษัทต่อผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
			 ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท แม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทแล้วก็ตาม เว้นแต่เป็นไปตามข้อบังคับโดยกฎหมายหรือมติของคณะกรรมการ
			 บริษัท
		 3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท พึงระลึกไว้เสมอว่า การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ ต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ เมื่อได้รับคำถาม
			 เกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญทางธุรกิจ โดยที่ตนไม่มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลนั้น ควรแนะนำให้ผู้ถามติดต่อไปยังผู้มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูล
		 4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ
			 ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ ตลอดจน รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
			 หลักทรัพย์ส่งหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนวันประชุมกรรมการบริษัทอย่างน้อย 14 วัน
		 การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ
		 1) บริษัท ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
		 2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองหรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
		 3) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแล
			 กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
		 4) ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 5) กรณีที่มีความจำเป็นต้องทำรายการเกี่ยวโยงกัน รายการนั้นจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ด้วยความโปร่งใสและ
			 เป็นธรรม เปรียบเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท
		 6) รายการเกี่ยวโยงที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องผ่านการสอบทานและ
			 ให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
		 7) รายการเกี่ยวโยงที่มีลักษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ต้องผ่านการสอบทางและให้ความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ
			 ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขอมติผู้ถือหุ้น
		 8) กรรมการและผู้บริหารบริษัท มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
			 บริษัท ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รวบรวมและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
			 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมกรรมการตรวจสอบที่ใกล้ที่สุดนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
			 ทั้งนี้ ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ต้องงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นด้วย
หมวดที่ 3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
		 บริษัท กำหนดนโยบายในการปฎิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามกฎหมายกำหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ เป็นสำคัญ ดังนี้
		 ผู้ถือหุ้น สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลประกอบการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และยุติธรรม
					 เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วยความเสมอภาค
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ลูกค้า		 สร้างนวัตกรรมใหม่ ในด้านผลิตภัณฑ์และกรรมวิธีการผลิตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ด้วยต้นทุนต่ำ และให้การบริการที่ดี รวมถึง
		 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ตลอดจนผู้บริโภค
คู่ค้า
ปฎิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปฏิบัติต่อ
		 คู่ค้าทุกรายตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
เจ้าหนี้ ควบคุมให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลาและปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงอย่างครบถ้วน
พนักงาน ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม จัดให้มีทรัพยากรอย่างพอเพียงต่อการปฏิบัติงาน การพิจารณาผลตอบแทน การโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ตลอดจน
		 การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง กระทำอย่างโปร่งใสและยุติธรรม ตลอดจนมีการดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานตาม
		 มาตรฐานสากล เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อองค์กรเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน
คู่แข่งทางการค้า บริษัททำการแข่งขันทางธุรกิจโดยสุจริต ไม่กระทำการใดใดที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า รวมถึงไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
		 ของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
		 สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ส่งเสริมการศึกษา และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐ เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ ภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
องค์กรอิสระและองค์กรอื่น ๆ ในสังคม
ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรอิสระและองค์กรอื่นๆ ในสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมและประเทศ
	
		 นอกจากนี้ เพื่อแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทในการสร้างจิตสำนึกที่ดี บริหารงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ยุติธรรม
บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และนโยบายด้านการรับข้อร้องเรียนและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน สำหรับการรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัท สมดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า “WE ARE THE RIGHT CHOICE - เรา ใช่ สำหรับคุณ”
หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
		 บริษัท ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ ใช่ทางการเงิน เพื่อให้นักลงทุนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายมีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเพียงพอประกอบการตัดสินใจอย่างสม่ำเสมอ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลสำคัญที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน อาทิเช่น แบบแสดง
รายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น
		 บริษัท กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท และหน่วยงานเลขานุการบริษัท รับผิดชอบ
ในการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน รวมถึงประสานงานกับ
ผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงิน รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน ผลการ
ดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายบริษัท แผนงานและการลงทุน และปัจจัยที่อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานที่สำคัญ โดยต้องยึดถือหลักการด้านความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเท่าเทียมกัน
ผู้สอบบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน
		 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ผ่านงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานต่อ
สำหนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนี้งบการเงินของบริษัท และ
บริษัทย่อย ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความชำนาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วน และได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่อให้
มั่นใจว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จัดทำขึ้นตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม ตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และ
ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง
		 นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีหน้าที่สอบทานความหน้าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้
เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินของบริษัทสามารถเชื่อถือได้
หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษัท
		 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ ไม่เกิน 12 คน โดยต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
				 ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ ในราชอาณาจักร
			  คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการบริษัท และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสม
			  ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
			  คณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และไม่มีการจำกัดเรื่องเพศ
		 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท
			  การแต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้
				 เป็นกรรมการต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
			  กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน
				 จำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว
				 จะอยู่ ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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		 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท
			  ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น
				 สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
			  กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ ได้
			  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
					 1) ตาย
					 2) ลาออก
					 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
					 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
						 กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
			  ศาลมีคำสั่งให้ออก เนื่องจากได้กระทำการ หรือละเว้นกระทำการอันถือเป็นการผิดหน้าที่ตามกฎหมาย และเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรืออาจทำให้บริษัทได้
				 รับความเสียหาย
			  กรรมการบริษัทที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ ใบลาออกไปถึงบริษัท
		 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท
			  ต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ
					 1) บรรลุนิติภาวะ
					 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
					 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
					 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
					 5) ต้องไม่มีลักษณะขาดความน่าใว้วางใจตามมาตรา 89/3 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
						 ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 8/2553 เรือ่ ง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั
			  กรรมการต้องเป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศให้กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเต็มที่
				 โดยกำหนดให้กรรมการไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกิน 5 บริษัท
			  กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นได้ แต่ต้องไม่ ใช่บริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกันกับบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่
				 ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งเป็นกรรมการ
			  กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ ต้องไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือ
				 ถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
				 หรือบริษัทย่อยของบริษัท แม้ว่าจะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้วก็ตาม
		 ค่าตอบแทนกรรมการ
		 บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดปีต่อปี ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
		 ประชุม
		 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
			 1)		 รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติ
					 ของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
			 2)		 กำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารงาน ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่
					 กำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท และการอยู่ภายใต้กรอบกติกาของกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
			 3)		 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เชื่อถือได้ ตามที่กฎหมายกำหนด
			 4)		 จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถ
					 ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและบริหารความเสี่ยงได้
			 5)		 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
			 6)		 จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
			 7)		 จัดให้มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
			 8)		 จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบยืดถือปฏิบัติอย่างจริงจัง
			 9)		 จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
			 10) จัดให้มีกระบวนการที่ชัดเจนในการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการเมื่อพบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบ
					 อย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
			 11) จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแผนงานที่สำคัญต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
			 12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย
		 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
			 1)		 พิจารณาอนุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
					 ธุรกิจอื่น ๆ การร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทใหม่ และการขยายเงินลงทุน
			 2)		 พิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ในวงเงินเกินกว่า 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
			 3)		 พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินมากกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
			 4)		 พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสมและจำเป็น
					 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
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		 ประธานกรรมการบริษัท
		 การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
		 ประธานกรรมการบริษัท แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
		 วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการบริษัท
		 ประธานกรรมการบริษัท มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท
		 หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท
		 1) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น โดยเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
			 บริษัทฯ
		 2) เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
		 3) มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
		 4) สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
		 5) รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้นําของคณะกรรมการบริษัทในการกํากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงาน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตาม
			 วัตถุประสงค์และแผนงาน ที่กําหนดไว้
		 6) กํากับดูแลการใช้นโยบาย และแนวทางปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของฝ่ายจัดการ รวมทั้งให้คําแนะนำและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ
		 7) เป็นผู้นําและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งส่งเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความยั่งยืน
			 ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการชุดย่อย
		 1. คณะกรรมการตรวจสอบ
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
			 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน
			 4 ท่าน
			 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
				 1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ ในตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
					 แต่งตั้งใหม่อีกได้
				 2) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ
					 ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนอย่างน้อยครบตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน อยู่ ใน
					 ตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของการเป็นกรรมการบริษัท
			 หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
				 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
				 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และ
					 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
				 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
				 4) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
					 รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
				 5) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของ
					 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
				 6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
			 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
				 1) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอเลิกจ้าง เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้า
					 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
				 2) ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
	
		 2. คณะกรรมการบริหาร
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
			 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ซึ่งได้
			 รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
			 วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
			 คณะกรรมการบริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
				 1) กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและแผนงานทางธุรกิจรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัท
				 2) กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายบริหารต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานทางธุรกิจ
				 3) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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			 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
				 1) พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท หรือนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ในเรื่องที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
					 อย่างสำคัญแก่บริษัท
				 2) พิจารณาอนุมัติแผนงบประมาณประจำปี
				 3) พิจารณาอนุมัติการกู้หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน หรือการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน ใน วงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ต่อสัญญา
				 4) พิจารณาอนุมัติรายการลงทุนในธุรกิจปกติ ที่มีวงเงินต่ำกว่า 15 ล้านบาท เพื่อวัตถุประสงค์ ในการขยายขนาดธุรกิจ หรือปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ
				 5) พิจารณามอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนมีอำนาจในการลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายรายการทางการเงินในแต่ละรายการ และรวมถึงกำหนด
					 วงเงินอนุมัติ ในการเบิกจ่าย แต่ละครั้งตามอำนาจหน้าที่ ที่กำหนด
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
			 วาระการดำรงตำแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
				 1) บริหารกิจการของบริษัทฯ รวมถึงการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่ง
					 กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดําเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน งบประมาณ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
					 บริษัทฯ
				 2) ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และให้รายงานความ
					 ก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจํา
				 3) ดําเนินการ หรือ กําหนดอํานาจการบริหารงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมี
					 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอยู่บนหลักของการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
				 4) กําหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกําหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน
					 โบนัส และสวัสดิการต่าง ๆ สําหรับพนักงาน
				 5) บังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําสั่ง หนังสือแจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือ
					 บุคคลอื่น เพื่อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ สําเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
				 6) มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้
					 ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บริษัทฯ กําหนดไว้
				 7) เป็นผู้นําและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯรวมทั้งส่งเสริม กํากับ ติดตามการบริหารจัดการบนหลักความ
					 ยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชั่น
				 8) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุม เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
				 9) มีอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใด ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	
		 3. คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
			 คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุม
			 คณะกรรมการบริหาร
			 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
			 กรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 หน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
				 1) ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย หรือแนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้ของกลุ่มบริษัท
				 2) ทบทวนข้อมูลลูกหนี้เป็นรายเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุง
				 3) พิจารณาการลดหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้เกินกำหนดในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท
				 4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
				 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
				 1) พิจารณาอนุมัติและประกาศนโยบาย ตลอดจนระเบียบในการเปิดลูกค้าใหม่ สำหรับลูกค้าของกลุ่มบริษัท
				 2) พิจารณาอนุมัติการให้วงเงินเครดิต ตลอดจนการควบคุมเพดานหนี้
				 3) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระ และกำหนดแนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้ ให้ได้รับชำระหนี้คืน
				 4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
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		 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ ไม่ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
			 บริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
			 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง
			 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				 1) กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
				 2) ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงและความควบคุมภายใน
				 3) พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม เพื่อให้มี
					 ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
				 4) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
				 5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
				 1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง และกำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้อง
				 2) พิจารณากลั่นกรองประเด็นความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง มาตรการ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
				 3) พิจารณาทบทวน กรอบการบริหารความเสี่ยง
				 4) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
	
		 5. คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
			 คณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่
			 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
			 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
			 กรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
				 1) ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN หมายความรวมถึงบริษัท เอเชี่ยนซี จำกัด (มหาชน) และ
					 บริษัทย่อย
				 2) ส่งเสริม สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN เป็นไปตามกรอบแนวทาง
					 และทิศทางที่กำหนดไว้
				 3) ติดตามเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
				 4) ดำเนินการตรวจประเมินเพื่อวัดระดับความสำเร็จ รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
				 5) รายงานผลการปฏิบัติต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
				 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
			 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ASIAN
				 1) พิจารณาอนุมัตินโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่ง
				 2) พิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
				 3) พิจารณามอบหมายงานตามนโยบาย
				 4) พิจารณาติดตามแผนดำเนินงานและควบคุม
				 5) พิจารณาแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงกรรมการ และ/หรือ บุคคลหนึ่งบุคคลใดให้ปฏิบัติหน้าที่ได้
	
		 6. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
			 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
			 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
			 กับการบริหารงานประจำ (กรรมการอิสระ) 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
			 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
			 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
			 บทบาท อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
				 1) กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ
					 ผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
				 2) สรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
				 3) ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ และเสนอต่อ
					 คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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				 4) นำเสนอแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับ
					 ผู้บริหารระดับสูงอื่นๆ รวมถึงในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อบริษัท ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสมในด้านต่างๆ และข้อกำหนด
					 กฎหมายที่เป็นหลักการเบื้องต้น ข้อบังคับบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
				 5) พิจารณากลั่นกรองและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย บรรจุ ถอดถอนพนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่ง
					 หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการ
				 6) พิจารณากลั่นกรองโครงสร้างค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
				 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
	
		 เลขานุการบริษัท
		 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
		 เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
		 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
		 ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้
			 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
				 ก. ทะเบียนกรรมการ
				 ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
				 ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
			 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
			 3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ประธานคณะกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
				 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
			 4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานทางราชการ
			 5) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
			 6) หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท)

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
		 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการไว้ 5 หมวด ดังกล่าวไว้แล้วในหัวข้อ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญ
กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ รวมถึงการยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนกำหนดมาตรการในการควบคุมการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆโดยรายงานแยกการดำเนินงานในแต่ละหมวด ได้พอสังเขป ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
		 ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิ ในความเป็นเจ้าของ โดยควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนตน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้น ได้ ใช้สิทธิตามที่
บริษัทกำหนดไว้ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ดังนี้
		 1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาที่มีข้อมูลสำคัญครบถ้วน รวมถึงหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและ
			 ภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทและสำเนาจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ดังนี้:
			  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของบริษัทฯ เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 และจัดส่งสำเนาทาง
				 ไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563
		 2. จัดการประชุมสามัญ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท พร้อมทั้งจัดให้มีรถรับ-ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางมาประชุมไว้ 3 จุดได้แก่
			  จุดที่ 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			  จุดที่ 2 อาคารสินธร
			  จุดที่ 3 ลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 2
		 3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ในการลงทะเบียน และใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระทั้งผู้ถือหุ้นที่มาออกเสียงด้วยตนเอง และผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงผ่านผู้รับมอบฉันทะ
		 4. ชี้แจงหลักเกณ์ ในการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่ก่อนเริ่มประชุมมีการตรวจนับคะแนนอย่างโปร่งใส โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอาสาร่วมเป็นพยานในการตรวจนับ และ
			 เปิดเผยคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมทราบอย่างชัดเจน
		 5. ไม่มีวาระเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุม
		 6. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม แสดงความ
			 คิดเห็น และขอรับการชี้แจง จากคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร หรือผู้สอบบัญชี ในวาระที่เกี่ยวข้อง ก่อนการลงคะแนนอนุมัติวาระต่าง ๆ
		 7. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
		 8. แจ้งมติและผลการลงคะแนนแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 23 เมษายน 2563
		 9. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกำหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
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9. จัดทํารายงานการประชุ มที�มีสาระสําคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกําหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
9. จัดทํารายงานการประชุ มที�มีสาระสําคัญครบถ้วน และจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกําหนด และเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของบริษัท
2. การปฏิบัติต่อผู ้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
บริษัท2.ฯ มีนการปฏิ
่อ้ถผู ือ้ถหุือ้นหุอย่
้นทุกางเท่
นรายย่อย นักลงทุนสถาบันทัง� ในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป�นธรรมในการใช้ สิทธิของตนตามที�
		 โยบายปฏิ
บริษัทบฯัตบิตัมี่อิตนผูโยบายปฏิ
บัติตราย
่อผูาเที
้ถทัือง�ยหุนัม้นกทุลงทุ
กราย
ทั้งนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการใช้สิทธิของตนตามที่กำหนด
�
ู ้ถือหุ้นเสนอระเบี
ษัทฯ มีในนโยบายการกํ
นโยบายปฏิบัติตากั่อบผูดู้ถแือลกิ
หุ้นจทุการ
กรายทัง� ทัการให้
ง� นักลงทุ
อย นัอกนการประชุ
ลงทุนสถาบั
นทัง� ในประเทศและต่
างประเทศ
านน้
งเท่อายเทีโดยแจ้
ยมและเปนผธรรมในการใช้
สิทยธิบวาระประชุ
ของตนตามที
กํบริ
าหนดไว้
ข้อมูนลรายย่
ข่าวสารก่
ือหุ้นอย่
�อบุ คคล
ไว้ ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารก่
อนการประชุ
ม การคุม้มการคุ
ครองสิ้มครองสิ
ทธิของผูท้ถธิือของผู
หุ้นส่้ถวนน้
อยส่วโดยแจ้
งให้ผู้ถืองหุให้้น� เสนอระเบี
ยบวาระประชุ
ม เสนอชืม่อเสนอชื
บุคคลเพื
่อรับการ
กํเพืา�อหนดไว้
ในนโยบายการกํ
ากังบ� เปดู�แนลกิ
จการ ทัและส่
ง� การให้
มู ลข่าววสารก่
นการประชุ
ม การคุ
ของผู ้ถือสหุ่ว้นนได้
ส่วสนน้
อยยโดยแจ้
งให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระประชุ ม เสนอชื�อบุ คคล
รับการพิ
จารณาเลือกตั
กรรมการ
งคํขา้อถามล่
งหน้า อการป้
องกันการใช้
ข้อ้มมูครองสิ
ลภายในทธิและการมี
่วนเสี
ของคณะกรรมการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตัง� เป�นกรรมการ และส่งคําถามล่วงหน้า การป้ องกันการใช้ ข้อมู ลภายใน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการ
	
3. สิทธิของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
3. สิทธิขกํองผู
้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ
3. สิบริทษธิัทขฯองผู
ีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่บาัตงิต่อๆผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม โดยคํานึงถึงสิทธิของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวตามที�กฎหมายกําหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกัน
า้มหนดนโยบายในการปฏิ
		
บริ
ษ
ท
ั
ฯ
กำหนดนโยบายในการปฏิ
บัติต่อผู้มีส่วตามที
นได้
ส�ได้่วนเสี
ยแต่ละกลุ
ลแล้ะกลุ
่มโดยคํ
โดยคำนึ
งถึงสิทธิขดูองผู
้มีส่วนได้
นได้สส่ว่วนเสี
นเสียยดัดังกล่
งกล่าาวตามที
วตามที�ก่กฎหมายกํ
ฎหมายกำหนด
โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกัน
ษัทฯ้มีสกํ่วานได้
หนดนโยบายในการปฏิ
ส่วนเสี
านึงถึงสิทาธิกัขบองผู
้มีสจ่วการ
าหนด โดยยึดถือผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างบริษัทบริ
และผู
ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆบัตเปิต�น่อสํผูา้มคัีสญ่วนได้
กยล่แต่
าวไว้
ว่มในนโยบายการกํ
แลกิ
ระหว่
างบริษัทษนอกจากนี
ัทและผู้มีส้ม่วีส�นได้
่วบรินได้สษ่วัทสนเสี
ยเนิกลุ
ญตามที
ตามที
าวไว้กแล้แคนจะต้
ล้ววในนโยบายการกํ
ในนโยบายการกำกั
ลกิ
การ สูงสุดของบริษัทฯ ดังนัน� การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะต้อง
�ได้่ ไกด้กล่กงานทุ
�ว่าพนั
ระหว่
างบริ
และผู
นนหลั
สํนาสำคั
คักญ
าล่วไว้
ดูดูแ�อแลกิ
จจการ
ฯ่วนเสี
ดํยากลุ
น่มธุต่่มราต่กิงาจงๆอยูๆเป่บ�เป็
การที
องปฏิบัติหน้าากัทีบบ�เพื
ผลประโยชน์
		
นอกจากนี
้
บริ
ษ
ั
ท
ฯ
ดำเนิ
น
ธุ
ร
กิ
จ
อยู
่
บ
นหลั
ก
การที
่
ว
่
า
พนั
ก
งานทุ
ก
คนจะต้
อ
งปฏิ
บ
ั
ต
ิ
ห
น้
า
ที
่
เ
พื
่
อ
ผลประโยชน์
สุดดของบริ
ของบริษษัทโดยปฏิ
ัทฯฯดังดับนังัตนัน� ิต้นการกระทํ
การกระทำและการตั
ๆจะต้จะต้
� บริษัทอฯงการของส่
ดําเนินธุ รกิวจนตั
อยูว่บของครอบครั
นหลักการที�วว่าพนั
กงานทุพ
กคนจะต้
บัตคิหน้คลอื
าที�เนพืที�อ�รผลประโยชน์
และการตั
ดดสิษสินัทนใจใด
อ ง อง
ู้จักส่วนตัวเปสส�ูงนูงสุการเฉพาะ
ปราศจากอิทนอกจากนี
ธิพลของความต้
ของญาติ
ี�น้อง หรือองปฏิ
ของบุ
ามระเบียาบวิ
ธีของบริ
ฯใจใด
ด้วๆยมาตรฐาน
ลของความต้อองการของส่
งการของส่ววนตั
นตัวว ของครอบครั
ของครอบครัวว ของญาติ
ของญาติพพี�นี่น้อ้องง หรื
หรืออของบุ
ของบุคคคลอื
คลอื�น่นทีที�ร่รู้จู้จักักส่ส่ววนตั
โดยปฏิบบัตัติติตามระเบี
ามระเบียยบวิ
บวิธธีขีของบริ
องบริษษัทัทฯฯ ด้ด้ววยมาตรฐาน
ยมาตรฐาน
ปราศจากอิ
นตัววเป็
เป�นนการเฉพาะ
การเฉพาะ โดยปฏิ
เดียปราศจากอิ
วกัน ทธิทพธิพลของความต้
เดี
ย
วกั
น
เดียวกัน
4. การเปิ ดเผยข้อมู ลและความโปร่งใส
ดเผยข้
ลและความโปร่
4. 4. การเปิ
ดเผยข้
อมูอลมูและความโปร่
งใสงใส
 การเปิ
ระบบการควบคุ
มและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุ
และการตรวจสอบภายใน
  ระบบการควบคุ
มมและการตรวจสอบภายใน
สํ		
านักตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการวางระบบควบคุ
ม และแนะนําให้มีการปรับปรุ งแก้ไขในหน่วยงานที�เข้าไปตรวจสอบ เพื�อเพิม� ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในป้ องกัน
		
สำนั
ก
ตรวจสอบภายในได้
ด
ำเนิ
น
การวางระบบควบคุ
ีก�ตารปรั
บปรุวงยงานที
แก้ไขในหน่
วยงานที่เข้าไปตรวจสอบ
เพืท่อธิเพิภ่มาพในการควบคุ
ประสิทธิภาพในการควบคุ
ภายในป้
�เข้าไปตรวจสอบ
สํานักตรวจสอบภายในได้
ดําเนินการวางระบบควบคุ
ม และแนะนํ
ให้มและแนะนำให้
ารปรับปรุมงแก้
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กิจกรรมดังกล่าวในปี พ.ศ. 2563 ดังตาราง
การรายงานผลประกอบการโดยกำหนดการจั
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Opportunity Day
4 มีนาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
9 กันยายน 2563
1 ธันวาคม 2563

Analyst Meeting
4 มีนาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563
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ในปี 2563 การถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง มีดังนี�
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1. นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
2. นายสมชาย อมรรัตนชัยกุล
3. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
4. Mr. Hendrikus (Rik) Van Westendorp
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6. นางสุรีย์ จันทร์สวัสดิ์
7. นายวัลลภ ล้อมลิ้ม
8. นางสาวประภา ปูรณโชติ
9. นางสุนันทา เตียสุวรรณ์
10. นางเยาวณี เครือองอาจนุกูล
11. นายสมบูรณ์ เผ่าบรรจง
12. นายวิชัย อัศรัสกร
			

จำนวนหุ้น
ณ 31 ธ.ค 63
279,633,071
60,515,000
80,000
340,228,071

สัดส่วน
จำนวนหุ้น
การถือหุ้น (%) ณ 31 ธ.ค 62
51.52 278,119,671
11.15 70,515,000
1,050,000
0.01
120,150
62.68 349,804,821

สัดส่วน
เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น (%)
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ปี 63
51.25
1,513,400
12.99
(10,000,000)
0.19
(1,050,000)
0.02
(40,150)
64.45 	

5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
5. ความรับผิดชอบของกรรมการ
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นเชื่อนและเร่
ดหนีงรับ้สดผิินหนีดชอบ
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เสี�ยง คณะกรรมการสินเชื�อและเร่งรัดหนีส� ิน ตลอดจนคณะกรรมการชุ ดย่อยอื�น ๆ ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบรินหธุารรกิจให้
สอดคล้องกัน
		 การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
60

		

ในปี 2563 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อยู่ ในตำแหน่งทั้งหมด 12ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นฝ่าย

การแต่
ตัง� คณะกรรมการของบริ
เป�นดไปตามมติ
ของที
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�อพิจารณาแผนการดําเนินงานทั
ของบริ
เพื�อกํทาี�ปหนดแนวทางการ
การญผู4 ้ถท่ือาหุน้น
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ฝ่ผูายจั
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าน แต่
คณะกรรมการทั
วดแต่
เป็นผู้มของบริ
ีความรู8ษ้คัทท่วามสามารถ
และปฏิบัติงาน อย่าง
ในปี		
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และกรรมการที
การแต่งตัง� คณะกรรมการของบริ
ษัทเป�นไปตามมติ
้ถือหุ้น12ท่ผ่าานนการพิ
จารณาของคณะกรรมการบริ
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อบังคัาบนวน
ฯานและมติ
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บริษัทฯ2563
ได้แต่บริงตัษ้งัทวประธานกรรมการบริ
าหน้งทัาง� ทีหมด
่บริหารเป็12ท่น4าบุนท่คาคลเดี
นวเนืยกรรมการที
่องจากเป็นง� บุ�เปคน4คลที
่มาีคนวามรู
้คดวามสามารถเฉพาะในธุ
รและกรรมการที
กิจนี้โดยตรง และปฏิ
�ไม่ษษไัทด้ัทฯและประธานเจ้
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ด้เปา�นทีฝ่�บาริยจั
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และคณะกรรมการชุ
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อ
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นการประชุ
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ในการประชุ
ม
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หรื
อ
มี
ส
ว
่
นได้
ยในแต่ละวาระการประชุ
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น
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นการประชุ ม 7 วัน ดเพืย่�อให้
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า�งข่เลขานุ
านยมี
ง หรื
นได้
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ลเห็ะวาระการประชุ
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ที่จตรวจสอบ
ะลงมติมแคณะกรรมการทุ
ละในการลงมติ
้อครั
งมี
กง� รรมการอยู
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้อยกว่
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�
จากห้
อครบถ้
งประชุ
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ตรวจสอบ
สรรหาและกํ
าหนด
ตรวจสอบ
สรรหาและกำหนด
(2)
ค่าตอบแทน (2)
										
ค่าตอบแทน
รวม 4 ครัง�
รวม 4 ครัง�
รวม 3 ครัง�
		นายสมศักดิ อมรรัตนชัยกุล
รวม
4 ครั้ง
รวม- 4 ครั้ง
รวม -3 ครั้ง
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--6 5 นางสุนายเอกราช
รีย์จันทร์สวัสพรรณสั
ดิ�
4/4 4/4
--งข์
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(1)

หมายเหตุ
: (1) Mr.
Mr.
Hendrikus
Van Westendorpลาออกจากการดำรงตำแหน่
งกรรมการ
คณะกรรมการสิ
เชื่อส� มินและเร่
หนี
่อวันที่ 2563
21วพร้
กรกฎาคม
2563		
หมายเหตุ:
Van Westendorpลาออกจากการดํ
ารงตําแหน่งกรรมการ
นเชื�อและเร่งรัดนหนี
� 21้สินกรกฎาคม
�ประชุHendrikus
ม จะถูกจัดเก็บไว้อย่างเป�นระบบ
นําเสนอที
มคณะกรรมการบริ
ษัทฯ รับรองในการประชุ
มครัง� ถัดคณะกรรมการสิ
ไป โดยรายงานการประชุ
ทีเมื�ได้�องรวัรันับดทีการรั
บเมืรองแล้
อมเอกสารประกอบวาระการประชุ
(2) (2)
คณะกรรมสรรหาและกํ
าหนดค่าตอบแทนาตอบแทน
แต่งตัง� เมื�อแต่
วันงทีตั� ้งเมื
11 ่อพฤษภาคม
2563
		
คณะกรรมสรรหาและกำหนดค่
วั
น
ที
่
11
พฤษภาคม
2563
เพื�อสะดวกต่
อันการสื
บสุวค้รรณ์
นอ้างอิง และมี
ลําดับชัน� กความลั
บของการเข้
าถึงเอกสาร
(3)
ทา นเตีันยทา
เครือองอาจนุ
ูล และนายวิ
ชยั อัศรัสชกร
มประชุ
เศษระหว่มพิางคณะกรรมการบริ
หารความเสี�ยหงและคณะกรรมการตรวจสอบในวั
นที� 8 กันยายนนที2563
		 นางสุ(3) นนางสุ
เตียสุ,นางเยาวณี
วรรณ์,นางเยาวณี
เครือองอาจนุ
กูล และนายวิ
ัย อัเข้ศารัร่สวกร
เข้ามร่พิวมประชุ
เศษระหว่างคณะกรรมการบริ
ารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบในวั
่ 8 กันยายน 2563

การเข้าร่วมประชุ มของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการชุ ดย่อย ในปี 2563

การประเมิ
หมายเหตุ: นตนเองของคณะกรรมการ
Mr. Hendrikus Van Westendorpลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการ คณะกรรมการสินเชื�อและเร่งรัดหนีส� ิน เมื�อวันที� 21 กรกฎาคม 2563
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
งตัง� เมื�อวันทีน� 11ตนเองคณะกรรมการบริ
พฤษภาคม 2563
		 หลัคณะกรรมสรรหาและกํ
กเกณฑ์		 บริษัทาฯหนดค่ได้าตอบแทน
จัดให้มแต่ีการประเมิ
ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคลและสรุปผลเป็นรายคณะปีละ 1 ครั้ง และจัดให้มีการประเมิน
นางสุนันทา
เครือองอาจนุนกตนเองคณะกรรมการบริ
ูล และนายวิชยั อัศรัสกร เข้าร่วมประชุ
พิเศษระหว่างคณะกรรมการบริ
งและคณะกรรมการตรวจสอบในวั
� 8 กันยายน 2563
หลักเกณฑ์
บริเตีษยัทสุวฯรรณ์ได้,นางเยาวณี
จัดให้มีการประเมิ
ษัทมและคณะกรรมการชุ
ดหย่ารความเสี
อยเป�น�ยรายบุ
คคลและสรุ ปผลเปน�นทีรายคณะปี
ง� และจัดให้มีการประเมิน
		 ตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิ
น โดยใช้แบบประเมิ
นตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลั
กลทรัะ พย์แ1ห่งครั
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		 แผนการสืบทอดตำแหน่ง
		 บริษัทฯ ยังอยู่ ในระหว่างพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในระดับต่าง ๆ รวมถึงแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทย่อยด้วย
		 การปฐมนิเทศกรรมการ
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำภาพรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เพื่อให้มีความเข้าใจความ
สัมพันธ์ ในเชิงธุรกิจและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการจัดการ ข้อบังคับบริษัทฯ
วัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลประกอบการและพัฒนาการของบริษัทฯ เป็นต้น รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับ
ประธานกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย
		 ในปี 2563มีกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวประภา ปูรณโชติได้รับการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
		 การพัฒนากรรมการ
			 การอบรม / สัมมนา
			 บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของกรรมการอย่างสม่ำเสมอ แต่เนื่องด้วยในปี 2563
เกิดวิกฤตการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำให้สถาบันจัดอบรมต่างๆนั้น ต้องยกเลิกกิจกรรมสัมมนา แต่ก็ ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งผู้บริหารก็ ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน
รายงานข้อพิพาททางกฎหมายของบริษัทและบริษัทย่อย

:::

ไม่มี
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ปัจจัยความเสี่ยงและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง
ภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
		 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากทั้ ง ปั จ จั ย ภายในและภายนอก เพื่ อ บริ ห ารความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ บริ ษั ท จึ ง ได้ ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2559 โดยให้มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำกับดูแลงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยกำหนดนโยบาย ขั้นตอน ประเมินและวิเคราะห์
ประเด็นความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดและระดับผลกระทบที่มีต่อองค์กร รวมถึงกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อนำเสนอและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากความเสี่ยงระดับองค์กรที่ประเมินและวิเคราะห์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
หน่วยธุรกิจต่าง ๆ จะระบุปัจจัยความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อกำหนดเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับธุรกิจ จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะนำ
มาประเมินโอกาสและระดับความรุนแรงของผลกระทบ หากมีผลกระทบในระดับที่มีนัยสำคัญต่อภาพรวมองค์กร หรือเป็นความเสี่ยงร่วมในหลายธุรกิจ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จะพิจารณายกระดับเป็นปัจจัยความเสี่ยงระดับองค์กร และกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน หรือควบคุม หรือลดความเสี่ยงดังกล่าว เช่นเดียวกับความเสี่ยงระดับองค์กรที่
ประเมินและวิเคราะห์โดยคณะกรรมการบริหารความสี่ยง เป็นตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของแต่ละสายงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
		 ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ส่ง
ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ มาวิเคราะห์และประเมินระดับผลกระทบ เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ
(Operational Risk) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ (Compliance Risk) โดยมีปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการลดความ
เสี่ยงที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันต่อความ
ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของตลาด

1. ความเสี่ยงทางกลยุทธ์ (Strategic Risk)
		
เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยได้
ดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรที่กำหนดขึ้น โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจตาม
ห่วงโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมรอบด้าน อย่างไรก็ตามความสำเร็จของกลยุทธ์เหล่านี้ จะขึ้น
อยู่กับปัจจัยทางธุรกิจทั้งมาจากภายในและภายนอกและอาจจะเป็นการยากในการ
คาดการณ์ และควบคุม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถดำเนินได้ตามกลยุทธ์
ซึ่งจะประกอบด้วย
 ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
			 ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีผลอย่างสำคัญต่อการดำเนิน
งานตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะกลยุทธ์การมุ่งเน้นการขยายตัวตาม
ห่วงโซ่อุปทานของแต่ละธุรกิจ ยิ่งไปกว่านั้น ปี 2563 เป็นปีที่เศรษฐกิจหลาย
ภาคส่วนทั่วโลกได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
COVID-19 ประกอบกับมาตรการล็อคดาวน์ ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่กระทบต่อธุรกิจหลายประการ บริษัทมุ่งบริหาร
ความเสี่ยงเน้นการกระจายความเสี่ยง โดยสร้างความสมดุลของรายได้ ในแต่ละ
ประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
ธุรกิจทูน่า และธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ และสร้างสมดุลของฐานลูกค้าให้ครอบคลุม
ประเทศที่มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง ตลอดจนเพิ่มฐานลูกค้าในกลุ่มที่เป็นเจ้าของ
แบรนด์ ที่จำหน่ายสินค้าในตลาดค้าปลีก ลดการพึ่งพิงลูกค้าในกลุ่ม HoReCa
ที่เป็นฐานลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือก
แข็ง
 ความเสี่ยงทางด้านสภาวะการแข่งขัน
			 ธุรกิจของกลุ่มบริษัท มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ ประกอบกับกลุ่มบริษัทมีรายได้จากการส่งออกมากกว่า 75%
และมีการเสนอราคาเป็นเงินเหรียญสหรัฐ ทำให้ ได้รับแรงกดดันจากการที่ค่า
เงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐร่วมด้วย กลุ่มบริษัท เน้นเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขัน โดยมุ่งพัฒนาจุดเด่นในแต่ละธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง: เลิกผลิตและจำหน่ายสินค้ากลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ โดย
เฉพาะสินค้ากุ้งดิบ กุ้งต้มแช่เยือกแข็งที่ส่งออกไปประเทศสหรัฐอเมริกา คงเหลือ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มโภคภัณฑ์แบบพรีเมี่ยม (Premium Commodity) ที่มีจุดแข็ง
เหนือประเทศคู่แข่งอื่นในเรื่องคุณภาพ เช่นผลิตภัณฑ์กุ้งแช่เยือกแข็งที่ ใช้กุ้งเป็นใน
การผลิต ผลิตภัณฑ์กลุ่มกุ้งซาชิมิที่ต้องควบคุมความสะอาดเป็นพิเศษ หรือ
ผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มหมึกแช่เยือกแข็งที่บริษัทมีตลาดและชื่อเสียงในกลุ่มลูกค้าในทวีป
ยุโรป ตลอดจนมุ่งพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า (Valued Added Product)
เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ะแป้ ง หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ป แป้ ง ทอดแช่ เ ยื อ กแข็ ง (prefriedproduct) ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 กลุ่มนี้ บริษัทมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจาก
เป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี ประสบการณ์ และความชำนาญร่วมด้วย ทั้งยังมี
ความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบน้อยลงอีกด้วย
ธุรกิจทูน่า: แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตทูน่าขนาดเล็กเมื่อเทียบกับคู่แข่ง แต่
บริษัทฯ เลือกสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน จากการที่สามารถใช้กำลังการ
ผลิตและกำลังคนบางส่วนร่วมกับการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก โดยที่ต้องมี
การปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความยืดหยุ่น โดยเฉพาะในเรื่องของการ
บริหารแรงงานคน ทำให้สามารถเลือกรับคำสั่งผลิตที่ ให้อัตรากำไรดีที่สุด นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังมุ่งใช้วัตถุดิบทูน่าทุกส่วนอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิตอีกทางหนึ่ง โดยวัตถุดิบที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตทูน่าบรรจุกระป๋อง
หรือถุงเพาซ์ สามารถนำไปใช้ ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียก ตลอดจนนำไป
ผลิตปลาป่นไว้สำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์น้ำของกลุ่มบริษัทได้อีกด้วย
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ: เป็นกลุ่มธุรกิจที่จัดจำหน่ายภายในประเทศเกือบทั้งหมด และ
มีการแข่งขันรุนแรงจากคู่แข่งที่เป็นรายใหญ่ ในตลาด บริษัทฯ จึงมุ่งพัฒนาความ
สามารถทางการแข่งขันโดยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับชนิดของสัตว์น้ำและความต้องการของตลาด โดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติเป็นที่ปรึกษาให้บริษัท และเริ่มพัฒนาลูกกุ้งเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า
มีทีมตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างเป็นระบบ ตลอดจนหาตลาดให้กับลูกค้าผ่าน
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งภายในกลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซี

ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง: มุ่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตผ่านการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติมากขึ้นและให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน
การผลิตแข่งขันได้ ลดการพึ่งพิงแรงงานคน และมุ่งพัฒนางานวิจัย และพัฒนา
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2. ความเสี่ยงทางการปฏิบัติการ (Operational Risk)
 ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบ
		 วัตถุดิบหลักที่กลุ่มบริษัทใช้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตร (Commodity
Product) ที่มีความผันผวนทางด้านราคาสูงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ไม่
ว่าจะเป็น ทูน่า กุ้ง หมึก และปลาทราย ตลอดจนอาจมีความเสี่ยงจากวัตถุดิบ
ขาดแคลนเป็นบางช่วง กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซี ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยอาศัย
ประสบการณ์ที่บริษัทอยู่ ในธุรกิจมายาวนาน รู้จักช่องทางการจัดหาวัตถุดิบที่
หลากหลาย ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีบุคคลากรที่มีความ
ชำนาญในการจัดหาวัตถุดิบ และมีแหล่งข้อมูลข่าวสารเพื่อติดตามสถานการณ์ของ
วัตถุดิบเหล่านั้นตลอดเวลา เพื่อให้การวิเคราะห์ การพยากรณ์ และนำเสนอต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้ตัดสินใจในการสร้างความสมดุลในการบริหารวัตถุดิบ ระหว่างการ
ลดความผันผวนด้านราคาและป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน กับการหมุนเวียน
วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับปริมาณการสั่งซื้อ นอกจากนี้ ยังใช้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มสินค้าเพิ่มมูลค่า ที่ทำให้
สัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ลดลง ตลอดจนกำหนดนโยบายเพิ่มความ
หลากหลายในวัตถุดิบที่ ใช้ ให้มากขึ้นด้วย
 ความเสี่ยงด้านแรงงาน
		 ปัจจุบันจำนวนประชากรวัยทำงานมีแนวโน้มที่ลดลง ในขณะที่ความต้องการ
แรงงานที่ มี ทั ก ษะในอุ ต สาหกรรมนี้ ยั ง คงมี แ นวโน้ ม ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ตามการเติ บ โตของ
อุตสาหกรรม ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถรักษาแรงงานที่มีทักษะความ
ชำนาญ และ/หรือไม่สามารถหาแรงงานเพิ่มหรือทดแทนได้ ทั้งที่อาจจะเกิดขึ้นใน
ระดับบริหารหรือในระดับปฏิบัติการ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว กลุ่มบริษัท
เอเชี่ยนซี มีการดำเนินการใน 2 ด้านหลัก ได้แก่
		 ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล: กำหนดให้ มี ก ารจั ด ทำแผนอั ต รากำลั ง ที่
สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท ตลอดจนจัดให้มีแผนการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาบุคลากรภายในของบริษัทเป็นรายบุคคล รวมทั้งให้เริ่มมีการวางแผนการ
สืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับกับการเติบโตของบริษัท นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยัง
กำหนดให้มีการสำรวจผลตอบแทนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานเป็น
ระยะ ตลอดจนมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นธรรม พร้อมทั้งสื่อสารให้
พนักงานเข้าใจอย่างทั่วถึง
		 ด้ า นการปรั บ ปรุ ง กระบวนการผลิ ต : กำหนดให้ มี ศึ ก ษาและดำเนิ น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการใช้แรงงาน
โดยการปรับปรุงสายการผลิตร่วมกับการนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้
 ความเสี่ยงจากการจัดเก็บเงินไม่ ได้ตามกำหนด
		 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ ได้ตกลงกันไว้ โดยอาจจะเกิดปัญหาจากการไม่สามารถจัดเก็บผลผลิตได้
ตามที่ต้องการ หรือจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของลูกหนี้จนส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการจ่ายเงิน เพื่อเป็นการรับมือความเสี่ยงดังกล่าว
บริษัทได้ ให้คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน ช่วยดูแลกำหนดนโยบายการให้
สินเชื่อ โดยให้พิจารณาฐานะทางการเงินของลูกค้า และวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม
ประเภทของธุรกิจและลูกค้า ก่อนการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ตลอดจนติดตามดูแล
คุณภาพสินเชื่ออย่างรัดกุม และบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายร่วมด้วยอย่าง
เหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา
 ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ
		 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนซี เริ่มให้ความสำคัญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการหยุด
ชะงักทางธุรกิจ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่เริ่มมีมา
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 ที่เมืองอูฮั่น ประเทศจีน และมีความรุนแรงเป็น
ระยะ ๆ ตลอดทั้งปี 2563 โดยจำนวนยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลก มีทั้งสิ้นกว่า 100
ล้านราย และมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 2 ล้านราย สำหรับสถานการณ์ ในประเทศไทย
แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังอยู่ ในเกณฑ์ควบคุมได้ แต่ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการตรวจพบการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีจุดเริ่มต้น
จากแรงงานข้ามชาติ ในจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

		 บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสชนิดนี้
เนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนัก งาน คู่ค้า
ผู้บริโภคและชุมชนโดยรอบ โดยได้จัดตั้งทีมบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 กลุ่มบริษัทเอเชี่ยนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ในการติดตาม
สถานการณ์และกำหนดมาตรการที่จำเป็น ตลอดจนติดตามการบังคับใช้มาตรการ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการจำกัดการเดินทางของพนักงาน มาตรการด้านการ
รักษาความสะอาดโดยการฆ่าเชื้อ มาตรการด้านการคัดกรองและการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม ตลอดจนเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานประกอบการ ให้
สอดคล้องกับมาตรการและคำแนะนำจากหน่วยงานด้านสาธารณะสุข นอกจากนี้
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ง
เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการของบริษัท 2 แห่ง ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองและให้พนักงานบางส่วน
ทำงานแบบ Work from home เพื่อลดจำนวนพนักงานภายในสำนักงาน
		 จากมาตรการที่เข้มข้นดังกล่าว สถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มบริษัท
สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนสำรองเงินสดและ
เตรียมสภาพคล่องให้เพียงพอ ประกอบกับวางแนวทางในการบริหารแรงงานแบบ
บูรณาการทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแรงงานภายในพื้นที่
ควบคุมเข้มงวดสูงสุด ตลอดจนมีนโยบายดูแลพนักงานตามขั้นตอนของภาครัฐ
อย่างครบถ้วนเพื่อให้พนักงานมีขวัญกำลังใจที่ดี ในการปฏิบัติงาน
3. ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษัทมีความตระหนักดีถึงผลกระทบของความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยตรง บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็นการทำ
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Currency Forward Contract) โดย
พิจารณาจากแนวโน้ม รวมถึงระยะเวลาในการส่งมอบของอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคต
อีกทั้งลดระยะเวลาการรับคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อลดความเสี่ยง หรือการป้องกัน
ความเสี่ยงแบบธรรมชาติ (Natural Hedging) เพื่อเป็นการลดความซ้ำซ้อนในการ
ทำธุรกรรมต่างๆ จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ที่เป็นสกุลเงินเดียวกันกับรายได้ที่เกิดขึ้น โดยเงินสกุลส่วนใหญ่จะเป็น เงินเหรียญ
สหรัฐ
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
		 ความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลการ
ดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท ซึ่งบริษัทบริหารความเสี่ยงนี้ โดยมีการ
ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถึงความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อให้การ
บริหารทางการเงินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้กับสถาบันการเงิน เป็นเงิน 1,816.71 ล้านบาท ซึ่ง
เป็นเงินกู้ยืมระยะยาว 1,243.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 68 เป็นเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ จึงไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
4. ความเสี่ยงต่อการปฏิบัติ ตามข้อกฎมายและข้อบังคับ (Compliance Risk)
 ความเสี่ ย งจากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น จากการจั ด ซื้ อ และการขายและการ
ติดต่อหน่วยงานของรัฐ
		 การติดสินบน การใช้ตำแหน่ง หน้าที่ หรือการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติ
ตามหน้าที่การงาน ไปกระทำการใดๆที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเอง พวกพ้อง หรือบุคคล
อื่น ไม่ว่าจะเป็นการให้ หรือการรับสินบน ส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดระเบียบ
และแนวปฎิบัติที่โปร่งใส รัดกุม และเข้มงวด ตลอดจนให้มีการตรวจสอบผล
ประโยชน์ทับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดซื้อหรือการขาย อีกทั้งประกาศใช้นโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการให้ครอบคลุมและเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ
ธุรกิจ
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การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน
โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ถวายเทียนและอาสาทำความดี ณ วัดป่ามหาชัย
		 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เป็นการสืบสาน
		 พระพุทธศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี อันดีงาม ณ วัดป่ามหาไชย ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563
 โครงการร่วมบริจาคสิ่งของเหลือใช้ สู่วัดสวนแก้ว
		 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเชิญชวนพนักงานภายในบริษัทฯ ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค และบริโภด หรือสิ่งของต่างๆ ที่เหลือใช้ บริจาคให้กับทางมูลนิธิวัดสวนแก้ว
 โครงการทอดผ้าป่า
			 1. บริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าวัดทุ่งเซียด จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเงินทำบุญให้ทางวัดได้นำไปใช้พัฒนาวัดต่อไป
			 2. บริษัทฯ ได้ร่วมทอดผ้าป่าวัดดอนมะลิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนเงินทำบุญให้ทางวัดได้นำไปใช้พัฒนาวัดต่อไป
 โครงการเงินสนับสนุน
			 1. บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดหาของขวัญวันเด็ก ให้กับ อบต.กรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
			 2. บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินเพื่อจัดหาของขวัญวันเด็ก ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โครงการ มองชู ปันน้ำใจให้สัตว์เลี้ยงด้อยโอกาส
			 1. วันที่ 24 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองชู Monchou ไปมอบให้กับรายการเพื่อนตัวเล็ก เพื่อร่วมบริจาคให้กับสุนัขและแมวจรที่ขาดแคลน
			 2. วันที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองชู Monchou ไปมอบให้กับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ผ่านรายการเพื่อนตัวเล็ก เพื่อนำไปมอบให้ สุนัขและ
				 แมวจรที่ขาดแคลน
 โครงการบริจาค ทาสแมวไม่ทิ้งกัน
		 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ มองชู Monchou ไปมอบให้กับเพจคุณมนี นินิว เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม ทาสแมวไม่ทิ้งกัน โดยการนำอาหารไปให้
		 กับบ้านแมวที่ขาดแคลน
 โครงการบริจาคต่างๆ ในช่วงถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
		 1. บริษัทฯ ได้นำข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า และปลากระป๋อง ไปร่วมเติมตู้ปันสุขร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
			 สถานการณ์โควิด – 19
		 2. บริษัทฯ ได้มอบเน็ตคลุมผมให้สาธารณสุขอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชิ้น เพื่อร่วมสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์
		 3. บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
		 4. บริษัทฯ ได้มอบเน็ตทูน่า และปลากระป๋องให้สาธารณสุขอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนเขาศรีวิชัย 25 ครัวเรือน ที่ถูกกักตัวเนื่องจาก
			 ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
		 5. บริษัทฯ ได้จัดตั้งงบประมาณให้จังหวัดสมุทรสาครเบิกใช้ ในวงเงิน 10 ล้านบาท บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้องอาบน้ำ รวมถึงส่งมอบอาหารกล่องให้แก่สาธารณสุข
			 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อช่วยเหลือชาวสมุทรสาคร ฝ่าวิกฤตโควิด-19 จากการแพระระบาดระลอก 2
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สรุ ปรายงานการสอบบัญชี
1. งบการเงิน ปี 2563 ตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
น ปี 2563 ตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3970 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผู้สอบบัญ1.ชีได้ตงบการเงิ
รวจสอบงบการเงิ
นของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้
การเปลี�ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สนิ� สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ และได้
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นแบบงบการเงินถุกต้องตามควร ในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ
ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชี�ยนซี คอร์ปอเรชัน� จํากัด (มหาชน) โดยให้ความเห็นแบบงบการเงินถุกต้องตามควร ในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไป
มาตรฐานรายงานทางการเงิ
น
และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
2. 2. งบการเงิ
น
ปี
2562
ตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบการเงิน ปี 2562 ตรวจสอบโดย นางสาวสุมาลี รีวราบัญฑิต ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 3970 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผู้สผูอบบั
ญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี
่
ย
ระกอบงบการเงินนรวม
รวม รวมถึ
รวมถึงงหมายเหตุ
หมายเหตุสสรุรุปปนโยบายการบั
นโยบายการบัญญชีทชีที�สําี่สคัำคัญญและได้
และได้
�ยนแปลงส่วนของผู
การเปลีนแปลงส่
วนของผู้ถือ้ถหุือ้นหุรวมและงบกระแสเงิ
้นรวมและงบกระแสเงินนสดรวมสำหรั
สดรวมสําหรับบปีปีสสิ้นนิ� สุสุดดวัวันนเดี
เดียยวกั
วกันนและหมายเหตุ
และหมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ตรวจสอบงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการของบริ
ษัท ษเอเชี
่ยนซี�ยนซีคอร์คอร์
ปอเรชั
่น จำกั
โดยให้
ความเห็
นแบบงบการเงิ
นถุกนต้ถุอกงตามควร
ในสาระสำคั
กการบั
ญชีทญี่รับชีรองทั
่วไป ว� และ
ตรวจสอบงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการของบริ
ัท เอเชี
ปอเรชั
น� จํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
โดยให้
ความเห็
นแบบงบการเงิ
ต้องตามควร
ในสาระสํญาตามหลั
คัญตามหลั
กการบั
ที�รับรองทั
ไป
มาตรฐานรายงานทางการเงิ
น
และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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25612561งบกำไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จรวม
งบแสดง
้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ�งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที� 31 วาคม
ธันวาคม
งบกําไรขาดทุ
จรวม
งบแสดง
การเปลี
ระกอบงบการเงินนรวม
รวม รวมถึ
รวมถึงงหมายเหตุ
หมายเหตุสสรุรุปปนโยบายการบั
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สดรวมสําหรับบปีปีสสิ้นนิ� สุสุดดวัวันนเดี
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ตรวจสอบงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการของบริ
ษัท ษเอเชี
่ยนซี�ยนซีคอร์คอร์
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โดยให้
ความเห็
นแบบงบการเงิ
ต้องตามควร
ในสาระสํญาตามหลั
คัญตามหลั
กการบั
ที�รับรองทั
ไป
มาตรฐานรายงานทางการเงิ
น น
และมาตรฐานรายงานทางการเงิ
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้สอบบั
ญญชี ชี
าตอบแทนของผู
้สอบบั
ค่าสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ค่าบริการอื่นๆ
ค่ารับรองงบส่ง BOI (ฉบับละ)

บริษัท
บริษัทย่[ อย
2
2563
2562
2561
2563
2562
2561
1,950,000 1,950,000 1,830,000 3,200,000 3,200,000 2,890,000
บริษัท
บริษัทย่[ อย
2
2563
2562
2561
2563
2562
2561
80,000
80,000
80,000 80,000
80,000
80,000

ตารางสรุ
ตารางสรุปงบการเงิ
ปงบการเงินรวม
นรวม
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงินน
(หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ปี 2563

%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
					
					
207.4 3.3
102.9
1.8
96.8 1.5	
986.2 15.8
822.9 14.1
1,125.3 17.2
1,915.9 30.7
1,738.3 29.9
2,354.4 36.0
13.1 0.2
0.0
0.0
0.0 0.0
55.8 0.9
54.4
0.9
71.3 1.1
3,178.5 51.0
2,718.4 46.7
3,647.8 55.8
					
18.5 0.3
18.5
0.3
0.0 0.0
42.5 0.7
43.6
0.7
0.0 0.0
11.8 0.2
7.4
0.1
0.1 0.0
1.5 0.0
0.6
0.0
1.6 0.0
50.0 0.8
47.8
0.8
40.3 0.6
2,779.5 44.6
2,844.7 48.9
2,689.1 41.1
28.9 0.5
0.0
0.0
0.0 0.0
51.0 0.8
40.7
0.7
40.3 0.6
43.0 0.7
76.7
1.3
100.1 1.5
26.7 0.4
23.9
0.4
22.5 0.3
3,053.4 49.0
3,103.9 53.3
2,893.9 44.2
6,231.8 100.0
5,822.2 100.0
6,541.7 100.0
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ปี 2563

%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
					
					
573.5 9.2
333.4
5.7
1,061.0 16.2
670.0 10.8
610.2 10.5
697.3 10.7
638.3 10.2
618.3 10.6
487.8 7.5
16.1 0.3
0.6
0.0
0.9 0.0
0.0 0.0
0.4
0.0
0.0 0.0
0.2 0.0
0.0
0.0
0.0 0.0
27.1 0.4
26.9
0.5
44.2 0.7
1,925.1 30.9
1,589.8 27.3
2,291.1 35.0
				
604.9 9.7
1,243.2 21.4
1,312.1 20.1
12.0 0.2
0.4
0.0
1.0 0.0
67.4 1.1
66.5
1.1
54.2 0.8
111.7 1.8
111.1
1.9
117.2 1.8
11.8 0.2
0.0
0.0
0.0 0.0
1.0 0.0
0.9
0.0
0.9 0.0
808.8 13.0
1,422.2 24.4
1,485.4 22.7
2,733.9 43.9
3,011.9 51.7
3,776.6 57.7
				
				
				
542.7 8.7
542.7
9.3
542.7 8.3
552.8 8.9
552.8
9.5
552.8 8.5
				
54.3 0.9
54.0
0.9
54.0 0.8
1,879.4 30.2
1,197.1 20.6
1,203.4 18.4
468.7 7.5
463.7
8.0
412.2 6.3
3,497.9 56.1
2,810.3 48.3
2,765.1 42.3
6,231.8 100.0
5,822.2 100.0
6,541.7 100.0

(หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
		 ทุนที่ออกและชำระแล้ว
		 หุ้นสามัญ 542,727,549 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กำไรสะสม
		 จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
		 ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้ค่าบริการห้องเย็น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ปี 2563
8,631.0
14.3
176.0
8,821.3
7,252.4
270.2
372.5
7,895.1
926.2
(2.3)
(0.7)
5.8
(76.7)
852.3
(34.3)
818.1
5.1
823.1
1.51
67

%

ปี 2562
%
ปี 2561
%
				
97.8
8,180.0 98.3
9,635.2 98.4
0.2
14.0
0.2
14.3 0.1
2.0
131.6
1.6
147.0 1.5
100.0
8,325.6 100.0
9,796.4 100.0
				
82.2
7,541.8 90.6
8,642.2 88.2
3.1
236.5
2.8
293.6 3.0
4.2
303.6
3.6
366.0 3.7
89.5
8,081.8 97.1
9,301.8 95.0
10.5
243.7
2.9
494.6 5.0
(0.0)
(5.3) (0.1)
(6.5) (0.1)
(0.0)
(2.6) (0.0)
0.0 0.0
0.1
5.2
0.1
1.9 0.0
(0.9)
(103.2) (1.2)
(132.3) (1.4)
9.7
137.9
1.7
357.7 3.7
(0.4)
(5.2) (0.1)
4.6 0.0
9.3
132.7
1.6
362.2 3.7
0.1
47.9
0.6
0.0 0.0
9.3
180.6
2.2
362.2 3.7
0.24		
0.67	

งบกระแสเงินสด
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
				
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
852.3 101.8
137.9 12.4
357.7 35.2
รายการปรับปรุง
				
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
248.0 29.6
207.5 18.6
198.2 19.5
		 โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(3.2) (0.4)
(10.2) (0.9)
3.5 0.3
		 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
18.5 2.2
(22.4) (2.0)
(27.2) (2.7)
(โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร
(0.3) (0.0)
1.1
0.1		 0.0
		 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
(0.6) (0.1)
0.0
0.0		 0.0
		 ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
0.1 0.0
0.5
0.0
0.1 0.0
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
1.7 0.2
(1.7) (0.2)
10.8 1.1
		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
7.6 0.9
20.9
1.9
7.0 0.7
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(3.4) (0.4)
2.0
0.2
1.1 0.1
		 กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(11.5) (1.4)
(0.4) (0.0)
0.6 0.1
		 กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
(15.3) (1.8)
0.0
0.0		 0.0
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
2.3 0.3
5.3
0.5
6.5 0.6
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
0.7 0.1
2.6
0.2
0.0 0.0
		 รายได้ทางการเงิน
(5.8) (0.7)
(5.2) (0.5)
(1.9) (0.2)
		 ต้นทุนทางการเงิน
76.7 9.2
103.2
9.3
132.3 13.0
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
1,167.7 139.4
441.0 39.6
688.7 67.8
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
				
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(170.9) (20.4)
306.4 27.5
54.5 5.4
		 สินค้าคงเหลือ
(196.1) (23.4)
638.5 57.4
354.9 35.0
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
(1.4) (0.2)
17.0
1.5
(35.0) (3.4)
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
2.1 0.2
(0.8) (0.1)
(1.5) (0.2)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
				
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
119.9 14.3
(154.3) (13.9)
92.5 9.1
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
0.2 0.0
(17.4) (1.6)
0.3 0.0
		 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
(6.7) (0.8)
(13.1) (1.2)
(6.3) (0.6)
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
0.0 0.0
(0.0) (0.0)
(1.1) (0.1)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
914.7 109.2
1,217.2 109.4
1,146.9 113.0
		 เงินสดรับจากดอกเบี้ย
7.2 0.9
2.1
0.2
1.8 0.2
		 จ่ายดอกเบี้ย
(79.0) (9.4)
(105.4) (9.5)
(134.9) (13.3)
		 จ่ายภาษีเงินได้
(5.4) (0.6)
(6.0) (0.5)
(8.4) (0.8)
		 รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
0.0 0.0
4.9
0.4
9.7 1.0
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
837.5 100.0
1,112.8 100.0
1,015.0 100.0
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
0.0 0.0
(18.5)
6.1
0.0 0.0
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
(239.1) 102.0
(231.7) 76.8
(233.5) 96.0
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และเครื่องหมายการค้า
(4.6) 1.9
(4.0)
1.3
(1.6) 0.7
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
12.0 (5.1)
10.7 (3.5)
0.3 (0.1)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.0 (0.9)
0.0
0.0
0.0 0.0
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
0.0 0.0
(44.5) 14.7
(2.2) 0.9
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น
(3.1) 1.3
(12.0)
4.0
(6.3) 2.6
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
(1.6) 0.7
(1.6)
0.5
0.0 0.0
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(234.3) 100.0
(301.6) 100.0
(243.3) 100.0
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ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

243.8
0.0
(618.5)
(19.1)
(108.3)
(502.1)
3.4
104.5
102.9
207.4

ปี 2562
%
ปี 2561
%
				
(48.6)
(727.0) 90.7
(217.8) 30.5
0.0
600.0 (74.8)
550.0 (77.1)
123.2
(538.6) 67.2
(559.3) 78.4
0.0		 0.0
(350.0) 49.0
3.8
(0.9)
0.1
(0.9) 0.1
21.6
(135.4) 16.9
(135.7) 19.0
100.0
(801.9) 100.0
(713.6) 100.0
(3.2)		
0.0	
6.1
58.1
96.8
38.6
102.9
96.8

สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
(หน่วย: ล้านบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง		
อัตราส่วนสภาพคล่อง
เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกนี้การค้า
ครั้ง
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ครั้ง
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย
วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ครั้ง
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
วัน
วงจรเงินสด
วัน
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร		
อัตรากำไรขั้นต้น
%
อัตรากำไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่า
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
เท่า
อัตราจ่ายเงินปันผล
%

%

ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
		
1.7
1.7
1.6
0.6
0.6
0.5
9.2
10.4
8.8
39.6
35.1
41.4
16.0
18.5
17.5
22.8
19.7
20.8
3.8
4.3
3.7
96.4
84.1
99.3
113.3
99.5
119.9
		
16.1
8.0
10.4
9.3
2.2
3.7
23.4
13.1
4.7
		
13.1
2.3
5.5
26.8
4.3
12.5
1.4
1.4
1.5
		
0.8
1.1
1.4
0.5
0.7
1.0
15.3
4.4
5.2
13.2
102.0
37.5

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดำเนินงานที่ผ่านมา
ผลการดำเนินงานรวม
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
%
ปี 2562
%
ปี 2561
%
รายได้หลักจากการขายและให้บริการ
8,645.3 100.0
8,194.0 100.0
9,649.5 100.0
กำไรขั้นต้น
1,392.9 16.1
652.3
8.0
1,007.3 10.4
กำไรสุทธิ
818.1 9.5
132.7
1.6
362.2 3.8
กำไรต่อหุ้น (บาท)
1.51
0.24
0.67
		 ปี 2563 เป็นปีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นการทำอัตรากำไรขั้นต้นสูงสุดเท่าที่เคยทำมา และกำไรสุทธิที่มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ท่ามกลาง
ภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทมีรายได้หลักจากการขายและให้บริการ จำนวน 8,645.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ประมาณ 6% หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 451.3 ล้านบาท
		 ส่วนปี 2562 รายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 8,194.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จำนวน 1,455.5 ล้านบาท เป็นการลดลงของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
และธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็งอย่างมีสาระสำคัญ
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กำไรขั้นต้นสำหรับปี 2563 อยู่ที่ 1,393 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 16% สูงสุดตั้งแต่ดำเนินกิจการมา และกำไรสุทธิ
ร้อยละ 9.5 และกำไรต่อหุ้น 1.51 บาท
รายได้
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2563
%
ปี 2562
รายได้
รายได้จากการขาย
8,631.0 97.8
8,180.0
รายได้ค่าบริการห้องเย็น
14.3 0.2
14.0
รายได้อื่น
176.0 2.0
131.6

818 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ
%

ปี 2561

%

98.3
0.2
1.6

9,635.2
14.3
147.0

98.4
0.1
1.5

ปี 2563 2562 และ 2561 บริษัทมีรายได้รวม 8,821.3 ล้านบาท, 8,325.6 ล้านบาท และ 9,764.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งรายได้รวมของบริษัท ประกอบด้วย รายได้
จากการขาย รายได้ค่าบริการห้องเย็น และรายได้อื่น โดยในปี 2563 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97.8 ร้อยละ 0.2 และ ร้อยละ 2.0 ตามลำดับ
รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นในปี 2563 มาเป็น 8,631.0 ล้านบาท จาก 8,180.0 ล้านบาทในปี 2562 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอาหารสัตว์เลี้ยงและ
ปลาป่น ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และรายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำ ที่ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น
การลดลงของรายได้จากการขายในปี 2562 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น และ
ธุรกิจทูน่าลดลง จากค่าเงินเหรียญสหรัฐอ่อนตัวลง และยอดขายกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงลดลงจากการชะลอการสั่งซื้อเนื่องจากเปลี่ยนนโยบายภายในของลูกค้ารายใหญ่เอง และ
ยอดขายกลุ่มอาหารแช่เยือกแข็งลดลงจากนโยบายเลิกผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์กุ้งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และการทำตลาดอาหารแช่เยือกแข็งกลุ่มอาหาร
พร้อมปรุงยังไม่ประสบความสำเร็จตามคาด
รายได้อื่นๆ ในปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 176 ล้านบาท (ปี 2562: 131.6 ล้านบาท) เป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรจากตราสารอนุพันธ์ 26.8 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
10.3 ล้านบาท
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละกลุ่มธุรกิจ
ปี 2563
ปริมาณการขาย (Mt)
อาหารสัตว์และปลาป่น
ทูน่า
อาหารสัตว์น้ำ
อาหารแช่เยือกแข็ง
รายได้ (ล้านบาท)
อาหารสัตว์และปลาป่น
ทูน่า
อาหารสัตว์น้ำ
อาหารแช่เยือกแข็ง

102,575
33,075
8,724
48,107
12,670
8,925
3,454
1,088
1,361
3,023

ปี 2562
88,086
22,314
9,277
38,652
17,843
8,585
2,499
1,100
1,095
3,891

เพิ่มขึ้น (ลดลง) %
16.4
48.2
(6.0)
24.5
(29.0)
4.0
38.2
(1.1)
24.3
(22.3)

ปี 2561
89,933
22,608
7,442
38,489
21,394
10,004
3,128
1,023
1,097
4,756

เพิ่มขึ้น (ลดลง)%
(2.1)
(1.3)
24.7
0.4
(16.6)
(14.2)
(20.1)
7.5
(0.2)
(18.2)

กลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและปลาป่น
ปี 2563 ถือเป็นการเติบโตก้าวสำคัญของกลุ่มธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง โดยยอดขายไตรมาสที่ 4 ปี 2563 เพิ่มขึ้น 60% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า และ
ยอดขายสำหรับปี 2563 เพิ่มขึ้น 38% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ยอดขายรวมทั้งปีเติบโตทำสถิติสูงสุด อุปสงค์สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกยังคงเติบโตจากการที่พฤติกรรมผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิท-19 โดยการเติบโตของยอดขายมาจากทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่ ในญี่ปุ่นและยุโรปที่เริ่มทำธุรกิจกันระหว่างปี
ผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีการเติบโตสูงที่สุดได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุถุงเพาช์ เนื่องจากใช้สะดวกและอยู่ ในกระแสความนิยม จนทำให้บริษัทฯ ต้องเร่งเพิ่มกำลังการผลิตในช่วง
ไตรมาส 3
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		 ในระหว่างปี 2563 ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “Monchou” ซึ่งเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมี่ยมของกลุ่มบริษัทฯ มีการขยายตลาดเพิ่มขึ้นทั้งการขายผ่าน
ช่องทางร้านค้าสัตว์เลี้ยง และช่องทางร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ตลอดจนการขายผ่านช่องทางออน์ไลน์ นอกจากนี้ การทำตลาดผลิตภัณฑ์ “Monchou” ในประเทศจีนก็มี
ความก้าวหน้า โดยที่ “Thaiya Corp” บริษัทย่อยในประเทศจีนสามารถเปิด Flag ship store กับทาง Tmall ได้เป็นผลสำเร็จ อย่างไรก็ดี ยอดขายในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 กลุ่มบริษัทยังเปิดตัวแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงราคาย่อมเยาว์ “HAJIKO” และเริ่มจัดจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่
เดือนกันยายนที่ผ่านมา และอยู่ ในระหว่างวางแผนเพื่อนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ “HAJIKO” ไปจัดจำหน่ายในประเทศจีนผ่าน Thaiya Corp. เช่นเดียวกับแบรนด์ “Monchou”
		 ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 Thaiya Meisi กิจการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดในประเทศจีน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
โรคโควิท-19 เป็นอย่างมาก จากการที่วัตถุดิบขาดแคลน ทั้งยังนำไปสู่ปัญหาวัตถุดิบราคาแพงในช่วงครึ่งปีหลังอีกด้วย และแม้ว่าจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก บริษัทฯ ยังสามารถได้รับ
การรับรองมาตรฐานคุณภาพสากลหลายมาตรฐาน (ISO 9001, ISO 22000, BRC, และ GMP+) ทำให้ Thaiya Meisi พร้อมที่จะรับจ้างผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเม็ดให้กับเจ้าของ
แบรนด์ระดับนานาชาติได้ทันทีหลังจากที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิท-19 คลี่คลาย
		 ปริมาณการขายในปี 2562 ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับ ปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 ลูกค้ารายใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาได้ชะลอคำสั่งซื้อ จากการ
ปรับกลยุทธ์ภายในของลูกค้าเอง และมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในปลายปี 2562 ในส่วนของรายได้จากขาย ลดลงประมาณ 20% ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินสหรัฐอเมริกาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
เงินบาท และอีกส่วนหนึ่งมาจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงลดลง
ธุรกิจทูน่า
		 สำหรับปี 2563 ปริมาณขายผลิตภัณฑ์กลุ่มทูน่าลดลงราว 6% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้ง ๆ ที่ความต้องการสินค้านับว่าอยู่ ในเกณฑ์ดี แต่การที่แรงงานถูกจำกัดเนื่องจาก
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มกำลังการผลิต ทั้งยังมีปัญหาวัตถุดิบมี ไม่มาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยเฉพาะปัญหาข้อจำกัดด้านแรงงาน
บริษัทฯ มุ่งเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า
		 ในปี 2562 ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 25% โดยมาจากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่าสินค้าทูน่าบรรจุกระป๋องแบบปกติ และมี
การเติบโตอย่างมั่นคง รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 8% เนื่องมาจากค่าเงิน และราคาขายเฉลี่ยของทูน่าต่ำกว่าปี 2561 โดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี ที่ราคาทูน่าตกลงมา
แตะต่ำสุดในประวัติศาสตร์ที่ประมาณ 900 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ
		 ปี 2563 ปริมาณขายอาหารสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นราว 24% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเพิ่มจากการขายอาหารกุ้งได้มากขึ้น สวนทางกับทิศทางตลาดที่หดตัวลง บริษัทฯ ได้
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ เริ่มจำหน่ายลูกกุ้งให้กับเกษตรกรได้และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ในขณะที่ยอดขายกลุ่มอาหารปลาได้รับแรงกดดันจากการที่ปริมาณการ
บริโภคภายในประเทศลดลงโดยเฉพาะภาคร้านอาหารและธุรกิจโรงแรม จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่ปี 2562 ยอดขายทั้งปริมาณและมูลค่าอยู่ ในระดับเดียวกับ
ยอดขายปีก่อนหน้า จากการที่ภาพรวมผลผลิตกุ้งทั้งปี 2562 ค่อนข้างทรงตัวเทียบกับปี 2561
ธุรกิจอาหารแช่เยือกแข็ง
		 รายได้จากการขายและปริมาณขายสำหรับปี 2563 ลดลงมากถึง 22% และ 29% ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2562 เนื่องจากการเลิกผลิตสินค้ากุ้งกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
แช่เยือกแข็ง (Frozen commodity) ป้อนตลาดสหรัฐอเมริกา และหันไปจับตลาดสินค้ามูลค่าเพิ่ม เช่น สินค้ากลุ่มปะแป้ง สินค้าทอด แช่เยือกแข็ง ซึ่งปัจจุบันมีตลาดหลักอยู่ที่
สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งดีขึ้นอย่างมาก จากการที่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามากขึ้นและผลิตภัณฑ์หมึกมีกำไรดีขึ้น
		 สำหรับปี 2562 ปริมาณการขายลดลงประมาณ 17% เป็นผลมาจากการเลิกขายกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) ไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภัณฑ์กลุ่ม
ปลาทรายที่ขายไปยังประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีการแข่งขันสูงในด้านราคาขาย ซึ่งต้นทุนการผลิตในประเทศค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง อีกทั้งเพิ่งได้เริ่มมีการขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของทอด (กลุ่ม Value Added)
กำไรขั้นต้น
		 ปี 2563 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,393 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 16%
		 ปี 2562 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 652 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 8%
		 ปี 2561 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 1,007 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 10%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
		 ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 270.2 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม 3.1% เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.2% สำหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 68.9 ล้านบาท หรือ 22.7% จากจำนวน 303.6 ล้านบาทของปี 2562 เป็น จำนวน 372.5 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม
4.2% เป็นการเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ และสินค้าเสียหาย
		 ปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 236.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวม 2.8% ลดลงจากปี 2561 จำนวน 57.1 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน
303.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวม 3.6% ลดลงจำนวน 62.4 ล้านบาท หรือ 17% โดยเป็นการลดลงจากเนื่องจากไม่มีการตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นและลดลงจากการ
ตั้งสำรองสินค้าคงเหลือเสื่อมสภาพ
		 ปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 293.6 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนของรายได้รวม 3% และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 366.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของ
รายได้รวม 3.7%
กำไรสุทธิ
ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 818.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 685.4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 516.5%
ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 132.7 ล้านบาท ลดลง 229.5 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 63.4%	
ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 362.2 ล้านบาท ลดลง 55.8 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 13.3%
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ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ปี 2563
6,231.8
409.6
7.0

สินทรัพย์รวม
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ

ปี 2562
5,822.2
(719.5)
(11.0)

(หน่วย :ล้านบาท)
ปี 2561
6,541.7
(268.9)
(3.9)

		 ในปี 2563 สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งมาจาก เงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด จำนวน 104.5 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จำนวน
163.3 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 177.7 ล้านบาท
		 สำหรับปี 2562 สินทรัพย์รวมลดลง โดยหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ลูกหนี้การค้าลดลง จำนวน 302.4 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลง จำนวน
616.2 ล้านบาท
		 สำหรับปี 2561 สินทรัพย์รวมลดลง โดยหลักมาจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนวียน ซึ่งมาจากการลดลงของลูกหนี้การค้า จำนวน 327.7 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า
ปี 2563
ล้านบาท
%
625.5
57

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
ค้างชำระ
		 ไม่เกิน 3 เดือน
		 3-6 เดือน
		 6-12 เดือน
		 มากกว่า 12 เดือน
รวม		
หักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(2561-2: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ

224.9
37.1
23.9
178.5
1,089.8
(150.4)
939.4

ปี 2562
ปี 2561
ล้านบาท
%
ล้านบาท
%
506.8
51
662.4
51
				
21
228.9
23
372.8
29
3
8.5
1
22.5
2
2
21.3
2
32.6
3
16
222.6
23
208.2
1
100
988.1 100
1,298.6 100
				
(14)
(197.0) (20)
(208.2) (16)
791.0		
1,090.3	

		 ลูกหนี้การค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระและค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน โดยในปี 2561-2563 มีลูกหนี้การค้ารวมก่อนหักค่าเผื่อขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2561-2: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 สำหรับปี 2563 ร้อยละ 74 สำหรับปี 2562 และร้อยละ 80 สำหรับปี 2561)
สินค้าคงเหลือ
															
ปี 2563
ปี 2562
สินค้าลงเหลือ
1,915.9
1,738.3
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
177.7
(616.2)
คิดเป็นร้อยละของสินทรัพย์รวม
30.7
29.9

(หน่วย :ล้านบาท)
ปี 2561
2,354.4
(327.7)
36.0

สินค้าคงเหลือของบริษัทได้มีการปรับลดลงในช่วง 3 ปีที่ผ่าน และอยู่ ในสัดส่วนร้อยละ 30-31 ของสินทรัพย์รวม ในปี 2562-3
สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
		 เงินสดที่ ได้จากการดำเนินงานนี้ บริษัทได้ ใช้อย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาการลงทุนในการเพิ่มอัตรากำลังการผลิต และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงไปชำระคืนหนี้สิน บริษัท มีนโยบายในการบริหารเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้อยู่ ในระดับที่เหมาะสม
ตามสภาวะการดำเนินธุรกิจ
															
(หน่วย :ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
837.5
1,112.8
1,015.0
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(234.3)
(301.6)
(243.3)
เงินสดสุทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(502.1)
(801.9)
(713.6)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
101.1
9.3
58.1
		 ในปี 2563 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 101.1 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 837.5 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 234.3 ล้านบาท
และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 502.1 ล้านบาท
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		 ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 9.3 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,112.8 ล้านบาท ใช้ ไปในกิจกรรมการลงทุน
301.6 ล้านบาท และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 801.9 ล้านบาท
		 ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 58.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,015 ล้านบาท ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 243.3 ล้านบาท
และใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 713.6 ล้านบาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
		 ปี 2563 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 837.5 ล้านบาท ที่สำคัญเพิ่มขึ้นจาก กำไรก่อนหักภาษี จำนวน 852.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคา
จำนวน 248.0 ล้านบาท ลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น เพิ่มขึ้นจำนวน 170.9 ล้านบาทและลดลงจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น จำนวน 196,1 ล้านบาท
		 ปี 2562 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 1,112.8 ล้านบาทเป็น การเพิ่มขึ้นที่สำคัญจาก กำไรก่อนหักภาษี จำนวน 137.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ค่าเสื่อมราคาจำนวน 207.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 306.4 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือที่ลดลง จำนวน 638.5 ล้านบาท
		 ปี 2561 กระแสเงินจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น จำนวน 1,015 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นที่สำคัญจาก กำไรก่อนหักภาษี จำนวน 357.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อม
ราคาจำนวน 198.2 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือที่ลดลงจำนวน 354.9 ล้านบาท
กระแสเงินสดใช้ ไปกิจกรรมการลงทุน
		 ปี 2563 ใช้ ไป 234.3 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการใช้ ไปในลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 239.1 ล้านบาท โดยหลักเป็นการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตอาหาร
สัตว์เลี้ยง และระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse) งวดสุดท้าย
		 ปี 2562 ใช้ไป 301.6 ล้านบาท โดยเป็นการใช้ไปที่สำคัญ ได้แก่ ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 231.7 ล้านบาท โดยที่สำคัญโดยเป็นการชำระสำหรับระบบคงคลัง
สินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse) มีการลงทุนในบริษัท Shandong Thaiya Meisi Pet Foods Co., Ltd. ที่ประเทศจีน และลงทุนจำนวน 44.5 ล้านบาท
		 ปี 2561 ใช้ไป 243.3 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการใช้ไปในการลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จำนวน 233.5 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงงานระบบ และเครื่องจักร
และชำระค่างวดแรกของระบบคงคลังสินค้าอัตโนมัติ (Auto Warehouse)
กระแสเงินสดใช้ ไปกิจกรรมจัดหาเงิน
		 ปี 2563 ใช้ไป 502.1 ล้านบาท เป็นการใช้ไปที่สำคัญ ได้แก่ ใช้คืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 618.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 108.3 ล้านบาท ได้รับเงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น ประเภทสินเชื่อเพื่อการส่งออก และทรัสต์รีซีท จำนวน 243.8 ล้านบาท
		 ปี 2562 ใช้ ไป 801.9 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการใช้ ไปในการ คืนเงินกู้ยืมระยะยาว จำนวน 538.6 ล้านบาท และคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 727.0 ล้านบาท และ
จ่ายเงินปันผลจำนวน 135.4 ล้านบาท ได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น จำนวน 600.0 ล้านบาท
		 ปี 2561 ใช้ไป 713.6 ล้านบาท ที่สำคัญเป็นการใช้ไปในการคืนเงินกู้ยืม และ หุ้นกู้ระยะยาว จำนวน 559.3 ล้านบาท และ 350.0 ล้านบาท ตามลำดับ ตืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
จำนวน 217.8 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 135.7 ล้านบาท ได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 550 ล้านบาท
แหล่งที่มาของเงินทุน
														
ปี 2563
หนี้สินรวม
2,733.9
เพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
(278.1)
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
573.5
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
638.3
เงินกู้ยืมระยะยาว
604.9

ปี 2562
3,011.9
(764.7)
333.4
618.3
1,243.2

(หน่วย :ล้านบาท)
ปี 2561
3,776.6
(495.5)
1,061.0
487.8
1,312.1

หนี้สิน
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2562 จำนวน 278.1 ล้านบาท โดยหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 638.3 ล้านบาท ขณะที่เงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น 240.0 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2561 จำนวน 764.7 ล้านบาทเป็นการลดลงจากคืนเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 727.5
ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากปี 2560 จำนวน 495.5 ล้านบาท โดยหลักเป็นการลดลงจากการคืนหุ้นกู้ระยะยาว 350.0 ล้านบาท และคืนเงิน
เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 223.2 ล้านบาท
		 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ สิ้นปี 2563 ปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 0.8 เท่า 1.1 เท่า และ 1.4 เท่าตามลำดับ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
		 ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น จาก 333.4 ล้านบาทในปีก่อน เป็นจำนวน 573.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 72% โดยเป็นการเพิ่มสินเชื่อเพื่อ
การส่งออก 180 ล้านบาท ทรัสต์รีซีท เพิ่มขึ้นจำนวน 32.8 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้นจำนวน 21.5 ล้านบาท
		 ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 727.5 ล้านบาทจากปี 2561 หรือ ลดลง 69% เป็นการลดลงของตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 354.8
ล้านบาท และเป็นการลดลงของทรัสต์รีซีท จำนวน 372.2 ล้านบาท
		 ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจำนวน 217.8 ล้านบาทจากปี 2560 หรือลดลง 17% มาจากการลดลงสินเชื่อเพื่อการส่งออกจำนวน 131.8
ล้านบาท และลดลงของทรัสต์รีซีท จำนวน 233.5 ล้านบาท ขณะที่ตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 148.5 ล้านบาท
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เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกู้
1
2
3
4
5

อัตราดอกเบี้ย%
THBFIX 6M+1.90
คงที่ 2.94%
คงที่ 2.57%
THBFIX 3M+2.00
THBFIX 3M+2.50

ระยะเวลาครบกำหนด
พฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2568
กันยายน 2565
กันยายน 2565
มกราคม 2562

ปี 2563
540.0
353.6
175.0
175.1
1,243.6

(หน่วย :ล้านบาท)
ปี 2562
ปี 2561
880.0
1,220.0
432.1
510.7
275.0
275.0
70.0
1,862.2
1,800.7

ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,243.6 ล้านบาท โดยมีส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 2564 จำนวน 638.3 ล้านบาท ในระหว่างปี มีการไถ่ถอนตาม
กำหนดระยะเวลา จำนวน 618.6 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,862.2 ล้านบาท โดยมีส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 2563 จำนวน 618.6 ล้านบาท ในระหว่างปี ได้มีการเข้าทำสัญญากู้
เพิ่มจำนวน 600 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 538.6 ล้านบาท
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,800.7 ล้านบาท โดยมีส่วนที่ครบกำหนดชำระในปี 2562 จำนวน 487.8 ล้านบาท ในระหว่างปี ได้มีการเข้าทำสัญญากู้
เพิ่มจำนวน 550 ล้านบาท และมีการไถ่ถอนตามกำหนดระยะเวลา จำนวน 559.3 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท
หุ้นกู้ยืมระยะยาว
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้ ไถ่ถอนหุ้นกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เหลือ ตามกำหนดระยะเวลาการไถ่ถอนจำนวน 350.0 ล้านบาท (ในปี 2562 และ 2563 บริษัทไม่ ได้มีการ
ออกหุ้นกู้ยืมระยะยาวใดใดอีก)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 3,497.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 687.6 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากกำไรเบ็ดเสร็จรวม
จำนวน 823.1 ล้านบาท ได้มีการจ่ายปันผลในปีจำนวน 108.3 ล้านบาท และมีรายการผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจำนวน 27.2 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,810.3 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 จำนวน 45.1 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไร
เบ็ดเสร็จรวม จำนวน 180.6 ล้านบาท ได้มีการจ่ายเงินปันผลในปีจำนวน 135.4 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,765.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 226.6 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากผลกำไรเบ็ดเสร็จรวม
จำนวน 362.2 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลในปีจำนวน 135.7 ล้านบาท
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินที่สำคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง
บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 1.7 เท่า เป็นอัตราส่วนในระดับเดียวกันกับ ณ สิ้นปี 2562 และสูงกว่า 0.1เท่าเมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2561 สำหรับ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 0.6 เท่าเป็นอัตราส่วนในระดับเดียวกัน กับ สิ้นปี 2562 และดีกว่า ณ สิ้นปี 2561 อยู่ 0.1เท่า โดยส่วนใหญ่ ในสินทรัพย์
หมุนเวียนของบริษัท จะประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่ากับเงินสด ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ และหนี้สินหมุนเวียนก็จะประกอบด้วยรายการหลัก คือ เงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี เป็นสำคัญ
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย
บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2563 เท่ากับ 15.3 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่อยู่ ในระดับ 4.4 เท่าโดยอัตราส่วนความสามารถในการชำระ
ดอกเบี้ยเกิดจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หารด้วยดอกเบี้ยจ่าย ด้วยที่ผลประกอบการในปี 2563 โตขึ้น ถึง 516% เมื่อเทียบกับ
ปีก่อนและดอกเบี้ยจ่ายลดลงถึง 26%
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.8 เท่าลดลงจากปี 2562 ที่มีสัดส่วนเป็น 1.1 เท่า และลดลงจากปี 2561 ที่มีสัดส่วนเป็น 1.4 เท่า
โดยการลดลงเนื่องจากหนี้สินของบริษัทลดลงโดยเฉพาะหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยประกอบกับส่วนของทุนเพิ่มขึ้นจากผลกำไรในแต่ละปี
การดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มี ไว้กับธนาคาร
ในส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท มีข้อตกลงว่าต้องดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่ ให้เกิน 2.0 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่องไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าและไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นได้ ในกรณีที่อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า 1.2 เท่า
ทั้งนี้ ในปี 2561 ถึงปี 2563 บริษัทสามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ได้กำหนด
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
				
คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในงบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน
			
ที่ปรากฎในรายงานประจำปี 2563 ได้ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการจัดทำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และ
			
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศโดยสภานักวิชาชีพบัญชีรวมถึงหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปของประเทศไทย ภายใต้นโยบาย
			
บัญชีที่เหมาะสม และให้มีการถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ยึดหลักความระมัดระวัง ครบถ้วน ถูกต้อง สมเหตุสมผล และประมาณการที่ดี
			
ที่สุดในการจัดทำ อีกทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้งบการเงินมีความน่าเชื่อถือ
			
และเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
		 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริต หรือดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมี
สาระสำคัญ
		 ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน ทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน
ทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม และรายงานผลสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
		 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีประสิทธิผลอยู่ ในระดับที่พอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความน่าเชื่อถือใน
งบการเงินเฉพาะ และงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล
ประธานกรรมการบริษัท
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ความเห็น
		 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย(“กลุ่มบริษัทฯ”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
		 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอเชี่ยนซี
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
		 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
		 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 เนื่องด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กลุ่มบริษัทฯได้จัดทำงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเลือกนำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้
แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
		 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ
เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้
		 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่
เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ ใช้เป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้
		 กลุ่มบริษัทฯประกอบธุรกิจหลักในการแปรรูปและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง อาหารบรรจุกระป๋องและอาหารสัตว์ โดยขายสินค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 77 ของรายได้ทั้งหมด เงื่อนไขการขายและส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละรายจะแตกต่างกัน ทำให้การรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯจะต้องพิจารณาจากเงื่อนไขการขายและส่งมอบ
สินค้าเป็นแต่ละกรณี ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯโดยการ
• ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติ
		 ตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทฯออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยง
		 ดังกล่าวข้างต้น
• สุ่มตัวอย่างเอกสารการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุและสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริษัทฯ
• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• สอบทานใบลดหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่าน
		 ใบสำคัญทั่วไป
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
		 ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีลูกหนี้การค้าค้างชำระมากกว่า 12 เดือนเป็นจำนวนเงิน 178 ล้านบาท และมี
การบันทึกค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนเงิน 150 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14 ของยอดรวมลูกหนี้การค้า ในการนี้ ผู้บริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงใน
การพิจารณาการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ที่ค้างชำระเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
		 ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการบันทึกรายการ การติดตามหนี้ของลูกหนี้ รวมถึงการพิจารณาค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า และได้ประเมินข้อมูลหลัก ข้อสมมติและวิธีการที่กลุ่มบริษัทฯใช้ ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของ
ลูกหนี้การค้า โดยการ
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•
		
•
•
		

ทำความเข้าใจข้อสมมติต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯใช้ ในการคำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ทั้งที่เป็นกลุ่มลูกหนี้และเป็นรายลูกหนี้กับข้อมูลที่ ได้จากการ
ประเมินที่มีความเกี่ยวข้องกับข้อสมมติดังกล่าว
ประเมินการปรับปรุงข้อมูลประมาณการและข้อสมมติต่าง ๆ ที่กลุ่มบริษัทฯใช้ร่วมกับช่วงระยะเวลาในการเก็บข้อมูลอัตราการผิดนัดชำระหนี้ ในอดีต
วิเคราะห์และประเมินข้อสมมติ ในส่วนของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และมูลค่าหลักประกันที่กลุ่มบริษัทฯได้รับและคาดว่าจะได้รับโดยอาศัยความเข้าใจของข้าพเจ้า
และข้อมูลที่มี ในตลาด

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		 เนื่องจากบริษัทย่อยบางแห่งมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันในอดีตและยังมีผลขาดทุนสะสม การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวต้อง
ใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหารของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทย่อย รวมถึงการกำหนดอัตราคิดลดและข้อสมมติที่สำคัญซึ่งทำให้เกิด
ความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
		

ข้าพเจ้าได้ทำความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหารและประเมินในเรื่องดังต่อไปนี้

•
		
		
•
•

ข้อสมมติที่ ใช้ ในการจัดทำแผนและคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต 5 ปีของบริษัทย่อย โดยการทำความเข้าใจในกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งตัวเลขดังกล่าว และเปรียบเทียบ
ประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเพื่อประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต
ดังกล่าว รวมถึงเปรียบเทียบอัตราการเติบโตระยะยาวของบริษัทย่อยกับการคาดการณ์ของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
อัตราคิดลดโดยประเมินต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูลอื่น ๆ กับบริษัทอื่นที่เปรียบเทียบกันได้
พิจารณาขอบเขตและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติที่สำคัญที่อาจเกิดขึ้น

ข้อมูลอื่น
		 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ ในรายงาน
นั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
		 ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ ให้ข้อสรุป ในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
		 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
		 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน
		 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำ
งบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้ ผู้มีหน้าที่ ในการ
กำกับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
		 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ ไม่ ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
		 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ด้วย
•

•
•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
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•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทฯเพื่อแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า
		 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
		 ข้าพเจ้าได้ ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแล
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
		 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่อง
สำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้
สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2564
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
			
					
				
หมายเหตุ
สินทรัพย์									
สินทรัพย์หมุนเวียน
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
9
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
7
สินค้าคงเหลือ
10
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
36.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน									
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
11
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12
เงินลงทุนในการร่วมค้า
13
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
14
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
15
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
16
สินทรัพย์สิทธิการใช้
21
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
17
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์		

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

207,401,133
986,211,530
1,915,912,015
13,134,396
55,799,677
3,178,458,751

102,876,298
822,865,806
1,738,255,956
54,355,378
2,718,353,438

18,543,217
42,492,832
11,778,964
1,502,205
50,022,557
2,779,499,675
28,888,451
50,986,599
42,977,010
26,661,990
3,053,353,500
6,231,812,251

18,524,722
2,664,993,000
2,474,993,000
43,623,682
7,408,789
568,736
-		
47,813,857
2,844,680,224
1,207,384,645
1,217,973,980
6,632,452
40,711,864
34,862,343
35,335,420
76,675,073	
23,852,907
22,479,247
18,853,754
3,103,859,854
3,936,351,687
3,747,156,154
5,822,213,292
4,682,908,763
4,461,889,474

									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									
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52,715,751
205,772,914
136,446,122
336,423,813
3,811,073
11,387,403
746,557,076

6,849,65
166,314,540
280,242,827
251,586,226
9,740,071
714,733,320

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

								
			
			
					
				
หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น									
หนี้สินหมุนเวียน									
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
19
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
20
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด									
		 ชำระภายในหนึ่งปี
21
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
36.1
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน									
เงินกู้ยืมระยะยาว
20
หนี้สินตามสัญญาเช่า
21
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
22
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
28
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
36.1
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
รวมหนี้สิน		
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

573,482,155
669,956,474
638,270,324

333,436,094
610,208,117
618,270,324

196,722,208
963,072,485
89,872,071
538,571,428

12,048,235
458,237,327
92,550,53
518,571,428

16,137,789
171,743
27,050,556
1,925,069,041

579,921
421,652
26,865,734
1,589,781,842

6,670,605
8,390,259
1,803,299,056

228,957
3,549,100
1,085,185,577

604,915,933
12,033,494
67,363,967
111,717,415
11,821,520
961,811
808,814,140
2,733,883,181

1,243,186,257
396,590
66,509,177
111,149,374
916,821
1,422,158,219
3,011,940,061

530,000,002
71,047
28,000,907
88,331,148
11,821,520
954,100
659,178,724
2,462,477,780

1,068,571,430
30,543,531
87,529,735
909,112
1,187,553,808
2,272,739,385
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

			
					
				
หมายเหตุ

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น									
ทุนเรือนหุ้น									
		 ทุนจดทะเบียน									
			 หุ้นสามัญ 542,727,549 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 		
542,727,549
542,727,549
542,727,549
542,727,549
		 ทุนที่ออกและชำระแล้ว									
			 หุ้นสามัญ 542,727,549 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 		
542,727,549
542,727,549
542,727,549
542,727,549
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
552,813,994
552,813,994
552,813,994
552,813,994
กำไรสะสม									
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
23
54,272,755
54,000,000
54,272,755
54,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		
1,879,392,039
,197,072,875
663,872,302
632,864,163
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
468,722,733
463,658,813
406,744,383
406,744,383
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
3,497,929,070 2,810,273,231
2,220,430,983
2,189,150,089
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
6,231,812,251 5,822,213,292
4,682,908,763
4,461,889,474
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

			
					
				
หมายเหตุ

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

กำไรขาดทุน:									
รายได้ 						
รายได้จากการขาย
31
8,630,953,365 8,180,004,026
1,509,495,803
1,736,636,330
รายได้ค่าบริการห้องเย็น
31
14,299,906
14,025,334
92,035,286
88,197,944
รายได้อื่น
25
176,002,508
131,567,317
136,403,784
116,536,356
รวมรายได้		
8,821,255,779 8,325,596,677
1,737,934,873
1,941,370,630
ค่าใช้จ่าย									
ต้นทุนขายและบริการ		
7,252,371,315 7,541,776,209
1,374,661,812
1,762,277,223
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		
270,191,883
236,482,905
28,766,657
42,650,292
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
372,509,129
303,589,308
105,590,559
140,071,462
รวมค่าใช้จ่าย		
7,895,072,327 8,081,848,422
1,509,019,028
1,944,998,977
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		
926,183,452
243,748,255
228,915,845
(3,628,347)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
13
(2,277,141)
(5,308,530)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
14
(666,531)
(2,593,625)
รายได้ทางการเงิน		
5,826,903
5,224,741
12,969,333
10,937,509
ต้นทุนทางการเงิน
26
(76,744,064)
(103,216,537)
(74,338,275)
(86,547,906)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้		
852,322,619
137,854,304
167,546,903
(79,238,744
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
28
(34,266,104)
(5,157,352)
(801,413)
636,628
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		
818,056,515
132,696,952
166,745,490
(78,602,116)
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									
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บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

			
					
				
หมายเหตุ

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:									
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง									
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 		
5,063,920
(2,765,547)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		
5,063,920
(2,765,547)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง									
การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน								
- สุทธิจากภาษีเงินได้
24
54,220,291
27,545,244
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย									
- สุทธิจากภาษีเงินได้
22
(3,597,778)
(1,060,435)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง									
- สุทธิจากภาษีเงินได้		
50,622,513
26,484,809
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		
5,063,920
47,856,966
26,484,809
									
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
823,120,435
180,553,918
166,745,490
(52,117,307)
									
กำไรต่อหุ้น
30								
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน									
		 กำไร (ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ		
1.51
0.24
0.31
(0.14)
									
								
(หน่วย: หุ้น)
		 จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก		
542,727,549
542,727,549
542,727,549
542,727,549
									
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้									
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		

											
											
								
กำไรสะสม		
			
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน		
จัดสรรแล้ว			
			
และชำระแล้ว		
มูลค่าหุ้นสามัญ
- สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
542,727,549
552,813,994
54,000,000
1,203,404,013
กำไรสำหรับปี
132,696,952
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
(3,597,778)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
129,099,174
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
(135,430,312)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
542,727,549
552,813,994
54,000,000
1,197,072,875
															
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
542,727,549
552,813,994
54,000,000
1,197,072,875
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย															
การบัญชี (หมายเหตุ 4)
(27,120,366)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563															
		 - หลังการปรับปรุง
542,727,549
552,813,994
54,000,000
1,169,952,509
กำไรสำหรับปี
818,056,515
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
818,056,515
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
(108,344,230)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น															
		 สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)
272,755
(272,755)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
542,727,549
552,813,994
54,272,755
1,879,392,039

(หน่วย: บาท)

466,424,360
466,424,360
466,424,360

(2,765,547)
(2,765,547)
5,063,920
5,063,920
2,298,373

468,722,733

463,658,813
5,063,920
5,063,920
-

-

463,658,813

3,497,929,070

2,783,152,865
818,056,515
5,063,920
823,120,435
(108,344,230)

(27,120,366)

2,810,273,231

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผลต่างจากการแปลงค่า						
งบการเงินที่เป็น
ส่วนเกินทุนจาก
รวมองค์ประกอบอื่น		
เงินตราต่างประเทศ
การตีราคาที่ดิน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม
412,204,069
412,204,069
2,765,149,625
132,696,952
(2,765,547)
54,220,291
51,454,744
47,856,966
(2,765,547)
54,220,291
51,454,744
180,553,918
(135,430,312)
(2,765,547)
466,424,360
463,658,813
2,810,273,231

																	
									
			
งบการเงินรวม														

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รวม
2,376,697,708
(78,602,116)
26,484,809
(52,117,307)
(135,430,312)
2,189,150,089
2,189,150,089
(27,120,366)
2,162,029,723
166,745,490
166,745,490
(108,344,230)
2,220,430,983

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุ้น						
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น						
ส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาที่ดิน
379,199,139
27,545,244
27,545,244
406,744,383
406,744,383
406,744,383
406,744,383

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้																	

			
งบการเงินเฉพาะกิจการ												
											
															
											
			
												
กำไรสะสม		
			
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน		
จัดสรรแล้ว			
			
และชำระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
สำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
542,727,549
552,813,994
54,000,000
847,957,026
ขาดทุนสำหรับปี
(78,602,116)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
(1,060,435)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
(79,662,551)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
(135,430,312)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
542,727,549
552,813,994
54,000,000
632,864,163
											
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
542,727,549
552,813,994
54,000,000
632,864,163
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย											
		 การบัญชี (หมายเหตุ 4)
(27,120,366)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - หลังการปรับปรุง
542,727,549
552,813,994
54,000,000
605,743,797
กำไรสำหรับปี
166,745,490
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
166,745,490
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 33)
(108,344,230)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น											
		 สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 23)
272,755
(272,755)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
542,727,549
552,813,994
54,272,755
663,872,302

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย: บาท)

			
					
				

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน								
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี		
852,322,619
137,854,304
167,546,903
(79,238,744)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็น								
		 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน								
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
247,963,580
207,462,429
56,713,799
49,415,508
		 โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น								
			 ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น								
(2562: โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)		
(3,192,886)
(10,216,995)
(373,485)
(1,048,894)
		 โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น								
			 ของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		
(41,836,226)
		 การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น								
			 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)		
18,457,228
(22,352,401)
3,557,006
(4,580,328)
		 (โอนกลับ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินและอาคาร		
(282,945)
1,083,408
		 โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
(623,382)
		 ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		
149,847
536,601
		 (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์		
1,653,949
(1,747,312)
(980,451)
(613,641)
		 ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
24,082
		 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
9,056
9,056
		 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
7,552,071
20,895,980
2,595,221
10,139,815
		 (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(3,375,593)
2,005,220
98,923
31,208
		 กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า								
			 ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(11,460,389)
(416,646)
(3,422,827)
(289,010)
		 กำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		
(15,298,845)
(15,298,845)
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า		
2,277,141
5,308,530
		 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		
666,531
2,593,625
		 รายได้ทางการเงิน		
(5,826,903)
(5,224,741)
(12,969,333)
(10,937,509)
		 ต้นทุนทางการเงิน		
76,744,064
103,216,537
74,338,275
86,547,906
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง								
		 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
1,167,759,225
440,998,539
229,978,016
49,426,311
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง								
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		
(170,863,708)
306,357,948
(40,632,251)
69,722,536
		 สินค้าคงเหลือ		
(196,113,287)
638,541,565
(88,394,593)
366,148,189
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
(1,444,299)
16,968,413
(1,647,332)
3,966,937
		 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		
2,058,118
(828,493)
1,017,521
65,600
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งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)								
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		
119,853,220
(154,343,788)
(5,330,980)
(62,917,044
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
184,822
(17,366,363)
4,841,159
(10,791,332)
		 จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		
(6,697,281)
(13,115,022)
(5,137,845)
(9,381,639)
		 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		
22,501
(15,750)
22,499
(15,748)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
914,759,311 1,217,197,049
94,716,194
406,223,810
		 เงินสดรับจากดอกเบี้ย		
7,169,539
2,086,401
13,640,804
11,016,060
		 จ่ายดอกเบี้ย		
(78,991,510)
(105,363,139)
(75,417,327)
(87,111,070)
		 จ่ายภาษีเงินได้		
(5,438,700)
(6,045,552)
(4,643,014)
(5,784,025)
		 รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย		
4,906,774
4,906,774
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		
837,498,640 1,112,781,533
28,296,657
329,251,549
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน								
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น		
(18,524,722)
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์		
(239,078,951)
(231,705,715)
(39,815,275)
(22,464,397
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และเครื่องหมายการค้า		
(4,558,561)
(3,969,141)
(207,522)
(113,953)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์		
11,994,574
10,655,067
5,763,965
8,957,161
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
2,020,000
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง		
185,632,931
34,277,974
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		
(190,000,000)
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า		
(44,487,200)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้าเพิ่มขึ้น		
(3,102,571)
(11,988,170)
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น		
(1,600,000)
(1,600,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน		
(234,325,509)
(301,619,881)
(38,625,901)
20,656,785
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน								
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น								
		 จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
243,834,990
(727,006,409)
185,052,383
(207,182,959)
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น		
504,835,158
187,355,766
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะยาว		
600,000,000
300,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว		
(618,531,428)
(538,561,428)
(518,571,428)
(513,571,428)
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า		
(19,069,001)
(872,553)
(6,799,033)
(536,127)
จ่ายเงินปันผล		
(108,321,741)
(135,411,992)
(108,321,741)
(135,411,992)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน		
(502,087,180)
(801,852,382)
56,195,339
(369,346,740)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
3,438,884
(3,207,749)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		
104,524,835
6,101,521
45,866,095
(19,438,406)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี		
102,876,298
96,774,777
6,849,656
26,288,062
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี		
207,401,133
102,876,298
52,715,751
6,849,656
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งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด								
รายการที่มิ ใช่เงินสด								
		 เจ้าหนี้อื่นจากการซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)		
(57,125,737)
69,969,405
1,213,621
		 เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เพิ่มขึ้น		
2,528,263
2,528,263
		 เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น		
22,489
18,320
22,489
		 ส่วนเกินมูลค่าจากการตีราคาที่ดิน		
67,775,363
		 รับชำระค่าขายสินค้าด้วยอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน		
3,629,400
7,512,482
		 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
(4,497,222)
								
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้								
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(1,628,035)
18,320
34,431,556
(1,325,544)

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลบริษัทฯ
บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็งและบริการ
รับฝากห้องเย็น ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 55/2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและมีสาขา 8 แห่งในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสงขลา
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและ
ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงิน
เกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการ
เปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงิน
2.1 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ ในการจัดทำงบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริษัท		
ลักษณะธุรกิจ		
จัดตั้งขึ้นในประเทศ
						
						
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ								
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(สุราษฎร์ธานี) จำกัด
แปรรูปสัตว์น้ำแช่แข็ง
ไทย
บริษัทเอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก อาหารสัตว์
		
และปลาป่น
ไทย
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
ผลิตอาหารสัตว์
ไทย
บริษัทเอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
จำหน่ายสัตว์น้ำแช่แข็งในประเทศ
ไทย
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด”)
บริหารจัดการด้านการตลาดและการลงทุนในธุรกิจอื่น
ไทย
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด								
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(ศรีราชา) จำกัด
หยุดดำเนินการ
ไทย
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด						
Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd.
ทำการตลาดและจัดจำหน่ายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง
		
และอาหารทะเลแช่แข็ง
จีน
ข)
		
ค)
ง)
จ)
		
		
ฉ)
2.3

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
2563		
2562
ร้อยละ
ร้อยละ
100

100

100
100
100

100
100
100

100

100

100

100

100

100

บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจใน
การสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่าย
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัทฯและรายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับซึ่งมี
		 ผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัด
		 ให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติ
		 ทางการบัญชีกับผู้ ใช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้นกำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภท และการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดย
พิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของ
เครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทางการเงิน
การนำมาตรฐานกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯจากรายการดังต่อไปนี้
- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต – กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องรอให้เหตุการณ์ที่มีการด้อยค่าด้าน
เครดิตเกิดขึ้นก่อนกลุ่มบริษัทฯจะใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ - กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์จะถูกรับรู้ผ่านกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยปรับปรุงกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลัง
งบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการของ
การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่า
มากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่ำ
การบัญชีสำหรับผู้ ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลกระทบสะสมของการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบัติครั้งแรกโดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่องจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับ และเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน
วิธีปฏิบัติทางบัญชี ในช่วงเวลาที่ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว
แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผลบังคับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินของกลุ่มบริษัทฯที่มีรอบระยะเวลารายงาน
สิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กลุ่มบริษัทฯเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ต้องนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ ไปในอนาคตมาใช้วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นำข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที่อาจจะกระทบต่อการจัดทำประมาณการทางการเงินเพื่อใช้ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน
กลุ่มบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของเรื่องดังกล่าวต่องบการเงินและจะพิจารณาบันทึกผลกระทบต่องบการเงินภายหลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวดังกล่าว
ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีแก่ผู้ ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่ามาตรฐานดังกลผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ
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4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 กลุ่มบริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติ ในระหว่างปีปัจจุบัน โดยกลุ่มบริษัทฯได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงโดยปรับปรุงกับกำไรสะสมณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงิน
งวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบแสดงฐานะการเงิน ณต้นปี 2563 เนื่องจากการนำมาตรฐานเหล่านี้มาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงาน
31 ธันวาคม 2562
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ทางการเงินฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
822,866
(1,503)
821,363
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
1,503
1,503
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2,844,680
(2,284)
2,842,396
สินทรัพย์สิทธิการใช้
33,135
33,135
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
610,208
(671)
609,537
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
580
15,977
16,557
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า
397
14,874
15,271
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
27,791
27,791
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
1,197,073
(27,120)
1,169,953
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงาน
31 ธันวาคม 2562
กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ทางการเงินฉบับที่ 16
1 มกราคม 2563
งบแสดงฐานะการเงิน				
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
166,315
(388)
165,927
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
388
388
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน				
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
1,217,974
(1,350)
1,216,624
สินทรัพย์สิทธิการใช้
14,556
14,556
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
92,551
(671)
91,880
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
229
6,556
6,785
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
หนี้สินตามสัญญาเช่า
6,650
6,650
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
27,791
27,791
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร
632,864
(27,120)
605,744
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4.1 เครื่องมือทางการเงิน
ก) รายละเอียดผลกระทบที่มีต่อกำไรสะสมณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
											
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
(27,120)
ผลกระทบต่อกำไรสะสมจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติ
(27,120)
ข) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
		 และมูลค่าตามหลักการบัญชีเดิม แสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
											
งบการเงินรวม
							
มูลค่าตาม		
การจัดประเภทและการวัดมูลค่า
						
หลักการบัญชีเดิม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
		
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ราคาทุนตัดจำหน่าย
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
102,876
102,876
102,876
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
822,866
821,363
821,363
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
1,503
1,503
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
18,525
18,525
18,525
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
7,409
7,409
7,409
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
569
569
569
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
952,245
1,503
950,742
952,245
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
333,436
333,436
333,436
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
610,208
609,537
609,537
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,861,456
1,861,456
1,861,456
หนี้สินตามสัญญาเช่า
977
977
977
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
27,791
27,791
รวมหนี้สินทางการเงิน
2,806,077
27,791
2,805,406
2,833,197
สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6,850
6,850
6,850
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
166,315
165,927
165,927
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
280,243
280,243
280,243
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
388
388
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
453,408
388
453,020
453,408
หนี้สินทางการเงินณ วันที่ 1 มกราคม 2563				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
12,048
12,048
12,048
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
458,237
458,237
458,237
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
92,551
91,880
91,880
เงินกู้ยืมระยะยาว
1,587,143
1,587,143
1,587,143
หนี้สินตามสัญญาเช่า
229
229
229
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
27,791
27,791
รวมหนี้สินทางการเงิน
2,150,208
27,791
2,149,537
2,177,328
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4.2 สัญญาเช่า
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานด้วย
มูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายชำระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่1 มกราคม 2563 สำหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภท
เป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษัทฯรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชีเดิมก่อนวันที่นำมาตรฐานการรายงาน ทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาถือปฏิบัติครั้งแรก
		
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
34,245
14,144
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
(1,866)
(552)
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็นสัญญาบริการ
(523)
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
(1,005)
(386)
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนำมาตรฐานการรายงาน
		 ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติครั้งแรก
30,851
13,206
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
977
229
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
31,828
13,435
อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)
3.05 - 3.94
3.05
		
ประกอบด้วย		
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าหมุนเวียน
16,557
6,785
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน
15,271
6,650
			
31,828
13,435
5. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
รายได้จากการขายสินค้าและบริการขนส่ง
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทฯได้โอนอำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วตามเงื่อนไขการขายสินค้ากล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตาม
มูลค่าที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับสำหรับสินค้าที่ส่งมอบตามราคาในใบกำกับสินค้าหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายได้ค่าขนส่ง
ในกรณีเงื่อนไขการขายสินค้าที่มีการขายสินค้าพร้อมการให้บริการขนส่ง องค์ประกอบของรายได้จะปันส่วนตามสัดส่วนให้แก่สินค้าที่ส่งมอบและภาระที่ต้องปฏิบัติ ในการให้บริการ
ขนส่งที่รวมอยู่ ในสัญญาโดยให้มีความสัมพันธ์กับราคาขายแบบเอกเทศของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกันตามข้อผูกพันตามสัญญาโดยรายได้ค่าขนส่งรับรู้เป็นรายได้ตลอด
ช่วงเวลาการให้บริการขนส่ง
จำนวนเงินที่กิจการได้รับหรือมีสิทธิได้รับจากลูกค้าแต่ยังมีภาระที่ต้องโอนบริการให้แก่ลูกค้าแสดงไว้เป็น “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ตลอด
ช่วงเวลาที่ ให้บริการขนส่ง
รายได้ค่าบริการห้องเย็นและบริการอื่น ๆ
รายได้ค่าบริการห้องเย็นและบริการอื่น ๆ ถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตามระยะเวลาการให้บริการและอัตราที่ตกลงร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะนำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทาง
การเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ที่จะนำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) มาคูณกับอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิ ในการรับเงินปันผล
เงินชดเชยการส่งออก
เงินชดเชยการส่งออกที่ได้รับในรูปบัตรภาษีรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ส่งออกสินค้าแล้ว
5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้
มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้
5.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำแสดงมูลค่าตามราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงาน
และค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
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5.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อย การร่วมค้าและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
5.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
กลุ่มบริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ออกจากบัญชี
5.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตี ใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้น กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกมูลค่าที่ดิน
ดังกล่าวในราคาที่ตี ใหม่ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯจัดให้มีการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิ ให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรม
อย่างมีสาระสำคัญ
กลุ่มบริษัทฯบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินดังต่อไปนี้
- กลุ่มบริษัทฯบันทึกราคาตามบัญชีของที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรู้จำนวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ในส่วนของ
		 ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและกลุ่มบริษัทฯได้รับรู้ราคาที่ลดลงในส่วนของกำไรหรือขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้
		 เป็นรายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายปีก่อนแล้ว
- กลุ่มบริษัทฯรับรู้ราคาตามบัญชีของที่ดินที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้าง
		 ของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” อยู่ ในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจำนวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของ
		 บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน”
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
		
ส่วนปรับปรุงที่ดิน					
5 - 25 ปี
		
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร				
2 - 30 ปี
		
เครื่องจักรและอุปกรณ์				
2 - 21 ปี
		
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน			
2 - 20 ปี
		
ยานพาหนะ					
3 - 10 ปี
ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
กลุ่มบริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์
รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
5.7 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
กลุ่มบริษัทฯตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็น
อย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้
		
เครื่องหมายการค้า				
10 ปี
		
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์				
3 - 15 ปี
ไม่มีการคิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง
5.8 สัญญาเช่า
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อ
เมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบริษัทฯในฐานะผู้เช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่
สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน)กลุ่มบริษัทฯบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิ ในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตาม
สัญญาเช่า	
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่
าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะ
สั้นกว่า ดังนี้
		
ที่ดิน
3 ปี
		
อาคาร
2 – 3 ปี
		
อุปกรณ์โรงงาน
3 – 5 ปี
		
อุปกรณ์สำนักงาน
3 และ 5 ปี
		
ยานพาหนะ
3 – 4 ปี
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5.9

5.10

5.11

5.12

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงจะโอนให้แก่กลุ่มบริษัทฯเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณ
จากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วย
สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทฯจะใช้สิทธิ ในการยกเลิก
สัญญาเช่ากลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้นได้เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทฯคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯ หลังจาก
วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมิน
สิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอด
อายุสัญญาเช่า
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่าอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะ
บันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่า
ดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
กลุ่มบริษัทฯในฐานะผู้ ให้เช่า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ไม่ ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน กลุ่มบริษัทฯบันทึกจำนวนเงินที่ ได้รับตามสัญญาเช่า
ดำเนินงานเป็นรายได้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่งสัญญาเช่าดำเนินงานรวมในมูลค่าตาม
บัญชีของสินทรัพย์อ้างอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ
บริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ ใช้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน	
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ ในการคำนวณผลการดำเนินงาน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หรือสินทรัพย์อื่นของ
กลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อน
ถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กำลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทฯใช้แบบจำลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำหน่ายสินทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจำหน่าย โดยการจำหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ดินซึ่งใช้วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคาใหม่ไว้ ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว้
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่รับรู้ ในปีก่อนได้หมดไปหรือลดลงกลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ ในปีก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ ใช้กำหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่
ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในปีก่อน ๆกลุ่มบริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ ไปยังส่วน
ของกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตี ใหม่ การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
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โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริษัทฯและพนัก งานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนัก งานจ่ายสะสมและเงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ เงินที่กลุ่มบริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสำหรับพนักงาน
กลุ่มบริษัทฯคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจำนวนในกำไรหรือขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรือลดขนาดโครงการ หรือเมื่อกิจการรับรู้ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง
5.13 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.14 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้
หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้นั้น
กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
5.15 เครื่องมือทางการเงิน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ ไม่ ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตามสำหรับลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวด้วย
ราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ ในนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเริ่มแรกเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของ
กิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
กลุ่มบริษัทฯวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงื่อนไขตามสัญญาของ
สินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดที่เป็นการรับชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อยค่า ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง
หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงสุทธิของมูลค่ายุติธรรมในส่วน
ของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว หมายรวมถึง ตราสารอนุพันธ์ด้วย
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์กลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการและจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สิน
ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตาม
วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้น
ด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน	
การตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น
รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น แม้ว่าจะไม่มีการโอนหรือไม่ ได้คงไว้ซึ่งความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบริษัทฯตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มี
การเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ ไขข้อกำหนดของหนี้สินที่มีอยู่อย่างเป็นสาระสำคัญ
จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของตราสารหนี้ทั้งหมดที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นคำนวณจากผลต่างของกระแสเงินสดที่จะครบกำหนดชำระตามสัญญากับกระแสเงินสดทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะได้รับชำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงโดย
ประมาณของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ได้มา
ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ ไม่ ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การรับรู้รายการเริ่มแรก กลุ่มบริษัทฯวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดย
พิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ฃการรับรู้รายการเริ่มแรก
กลุ่มบริษัทฯวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่เหลืออยู่ของเครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทฯพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการ
ผิดสัญญาเมื่อมีการค้างชำระการจ่ายเงินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบริษัทฯอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยง
ด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญและมีการผิดสัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหรือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุ่มบริษัทฯใช้วิธีการอย่างง่ายในการคำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้าดังนั้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจึงไม่มีการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้าน
เครดิตจากประสบการณ์ ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายออกจากบัญชีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบ
จำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ง
โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
5.16 ตราสารอนุพันธ์
กลุ่มบริษัทฯใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย ตามลำดับ
กลุ่มบริษัทฯรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
ในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมี
มูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุ่มบริษัทฯแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน
5.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติ
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหา
ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถ
สังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
		 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
		 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
		 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ณวันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่
ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ
ในการระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อ
พิจารณาว่าสินค้าหรือบริการแต่ละรายการถือเป็นภาระที่แยกจากกันหรือไม่ กล่าวคือ กิจการจะบันทึกสินค้าหรือบริการแต่ละรายการแยกจากกันก็ต่อเมื่อสินค้าหรือบริการดังกล่าว
สามารถระบุได้ว่าแยกจากสินค้าหรือบริการอื่นในสัญญา และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น
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การกำหนดเวลาของการรับรู้รายได้
ในการกำหนดจังหวะเวลาของการรับรู้รายได้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาที่ทำกับลูกค้าเพื่อพิจารณาว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้น
เสร็จสิ้นตลอดช่วงเวลาหนึ่งหรือเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ กิจการจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
		 - ลูกค้าได้รับและใช้ประโยชน์จากผลของการปฏิบัติงานของกิจการในขณะที่กิจการปฏิบัติงาน
		 - การปฏิบัติงานของกิจการก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่ลูกค้าควบคุมในขณะที่สร้างสินทรัพย์ดังกล่าว หรือ
		 - การปฏิบัติงานของกิจการไม่ก่อให้เกิดสินทรัพย์ที่กิจการสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ และกิจการมีสิทธิ ในการรับชำระสำหรับการปฏิบัติงานที่เสร็จสิ้นถึงปัจจุบัน
ในกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขข้างต้น กิจการจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าภาระที่ต้องปฏิบัตินั้นได้เสร็จสิ้นลงเมื่อใด
ในการคำนวณรายได้ที่รับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการวัดระดับความก้าวหน้าของงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานของกิจการตามภาระที่ต้อง
ปฏิบัติ ให้เสร็จสิ้น
สัญญาเช่า
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม - กลุ่มบริษัทฯในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบริษัทฯไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทฯในการ
คิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทฯจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับ
สินทรัพย์สิทธิการใช้ ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง
การจัดประเภทของสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทฯในฐานะผู้ ให้เช่า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณา
ว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
ลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ ไว้ของกลุ่มลูกค้าที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน
เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าที่เกิดขึ้นจริงใน
อนาคต
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อม
สภาพ โดยคำนึงถึงวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้
ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวโดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ ใช้ ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับ
ตัวแปรที่มีอยู่ ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว ทั้งนี้การ
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้/ค่าเสื่อมราคา และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน/ค่าตัดจำหน่าย
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้และค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน (ถ้ามี) และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตี ใหม่ ซึ่งราคาที่ตี ใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัย
ข้อสมมติฐานและการประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า
หากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ ไม่ ได้ ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกำไร
ทางภาษี ในอนาคต เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่าย
บริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น
อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น
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7.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่าง
กลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ	
2562
2561
2562
2561
นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย (ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
			
รายได้ค่าขายสินค้า
8,133
4,850
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายได้ค่าบริการห้องเย็น
77,735
74,173
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าเช่า		
15,840
19,200
ราคาตามสัญญา
รายได้ค่าบริหารจัดการ
73,860
63,130
อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ		
12,585
10,691
ร้อยละ 3.11 - 3.75 ต่อปี
							 (2562: ร้อยละ 3.85 - 4.15 ต่อปี)
รายได้อื่น		
8,620
8,513
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่
							 ตกลงร่วมกัน
ซื้อวัตถุดิบ		
142,010
166,827
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยจ่าย
23,706
13,880
ร้อยละ 2.57 - 3.85 ต่อปี
							 (2562: ร้อยละ 3.71 - 4.34 ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่น		
9,485
4,213
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มและอัตราตามที่
							 ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับการร่วมค้า					
ดอกเบี้ยรับ		
842
383
ร้อยละ 4.00 - 5.00 ต่อปี
ค่านายหน้าจ่าย
4,767
365
อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้ค่าขายสินค้า
21,416
15,212
ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ดอกเบี้ยรับ		
184
87
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
รายได้อื่น		
617
อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายอื่น		
36
236
อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

			
					
				

งบการเงินรวม		
2563		
2562		

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563		
2562

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)
			
		 บริษัทย่อย
6,979
8,169
		 บริษัทร่วม
2,495
3,762
รวม
2,495
3,762
6,979
8,169
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 9)				
		 บริษัทย่อย
15,791
15,944
		 การร่วมค้า
1,317
439
		 บริษัทร่วม
75
94
		 รวม
1,392
533
15,791
15,944
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 19)				
		 บริษัทย่อย
5,187
6,053
รวม
5,187
6,053
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 19)				
		 บริษัทย่อย
5,523
1,665
รวม
5,523
1,665
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามและไม่มีหลักประกัน ในระหว่างปีปัจจุบันเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยมีการ
เคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
						
อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
(ร้อยละต่อปี)
ธันวาคม 2562
ระหว่างปี
ระหว่างปี
31 ธันวาคม 2563
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
3.11 - 3.60
567,196
(567,196)
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
3.11 - 3.75
104,800
383,200
(365,500)
122,500
บริษัทเอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
3.11 - 3.75
58,312
114,004
(161,323)
10,993
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3.11 - 3.75
158,967
59,473
(215,487)
2,953
รวม			
322,079
1,123,873
(1,309,506)
136,446
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)		
(41,836)
41,836
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น- สุทธิ		
280,243
1,123,873
(1,267,670)
136,446
บริษัทฯโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด จำนวนเงิน 41.8 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ของบริษัทย่อย
ดังกล่าวในระหว่างปี
										
							
ยอดคงเหลือ
						
อัตราดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
(ร้อยละต่อปี)
ธันวาคม 2562
บริษัทห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด(สุราษฎร์ธานี) จำกัด
2.90 - 3.85
81,237
บริษัทเอเชี่ยน อะไลอันซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2.57 - 3.49
377,000
บริษัทเอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
2.93 - 3.25
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น		
458,237

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
397,121
1,517,460
6,786
1,921,367

ลดลง
ระหว่างปี
(305,586)
(1,104,160)
(6,786)
(1,416,532)

(หน่วย: พันบาท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563
172,772
790,300
963,072

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
		 ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งเพื่อจัดตั้ง Asian Group SCS Europe
GmbH (การร่วมค้า) โดยสัญญาร่วมทุนดังกล่าวระบุให้ บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้กู้ยืมเงินแก่ Asian Group SCS Europe
GmbH เป็นจำนวนเงิน 240,000 ยูโรและ จำนวนเงิน 160,000 ยูโร ตามลำดับ และสามารถขออนุมัติการกู้ยืมเพิ่มเติมได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเมื่อการร่วมค้า
ดังกล่าวมีรายได้เพียงพอที่จะชำระได้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า (Asian Group SCS Europe GmbH) เป็นจำนวน
เงิน 250,000 ยูโร และจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขกำหนดชำระคืนเงินต้นในสัญญาร่วมทุน
		 ในเดือนสิงหาคม 2562 Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. (บริษัทย่อยของบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) และบริษัทร่วมทุนอีกแห่งหนึ่ง ได้
เข้าทำสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้ง Shandong ThaiyaMeisi Pet Foods Co., Ltd. (การร่วมค้า) และสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะยาวแก่ Shandong ThaiyaMeisi Pet Foods Co., Ltd.
จำนวนเงิน 5 ล้านหยวน มีกำหนดชำระคืนภายใน 3 ปีนับจากวันที่ได้รับเงินกู้โดยThaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. จะให้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเงิน 2.55 ล้านหยวน และ
บริษัทร่วมทุนอีกแห่งหนึ่งจะให้กู้ยืมเงินเป็นจำนวนเงิน 2.45 ล้านหยวน เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระ
คืนดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Thaiya Corporation (Shanghai) Co., Ltd. มีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า (Shandong ThaiyaMeisi Pet Foods Co., Ltd.)
เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านหยวน (2562: 1.7 ล้านหยวน)
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ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้ามีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
									
				
ยอดคงเหลือ		
		
ณ วันที่		
		
1 ธันวาคม
เพิ่มขึ้น
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
2562
ระหว่างปี
Asian Group SCS Europe GmbH
24
Shandong Thaiya Meisi Pet Foods Co., Ltd.
7,385
3,103
รวม			
7,409
3,103

งบการเงินรวม
กำไรที่ยัง 		
ไม่เกิดขึ้นจริง		
จากการแปลง		
ค่าอัตรา
รับรู้ส่วนแบ่ง
แลกเปลี่ยน
ผลกำไร
806
547
692
1,498
547

รับรู้ส่วนแบ่ง
จากการแปลง
ค่างบการเงินที่
เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ
(778)
(778)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2563
599
11,180
11,779

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
		 ในเดือนพฤษภาคม 2561 บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับบริษัทร่วมทุนอีกแห่งหนึ่งเพื่อจัดตั้งบริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
(บริษัทร่วม) โดยสัญญาร่วมทุนดังกล่าวระบุให้ บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและ บริษัทร่วมทุนดังกล่าวให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด เป็นจำนวนเงิน
1.6 ล้านบาท และ 2.4 ล้านบาท ตามลำดับ และสามารถขออนุมัติการกู้ยืมเพิ่มเติมได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเมื่อบริษัทร่วมดังกล่าวมีผลประกอบการเพียงพอตามที่ได้รับอนุมัติ ในที่
ประชุมจากทั้ง 2 ฝ่าย เงินให้กู้ยืมระยะยาวดังกล่าวไม่มีหลักประกันและคิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ร้อยละ 4 ต่อปี โดยมีกำหนดชำระคืนดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญา
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดมีเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม(บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด) เป็นจำนวนเงิน 4.8 ล้านบาท
(2562: 3.2 ล้านบาท) และจัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขกำหนดชำระคืนเงินต้นในสัญญาร่วมทุน
ในระหว่างปีปัจจุบัน เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมมีการเคลื่อนไหวดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
									
งบการเงินรวม
		
ยอดคงเหลือ		
รับรู้ส่วนแบ่งผล
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ขาดทุน
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
569
1,600
(667)
รวม			
569
1,600
(667)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1,502
1,502

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
					
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม			

งบการเงินรวม
2563
21,824
708
22,532
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2562
13,874
2,624
16,498

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
10,270
5,782
287
1,407
10,557
7,189

ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บริษัทฯได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และ 34.3 ค) การค้ำประกันดังกล่าวไม่คิดค่าธรรมเนียม
		 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ำประกันโดยบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด การค้ำประกันดังกล่าวไม่คิด
ค่าธรรมเนียม
		 วงเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารของบริษัทฯค้ำประกันโดยการจดจำนองอาคารของบริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน
และอาคารของบริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด การค้ำประกันดังกล่าวไม่คิดค่าธรรมเนียม
8.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

					

งบการเงินรวม
2563

เงินสด		
เงินฝากธนาคาร
รวม			

644
206,757
207,401

2562
685
102,191
102,876

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
35
42
52,681
6,808
52,716
6,850

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.13 ถึง 0.25 ต่อปี (2562: ร้อยละ0.13ถึง 0.63 ต่อปี)
9.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
2563
2562
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
2,495
5,626
7,087
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน
3,762
1,353
1,082
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,495
3,762
6,979
8,169
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ				
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
622,976
506,783
116,302
111,780
ค้างชำระ				
		 ไม่เกิน 3 เดือน
224,853
225,100
27,685
28,364
		 3 - 6 เดือน
37,077
8,458
19,813
6
		 6 - 12 เดือน
23,919
21,324
14,798
		 มากกว่า 12 เดือน
178,450
222,638
5,322
5,849
รวม		
1,087,275
984,303
183,920
145,999
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
(150,382)
(197,041)
(5,322)
(5,849)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
936,893
787,262
178,598
140,150
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
939,388
791,024
185,577
148,319
ลูกหนี้อื่น				
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
15,391
14,873
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
98,149
80,232
4,405
1,664
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
1,503
388
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 7)
1,392
533
400
1,071
รวม		
99,541
82,268
20,196
17,996
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
(52,717)
(50,426)
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
46,824
31,842
20,196
17,996
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
986,212
822,866
205,773
166,315
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การเคลื่อนไหวของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีรายละเอียดดังนี้
					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
ตัดจำหน่าย
จำนวนที่ได้รับคืน
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
247,467
(2,419)
(41,175)
(726)
(48)
203,099

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
5,849
3
(154)
(376)
5,322

10. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
									
		
ราคาทุน
2563
2562
สินค้าสำเร็จรูป
942,720
850,659
งานระหว่างทำ
108,926
52,268
วัตถุดิบ
581,879
586,506
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
161,889
176,005
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
43,595
35,393
สินค้าระหว่างทาง
153,292
95,357
รวม
1,992,301
1,796,188

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(57,148)
(57,913)
(10,408)
(19)
(8,833)
(76,389)
(57,932)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
885,572
792,746
108,926
52,268
571,471
586,487
153,056
176,005
43,595
35,393
153,292
95,357
1,915,912
1,738,256
(หน่วย: พันบาท)

		
ราคาทุน
2563
สินค้าสำเร็จรูป
142,113
งานระหว่างทำ
107,552
วัตถุดิบ
78,052
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ
6,590
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
1,345
สินค้าระหว่างทาง
13,862
รวม
349,514

2562
150,649
39,247
46,502
14,737
571
9,413
261,119

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับ
2563
2562
(11,741)
(9,514)
(836)
(19)
(513)
(13,090)
(9,533)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2563
2562
130,372
141,135
107,552
39,247
77,216
46,483
6,077
14,737
1,345
571
13,862
9,413
336,424
251,586

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวนเงิน 27 ล้านบาท (2562: 1 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
4 ล้านบาท)โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขายและมีการกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านบาท (2562: 23 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ:
2562: 5 ล้านบาท)โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับธนาคาร
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบาท)
บริษัท

ทุนเรียกชำระแล้ว
2563
2562

สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
2563
2562
2563
			
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)		
บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
100,000
100,000
100
100
100,000
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1,700,000
1,700,000
100
100
1,699,993
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
800,000
800,000
100
100
775,000
บริษัท เอเชี่ยน ฟู้ด จำกัด
1,000
1,000
100
100
1,000
บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
200,000
10,000
100
100
200,000
รวม							
2,775,993
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
					
(111,000)
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ					
2,664,993

2562
100,000
1,699,993
775,000
1,000
10,000
2,585,993
(111,000)
2,474,993

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมคือ
“บริษัท เอเชี่ยน กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด” เป็น “บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด” พร้อมทั้งแก้ไขตราประทับ หนังสือบริคณห์สนธิ และเอกสารอื่นให้สอดคล้องกับชื่อที่
เปลี่ยน โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ของบริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนเงิน 190
ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,900,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยได้รับชำระค่าหุ้นแล้ว
ทั้งจำนวน และจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล
13. เงินลงทุนในการร่วมค้า
13.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินลงทุนในการร่วมค้าซึ่งเป็นเงินลงทุนในกิจการที่กลุ่มบริษัทฯและบริษัทอื่นควบคุมร่วมกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
				
จัดตั้งขึ้น
		
มูลค่าตามบัญชี
การร่วมค้า
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
		
2563
2562
2563
2562
2563
2562
		
ร้อยละ
ร้อยละ				
Asian Group SCS Europe GmbH ทำการตลาดและจำหน่าย
เยอรมนี
60
60
572
572
		
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทฯ
		
ในต่างประเทศ	
Shandong Thaiya Meisi Pet
Foods Co., Ltd.
รับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์
จีน
51
51
44,487
44,487
42,493
43,624
		
อาหารสัตว์เลี้ยง
		
แบบเม็ดในประเทศจีน	
รวม					
45,059
45,059
42,493
43,624
13.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการลงทุนในการร่วมค้าในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
								
งบการเงินรวม
การร่วมค้า
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
2563
2562
2563
2562
Asian Group SCS Europe GmbH
547
(4,669)
(778)
666
Shandong Thaiya Meisi Pet Foods Co., Ltd.
(2,824)
(640)
1,694
(223)
รวม		
(2,277)
(5,309)
916
443
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กลุ่มบริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแห่งหนึ่งจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มเติมโดย
หักจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว เนื่องจากมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของการร่วมค้าดังกล่าว (ตามที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 7)
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 การร่วมค้าไม่มีการจ่ายเงินปันผล
13.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของการร่วมค้าที่มีสาระสำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
							

							
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์ (หนี้สิน) - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการ ในสินทรัพย์ (หนี้สิน) - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการ ในการร่วมค้า (หนี้สินที่รับมา)

Asian Group SCS Europe GmbH

2563

Shandong Thaiya Meisi Pet Foods Co., Ltd.

2562
1
1
1
3
1
1
15
17
(14)
60
(8)
(8)

2563
1
1
1
14
15
(14)
60
(8)
(8)

2562
3
4
7
1
56
1
72
6
1
18
25
47
51
24
24

2
1
6
1
54
1
65
3
1
12
16
49
51
25
25

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
							

							
รายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน)
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุน
การตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในการร่วมค้า

Asian Group SCS Europe GmbH

2563

Shandong Thaiya Meisi Pet Foods Co., Ltd.

2562
8
(6)
(1)
1
60
1
1

2563
1
(1)
(7)
(7)
60
(4)
(4)

2562
96
(88)
(4)
(9)
(1)
(6)
51
(3)
(3)

31
(29)
(1)
(2)
(1)
51
(1)
(1)

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คำนวณจากข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของการร่วมค้าโดยยังไม่
ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญหากได้
ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของการร่วมค้านั้น
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14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม
14.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
			
จัดตั้งขึ้น
		
มูลค่าตามบัญชี
บริษัทร่วม
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ
สัดส่วนเงินลงทุน
ราคาทุน
ตามวิธีส่วนได้เสีย
		
2563
2562
2563
2562
2563
2562
		
ร้อยละ
ร้อยละ				
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ ไทย
40
40
1,600
1,600
รวม					
1,600
1,600
14.2 ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนและเงินปันผลรับ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวมดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
											
บริษัทร่วม
								
2563
บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งขาดทุน
2562
(667)
(667)

(2,593)
(2,593)

กลุ่มบริษัทฯได้รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจนมูลค่าตามบัญชีตามวิธีส่วนได้เสียเท่ากับศูนย์ และรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มเติมโดย
หักจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจำนวนเงิน 0.7 ล้านบาท เนื่องจากมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือทางพฤตินัยที่ต้องจ่ายเงินเพื่อชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วมดังกล่าว (ตามที่แสดงใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7)
ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทร่วมไม่มีการจ่ายเงินปันผล
14.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วมที่มีสาระสำคัญ
สรุปรายการฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
										
								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
อุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
รวมหนี้สิน
หนี้สิน - สุทธิ
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในหนี้สิน - สุทธิ
การตัดรายการระหว่างกัน
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วม (หนี้สินที่รับมา)
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บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
2563

2562
6
4
6
16
12
12
24
(8)
40
(3)
(3)

1
2
4
1
8
7
8
15
(7)
40
(3)
(3)

สรุปรายการกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
										
								
รายได้		
ต้นทุนขาย		
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
ขาดทุน		
สัดส่วนเงินลงทุน(ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในกำไรขาดทุน
การตัดรายการระหว่างกัน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท อินเตอร์ เพ็ททรินา จำกัด
2563

2562
27
(20)
(7)
(1)
(1)
(2)
40
(1)
(1)

15
(12)
(8)
(1)
(6)
40
(2)
(2)

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คำนวณจากข้อมูลทางการเงินที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทร่วมโดยยังไม่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเชื่อว่าข้อมูลทางการเงินดังกล่าวจะไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญหากได้ถูกตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมนั้น
15. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดินที่กลุ่มบริษัทฯยึดจากลูกหนี้เพื่อเป็นการชำระหนี้ ปัจจุบันถือครองไว้โดยที่ยังไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ ในอนาคต มูลค่ายุติธรรมของ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีมูลค่า 94.6 ล้านบาท (2562: 92.7 ล้านบาท) ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด
16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตี ใหม่
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน	
									
เครื่องตกแต่ง
							
อาคารและ
ติดตั้งและ
สินทรัพย์
					
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร
เครื่องใช้
ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน
ที่ดิน
อาคาร
และอุปกรณ์
สำนักงาน
ยานพาหนะ และก่อสร้าง
รวม
ราคาทุน/ ราคาที่ตี ใหม่								
1 มกราคม 2562
984,133
111,347 1,613,439 2,193,647
109,521
144,780
78,257 5,235,124
ซื้อเพิ่ม
3,488
14,118
62,877
5,610
1,751
213,831
301,675
ตีราคาเพิ่ม
67,775
67,775
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(214)
(588)
(38,276)
(6,071)
(11,273)
(56,422)
โอนเข้า (ออก)
7,677
3,740
10,996
170
(22,583)
31 ธันวาคม 2562
1,051,908
122,298 1,630,709 2,229,244
109,230
135,258
269,505 5,548,152
โอนจัดประเภทรายการใหม่เป็น
-							
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้
(3,522)
(3,522)
ซื้อเพิ่ม
733
21,083
114,808
11,206
601
33,522
181,953
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(7,389)
(15,260)
(50,570)
(11,218)
(5,726)
(2,938)
(93,101)
ปรับปรุง
1,982
(7,761)
(5,779)
โอนเข้า (ออก)
68
111,308
143,037
811
- (255,224)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
13
13
31 ธันวาคม 2563
1,051,908
115,710 1,747,840 2,436,519
110,042
128,593
37,104 5,627,716
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(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเงินรวม

สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตี ใหม่
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน	
									
เครื่องตกแต่ง
							
อาคารและ
ติดตั้งและ
สินทรัพย์
					
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร
เครื่องใช้
ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน
ที่ดิน
อาคาร
และอุปกรณ์
สำนักงาน
ยานพาหนะ และก่อสร้าง
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2562
(66,499) (936,109) (1,335,356)
(86,977) (121,080)
- (2,546,021)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(7,577)
(66,553) (119,401)
(7,464)
(2,887)
- (203,882)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย 67
332
30,262
5,974
10,879
47,514
31 ธันวาคม 2562
(74,009) (1,002,330) (1,424,495)
(88,467) (113,088)
- (2,702,389)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่								
		 โอนจัดประเภทรายการใหม่เป็น								
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้
1,238
1,238
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(8,931)
(71,775) (134,971)
(7,318)
(2,010)
- (225,005)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย 7,369
12,981
42,500
10,919
5,684
79,453
ปรับปรุง
(710)
(710)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
(3)
(3)
31 ธันวาคม 2563
(75,571) (1,061,124) (1,516,966)
(84,869) (108,886)
- (2,847,416)
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
31 ธันวาคม 2562
(800)
(283)
(1,083)
บันทึกลดลงระหว่างปี
283
283
31 ธันวาคม 2563
(800)
(800)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2562
1,051,108
48,289
628,096
804,749
20,763
22,170
269,505 2,844,680
31 ธันวาคม 2563
1,051,108
40,139
686,716
919,553
25,173
19,707
37,104 2,779,500
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2562 (194 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					
203,882
2563 (194 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					
225,005
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ซึ่ง
แสดงมูลค่าตาม
ราคาที่ตี ใหม่
สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน	
									
เครื่องตกแต่ง
							
อาคารและ
ติดตั้งและ
สินทรัพย์
					
ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร
เครื่องใช้
ระหว่างติดตั้ง
ที่ดิน
ที่ดิน
อาคาร
และอุปกรณ์
สำนักงาน
ยานพาหนะ และก่อสร้าง
รวม
ราคาทุน/ ราคาที่ตี ใหม่
1 มกราคม 2562
805,842
45,803
693,053
550,366
30,775
47,918
3,958 2,177,715
ซื้อเพิ่ม
5,192
15,024
617
3
20,836
ตีราคาเพิ่ม
34,432
34,432
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(214)
(58)
(32,670)
(4,151)
(5,433)
(42,526)
โอนเข้า (ออก)
2,772
(2,772)
31 ธันวาคม 2562
840,274
45,589
698,187
535,492
27,241
42,488
1,186 2,190,457
โอนจัดประเภทรายการใหม่เป็น
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้
(1,982)
(1,982)
ซื้อเพิ่ม
150
5,779
26,584
5,322
167
3,027
41,029
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(7,389)
(14,064)
(28,382)
(8,787)
(4,869)
(63,491)
ปรับปรุง
1,982
1,982
โอนเข้า (ออก)
646
(646)
31 ธันวาคม 2563
840,274
38,350
689,902
534,340
23,776
37,786
3,567 2,167,995
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2562
(32,748) (428,224) (432,172)
(26,656)
(40,696)
- (960,496)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(1,365)
(24,191)
(17,869)
(1,453)
(1,291)
(46,169)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย 67
58
24,739
4,082
5,236
34,182
31 ธันวาคม 2562
(34,046) (452,357) (425,302)
(24,027)
(36,751)
- (972,483)
ค่าเสื่อมราคาสะสมสำหรับส่วนที่
		 โอนจัดประเภทรายการใหม่
		 เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
632
632	
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(1,255)
(24,687)
(18,291)
(1,674)
(849)
(46,756)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่
		 จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
7,369
12,226
25,501
8,742
4,869
58,707
ปรับปรุง
(710)
(710)
31 ธันวาคม 2563
(27,932) (464,818) (418,092)
(16,959)
(32,809)
- (960,610)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2562
840,274
11,543
245,830
110,190
3,214
5,737
1,186 1,217,974
31 ธันวาคม 2563
840,274
10,418
225,084
116,248
6,817
4,977
3,567 1,207,385
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี					
2562 (41 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					
46,169
2563 (42 ล้านบาท รวมอยู่ ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)					
46,756
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที่ ใช้ ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตี ใหม่สรุปได้ดังนี้
		
ราคาต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวม
300 - 30,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
3,900 - 30,500
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ผลกระทบต่อราคาที่ตี ใหม่เมื่ออัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
มูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น

หากกลุ่มบริษัทฯแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยวิธีราคาทุน มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จะเป็นดังนี้
					

งบการเงินรวม
2563
2562
431,512
431,512

ที่ดิน			

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
331,844
331,844

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมี
จำนวนเงิน 1,348 ล้านบาท (2562: 974 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ:524 ล้านบาท (2562: 426 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯได้นำที่ดินและอาคารซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 792 ล้านบาท (2562:806 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการ: บริษัทฯนำที่ดินซึ่ง
มีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 507 ล้านบาท (2562:507 ล้านบาท) ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20
17. สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องหมาย
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระหว่าง
การค้า
ซอฟต์แวร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ซอฟต์แวร์
ติดตั้ง
รวม
ราคาทุน							
1 มกราคม 2562
51,491
1,016
52,507
49,301
49,301
ซื้อเพิ่ม
1,140
384
2,445
3,969
114
114
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(294)
(294)
(294)
(294)
โอนเข้า (ออก)
253
(253)
31 ธันวาคม 2562
1,140
51,834
3,208
56,182
49,121
49,121
ซื้อเพิ่ม
4,431
2,656
7,087
208
2,528
2,736
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
(50)
(50)
(50)
(50)
ปรับปรุง
7,761
7,761
โอนเข้า (ออก)
10,914
(10,914)
ผลต่างจากการแปลงค่า
งบการเงิน
8
8
31 ธันวาคม 2563
1,140
67,137
2,711
70,988
49,279
2,528
51,807
(หน่วย: พันบาท)
						
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
เครื่องหมาย
คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระหว่าง
การค้า
ซอฟต์แวร์
ระหว่างติดตั้ง
รวม
ซอฟต์แวร์
ติดตั้ง
รวม
ค่าตัดจำหน่ายสะสม							
1 มกราคม 2562
(12,184)
(12,184)
(10,833)
(10,833)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
(57)
(3,523)
(3,580)
(3,247)
(3,247)
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
294
294
294
294
31 ธันวาคม 2562
(57)
(15,413)
(15,470)
(13,786)
(13,786)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
(114)
(4,456)
(4,570)
(3,200)
(3,200)
ส่วนที่จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
41
41
41
41
ผลต่างการแปลงค่างบการเงิน
(2)
(2)
31 ธันวาคม 2563
(171)
(19,830)
(20,001)
(16,945)
(16,945)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2562
1,083
36,421
3,208
40,712
35,335
35,335
31 ธันวาคม 2563
969
47,307
2,711
50,987
32,334
2,528
34,862
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
130
16,722
11,918
180,000
196,722
12,048

					
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม
					
2563
2562
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
MRR + 3.25, MOR
289
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
2.75 - 2.90
3.25 - 3.85
213,891
192,364
ทรัสต์รีซีท
1.98 - 2.95
3.35 - 4.30
179,591
140,783
สินเชื่อเพื่อการส่งออก
2.50
180,000
รวม			
573,482
333,436
	
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทฯค้ำประกันโดยบริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารของบริษัทย่อยค้ำประกันโดยบริษัทฯตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34.3 ค)
19. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
					
					
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 7)
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 7)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม		

งบการเงินรวม
2563
2562
452,102
406,934
67,060
130,265
150,794
73,009
669,956
610,208

20. เงินกู้ยืมระยะยาว
			
อัตราดอกเบี้ย
		
เงินกู้
(ร้อยละต่อปี)
การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
		 1
THBFIX 6M +1.90
ชำระคืนเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2561
				
สิ้นสุดพฤษภาคม 2565
		 2
2.94
ชำระคืนเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่กันยายน 2561
				
สิ้นสุดมิถุนายน 2568
		 3
2.57
ชำระคืนเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่ธันวาคม 2562
				
สิ้นสุดกันยายน 2565
		 4
THBFIX 3M +2.00
ชำระคืนเป็นรายเดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2562
				
สิ้นสุดกันยายน 2565
รวม			
หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย		
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี		
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี		

งบการเงินรวม
2563

2562

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
5,187
6,053
19,959
43,311
3,178
264
13,687
15,216
2,345
1,401
45,516
26,306
89,872
92,551
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562

540,000

880,000

540,000

880,000

353,572

432,143

353,571

432,143

175,000

275,000

175,000

275,000

175,050
1,243,622
(436)
(638,270)
604,916

275,010
1,862,153
(697)
(618,270)
1,243,186

1,068,571
(538,571)
530,000

1,587,143
(518,572)
1,068,571

บริษัทฯได้เข้าทำรายการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงที่ 1 เป็นอัตราคงที่ร้อยละ 3.95 ต่อปีเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินของบริษัทฯ และอาคารของ
บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัทฯได้เข้าทำรายการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงที่ 2 เป็นอัตราลอยตัว THBFIX 6M บวกร้อยละ 2.95 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและอาคารของ
บริษัท เอเชี่ยนฟีด จำกัด
บริษัทฯได้เข้าทำรายการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงที่ 3 เป็นอัตราลอยตัว THBFIX 6M บวกร้อยละ 1.88 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและอาคารของ
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าทำสัญญาเงินกู้ยืมวงที่ 4 ซึ่งค้ำประกันโดยบริษัทฯ บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด และ บริษัท เอเชี่ยน ฟีด
จำกัด และเงินฝากธนาคารตามที่ระบุในสัญญาเงินกู้ รวมทั้งการโอนสิทธิการรับเงินจากรายชื่อลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติโดยฝากเข้าบัญชีเพื่อไว้สำรองในการชำระหนี้ดังกล่าวด้วย
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การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้
			
					
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
หัก: จ่ายคืนเงินกู้
ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
1,862,153
(618,531)
(436)
1,243,186

(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1,587,143
(518,572)
1,068,571

ภายใต้สัญญาเงินกู้ข้างต้น กลุ่มบริษัทฯต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วน
ความสามารถในการชำระหนี้ ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในสัญญา เป็นต้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงิน 500 ล้านบาท (2562: ไม่มี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 500 ล้านบาท
2562: ไม่มี)
21. สัญญาเช่า
21.1 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า
		 กลุ่มบริษัทฯทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 ถึง 5 ปี
		 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
		 การเคลือ่ นไหวของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปได้ดังนี้
		
									
งบการเงินรวม
ที่ดิน
อาคาร
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สำนักงาน
1 มกราคม 2563
13,100
2,955
14,558
238
เพิ่มขึ้น		
135
6,129
106
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(6,559)
(2,535)
(7,549)
(124)
ปรับปรุง		
31 ธันวาคม 2563
6,541
555
13,138
220
		

(หน่วย: พันบาท)
ยานพาหนะ
2,284
9,043
(1,621)
(1,272)
8,434

รวม
33,135
15,413
(18,388)
(1,272)
28,888
(หน่วย: พันบาท)

									
ที่ดิน
อาคาร
1 มกราคม 2563
13,100
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
(6,559)
ปรับปรุง
31 ธันวาคม 2563
6,541

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
อุปกรณ์โรงงาน
อุปกรณ์สำนักงาน
78
28
106
(78)
(43)
91

		 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า
					
					
					
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย
รวม			
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินกว่าหนึ่งปี

งบการเงินรวม
2563
2562
29,488
1,015
(1,317)
(38)
28,171
977
(16,138)
(580)
12,033
397

ยานพาหนะ
1,350
(78)
(1,272)
-

รวม
14,556
106
(6,758)
(1,272)
6,632

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
6,837
232
(95)
(3)
6,742
229
(6,671)
(229)
71
-

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าได้เปิดเผยข้อมูลอยู่ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
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		 ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน
(หน่วย: พันบาท)
											
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
18,388
6,758
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
1,118
296
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
11,611
2,139
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ
603
21.2 กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ ให้เช่า
		 กลุ่มบริษัทฯเข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานสำหรับที่ดินและอาคารโดยมีอายุสัญญา 3 ปี
		 กลุ่มบริษัทฯมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
											
งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
2563
2562
ภายใน 1 ปี
15,840
12,900
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
27,720
17,000
รวม			
43,560
29,900
22. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
		
(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
66,509
54,231
30,544
28,460
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรหรือขาดทุน:				
		 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
6,561
6,107
2,188
1,760
		 ต้นทุนดอกเบี้ย
991
1,612
407
812
		 ต้นทุนบริการในอดีต
13,177
7,568
ส่วนที่รับรู้ ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
		 ขาดทุน(กำไร) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย				
			 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
(1,814)
(1,157)
			 ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
7,792
3,206
			 ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
(1,481)
(723)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
(6,697)
(13,115)
(5,138)
(9,382)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี
67,364
66,509
28,001
30,544
		
		
		
		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 4 ล้านบาท (2562: 9 ล้านบาท) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2 ล้านบาท (2562: 6 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุ่มบริษัทฯประมาณ 13 ปี และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 13 ปี

		 สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
										
										
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
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(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
1.19 - 2.50
1.19 - 2.50
3.50 - 5.00
3.50 - 5.00
0 - 50
0 - 50

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน สรุปได้ดังนี้
		
(หน่วย: พันบาท)
											
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
								
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(6,334)
7,371
(2,344)
2,684
อัตราการขึ้นเงินเดือน
8,531
(7,400)
3,170
(2,792)
				
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(8,730)
11,185
(3,160)
3,946
		

(หน่วย: พันบาท)
							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
								
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(6,079)
7,098
(2,340)
2,691
อัตราการขึ้นเงินเดือน
7,580
(6,605)
2,930
(2,595)
				
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
เพิ่มขึ้น 20%
ลดลง 20%
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
(7,684)
9,809
(2,855)
3,555
23.
		
		
		

สำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไป
จ่ายเงินปันผล ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

24. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
		
					
งบการเงินรวม
					
2563
2562
ยอดคงเหลือต้นปี
583,030
515,255
ตีราคาเพิ่มขึ้น
75,177
ตีราคาลดลง
(7,402)
ยอดคงเหลือปลายปี
583,030
583,030
ยอดคงเหลือปลายปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
466,424
466,424
		 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินไม่สามารถนำไปหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผล

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
508,431
473,999
34,432
508,431
508,431
406,744
406,744

25. รายได้อื่น
					
					
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
เงินชดเชยการส่งออก
อื่น ๆ		
รวม			

งบการเงินรวม
2563
2562
26,759
417
75,507
65,160
5,111
5,706
2,003
34,490
27,922
34,136
30,359
176,003
131,567
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
18,722
289
8,572
10,490
73,860
63,130
17,925
21,565
971
614
1,175
1,418
15,179
19,030
136,404
116,536

26. ต้นทุนทางการเงิน
					
					
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยจ่ายของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม			
27. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
		 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้
		
					
					
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำหน่าย
ค่าขนส่ง		
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ

งบการเงินรวม
2563
2562
27,070
36,653
1,118
62
48,556
66,502
76,744
103,217

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
25,486
20,023
296
23
48,556
66,502
74,338
86,548

งบการเงินรวม
2563
2562
1,102,699
1,057,717
243,393
203,882
4,570
3,580
174,557
191,882
5,599,622
5,324,434
(148,719)
623,670

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
227,810
259,888
53,514
46,169
3,200
3,247
38,236
48,615
985,283
919,385
(59,769)
308,169

28. ภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
466
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว
34,266
4,691
801
(637)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ในกำไรขาดทุน
34,266
5,157
801
(637)
จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย:พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ				
		 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
13,555
6,886
		 ขาดทุนตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
(899)
(265)
รวม			
12,656
6,621
รายการกระทบยอดระหว่างกำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกับค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้มีดังนี้
					
งบการเงินรวม
					
2563
2562
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
852,323
137,854
				
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
170,465
27,571
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
589
1,580
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน
8,370
547
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ: ผลแตกต่างชั่วคราว
153
		 ขาดทุนทางภาษี
(13,404)
7,412
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(หน่วย:พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
2562
167,547
(79,239)
ร้อยละ 20
33,509
(23,709)

ร้อยละ 20
(15,848)
16,636

(หน่วย:พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:				
		 การส่งเสริมการลงทุน
(127,112)
(35,806)
(5,205)
		 รายได้ที่ ให้เป็นรายได้ทางภาษี
(579)
2,679
386
2,162
		 รายได้ที่ได้รับการยกเว้นและค่าใช้จ่ายต้องห้าม
(3,968)
1,351
(9,307)
1,686
		 ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
(95)
(330)
(78)
(68)
รวม			
(131,754)
(32,106)
(8,999)
(1,425)
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ ในกำไรขาดทุน
34,266
5,157
801
(637)
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย:พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
		 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
37,560
46,257
		 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
6,355
7,987
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
22,200
22,200
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
160
217
		 สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
13,384
13,244
5,600
6,109
		 ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้
49,424
68,961
รวม			
106,883
136,666
27,800
28,309
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
		 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
(123,919)
(123,919)
(101,686)
(101,686)
		 ค่าเสื่อมราคา
(49,077)
(47,221)
(13,683)
(14,153)
		 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพันธ์
(2,627)
(762)
รวม			
(175,623)
(171,140)
(116,131)
(115,839)
สุทธิ			
(68,740)
(34,474)
(88,331)
(87,530)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้จำนวนเงิน 349 ล้านบาท (2562: 382 ล้านบาท) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการจำนวนเงิน 215 ล้านบาท(2562: 318 ล้านบาท) ที่กลุ่มบริษัทฯไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่า กลุ่มบริษัทฯอาจไม่
มีกำไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่จะนำผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใช้ประโยชน์ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ ใช้ของกลุ่มบริษัทฯมีจำนวนเงิน 285 ล้านบาท (2562: 356 ล้านบาท) และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเงิน 184 ล้านบาท
(2562: 303 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568
29. การส่งเสริมการลงทุน
		
บริษัท เอเชี่ยนซี
บริษัท ห้องเย็น
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด
		
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เอเชี่ยนซีฟู้ด
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำกัด
		
(มหาชน)
(สุราษฎร์ธานี) จำกัด	
บัตรส่งเสริมเลขที่
1982(3)/2554
2938(5)/2555
1920(2)/2554
63-0035-1-05-1-0
1658(2)/2554
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ห้องเย็นหรือกิจการห้อง ผลิตหรือถนอมอาหารหรือ ผลิตอาหาร
ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะ ผลิตอาหารสัตว์
			
เย็นและขนส่งห้องเย็น
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้
สัตว์เลี้ยง
ผนึก อาหารสัตว์บรรจุภาชนะ หรือส่วนผสม
				
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผนึกและปลาป่น
อาหารสัตว์
สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ					
1.		ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ได้รับ
ได้รับ
		 จำนวนไม่เกินร้อยละ100 ของเงินลงทุน
		 โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็น
		 ระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้
		 จากการประกอบกิจการนั้น	
		 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
15 ก.ย. 2554 -		
4 ม.ค. 2554 						
14 ก.ย. 2562
3 ม.ค. 2562
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บริษัท เอเชี่ยนซี
บริษัท ห้องเย็น
บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์
บริษัท เอเชี่ยน ฟีด
		
คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เอเชี่ยนซีฟู้ด
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จำกัด
		
(มหาชน)
(สุราษฎร์ธานี) จำกัด	
		
บัตรส่งเสริมเลขที่
1982(3)/2554
2938(5)/2555
1920(2)/2554
63-0035-1-05-1-0
1658(2)/2554
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ห้องเย็นหรือกิจการห้อง ผลิตหรือถนอมอาหารหรือ ผลิตอาหาร
ผลิตอาหารทะเลบรรจุภาชนะ ผลิตอาหารสัตว์
			
เย็นและขนส่งห้องเย็น
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้
สัตว์เลี้ยง
ผนึก อาหารสัตว์บรรจุภาชนะ หรือส่วนผสม
				
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผนึกและปลาป่น
อาหารสัตว์
2. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ
ได้รับ
ได้รับ
		 เวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
		 ประกอบกิจการนั้นระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น
		 ภาษีเงินได้		
				
13 ก.ค. 2555 14 ม.ค. 2556 	
		 นิติบุคคล		
12 ก.ค. 2563
13 ม.ค. 2564
3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
ได้รับ
		 กำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
		 ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นสัดส่วนร้อยละ
		 100 ของเงินลงทุนในระบบอัตโนมัติ
		 หรือหุ่นยนต์เป็นระยะเวลา 3 ปี นับ
		 จากวันที่มีรายได้จากการประกอบ
		 กิจการนั้น		
		 ระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
10 ม.ค. 2563 							
9 ม.ค. 2566
4. ได้รับอนุญาตให้นำผลขาดทุนประจำปีที่
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ผลิตอาหาร
		 เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี					
สัตว์หรือ
		 เงินได้นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรที่เกิดขึ้น					
ส่วนผสม
		 ภายหลังระยะเวลาดังกล่าวมีกำหนดเวลา					
		 ไม่เกิน 5 ปี		
5. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
		 ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
		 นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี	
6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้ง
ได้รับ
ได้รับ
		 หรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละ
		 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหัก
		 ค่าเสื่อมราคาตามปกติ	
7. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
		 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
		 พิจารณาอนุมัติ	
8. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและ
ได้รับ
ได้รับ
		 วัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
		 เพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ
		 เวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	
9. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้า
ได้รับ
		 มาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี
		 นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	
10.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและ
		 วัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
		 เพื่อใช้ ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ
		 เวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	
11.ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้า
ได้รับ
		 มาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี
		 นับตั้งแต่วันที่นำเข้าครั้งแรก	
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รายได้ของกลุ่มบริษัทฯจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม
						
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายและบริการในประเทศ
289,605
95,413
1,690,941
1,793,053
1,980,546
1,888,466
รายได้จากการส่งออก
4,826,091
2,287,345
1,838,616
4,018,218
6,664,707
6,305,563
รวม			
5,115,696
2,382,758
3,529,557
5,811,271
8,645,253
8,194,029
(หน่วย: พันบาท)
						
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริม
กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม
รวม
						
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายและบริการในประเทศ
42,603
343,080
388,367
343,080
430,970
รายได้จากการส่งออก
1,258,451
1,393,864
1,258,451
1,393,864
รวม			
42,603
1,601,531
1,782,231
1,601,531
1,824,834
30. กำไรต่อหุ้น
		 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออก
		 อยู่ ในระหว่างปี
31. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
		 ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทฯที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ ในการ
		 ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้แก่ส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน
		 เพื่อวัตถุประสงค์ ในการบริหารงานกลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้
			 • ธุรกิจอาหารแช่แข็ง และบรรจุกระป๋อง
			 • ธุรกิจอาหารสัตว์
			 • ธุรกิจอื่น ๆ เป็นการให้บริการห้องเย็น
		 กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดำเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น
		 ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการ
		 ปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวม ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ ใช้ ในการ
		 วัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน
		 การบันทึกบัญชีสำหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
		 ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์
		 รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
											
งบการเงินรวม
										
2563
2562
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
		 ไทย		
1,980,546
1,888,466
		 สหรัฐอเมริกา
3,225,872
2,543,006
		 ญี่ปุ่น		
777,957
836,966
		 อิตาลี
583,199
804,403
		 สหราชอาณาจักร
796,064
677,863
		 อื่น ๆ
1,281,615
1,443,325
รวม			
8,645,253
8,194,029
ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการเป็นจำนวนเงิน 1,527 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานธุรกิจอาหารสัตว์
(2562: ลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งรายเป็นจำนวนเงิน 1,029 ล้านบาท)
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				 (หน่วย: ล้านบาท)
					
ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋อง
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่นๆ
รวมส่วนงาน
การตัดรายการระหว่างกัน
งบการเงินรวม
					
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์รวม
7,352
6,884
2,053
1,544
713
726
10,118
9,154
(3,886)
(3,332)
6,232
5,822

																			
(หน่วย: ล้านบาท)
					
ธุรกิจอาหารแช่แข็ง
และบรรจุกระป๋อง
ธุรกิจอาหารสัตว์
ธุรกิจอื่นๆ
รวมส่วนงาน
การตัดรายการระหว่างกัน
งบการเงินรวม
					
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
รายได้												
รายได้จากลูกค้าภายนอก
3,920
4,649
4,711
3,531
14
14
8,645
8,194
8,645
8,194
รายได้ระหว่างส่วนงาน
191
340
97
64
78
74
366
478
(366)
(478)
รวมรายได้
4,111
4,989
4,808
3,595
92
88
9,011
8,672
(366)
(478)
8,645
8,194
กำไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน
372
217
1,063
481
(42)
(46)
1,393
652
1,393
652
รายได้อื่น											
176
132
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย											
(270)
(236)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร											
(373)
(304)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการ
		 ร่วมค้า											
(2)
(5)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน
		 บริษัทร่วม											
(1)
(3)
รายได้ทางการเงิน											
6
5
ต้นทุนทางการเงิน											
(77)
(103)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้											
(34)
(5)
กำไรสำหรับปี											
818
133

ข้อมูลรายได้และกำไร (ขาดทุน)และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้				
รับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
8,560,116
8,110,180
1,477,618
1,697,461
รับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหนึ่ง
85,137
83,849
123,913
127,373
รวมรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
8,645,253
8,194,029
1,601,531
1,824,834
32.
		
		
		
		

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุน
เป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอ็ฟซี จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทฯในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน 3.9 ล้านบาท (2562: 3.9 ล้านบาท)
และงบการเงินเฉพาะกิจการ 0.9 ล้านบาท (2562: 0.9 ล้านบาท)

33. เงินปันผล
เงินปันผล
อนุมัติโดย
												
เงินปันผลประจำปี 2562
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
เงินปันผลประจำปี 2563
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563
34.
34.1
		
		
34.2
		
		
34.3
		
		
		
		
		

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)
135,430
108,344

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาท)
0.25
0.20

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เป็นจำนวนเงิน 25.0 ล้านบาท (2562: การสร้างคลังสินค้า
และซื้ออุปกรณ์ 49.4 ล้านบาท)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท เอเชี่ยน เพ็ทส์ แคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่วนของเงินลงทุนที่ยังไม่เรียกชำระใน Thaiya Corporation
(Shanghai) Co., Ltd. จำนวนเงิน 0.65 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การค้ำประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของกลุ่มบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 32.8 ล้านบาท และ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(2562:38.0 ล้านบาทและ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)และงบการเงินเฉพาะกิจการ 17.4 ล้านบาทและ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (2562:24.0 ล้านบาทและ 0.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและค้ำประกันเลตเตอร์ออฟเครดิต
ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯมีเช็คธนาคารเพื่อการค้ำประกันการซื้อสินค้าของบริษัทฯเป็นจำนวนเงิน 20.0 ล้านบาท
ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารให้แก่บริษัทย่อยในวงเงิน 1,160.0 ล้านบาท (2562: 1,260.0 ล้านบาท)

35. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าหรือเปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 (การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถ
		 สังเกตได้ของสินทรัพย์และหนี้สินไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม) ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
13,134
1,503
3,811
388
ที่ดิน			
1,051,108
1,051,108
840,274
840,274
หนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
ตราสารอนุพันธ์				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
172
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
11,822
11,822
สินทรัพย์ที่เปิดเผยด้วยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
94,595
92,650
		 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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36. เครื่องมือทางการเงิน
36.1 ตราสารอนุพันธ์
					
(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2563
2562
2563
2562
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์				
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
13,134
1,503
3,811
388
รวม			
13,134
1,503
3,811
388
หนี้สินตราสารอนุพันธ์				
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยง				
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
172
		 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
11,822
11,822
รวม			
11,994
11,822
		 ตราสารอนุพันธ์ที่ ไม่ ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือที่ ใช้ป้องกันความเสี่ยง
		 - กลุ่มบริษัทฯใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการนำเข้าหรือส่งออกสินค้า โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวใน
			 ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรายการอ้างอิงซึ่งมีอายุสัญญาโดยทั่วไปตั้งแต่ 2 เดือนถึง 6 เดือน
		 - กลุ่มบริษัทฯใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย โดยเข้าทำสัญญาดังกล่าวให้สอดคล้องกับธุรกรรมอ้างอิง
36.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
		 เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
		 เงินให้กู้ยืมระยะยาว เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เงินกู้ยืมระยะสั้นเงินกู้ยืมระยะยาวและหนี้สินทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน
		 ดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้
		 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินฝากธนาคารและเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจาก
		 การให้สินเชื่อคือ มูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงินยกเว้นตราสารอนุพันธ์ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียไว้ ในหัวข้อความเสี่ยงด้าน
		 สภาพคล่อง
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
		 กลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ นอกจากนี้
		 กลุ่มบริษัทฯมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอ และการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่จะมีการประกันสินเชื่อจากธนาคาร อีกทั้งการให้สินเชื่อของ
		 กลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัว เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีจำนวนมากราย
		 กลุ่มบริษัทฯพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน และคำนวณหาอัตราการตั้ง
		 สำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับแต่กลุ่มนั้น ๆ การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่า
		 จะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจใน
		 อนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทฯจะตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นออกจากบัญชีตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯโดยพิจารณาตามความเหมาะสม
		 เครื่องมือทางการเงินและเงินฝากธนาคาร
		 กลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารตามนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ โดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้นและอยู่ ในวงเงิน
		 สินเชื่อที่กำหนดให้กับคู่สัญญาแต่ละราย โดยวงเงินสินเชื่ออาจมีการปรับปรุงในระหว่างปี การกำหนดวงเงินดังกล่าวเป็นการช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวและบรรเทาผล
		 ขาดทุนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระของคู่สัญญา
		 ความเสี่ยงด้านตลาด
		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่โดยการเข้าทำ
		 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งสัญญาโดยส่วนใหญ่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
										
งบการเงินรวม
สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
							
2563
2562
2563
2562
2563
2562
					
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
18,428
16,341
10,308
8,165
30.04
30.15
เยน			
10,388
13,479
26,302
0.29
0.28
ยูโร			
270
260
36.49
33.38
เหรียญออสเตรเลีย
189
60
22.52
20.68
ปอนด์		
173
251
40.20
39.09
เหรียญนิวซีแลนด์
185
66
21.84
20.52
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
สกุลเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
							
2563
2562
2563
2562
2563
2562
					
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(พัน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรียญสหรัฐอเมริกา
2,529
2,183
582
866
30.04
30.15
เยน			
11,193
22,709
0.29
0.28
		 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
		 กลุ่มบริษัทฯไม่มีผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีอย่างเป็นสาระสำคัญจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของ
		 อัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
		 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
		 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินให้กู้ยืมระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น เงินให้กู้ยืมระยะยาว และเงินกู้ยืม
		 ระยะยาว สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรืออัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาด
		 กลุ่มบริษัทฯบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดหาเงินกู้ยืมที่มีทั้งอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรในสัดส่วนที่เหมาะสม ในการนี้ กลุ่มบริษัทฯได้เข้าทำ
		 สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างดอกเบี้ยตามอัตราผันแปรและดอกเบี้ยตามอัตราคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดร่วมกันไว้
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มี
		 อัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
							
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
206,757
644
207,401
หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
986,212
986,212
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
18,543
18,543
0.25
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
11,779
11,779
หมายเหตุ 7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
1,502
1,502
หมายเหตุ 7
		
31,824
206,757
986,856
1,225,437	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
573,482
573,482
หมายเหตุ 18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
669,956
669,956
เงินกู้ยืมระยะยาว
360,000
180,000
703,186
1,243,186
หมายเหตุ 20
หนี้สินตามสัญญาเช่า
16,138
12,033
28,171 3.05 - 4.00
		
949,620
192,033
703,186
669,956
2,514,795	
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(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
							
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
102,191
685
102,876
หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
822,866
822,866
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
18,525
18,525 3.15 - 3.40
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
7,409
7,409
หมายเหตุ 7
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
569
569
หมายเหตุ 7
				
26,503
102,191
823,551
952,245	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
333,147
289
333,436
หมายเหตุ 18
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
610,208
610,208
เงินกู้ยืมระยะยาว
340,000
540,000
981,456
1,861,456
หมายเหตุ 20
หนี้สินตามสัญญาเช่า
580
397
977 0.35 - 0.43
				
673,727
540,397
981,745
610,208
2,806,077	
	
(หน่วย: พันบาท)
					
งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
							
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
-					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
52,681
35
52,716
หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
205,773
205,773
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
136,446
136,446
หมายเหตุ 7
				
136,446
52,681
205,808
394,935	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
196,722
196,722
หมายเหตุ 18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
963,072
963,072
หมายเหตุ 7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
89,872
89,872
เงินกู้ยืมระยะยาว
360,000
180,000
528,571		
1,068,571
หมายเหตุ 20
หนี้สินตามสัญญาเช่า
6,671
71
6,742
3.05
				
1,526,465
180,071
528,571
89,872
2,324,979	
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(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินเฉพาะกิจการ
										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
							
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย			
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ้นลง
ไม่มี		
อัตรา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
ดอกเบี้ยที่แท้จริง
						
(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6,808
42
6,850
หมายเหตุ 8
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
166,315
166,315
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
280,243
280,243
หมายเหตุ 7
				
280,243
6,808
166,357
453,408	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
11,918
130
12,048
หมายเหตุ 18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
458,237
458,237
หมายเหตุ 7
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
92,551
92,551
เงินกู้ยืมระยะยาว
340,000
540,000
707,143
1,587,143
หมายเหตุ 20
หนี้สินตามสัญญาเช่า
229
229 0.36 - 0.43
				
810,384
540,000
707,273
92,551
2,150,208	
		 การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
		 ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษีของกลุ่มบริษัทฯจากการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นอย่างสมเหตุสมผลของอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์ทางการเงิน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ย
		 ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นทั้งหมดคงที่ แสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ้น / ลดลง
ผลกระทบต่อกำไรก่อนภาษี
(ร้อยละ)
(พันบาท)
(ร้อยละ)
(พันบาท)
+1.0
(9,643)
+1.0
(8,353)
-1.0
9,643
-1.0
8,353
		 ข้อมูลนี้ไม่ ใช่การคาดการณ์หรือพยากรณ์สภาวะตลาดในอนาคต และควรใช้ด้วยความระมัดระวัง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีหนี้สินประมาณร้อยละ 69.4 ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของหนี้สินที่แสดงอยู่ ใน
งบการเงินรวม (2562: ร้อยละ 51.9) และงบการเงินเฉพาะกิจการ: ร้อยละ 33.8 (2562: ร้อยละ 27.4) กลุ่มบริษัทฯได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ
กู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระหนี้สินเดิมและได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ ในระดับต่ำ กลุ่มบริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบกำหนดชำระของหนี้สินทางการเงินที่ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
พิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
										
งบการเงินรวม
							
เมื่อทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
รายการที่ ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
577,641
577,641
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
667,515
667,515
เงินกู้ยืมระยะยาว
664,368
623,096
1,287,464
หนี้สินตามสัญญาเช่า
16,883
12,605
29,488
รวมรายการที่ ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์
1,926,407
635,701
2,562,108
ตราสารอนุพันธ์	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
172
11,822
11,994
รวมตราสารอนุพันธ์
172
11,822
11,994
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(หน่วย: พันบาท)
									
งบการเงินเฉพาะกิจการ
							
เมื่อทวงถาม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
รายการที่ ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์				
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
198,235
198,235
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
965,417
965,417
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
86,231
86,231
เงินกู้ยืมระยะยาว
561,499
547,309
1,108,808
หนี้สินตามสัญญาเช่า
6,764
72
6,836
รวมรายการที่ ไม่ ใช่ตราสารอนุพันธ์
965,417
852,729
547,381
2,365,527
ตราสารอนุพันธ์	
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ
11,822
11,822
รวมตราสารอนุพันธ์
11,822
11,822
36.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
		 เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินบางส่วนจัดอยู่ ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราตลาดและเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยขึ้นลง
		 ตามอัตราตลาด กลุ่มบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
37. การบริหารจัดการทุน
		 วัตถุประสงค์ ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุ่มบริษัทฯคือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการ
		 ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยณวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ0.8:1 (2562: 1.1:1) และงบการเงินเฉพาะกิจการ1.1:1 (2562:1.0:1)
38.
		
ก)
-		
		
ข)
		
		

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติ ในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 271,363,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็น
มูลค่า 271,363,774 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนเงิน 298,500,152 บาท
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนเงิน 271,363,774 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม542,727,549 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 814,091,323 บาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 271,363,774 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ ในข้อ ก)
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯจะนำเสนอมติข้างต้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทฯต่อไป

39. การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติ ให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564
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