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1. ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและองคกรตางๆท่ีเก่ียวของโดยมุงเนนการพัฒนา

   ข้ันตอนการผลิตอยางตอเน่ือง  เพ่ือท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีและสามารถลด

   ตนทุนการผลิตรวมถึงการหาแหลงวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อนำเสนอ ตอลูกคา

2. มั่นใจใหบริการลูกคาไดอยางดีเยี่ยม  โดยหลักความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อ

    ใหเกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการชวยเหลือใหกับทุกสังคม

๐  นำเสนอสินคาและบริการคุณภาพดี

๐  ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาในดานคุณภาพ 

๐  การขนสง การติดตอสื่อสารยึดหลักการความรับผิดชอบตอสั่งคมและสิ่งแวดลอม

 บริษัทมีความมุงมั่นที่จะกาวไปเปนบริษัทที่แข็งแกรงในอุตสาหกรรมการเกษตร

โดยมุงเนนท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและการบริการท่ีดีเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการ

ของลูกคาและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ



สรุปขอมูลทางการเงิน      

สารจากประธานกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

เปาหมายการดำเนินธุรกิจ 

โครงสรางรายได   

ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

ปจจัยความเสี่ยง   

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

โครงสรางเงินทุน 

นโยบายการจายเงินปนผล

โครงสรางการจัดการ   

การกำกับดูแลกิจการ  

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR)

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน                                                                                                    

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น                 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง   

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ    

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน      

รายการระหวางกัน                                         

นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต                   

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต   

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน    

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี                                

การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ สำหรับป 2562   
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สรุปขอมูลทางการเงิน

1701.41

1,719.52

1,437.41

244.20

264.00

29.14
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1,658.42

670.79

958.27

0.03
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1.77

2.10

10.19
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2562           
ผลการดำเนินงาน (ลานทาท)

- รายไดจากการขายและบริการ

- รายไดรวม

- ตนทุนขายและบริการ

- คาใชจายในการขายและบริหาร

- กำไรขั้นตน

- กำไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

ฐานะทางการเงิน (ลานบาท)

- สินทรัพย

- หนี้สิน

- สวนของผูถือหุน

- ทุนที่ออกและชำระแลว

- จำนวนหุนสามัญ

ขอมูลตอหุน (บาท)

- กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

- มูลคาหุนทางบัญชี

อัตราสวนทางการเงิน

- กำไรขั้นตน (%)

- อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ  (%)

- อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%)

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%)  

- อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)

- อัตราหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)

1,549.52

1,565.12

1,089.83

225.42

459.69

191.60

1,619.65

137.57

1,464.14

670.79

958.27

0.22

1.49

29.67

                 12.24

13.70

16.20

7.16

0.09

1,594.61

1,603.24

1,196.69

228.99

397.92

141.82

1,642.39

113.75

1,510.13

670.79

958.27

0.16

1.57

24.95

8.82

9.54

10.89

9.19

0.08

1,722.70

1,738.07

1,344.00

238.35

378.70

119.15

1,813.45

161.05

1,629.28

670.79

958.27

0.12

1.67

21.98

6.88

7.62

9.01

7.18

0.10
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รายไดจากการขายและบริการ

รายไดรวม

ตนทุนขายและบริการ
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สารจากประธานกรรมการ

สำหรับการดำเนินธุรกิจในป 2562 ยังคงชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2561 เนื่องจากปจจัยกดดันในเรื่องคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงความไมแนนอนของ
เศรษฐกิจโลกที่เปนผลมาจากการขึ้นภาษี และสงครามการคาของ
ประเทศใหญๆที่มีผลตอเศรษฐกิจโลก 

 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ป 2562 รายไดจากการขาย 
ที่ 1,701.41 ลานบาท ลดลงจากป 2561    รอยละ 1.24  มีรายได
รวมที่ 1,719.52 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 1.07 และ
มีกำไรสุทธิ ที่ 31.34 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 75.39 
อยางไรก็ตาม นอกจากการทำธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน
แลว บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในดานการบริหารจัดการภายใน
ที่ดีใตกรอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท และดวยความมุงมั่น
ของผูบริหารและพนักงานที่บริหารงานไดตามเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขบวนการผลิต พัฒนาทั้งกระบวนการผลิตที่ทันสมัยขึ้นเพื่อได
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยตามระบบมาตรฐานสากล 
รวมทั้งปรับกลยุทธตามสถานการณ พรอมทั้งใสใจในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงทำให
ยังคงรักษาปริมาณการสงออกในตลาดการคาเดิมและขยายการสงออก
ในลูกคาใหมทั้งในตลาดการคาเดิมและตลาดใหม  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธที่ไดกำหนดไว 

 สุดทายนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ผูบริหารและพนักงานบริษัทขอขอบคุณ  ทานผูถือหุนทุกทานตลอดจน
ลูกคา  คูคา  พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ทุกทานที่
มีสวนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา  บริษัทจะมุงมั่น
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและ
ยังคงรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง  

สุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ
ประธานกรรมการ

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
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สำหรับการดำเนินธุรกิจในป 2562 ยังคงชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับป 2561 เนื่องจากปจจัยกดดันในเรื่องคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อ
เทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา รวมถึงความไมแนนอนของ
เศรษฐกิจโลกที่เปนผลมาจากการขึ้นภาษี และสงครามการคาของ
ประเทศใหญๆที่มีผลตอเศรษฐกิจโลก 

 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน ป 2562 รายไดจากการขาย 
ที่ 1,701.41 ลานบาท ลดลงจากป 2561    รอยละ 1.24  มีรายได
รวมที่ 1,719.52 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 1.07 และ
มีกำไรสุทธิ ที่ 31.34 ลานบาท ลดลงจากป 2561 รอยละ 75.39 
อยางไรก็ตาม นอกจากการทำธุรกิจเพื่อสรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน
แลว บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญในดานการบริหารจัดการภายใน
ที่ดีใตกรอบนโยบายการกำกับดูแลที่ดีของบริษัท และดวยความมุงมั่น
ของผูบริหารและพนักงานที่บริหารงานไดตามเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
ในขบวนการผลิต พัฒนาทั้งกระบวนการผลิตที่ทันสมัยขึ้นเพื่อได
ผลิตภัณฑที่สอดคลองกับมาตรฐานสุขอนามัยตามระบบมาตรฐานสากล 
รวมทั้งปรับกลยุทธตามสถานการณ พรอมทั้งใสใจในดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน จึงทำให
ยังคงรักษาปริมาณการสงออกในตลาดการคาเดิมและขยายการสงออก
ในลูกคาใหมทั้งในตลาดการคาเดิมและตลาดใหม  ซึ่งเปนไปตาม
นโยบาย กลยุทธที่ไดกำหนดไว 

 สุดทายนี้ ผมในฐานะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการ  
ผูบริหารและพนักงานบริษัทขอขอบคุณ  ทานผูถือหุนทุกทานตลอดจน
ลูกคา  คูคา  พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ทุกทานที่
มีสวนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทดวยดีเสมอมา  บริษัทจะมุงมั่น
ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคและ
ยังคงรักษามาตรฐานดานความปลอดภัยใหกับลูกคาอยางตอเนื่อง  

  นางสาวสินีมาศ  โสตภิภาพนุกูล
  กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

(กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ป  เกิด  
อายุ    
สัญชาติ   
ที่อยู    
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ:   
ประวัติการทำงาน:
2554-ปจจุบัน 
2558-ปจจุบัน  
2554-ปจจุบัน  

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน (%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูง

: 24  กุมภาพันธ  2526
: 37 ป
 ไทย
: 177 ซอยปริยานนท แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
-  ปริญญาโท MBA. General Business, University of Texas, San Antonio.
-   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-

ประธานกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิเมอร จำกัด
กรรมการ บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ผูจัดการฝายกอสราง บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟคลับ จำกัด
บริษัทจดทะเบียน       1  บริษัท
บริษัททั่วไป              2  บริษัท 
:  35.36 %
; คูสมรส คุณสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล
:  9  ป / 4 วาระ             
: 27 เมษายน 2554

นายสุเรศพล  จึงรุงเรืองกิจ
กรรมการ / ประธานกรรมการ
(กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ป  เกิด  
อายุ  
สัญชาติ  
ที่อยู     
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด           

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ:
ประวัติการทำงาน:
2554-ปจจุบัน  
2558-ปจจุบัน   
2554-ปจจุบัน  
2548-ปจจุบัน  
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ
   
สัดสวนการถือหุน (%)
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมกา
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้ง

: 4  มิถุนายน  2526 
: 36 ป 
: ไทย
: 177  ซอยปริยานนท  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร     
: ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Texas at San Antonio
: ปริญญาโท สาขาการเงินระหวางประเทศ Post-Graduated Certificate 
   Fordham University
: ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ควอลิเมอร จำกัด
กรรมการ บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

:  บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 
   บริษัททั่วไป 2 บริษัท 
:  *-ไมมี-  
;  คูสมรส คุณสุเรศพล  จึงรุงเรืองกิจ 
:  8  ป / 3 วาระ
:  16 กันยายน 2554
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นายนรวิชญ   เวทไว
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

วัน/เดือน/ป  เกิด  
อายุ   
สัญชาติ  
ที่อยู      
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ : 
ประวัติการทำงาน  :
2554-ปจจุบัน 
  
2556-ปจจุบัน 
2551-2556     

2549-2550   
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน (%)               
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร  
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ              
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก  

:   4 เมษายน 2493
:  70 ป 
:  ไทย  
:  91/125-126 หมูบานปฐวิกรณ 2 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา  
 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 - Ph.D.,H.A.U., India
- ปริญญา วปอ.รุน 40 หลักสูตรบริหารอุดมศึกษา
 - University of Warwick และ The University of 
   Oxford Visiting Prof. (NCSU., USA. / M.U. Australia.)
- ปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
:  DAP67/2006 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 
  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ
   สรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
   สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ      
   คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
   บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 
                               บริษัททั่วไป -   บริษัท 
:  *-ไมมี-
;  -ไมมี-
:  13  ป / 5 วาระ
:  18 เมษายน 2550

 ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

วัน/เดือน/ป  เกิด  
อายุ  
สัญชาติ  
ที่อยู       

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด:  

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน: 
2550 – ปจจุบัน 
  
2557 – ปจจุบัน 
2551 – 2557 
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ
   
สัดสวนการถือหุน (%) 
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ 
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก

:  22  ธันวาคม  2525
:  37 ป
:   ไทย
:  102/308 หมูที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี
-  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและอนุพันธทางการเงิน           
    University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.
-  นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ California State University, Fresno 
   (Dec 2002-June 2003)
-  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-     

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ผูชวยผูบริหารงานขายผลิตภัณฑทางการเงิน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
Dealer อาวุโสฝายการคาเงินตราตางประเทศ
แผนกบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Global Markets Operation Officer, Deutsche Bank AG Bangkok, Thailand.
บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท 
บริษัททั่วไป                 - บริษัท 
:  *-ไมมี-
:  *-ไมมี-
:    8  ป / 3 วาระ 
:   16 กันยายน 2554 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูง (ตอ)
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วัน/เดือน/ป  เกิด    
อายุ 
สัญชาติ   
ที่อยู     
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด : 
     

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ 

ประวัติการทำงาน  :   
2554-ปจจุบัน 

2551-ปจจุบัน  
   
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน (%)  
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ 
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

นายศักดา  ศรีนิเวศน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

วัน/เดือน/ป  เกิด    
อายุ     
สัญชาติ   
ที่อยู             
วุฒิทางการศึกษา
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ    
ประวัติการทำงาน:
2557-ปจจุบัน   
2562-ปจจุบัน  
2559-ปจจุบัน  
2555-ปจจุบัน  
2555-ปจจุบัน  
2548-2551  

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน (%)   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร  
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ  
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

นางสาวสวนัส  บุญญาสุวัฒน
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

: 1  ธันวาคม  2497
: 65 ป
: ไทย
: 62/3  หมู 3  ซอยวัดดาวเรือง  ตำบลบางพูน อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 
-  MASTER OF SCIENCE RURAL DEVELOPMENT,Central Luzon State 
   University, Philippines
-  ปริญญาตรี สงเสริมการเกษตรและสหกรณบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:  DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
นักวิชาการเกษตรระดับชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตร  กรมสงเสริมการเกษตร
บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 
 บริษัททั่วไป                 1 บริษัท 
:  *-ไมมี-
;  *-ไมมี-
:   9  ป / 4 วาระ
: 27 เมษายน 2554

: 8  กันยายน  2526 
: 36 ป 
: ไทย
: 114/12 หมูที่ 3 ตำบลวัดชลอ  อำเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี     
: ปริญญาโท  Business Analysis University of  Reading, สหราชอาณาจักร
: DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท 9091 โลจิสติกส จำกัด / ธุรกิจขนสง
กรรมการ บริษัท พรีโม ออยล จำกัด / ธุรกิจสงออกสารละลายไฮโดรคารบอน
กรรมการอิสระ บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด / ธุรกิจปโตรเคมี และการกลั่น
กรรมการบริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จำกัด / ธุรกิจเคมีภัณฑ
ผูชวยผูตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด/
ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและภาษี 
:  บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 
   บริษัททั่วไป 4 บริษัท 
*-ไมมี-  
                            ;  -ไมมี- 
:   6  ป / 2 วาระ
: 30 เมษายน 2557
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วัน/เดือน/ป  เกิด    
อายุ   
สัญชาติ   
ที่อยู       
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  
         

การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ: 
ประวัติการทำงาน :   
2556 - ปจจุบัน   
2559 - ปจจุบัน  
2556- 2559   
              
2552 - 2556     

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ  
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

นายพงศทัต  กาญจนพิสุทธิ์
 กรรมการอิสระ 

วัน/เดือน/ป  เกิด    
อายุ   
สัญชาติ   
ที่อยู    
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ 

ประวัติการทำงาน:
2557-ปจจุบัน  
2554-ปจจุบัน    

2550-2554   
 
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 

สัดสวนการถือหุน   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร ;  
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ  
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก  

นางสาวพรรัตน  บุบผาวาณิชย 
กรรมการอิสระ 

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผูบริหารระดับสูง(ตอ)

:  20  มกราคม  2526
:  37 ป
:  ไทย
:  153 ถ. อำนวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   
-  ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน
   University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 
-  ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 -

กรรมการอิสระ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
Portfolio Analyst, PTT Exploration and Production PCL, Thailand
Economist, Petroleum Economics, PTT Exploration and 
Production PCL, Thailand. 
Senior Analyst, Risk Monitoring and Analysis Team,
Bank of Thailand, Bangkok, Thailand.  
 บริษัทจดทะเบียน       1  บริษัท 
 บริษัททั่วไป         -  บริษัท
:  *-ไมมี-
                               ;  *-ไมมี-
:   6  ป / 2 วาระ
: 13 พฤศจิกายน 2556

: 5  ตุลาคม  2525
: 37 ป
: ไทย
: 26/126 ซอยสุขุมวิท 40  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
: DAP113/2014 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการอิสระ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) 
พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท ซีอีซี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (สาขาประเทศไทย) 
ธุรกิจปโตรเคมี / ธุรกิจสำรวจและผลิตปโตรเลียม  
พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจปโตรเคมี / ธุรกิจสำรวจและผลิตปโตรเลียม
         บริษัทจดทะเบียน  1   บริษัท 
         บริษัททั่วไป    -  บริษัท
:  *-ไมมี-
                                 -ไมมี-
: 6  ป / 2 วาระ
: 30 เมษายน 2557
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วัน/เดือน/ป  เกิด   
อายุ   
สัญชาติ   
ที่อยู     
   
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ
ประวัติการทำงาน: 
2554-ปจจุบัน   
2528 – ปจจุบัน   
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ

สัดสวนการถือหุน   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ 
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

นางเสาวณีย  ประเสริฐวัฒนกุล
กรรมการ

นางกิตติมา  อิ่มประเสริฐ
กรรมการ

(กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)

วัน/เดือน/ป  เกิด    
อายุ   
ที่อยู    
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  
การอบรมบทบาทหนาที่กรรมการ 
   
ประวัติการทำงาน:
2554 – ปจจุบัน  
2544 – ปจจุบัน  
 
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการ 
     
สัดสวนการถือหุน   
ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางกรรมการและผูบริหาร 
จำนวนป / วาระที่เปนกรรมการ  
ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการครั้งแรก 

: 16  มีนาคม  2503
: 59 ป
: ไทย
: 3  ซ.โชคชัย 4  ซอย 78  แยก 15  ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพราว  
เขตลาดพราว  กรุงเทพมหานคร
: ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: -
: 
กรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร จำกัด
บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท 
บริษัททั่วไป  -  บริษัท
: *-ไมมี-
                       ;  -ไมมี-
:   8  ป / 4 วาระ
: 27 เมษายน 2554

: 27  สิงหาคม  2516
: 46 ป
: 105/65 หมูที่ 7 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี
:  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
:  DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

กรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
กรรมการและผูจัดการฝายบัญชี
บริษัท ซัมมิท ไพนเฮิรสท กอลฟคลับ  จำกัด  
บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท 
บริษัททั่วไป  3 บริษัท 
: *-ไมมี-
                        ;  -ไมมี-
:   9  ป / 4 วาระ
:  27 เมษายน 2554
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
    • บริษัทมีสถานะเปนบริษัทลงทุน (Holding Company)  โดยบริษัท
              ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารผานบริษัทยอยตางๆ 
              ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหนาย    ผลิตภัณฑทางการ
              เกษตรแปรรูป ประเภทขาวโพดบรรจุกระปอง         ผัก ผลไมสดและเมล็ด
              พันธุขาวโพด
    • บริษัทยอยทางตรงของบริษัท ประกอบดวย 
            1. บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรม    อาหาร จำกัด
              โดยบริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียก
              ชำระแลวของริเวอรแคว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามสำเนาบัญชี
              รายชื่อผูถือหุน
    • บริษัทยอยทางออมของบริษัท ประกอบดวย 
            1. บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด โดยริเวอรแคว  ถือหุน
              ในสัดสวน รอยละ 75.00 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของ
              ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน ในขณะที่ตระกูลภูหลำถือหุนในสัดสวน
              รอยละ 6.70  ของทุนที ่ออกและเรียกชำระแลวของ  ผลิตภัณฑ
              ขาวโพดหวาน  และผูถือหุนรายยอยอื่นๆ  จำนวน 24 คน ถือหุนใน
              สัดสวนรอยละ 18.30 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวของผลิตภัณฑ
              ขาวโพดหวาน ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2562         ตามสำเนาบัญชีรายชื่อ
              ผูถือหุน
            2. บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด โดยริเวอรแควถือหุนในสัดสวน
              รอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลวของอกริเฟร็ช ณ   

              วันที่ 31    ธันวาคม 2562 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน
    • บริษัทรวมทางตรงของบริษัท ประกอบดวย 
            1. บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร จำกัด โดยบริษัทถือหุน
                 ในสัดสวนรอยละ 47.67 ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลวของเยนเนอรัล
              บิสซิเนส เซนเตอร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ตามสำเนาบัญชีราย
              ชื่อผูถือหุน 
               ทั้งนี้ เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร ไดหยุดการดำเนินงานเชิง
              พาณิชยแลว  และกำลังอยูระหวางการศึกษาผลกระทบตางๆ ของการ 
              ชำระบัญชี
    • บริษัทที่บริษัทยอยของบริษัทเขาไปลงทุน ประกอบดวย
            1. บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด โดยบริษัทริเวอรแควฯถือหุน
               ในสัดสวนรอยละ 1.32 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว ณ วันที่  
       31       ธันวาคม 2562 ตามสำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน

    • ธุรกิจของบริษัทยอยทางตรง บริษัทยอยทางออม และบริษัทที่บริษัท
      เขาไปลงทุน แสดงรายละเอียดประกอบดังตอไปนี้
         1.  บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 
          กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2540 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจำนวน 
          65 ลานบาท เพ่ือดำเนินธุรกิจผลิตและสงออกขาวโพดหวานบรรจุกระปอง
          และถุงสูญญากาศ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2562 ตามงบการเงินภายใน
          ของบริษัทริเวอรแคว ฯ โดยปจจุบันบริษัทริเวอรแคว ฯ มีทุนท่ีออกและเรียกชำระแลว
       เทากับ 900 ลานบาท
                                                     ธุรกิจผลิตและสงออกขาวโพดหวานบรรจุกระปองและถุงสูญญากาศ    
          เริ่มตั้งแตการนำวัตถุดิบขาวโพดหวานมาแปรรูปในบรรจุภัณฑกระปอง 
          และถุงสูญญากาศ และจัดจำหนายผลิตภัณฑดังกลาวไปยังตลาดตางประเทศ
                       เปนหลัก  อยางไรก็ตาม สำหรับการขายในประเทศน้ัน บริษัท ริเวอรแคว ฯ มีสินคา
       ภายใตเคร่ืองหมายการคา  “เทสต้ี” และ “ริเวอรแคว” โดยบริษัทริเวอรแคว ฯ 
       จัดจำหนายสินคาผานซุปเปอรมารเก็ตตางๆ ที่มีอยูอยางแพรหลาย
          2. บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด (ช่ือเดิม บริษัท   ศูนยผลไมไทย 
      จำกัด และ บริษัท อโกรเทค แอนด แมนเนจเมน จำกัด)  กอตั้งขึ้นเมื่อ
      วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2532 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจำนวน 3 ลานบาท
      เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหนายเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน ทั้งนี้ ณ วันที่
      31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินภายในของผลิตภัณฑขาวโพดหวาน 
      โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแลวเทากับ 5 ลานบาท 
          ธุรกิจผลิตและจำหนายเมล็ดพันธุขาวโพดหวาน เริ่มตั้งแตการพัฒนาและ
     ผลิตเมล็ดพันธุ สงเสริมการเพาะปลูก ขายเมล็ดพันธุ และ  จัดหาวัตถุดิบ
     ขาวโพดหวานเพื่อมาใชในกิจการของริเวอรแคว
          3. บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท โกลดรีเสิรฟ จำกัด) กอตั้ง
          ข้ึนเม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2544 ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกจำนวน 1 ลานบาท
          เพื่อดำเนินธุรกิจแปรรูปผักและผลไมบรรจุสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
          2562 ตามงบการเงินภายในของอกริเฟร็ช โดยมีทุนที่ออกและเรียก
          ชำระแลวเทากับ 78.25 ลานบาท  
          ธุรกิจแปรรูปผักและผลไมบรรจุสด เร่ิมต้ังแตการนำผักสดมาคัด ตัดแตง 
      ใสบรรจุภัณฑ และสงออกไปยังตลาด    ตางประเทศ
          4. บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด กอต้ังข้ึนเม่ือ วันท่ี 28  มกราคม 2548 
          ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 150 ลานบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต
          พืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึก ทั้งนี้ รอบบัญชีของสยามเดลมองเต สิ้นสุด 
          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย มีทุนท่ีออกและเรียกเก็บชำระ
      แลว     เทากับ 850.80 ลานบาท ตามขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา

2538

เปลี่ยนชื่อเปน
 บริษัท นิธิเวนเจอร 

คอรปอเรชั่น
จำกัด(มหาชน)

2529

เริ่มกอตั้ง 
ในชื่อบริษัท 

ริเวอรแควอินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด

2536

จดทะเบียนกับตลท.

2537

จดทะเบียน
แปรสภาพ
เปนมหาชน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
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 ธุรกิจผลิตพืชผักผลไมบรรจุภาชนะผนึก หรือ  ธุรกิจบรรจุภัณฑ “เตตรา รีคารท” (TETRA RECART) เปนการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑแบบใหมในกลอง
กระดาษ มาใชในการผลิตขาวโพดหวานแปรรูป สับปะรด ผลไมรวม และอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนการวางตำแหนงสินคาในตลาดบน และขยายฐานสินคา ออกไปนอกเหนือจาก
สินคาขาวโพดหวานบรรจุกระปองท่ีริเวอรแควดำเนินการอยูเดิม
 ตามขอมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา สยามเดลมองเต มี (1) DEL MONTE ASIA (PTE) LTD. จากประเทศสิงคโปรถือหุนใหญในสัดสวนรอยละ 95.61 
ของทุนท่ีออกและเรียกชำระแลว และ (2) บริษัท สามรอยยอด จำกัด (ผูผลิตสินคาสับปะรด) ถือหุนในสัดสวนรอยละ 3.07 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแลว โดย
ผูถือหุนดังกลาวใหการสนับสนุนสยามเดลมองเตในการขยายสวนแบงทางการตลาดและการจัดจำหนายสินคา

โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัท ที่เขาไปลงทุน

APURE
(670.79 ลานบาท)

GBC
47.67 % 
(3.75 ลานบาท)

บริษัท เยนเนอรัลบิสซิเนส เซนเตอร จำกัด

RKI
99.99 % 
(900 ลานบาท)

บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล 
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

SDM
1.31 % 
(850.80 ลานบาท)

บร ิษ ัท สยามเดลมองเต   จำก ัดAF
99.99 % 
(78.25 ลานบาท)

บร ิษ ัท อกร ิ เฟรช จำก ัด

SCP

75.00 % 
(5 ลานบาท)

บริษัท อกริเพียวโฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน 
จำกัด

2540

กอตั้งบริษัท ริเวอร 
แควอินเตอร
เนชั่นแนล 

อุตสาหกรรมอาหาร
 จำกัด 

2544

เปลี่ยนชื่อจาก 
บมจ. นิธิเวนเจอรฯ เปน 

บริษัท อกริเพียว 
โฮลดิ้งส จำกัด

(มหาชน) 

ปจจ ุบ ัน

(ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินรวมสอบทานของบริษัท และตามสำเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุนของบริษัทท่ีเก่ียวของ)                                 

เปาหมายการดำเนินธุรกิจ
 บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุงเนนท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและการบริการท่ีดีเย่ียม เพ่ือตอบ
สนองความตองการของลูกคาและองคกรตางๆท่ีเก่ียวของ  ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนการพัฒนาข้ันตอนการผลิตอยางตอเน่ือง 
เพ่ือท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพดีและสามารถลดตนทุนการผลิต รวมถึงการหาแหลงวัตถุดิบคุณภาพเย่ียม เพ่ือนำเสนอตอลูกคา นำไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืน
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หมายเหตุ                  
- RKI        =  บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 
- AGF =  บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
 - SCP =  บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด

      
โครงสรางรายไดของยอดขายในประเทศและตางประเทศ แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้ 

โครงสรางรายได  

มูลคาการจำหนายในประเทศ
   - ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง
   - เมล็ดพันธุ
   - อื่นๆ 
   - ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ
   - ผักและผลไมสด
รวม
รวมมูลคาการจำหนายทั้งหมด

ดำเนิน 

การโดย

RKI
SCP
RKI
RKI
AGF

ลานบาท

36.20
66.64
16.92
10.57
15.19

145.52
1,549.52

%   

2.34
4.30
1.09
0.68
0.98
9.39

100.00

ลานบาท

31.88
85.79
8.77
5.86

27.39
159.69

1,594.61

%  

2.00
5.38
0.55
0.37
1.72

10.01
100.00

ลานบาท

40.58
72.97
71.35
7.74

19.96
212.60

1,722.69

%   

2.36
4.24
4.14
0.45
1.16

12.34
100.00

ลานบาท

53.11
42.37
61.84
4.09

22.50
183.91

1,701.39

%  

3.12
2.49
3.63
0.24
1.32

10.81
100.00

2559 2560 2561 2562
ประเภทธุรกิจ/รายได
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มูลคาการจำหนายตางประเทศ
   - ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง
   - ผักและผลไมสด 
   - ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ 
รวม

ดำเนิน 

การโดย

RKI
AGF
RKI

ลานบาท

1,019.67
170.58
213.75

1,404.00

%   

65.81
11.01
13.79
90.61

ลานบาท

1,025.18
175.58
234.16

1,434.92

%  

64.29
11.01
14.68
89.99

ลานบาท

1,123.41
152.49
234.19

1,510.09

%   

65.21
8.85

13.59
87.66

ลานบาท

1,387.60
129.89

-
1,517.49

%  

81.56
7.63

-
89.19

2559 2560 2561 2562
ประเภทธุรกิจ/รายได

ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง ผักและผลไมสด ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ รวม

มูลคาการจำหนายตางประเทศ

มูลคาการจำหนายในประเทศ

ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ ผักและผลไมสด ขาวโพดหวานบรรจุกระปอง เมล็ดพันธุ อื่นๆ รวม
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ผลิตภัณฑหลักของบริษัทมีสองกลุมหลักคือ

      1. กลุมผลิตภัณฑขาวโพดหวาน ซึ่งผลิตและจำหนายโดยการแปรรูป
และผานขบวนการเก็บถนอมอาหารดวยหมอฆาเช้ือดวยแรงดันไอความรอน 
(Thermal process) ซ่ึงบรรจุภัณฑไดแก กระปอง และถุงสูญญากาศดำเนินงาน
โดยบริษัท “ริเวอรแคว”

         ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการทั้งหมดแบงตามภูมิศาสตร
ของการตลาดไดดังนี้
      ผลิตภัณฑสงออกจำหนายตางประเทศ
     -  ขาวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระปอง (CANNED KERNEL 
    SWEET CORN)
     -  ขาวโพดหวานครีมบรรจุกระปอง (CANNED CREAM STYLE 
                  CORN)
      -  ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (WHOLE KERNEL CORN 
                  IN RETORTABLE POUCH) 
      -  ขาวโพดหวานแบบฝกบรรจุถุงสูญญากาศ (CORN ON THE 
                   COB IN RETORTABLE POUCH)
      ผลิตภัณฑจำหนายในประเทศ
 ภายใตเคร่ืองหมายการคา  TASTEE  และ RIVER KWAI ซ่ึงไดแก
     -  ขาวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระปอง (CANNED KERNEL SWEET 
     CORN)
      -  ขาวโพดหวานครีมบรรจุกระปอง (CANNED CREAM STYLE 
                  CORN)
       -  ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (WHOLE KERNEL CORN 
                  IN RETORTABLE POUCH)
      -  ขาวโพดหวานฝกสด (FRESH PACK)
     -  เมล็ดพันธุขาวโพดหวาน  (SWEET CORN SEED)
               -  ขาวโพดหวานแบบฝกบรรจุถุงสูญญากาศ (CORN ON THE 
                  COB IN RETORTABLE POUCH) 

2. กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมสด  ที่ควบคุมสารเคมีตกคาง ดำเนินงานโดย
บริษัท “อกริเฟร็ช”บริษัทมีการทำไรของบริษัทสวนหนึ่งควบคูกับการสงเสริม
ใหเกษตรกรเพาะปลูก และทำสัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุมเกษตรกรในระบบ
Contact  Farming  เพื่อสงผักและผลไมสดที่ไดคุณภาพใหกับโรงงานบริษัท 
“อกริเฟร็ช” ทำการตัดแตงกอนบรรจุลงในภาชนะเปนสินคาสำเร็จรูปเพื่อการ
สงออก พ้ืนท่ีเพาะปลูกของผักประเภทขาวโพดออน, หนอไมฝร่ัง และกระเจ๊ียบ
เขียว ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลัก จะอยูในบริเวณใกลเคียงกับโรงงาน เชน จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม เปนตน

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
-ไมมี-

สิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน
           บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 จำนวน 1 โครงการ ในกิจการ

ผลิตหรือถนอมอาหาร เคร่ืองด่ืม วัตถุเจือปนอาหารหรือส่ิงปรุงแตงอาหาร โดย

ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไดสิทธิประโยชนดังนี้ 

     -  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ

       -  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการ

ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของมูลคาเงินลงทุน 

มีกำหนดเวลา 3 ป 

ลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ
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 ภาวะอุตสาหกรรมขาวโพดหวานแปรรูป
 ภาพรวมผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก โดยเนื้อที่
เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากปริมาณในแหลงน้ำธรรมชาติในชวงฤดูแลงมีนอยกวา
ปที่แลว สงผลใหมีน้ำไมเพียงพอตอการเพาะปลูก เกษตรกรจึงปลอยเนื้อที่ให
วาง ดานผลผลิตตอไรคาดวาเพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากในแหลงผลิตที่ทำการ
เพาะปลูกไดมีปริมาณน้ำเพียงพอตอการเจริญเติบโต ทั้งนี้ ขาวโพดหวานใน
ประเทศนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลำปาง นครสวรรค กาญจนบุรี 
เปนสวนใหญ และผลผลิตออกมาในชวงเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม โดยออก
มากในเดือนกรกฎาคม 
 หากมองถึงการบริโภคขาวโพดหวานในประเทศ พบวา ปจจุบัน
การบริโภคขาวโพดหวานพันธุลูกผสมมีแนวโนมลดลงเนื่องจากมีการพัฒนา
ขาวโพดหวานสายพันธุใหม ๆ เพิ่มมากขึ้น เชน พันธุทับทิมสยาม ที่สามารถ
บริโภคสดไดโดยไมตองทําใหสุกกอน ในขณะที่ขาวโพดหวานพันธุพื้นเมือง เชน 
พันธุขาวเหนียว ขาวโพดเทียน ยังคงไดรับความนิยมตอเนื่องจากผูบริโภค
 ทั้งนี้ ไทยนับวาเปนประเทศสงออกขาวโพดหวานอันดับ 1 ของ
โลกมาตลอดในชวงหลายปที่ผานมา เนื่องจากขาวโพดหวานพันธุลูกผสมเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตและมีความตองการขาวโพดหวานปรุงแตงเพื่อสงออก 
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย อยางไรก็ตาม ในสวนของการ
ผลิตในประเทศ เกษตรกรควรดูแลคุณภาพผลผลิต และเฝาระวังโรคและแมลง
ที่ระบาดอยูใน บางพื้นที่ เชน หนอนกระทู โรคใบลาย โรคใบไหม เพื่อไมให
สงผลกระทบตอปริมาณและผลผลิตไดคุณภาพตามตองการ
 ประเทศไทยมีโรงงานที่ทำการผลิตขาวโพดหวานแปรรูปเปนหลัก
อยูประมาณ 7-8 แหง  โดยริเวอรแควเปนหนึ่งในผูผลิตขาวโพดหวานแปรรูป
เพื่อการสงออก อยางไรก็ตามผูผลิตรายอื่นๆ ภายในประเทศจะเปนผูผลิตผัก
และผลไมหลากหลายประเภท โดยผูผลิตเหลาน้ันจะเสริมการผลิตขาวโพดหวาน
ในบางฤดู 
 ประเทศที่เปนตลาดสงออกสำคัญของขาวโพดหวานแปรรูป  ไดแก 
ญ่ีปุน ไตหวัน   เกาหลี  และอังกฤษ ในขณะท่ีขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ
มีตลาดสงออกหลักคือ ญี่ปุน สหภาพยุโรป และอเมริกา 
 ราคาขายของขาวโพดหวาน แปรรูปของตลาดโลกในภูมิภาคสำคัญ
ถูกกำหนดโดยผูผลิตรายใหญๆ  จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝร่ังเศส และฮังการี
ในขณะท่ีผูผลิตของประเทศไทยมีมากรายขึ้นการแขงขันในอุตสาหกรรมจึงเปน

ขอมูลสถิติที่สำคัญ          
 จากขอมูลกรมศุลกากร ระหวางป 2559 ถึง ป 2562 ประเทศไทยมีการสงออกขาวโพดหวานบรรจุกระปอง  เปนมูลคารวม 6,930.08 ลานบาท 6,634.65  
ลานบาท 6,855.10 ลานบาท และ 5,993.68 ลานบาท ตามลำดับ โดยริเวอรแควเปนผูสงออกขาวโพดหวานแปรรูปจำนวน 1,233.42 ลานบาท 1,259.34 ลานบาท                  
1,357.60 ลานบาท และ 1,387.59 ลานบาท ในป 2559 – 2562 ตามลำดับ หรือ คิดเปนรอยละ 17.80  รอยละ 18.98 รอยละ 19.80 และรอยละ 23.15 ของมูลคา
การสงออกขาวโพดหวานแปรรูปในป 2559 – 2562 ตามลำดับ โดยแบงเปนการสงออกไปยังลูกคารายใหญ 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ในป 2562 ดังนี้

การแขงขันทั้งในดานราคาและคุณภาพของสินคา อุตสาหกรรมขาวโพดหวาน
ภายในประเทศไทยมีการขยายตัวและเปนที่ยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น เนื่อง
จากผลิตภัณฑดังกลาวสามารถเก็บไวไดนาน
 ภาวะอุตสาหกรรมผักและผลไมสด
 1/ก.เกษตรฯ ตั้ง คกก.ความรวมมือกระทรวงเกษตรฯ และสภา
หอการคาแหงประเทศไทย เพื่อพัฒนาแกไขปญหาดานการเกษตรใหเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง พรอมพิจารณาเห็นชอบแผนสงเสริม
การผลิตหนอไมฝรั่งและขาวโพดฝกออน พื้นที่นำรอง จ.กาญจนบุรี 
แผนสงเสริม การผลิตกลวยหอมทอง จ.สุราษฎรธานี
 นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เปดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการความรวมมือกระทรวง
เกษตรและสหกรณและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ณ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ วา กระทรวงเกษตรฯ ไดมีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการความรวม
มือกระทรวงเกษตรและสหกรณและสภาหอการคาแหงประเทศไทยขึ้น เพื่อ
ใหการดำเนินงานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาแกไข
ปญหาดานการเกษตรใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมีความตอเนื่อง ซึ่งใน
ที่ประชุมในครั้งนี้ ไดพิจารณาเห็นชอบแผนสงเสริมการผลิตหนอไมฝรั่ง และ
ขาวโพดฝกออน พื้นที่นำรองจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากหนอไมฝรั่ง และ
ขาวโพดฝกออนเปนพืชทางเลือกที่มีมูลคาสูง สามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกร
และเพิ่มศักยภาพการแขงขันสินคาเกษตรของประเทศ อีกทั้งยังเปนพืชที่มี
ศักยภาพในการผลิตและเปนที่ตองการของตลาด สามารถผลิตไดตลอดทั้งป 
ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงเพาะปลูกหนอไมฝรั่งและขาวโพดฝกออนที่สำคัญ 
จึงสมควรสงเสริมและสนับสนุนการผลิตในจังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดนำรอง
 นอกจากนี้ ยังไดเห็นชอบแผนสงเสริมการผลิตกลวยหอมทอง 
จังหวัดสุราษฎรธานี เนื่องจากกลวยหอมทองเปนสินคาที่ตลาดมีความตองการ 
โดยในป 2558 – 2562 จังหวัดสุราษฎรธานีมีเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ใหผล 
และผลผลิตของกลวยหอมทองมีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 17.07 15.75 และ 
15.74 ตอป ตามลำดับ อีกทั้งมีภาคเอกชนมีความตองการซื้อกลวยหอมทอง
จำนวนหลายตัน เพื่อวางขายตามรานสะดวกซื้อและสงออกไปตางประเทศ
 "อยางไรก็ตาม ไดมอบหมายใหเกษตรและสหกรณจังหวัดและเกษตร
จังหวัดทุกจังหวัด จัดทำแผนการดำเนินงานที่เปนรูปธรรม อีกทั้งใหบูรณาการ

 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน

13

การสงออกขาวโพดหวานบรรจุกระปองของประเทศไทย ประจำป 2559 - 2562 (หนวย:ลานบาท)

6,930.08

ป   2559

6,855.10
6,634.65

ป   2560

5,993.68

ป   2561

ป  2562
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ซึ่งสงผลใหไดวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  และสดอยูเสมอบริษัทมีสินคาที่หลากหลาย 
เชน ขาวโพดเมล็ด ขาวโพดฝกบรรจุถุงสุญญากาศ ขาวโพดครีมซ่ึงเปนสูตรเฉพาะ
ของบริษัท และสินคาเกรด Fancy ซึ่งเปนเกรดที่ตองใชวัตถุดิบที่ใหมสด ความ
ออนของขาวโพด และกลิ่นในการตัดสินคุณภาพ
 อยางไรก็ตาม ขาวโพดหวานบรรจุกระปองถือเปนสินคาเกษตรทั่วไป 
(Commodity   Product)  ดังนั้น การกำหนดราคาขาย จึงเปนไปตามกลไกของ
ตลาดโลก โดยบริษัทไมสามารถที่จะกำหนดราคาขายดวยวิธีการบวกกำไรขั้นตน
ท่ีแนนอนได สงผลใหบริษัทตองปรับราคาขายของบริษัทใหสอดคลองกับราคาตลาด
โดยใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสามารถแขงขันกับคูแขงขันท้ังในและตางประเทศ
ได ในขณะเดียวกันบริษัทเนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพและมีมูลคาเพิ่ม จึงทำให
บริษัทสามารถขายสินคาในราคาที่สูงกวาผูผลิตรายอื่นๆ ในประเทศ
  

การทำงานรวมกับหอการคาจังหวัดในการจัดทำรายชื่อผลผลิตดานการเกษตร
ที่สามารถสรางรายไดและเปนที่ตองการของตลาด เพื่อพิจารณาแนวทางการ
สนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรตอไป นอกจากนี้ ยังไดมอบหมายใหทุก
หนวยงานในสังกัดสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่นำรองดวย" นายธนา กลาว
 ที่มา 1/https://www.ryt9.com/s/prg/3096775

การแขงขัน

  บริษัทผลิตสินคาที่มีคุณภาพสินคาดีแตราคาไมสูงกวาคูแขงขันจาก
ประเทศอื่นๆ ทั้งที่ประเทศไทยมีขอไดเปรียบในเรื่องคาขนสงที่ต่ำกวาสำหรับ
ลูกคาในตลาดตางประเทศท่ีอยูในทวีปเอเชีย 
 บริษัทผลิตสินคาสำหรับการสงออกภายใตตราสินคา  “TASTEE” และ 
“RIVER KWAI” โดยบริษัทมุงเนนการรักษาความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายใหญตลอดจน
การติดตามความพึงพอใจของลูกคาภายหลังการขาย โดยกลุมลูกคาในตางประเทศ
แบงเปนสามกลุมคือ (1) ตัวแทนผูนำเขาสินคาใหกับรานคาและซุปเปอรมารเก็ต 
(Agent และ Importer) (2)   ซุปเปอรมารเก็ตและโรงงานอุตสาหกรรมที่มี
ความตองการใชขาวโพดหวานและมีนโยบายในการติดตอซ้ือขายโดยตรงกับผูผลิต 
และ (3) กลุมลูกคาท่ีใชตราสินคาของตัวเอง  
 สำหรับลูกคาในประเทศบริษัทจัดจำหนายสินคาภายใตตราสินคา  
“เทสตี้” และ “ริเวอรแคว”  โดยตัวแทนจำหนายสินคาของบริษัทในประเทศจะ
กระจายสินคาไปยังรานคาปลีกขนาดใหญและเล็ก รวมท้ังรานสะดวกซ้ือตางๆบริษัท
ใชวัตถุดิบที่อยูในเขตใกลโรงงานทำใหบริษัทสามารถควบคุมการเก็บเกี่ยว
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ขอมูลประเทศที่นำเขาขาวโพดหวานบรรจุกระปองรายใหญ 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ 

ป 2562 

 หมายเหตุ เปนขอมูลจากสถิติการสงออกของกรมศุลกากร ในสินคารหัส 20058000000

ขอมูลสถิติที่สำคัญ          
 จากขอมูลกรมศุลกากร ระหวางป 2559 ถึง ป 2562 ประเทศไทยมีการสงออกขาวโพดหวานบรรจุกระปอง  เปนมูลคารวม 6,930.08 ลานบาท 6,634.65  
ลานบาท 6,855.10 ลานบาท และ 5,993.68 ลานบาท ตามลำดับ โดยริเวอรแควเปนผูสงออกขาวโพดหวานแปรรูปจำนวน 1,233.42 ลานบาท 1,259.34 ลานบาท                  
1,357.60 ลานบาท และ 1,387.59 ลานบาท ในป 2559 – 2562 ตามลำดับ หรือ คิดเปนรอยละ 17.80  รอยละ 18.98 รอยละ 19.80 และรอยละ 23.15 ของมูลคา
การสงออกขาวโพดหวานแปรรูปในป 2559 – 2562 ตามลำดับ โดยแบงเปนการสงออกไปยังลูกคารายใหญ 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ในป 2562 ดังนี้
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ตารางราคาขาวโพดหวานเฉลี่ย และเปอรเซ็นตการผันผวนราคาขาวโพดหวาน

ราคาขาวโพดเฉลี่ย หนวย : บาท/กิโลกรัม

5

0

2557 2558 2559

ป

2560 25612556

ความผ ันผวนของราคา %

5.33,( 3.79% )

5.27,( 1.13% )

4.72,( 10.44% )

5.14 ,( 8.9% )

4.77,( 7.20% )

5.05,( 5.88% )

2562

5.04,( -0.26% )

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

   ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
(EXCHANGE RATE RISK)  
 บริษัทมีรายไดหลักมาจากการสงออกสินคาไปขายยังตางประเทศหรือประมาณรอยละ 95.00 ของยอดขายรวมในป 2562 โดยมีรายรับเปนเงิน
สกุลดอลลารสหรัฐและญี่ปุน, ยูโร และปอนด เปนสวนใหญ ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบตอผลการดำเนินงานของบริษัท
  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการปองกันความเส่ียงดังกลาว โดยการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช  ซึ่งไดแกการทำ Forward Contract  เปดบัญชี
(Foreign Currency Deposit: FCD) นอกจากนี้บริษัทไดติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตราระหวางประเทศอยางใกลชิดและพยายามปรับเปลี่ยนการใช
สกุลเงินตางๆ กับลูกคาปจจุบันและลูกคารายใหมใหเหมาะสม
   ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณ 
 วัตถุดิบหลักของบริษัทคือขาวโพดหวาน และผักผลไมสดอื่นๆ ที่มีดินฟาอากาศ แมลงศัตรูพืช และฤดูกาลเขามา เปนปจจัยท่ีอาจมีผลกระทบกับ
ผลผลิต อันมีผลกระทบตอปริมาณผลผลิตจากการเพาะปลูกในแตละปและความตองการของผูผลิตรายอ่ืนตลอดจนตลาดสด บริษัท จึงมีความเสี่ยงในแง
ความผันผวนของปริมาณและราคาของวัตถุดิบที่จะเขาโรงงานในแตละปซึ่งสงผลตอตนทุนการผลิตของบริษัทโดยตรง
 การบริหารความเส่ียงสามารถดำเนินการไดโดยมีสมาชิกผูเพาะปลูกวัตถุดิบขาวโพดหวาน ในประเทศมากกวา7,000 ครอบครัว โดยไมมีผูผลิตวัตถุดิบ
รายใดท่ีบริษัทพ่ึงพิงการซ้ือวัตถุดิบในสัดสวนท่ีสูงกวารอยละ 20 ของมูลคาวัตถุดิบทั้งหมด

ปจจัยความเสี่ยง

ราคาของวัตถุดิบป 2019 ต่ำสุดอยูที่ราคา 4.70 บาท/กก. และราคาสูงสุดอยูที่ 5.60 บาท/กก.
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ขอมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)  เลขทะเบียน 0107537002079 เดิม (บมจ. 454) เปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน     (  Holding 
Company) และมีบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  ที่ดำเนินงานดานอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งบริษัทไดถือหุนในสัดสวนรอยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว
              ที่ตั้งสำนักงานใหญ : อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา ชั้นที่ 2 เลขที่ 70 หมู 6  ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 02-516-0941-45    โทรสาร สวนบริหาร : 02-516-0946    www.apureholdings.com หรือ E-MAIL :  irs@apureholdings.com           
                •   ไดรับรางวัล DISCLOSURE REPORT AWARD 2003 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
                   •   ไดรับการจัดอันดับอยูใน Quartile ที่ 2 จาก “สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” จากการประเมินผล เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                     ประจำป พ.ศ. 2548

นิติบุคคลอื่น
นายทะเบียนหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด เลขที่ 93  ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โทรศัพท  02-009-9000  
โทรสาร  02-009-9992
ผูสอบบัญชี

นาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699    นาย พีระเดช พงษเสถียรศักดิ์      ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752
นาย พจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4891    นางสาว สุลลิต อาดสวาง               ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517
นางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838    นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย                                                                                    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169
นาย สุวัฒน มณีกนกสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134    นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ                                                               ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658
นางสาว รุงนภา แสงจันทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ  เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท  02-596-0500 โทรสาร 02-596-0560  เว็บไซตฯ : www.daa.co.th
ผูตรวจสอบภายใน
1. นายสุชาติ    เหมือนศรี 2. นางสาวเกศินี  ยอดดำเนิน

    บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด
    เลขทะเบียนบริษัท     0105532015588(เดิมเลขที่ 1556/2532)
    ที่ตั้งสำนักงานใหญ   เลขที่ 128/10 หมู 8 หมูบานพฤกษากาญจนบุรี 7 
          ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
          โทรศัพท 034-520-798-9 โทรสาร 034-520-800  
    ประเภทธุรกิจ     พัฒนาสายพันธุขาวโพดหวาน, ผลิตเพื่อใชในกิจการ
                               ของบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล 
      อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และจำหนายทั่วไป
    ทุนจดทะเบียน     5,000,000 บาท
    ทุนเรียกชำระแลว     5,000,000 บาท
    สัดสวนการถือหุน      รอยละ 75 (โดยบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล 
                               อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)

    บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซ็นเตอร จำกัด
    เลขทะเบียนบริษัท     0105522010818(เดิมเลขที่ 1089/2522)
    ที่ตั้งสำนักงานใหญ     เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 21 ถนนสีลม 
      กรุงเทพฯ
                   โทรศัพท  02-516-0941-45  โทรสาร  02-516-0946 
    ประเภทธุรกิจ     ธุรกิจการเกษตร 
    ทุนจดทะเบียน     3,750,000 บาท
    ทุนเรียกชำระแลว     3,750,000 บาท (บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด
      (มหาชน)
    สัดสวนการถือหุน      รอยละ 47.67

ขอมูลทั่วไปของบริษัทยอยและบริษัทรวม

    บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
    เลขทะเบียนบริษัท 0105540066897 (เดิมเลขที่ 966/2540)
    ที่ตั้งสำนักงานใหญ เลขที่ 99 หมู 1 ถ.ทาน้ำตื้น-เขาปูน ต. แกงเสี้ยน 
  อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท 034-910510-1
  โทรสาร  034-910518  E-mail: info@rkifood.com
    ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑขาวโพดหวานกระปอง
    ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท
    ทุนเรียกชำระแลว 900,000,000 บาท
    สัดสวนการถือหุน   รอยละ 99.99 (โดยบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด 
      (มหาชน))

    บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
    เลขทะเบียนบริษัท    0105544033837 (เดิมเลขที่ 522/2544)
    ที่ตั้งสำนักงานใหญ  เลขที่ 99 หมู 1 ถ.ทาน้ำตื้น-เขาปูน ต. แกงเสี้ยน 
      อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
  โทรศัพท 034-910513-4  โทรสาร  034-910512
  E-mail: export@agrifreshco.com
    ประเภทธุรกิจ ผูจัดจำหนายผัก และผลไมสด
    ทุนจดทะเบียน 78,250,000, บาท
    ทุนเรียกชำระแลว 78,250,000 บาท
    สัดสวนการถือหุน รอยละ 99.99 (โดยบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล
                                 อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)
 

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น
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 หลักทรัพยของบริษัท
 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามงบการเงินของบริษัท  บริษัท

มีทุนจดทะเบียนเทากับ 737,864,463.00  บาท แบงเปนหุ นสามัญ

จำนวน 958,265,537  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท และมีทุนชำระแลว

เทากับ 670,785,875.90 บาท แบงเปนหุนสามัญจำนวน 958,265,537  หุน 

มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

                            

 696,035,412 หุน

โดยนายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ1/

72.63รอยละ

ตระกูลจึงรุงเรืองกิจ 

 350,050,130 หุน

นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ2/

36.53รอยละ

 338,882,082 หุน

นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ3/

35.36รอยละ

 7,103,200 หุน

บริษัท ซัมมิท ไพนเฮิรสท กอลฟคลับ จำกัด 4/

0.74รอยละ

 36,899,880 หุน

นายทวีฉัตร จุฬางกูร

3.85รอยละ

16,971,137 หุน

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด

1.77รอยละ

 13,300,000 หุน

นายเชษฐ  เหมือนสม

 1.39รอยละ

 8,780,000  หุน

CACEIS BANK, PARIS, SUCCURSALE DE NYON /SUISSE

0.92รอยละ

 7,000,000  หุน

นายอนันต ระวีแสงสูรย

0.73รอยละ

(ก) กลุมผูถือหุนที่ถือหุนสูงสุด  8 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

 รายชื่อผูถือหุนใหญ 

หมายเหตุ: 1/ การถือหุนของบุคคลดังกลาวไดนับรวมบุคคลที่เกี่ยวของกัน
    ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลัก
    ทรัพย พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
             2/ นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ เปน บิดา และ บุคคลที่มีพฤติกรรม
    และ/หรือการกระทำรวมกัน ของ นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ 
             3/ นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ เปน บุตรที่บรรลุนิติภาวะแลว 
    ของนายโกมล จึงรุงเรืองกิจ
            4/ บริษัท ซัมมิท ไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด เปน บริษัทที่มี
   นายโกมล เปนผูถือหุนเกินกวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียน
   ชำระแลว

โครงสรางเงินทุน

 179,279,108  หุน

ผูถือหุนรายยอยอื่น

18.71รอยละ
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   (ข) กลุมผูถือหุนรายใหญที่โดยพฤติการณมีอิทธิพลตอการกำหนดนโยบาย

       การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอยางมีนัยสำคัญ

นโยบายการจายเงินปนผล
    
       บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของกำไรสุทธิ
หลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแตละป
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ท้ังน้ีข้ึนอยูกับภาวะเศรษฐกิจการดำเนินงานใน
อนาคตเปนสำคัญ และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการบริหารงานของบริษัท
ภายใตเง่ือนไขท่ีการดำเนินการดังกลาว จะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทและผูถือหุนของบริษัท โดยการจายเงินปนผล จะกระทำภายใน 1 
เดือน นับแตวันท่ี ท่ีประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี 
ท้ังน้ีจะแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุนและโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงิน
ปนผลน้ันในหนังสือพิมพดวย

 696,035,412 หุน

โดยนายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ1/

72.63รอยละ

ตระกูลจึงรุงเรืองกิจ 

 350,050,130 หุน

นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ2/

36.53รอยละ

 338,882,082 หุน

นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ3/

35.36รอยละ

 7,103,200 หุน

บริษัท ซัมมิท ไพนเฮิรสท กอลฟคลับ จำกัด 4/

0.74รอยละ
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รายละเอียดการถือหลักทรัพยของ APURE โดยกรรมการและผูบริหาร
ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

1 338,882,082 - 338,882,082 - - - 338,882,082 - 338,882,082 35.36 - 

2 -   - - - -   -  

3 

 

- - - - - - - - - - - 

4 - - - - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - - - - 

7 - - - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - - - 

นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย

นายนรวิชญ เวทไว

นายศักดา ศรีนิเวศน

นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน

นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์

นางสาวพรรัตน บุบผาวาณิชย

นางเสาวณีย ประเสริฐวัฒนกุล

นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ

ประธานกรรมการ

กรรมการ ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน

กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการ กรรมการอิสระ

กรรมการ 

กรรมการ

ลำดับ          รายชื่อ                                 ตำแหนง

จำนวนหุนที่ถือ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

ทางตรง    ทางออม           รวม

การเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุน

เพิ่ม/(ลด) ระหวางป 2562

จำนวนหุนที่ถือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สัดสวนการถือหุน (%)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทางตรง    ทางออม           รวม(ระบุเดือน)     ทางออม           รวม ทางตรง    ทางออม           

หมายเหตุ :  การถือหลักทรัพยทางออม หมายถึง การถือหลักทรัพยโดยคูสมรสและ/หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการหรือผูบริหาร

338,882,082 338,882,082 338,882,082 338,882,082 35.36
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โครงสรางองคกร

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริษัท

ประธานบริษัท

ประธานเจาหนาที่บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

กำหหนดคาตอบแทน

ทีมตรวจสอบภายใน

ผูจัดการ
ฝายการตลาดและการขาย

ผูจัดการ
ฝายบริหาร

แผนกจัดการตราผลิตภัณฑ

แผนกการตลาดและการขาย

แผนกจัดทำเอกสารสงออก

แผนกโลจิสติกส

แผนกจัดซื้อ

แผนกบัญชี

แผนกการเงิน

แผนกธุรการและบุคคล

แผนกนักลงทุนสัมพันธ

เลขานุการบริษัท

โครงสรางการจัดการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
 กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 10 ทาน ประกอบดวย
 กรรมการที่เปนผูบริหาร  2 ทาน
 กรรมการที่ไมใชผูบริหาร  8 ทาน (กรรมการอิสระ 6 ทาน)

                       
ลำดับ     รายชื่อ       ตำแหนง            

จำนวนครั้ง             การประชุม      

              การเขารวมประชุม     ทั้ังหมด

  1.  นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ 1/2/3/          ประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม       4           4    

  2.  นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล 2/3/        ประธานเจาหนาที่บริหาร/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม      4           4 

  3.  ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย          ประธานกรรมการตรวจสอบ                  4           4

  4.  นายนรวิชญ เวทไว           กรรมการตรวจสอบ                          4           4

  5.  นายศักดา ศรีนิเวศน           กรรมการตรวจสอบ           4           4  

  6.  นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน          กรรมการตรวจสอบ          4           4

  7.  นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์           กรรมการ          3           4

  8.  นางสาวพรรัตน บุบผาวาณิชย          กรรมการ          3           4

  9.  นางเสาวณีย ประเสริฐวัฒนกุล 3/          กรรมการ          3           4

 10.  นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ 2/ 3/          กรรมการ/กรรมการมีอำนาจลงนาม                     4           4

หมายเหตุ:  1/การถือหุนของบุคคลดังกลาวไดนับรวมบุคคลที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
                 ณ วันที่ 30 ธันวาคม  2562
 2/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม โดย นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ หรือ นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล หรือ นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เปน
   กรรมการผูมีอำนาจลงนาม โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
 3/กรรมการตัวแทนของนายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ และ นายโกมล  จึงรุงเรืองกิจ
 4h/สัดสวนการถือหุนดังกลาวไดนับรวม นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งเปน บิดา และ บุคคลที่มีพฤติกรรมและ/หรือการกระทำรวมกัน ของ 
   นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
       รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตามหนังสือรับรองของบริษัท ประกอบดวย

                 สัดสวนการถือหุนใน
ลำดับ     รายชื่อ                 ตำแหนง                    บริษัทตามทุนที่ออกและ
              เรียกชำระแลว (รอยละ) 1/

  1.  นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ 1/2/3/                ประธานกรรมการ     72.63 4/

  2.  นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล 2/3/       กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร                     -

  3.  ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย         กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

            /ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน                    
-

  4.  นายนรวิชญ เวทไว          กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

            /กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน        
-

  5.  นายศักดา ศรีนิเวศน          กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

                         /กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน        
-

  6.  นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน         กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ       -

  7.  นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์          กรรมการอิสระ         -

  8.  นางสาวพรรัตน บุบผาวาณิชย         กรรมการอิสระ         -

  9.  นางเสาวณีย ประเสริฐวัฒนกุล 3/         กรรมการ                       -

 10.  นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ 2/ 3/         กรรมการ                       -
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 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
     บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบเเทน จำนวน 3 ทาน ประกอบดวย

                   
ลำดับ  รายชื่อ   ตำแหนง       

จำนวนครั้งการ                การประชุม

             เขารวมประชุม                 ทั้งหมด 
           

1.         ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย    ประธานกรรมการสรรหา
                                                          และกำหนดคาตอบแทน              

1      1

2.         นายศักดา ศรีนิเวศน                 กรรมการสรรหา
      และกำหนดคาตอบแทน  1      1         

3.         นายนรวิชญ เวทไว                 กรรมการสรรหา
        และกำหนดคาตอบแทน  1      1               

                   

ลำดับ  รายชื่อ   ตำแหนง     จำนวนครั้งการ           การประชุม

           เขารวมประชุม            ทั้งหมด
            

   1.        นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ    กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    4         6

   2.        นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล       กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    4         6

   3.        นายประจักษ บัวซอน                 กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    6         6

   4.        นางวิไล ณ ลำพูน    กรรมการผูมีอำนาจลงนาม     6         6

   5.        นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห      กรรมการผูมีอำนาจลงนาม     6          6

   6.        นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร   กรรมการ      6         6

   7.        นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ    กรรมการ      6         6

         

คณะกรรมการบริษัทยอย วันที่ 30 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการชุดยอย
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
 บริษัทมีคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 คน ประกอบดวย

                   

ลำด ับ  รายช ื ่อ   ตำแหนง       
จำนวนคร ั ้งการ         การประช ุม 

           
  เข าร วมประช ุม          ท ั ้ งหมด

           
 1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย    ประธานกรรมการตรวจสอบ  4      4

 2. นายศักดา ศรีนิเวศน                 กรรมการตรวจสอบ   4      4         

 3. นายนรวิชญ เวทไว                 กรรมการตรวจสอบ   4      4        

 4. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน   กรรมการตรวจสอบ   4      4       

โครงสรางการจัดการ(ตอ)
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ลำดับ  รายชื่อ   ตำแหนง       

จำนวนครั้งการ                การประชุม

             เขารวมประชุม                 ทั้งหมด 
           

1.         ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย    ประธานกรรมการสรรหา
                                                          และกำหนดคาตอบแทน              

1      1

2.         นายศักดา ศรีนิเวศน                 กรรมการสรรหา
      และกำหนดคาตอบแทน  1      1         

3.         นายนรวิชญ เวทไว                 กรรมการสรรหา
        และกำหนดคาตอบแทน  1      1               

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

 กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเปนอิสระตามท่ีคณะการบริษัทไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
และ สอดคลองกับหลักเกณฑของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกลาว ดังนี้
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ใหนับรวมผูที่เกี่ยวของดวย
 2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจำ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน 
บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมา
แลวไมนอยกวาสองป ท้ังน้ีไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการหรือท่ีปรึกษาของสวนราชการซ่ึงเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท
จดทะเบียน
 3. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรส
ของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมหรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูขออนุญาต บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนเวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว
มาแลวไมนอยกวาสองป
 5. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัทจดทะเบียน และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ บริษัท
ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนสังกัดอยู เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฏหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวาสอง
ลานบาทตอปจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ บริษัมยอย บริษัทรวม บริษัทจดทะเบียน หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย 
ผูมีอำนาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป
 7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปน
ผูเกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญ
 8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนที่มีนัยใน
หางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงานท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินกวารอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทยอย
 9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

 โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเปนไปตามขอกำหนดท่ีคณะกรรมการบริษัท ไดทบทวน และอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 
4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ผูบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลกิจการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ประกอบดวย

หมายเหตุ: 1/ การถือหุนของบุคคลดังกลาวไดนับรวมบุคคลที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   พ.ศ. 2535

 2/ กรรมการผูมีอำนาจลงนาม โดย นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ หรือ นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล หรือ นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เปนกรรมการผู

    มีอำนาจลงนาม โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

 3/ สัดสวนการถือหุนดังกลาวไดนับรวม นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ ซึ่งเปน บิดา และบุคคลที่มีพฤติกรรมและ/หรือการกระทำรวมกันของ นายสุเรศพล 

    จึงรุงเรืองกิจ

 4/ บริษัทมีผูบริหารตามโครงสรางของบริษัทจำนวน 2 ทาน    
         

                   

ลำดับ  รายชื่อ   ตำแหนง     จำนวนครั้งการ           การประชุม

           เขารวมประชุม            ทั้งหมด
            

   1.        นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ    กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    4         6

   2.        นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล       กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    4         6

   3.        นายประจักษ บัวซอน                 กรรมการผูมีอำนาจลงนาม    6         6

   4.        นางวิไล ณ ลำพูน    กรรมการผูมีอำนาจลงนาม     6         6

   5.        นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห      กรรมการผูมีอำนาจลงนาม     6          6

   6.        นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร   กรรมการ      6         6

   7.        นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ    กรรมการ      6         6

         

                   

ลำด ับ  รายช ื ่อ   ตำแหนง       
จำนวนคร ั ้งการ         การประช ุม 

           
  เข าร วมประช ุม          ท ั ้ งหมด

           
 1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย    ประธานกรรมการตรวจสอบ  4      4

 2. นายศักดา ศรีนิเวศน                 กรรมการตรวจสอบ   4      4         

 3. นายนรวิชญ เวทไว                 กรรมการตรวจสอบ   4      4        

 4. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน   กรรมการตรวจสอบ   4      4       

                              สัดสวนการถือหุนใน
ลำดับ     รายชื่อ           ตำแหนง                    บริษัทตามทุนที่ออกและ
                                                                                                         เรียกชำระแลว (รอยละ) 1/

  1.  นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ 1/2/                   ประธานกรรมการ                    72.63 3/

  2.  นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล 2/       ประธานเจาหนาที่บริหาร                                -
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 บริษัทฯ กำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม เพื่อใหกรรมการบริษัทใหมที่ไดรับการแตงตั้ง มีความรูความเขาใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายตางๆ 
ของบริษัท รวมถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดใหมีการพบปะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ยอยของบริษัท อีกทั้งมีการใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 
 สำหรับการสรรหาผูบริหารระดับสูง  บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเขามารับผิดชอบในตำแหนงงานที่สำคัญทุกระดับใหเปนไปอยางเหมาะสม เพื่อให
มั่นใจวาบริษัทไดผูบริหารที่มีความเปนมืออาชีพโดยมีคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณา

การสรรหากรรมการและผูบริหาร

 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ทำหนาท่ีสรรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท  คณะ
อนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการอนุกรรมการบริษัท เม่ือตำแหนง
วางลง หรือแตงตั้งใหม เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ใหมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและโปรงใส โดยพิจารณาสรรหาบุคคลผูทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนำ วิสัยทัศน เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศใน
การทำงานใหแกบริษัท และสอดคลองกับกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 บริษัทฯ ไดเปดการใหสิทธิแกผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติ และเกณฑในการพิจารณาไดเผยแพรในระบบ SCP ของ
ตลาดหลักทรัพย และ website : www.apureholdings.com ตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2562 และปดรับการเสนอรายชื่อบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท    ในวันที่ 
30 ธันวาคม 2562  
 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง คณะกรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการ
ที่ออกอาจจะไดรับ การแตงตั้งเขาดำรงตำแหนง ใหเปนกรรมการไดอีก หากที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาเห็นชอบใหดำรงตำแหนงใหมอีกครั้ง ในกรณีที่มีการเสนอ
กรรมการใหมจะดำเนินการโดยที่ประชุมคณะกรรมการไดมีมตินำเสนอกรรมการใหมใหกับทางที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ การออกเสียงในที่ประชุมผูถือหุนนั้น 
ผูถือหุนหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง โดยสามารถออกเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได แตตองใชเสียงทั้งหมดในการออกเสียง บุคคล
ที่ไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับ จะไดเปนผูรับเลือกใหเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่พิจารณาแตงตั้งในครั้งนั้น

เลขานุการบริษัท
 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งให นางสาวอารยา บุญญาสุ และนายสุชาติ เหมือนศรี ดำรงตำแหนงเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 และเริ่มปฏิบัติหนาที่ ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 เปนตนมา เพื่อทำหนาที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และชวย
ใหกรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการสงเสริมใหบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุม
ผูถือหุน และการประชุมคณะกรรมการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัท และขอพึงปฏิบัติตางๆ รวมทั้งดูแลการจัดทำและเก็บรักษาเอกสารประกอบการ
ประชุม และการติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผูถือหุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ไดมีการกำหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัท ไวในคูมือนโยบายการกำกับดูแลกิจการดวย โดยสามารถติดตอเลขานุการบริษัทไดท่ี E-mail Address : IRS@apureholdings.com หรือท่ีโทรศัพท 02-516-0941-45 ตอ 103

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรูและความเขาใจดานกฎระเบียบของบริษัทฯและของหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
   ตลาดหลักทรัพย และผานการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรูและความเขาใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และขอพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดทำ และเก็บรักษา
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน
 2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การสรรหากรรมการและผูบริหาร
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

      (ก) คาตอบแทนกรรมการ ป 2562

 รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 วงเงินรวมไมเกิน 
1,500,000 บาท โดยขออำนาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรเองมีดังนี้
 1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ    35,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ     25,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการรตรวจสอบ   12,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ    10,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 5. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 12,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 6. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  10,000 บาท ตอครั้งการประชุม
 7. โบนัสจากผลการดำเนินงาน     - ไมมี -
 8. สิทธิประโยชนอื่น      - ไมมี -
              9. คาตอบแทนกรรมการจากการเปนกรรมการบริษัทยอย ป 2562  - ไมมี -

  

140,000 - - 140,000 

100,000 - - 100,000 

100,000 48,000 - 148,000 

100,000 40,000 - 140,000 

100,000 40,000 - 140,000 

100,000 40,000 - 140,000 

75,000 - - 75,000 

75,000 - - 75,000 

75,000 - - 75,000 

100,000 - - 100,000 

965,000 168,000 - 1,133,000 

นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย

นายนรวิชญ เวทไว

นายศักดา ศรีนิเวศน

นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน

นางสาวพรรัตน บุบผาวาณิชย

นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์

นางเสาวณีย  ประเสริฐวัฒนกุล

นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ

ประธานกรรมการ 

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ  / กรรมการอิสระ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

รวม

รายชื่อกรรมการ                            ตำแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน
รวม
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       คาตอบแทนกรรมการ ป 2561

  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 มีดังนี้
 - วงเงินรวมไมเกิน 1,500,000 บาท โดยขออำนาจใหคณะกรรมการบริษัทฯ นำไปจัดสรรเอง
 - คาเบี้ยประชุม ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000 บาท ตอครั้ง
 - คาเบี้ยประชุม กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ตอครั้ง
 - คาตอบแทนกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการพิจารณาคาตอบแทน -ไมมี -

นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย

นายนรวิชญ เวทไว

นายศักดา ศรีนิเวศน

นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน

นางสาวพรรัตน บุบผาวาณิชย

นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์

นางเสาวณีย  ประเสริฐวัฒนกุล

นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ

ประธานกรรมการ 

กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน

กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ  / กรรมการอิสระ

กรรมการ / กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

รวม

  

140,000  - - 140,000  

100,000  - - 100,000  

140,000  140,000  

100,000  100,000  

100,000  100,000  

100,000  - 100,000  

100,000  - - 100,000  

100,000  - - 100,000  

100,000  - - 100,000  

100,000  - - 100,000  

 640,000  440,000  - 1,080,000  

รายชื่อกรรมการ                            ตำแหนง

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน

รวม

 (ข) คาตอบแทนผูบริหาร        
      คาตอบแทนรวมของผูบริหารของบริษัทฯในป 2561 และ 2562 บริษัทไดจายคาตอบแทนประกอบดวยคาตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ใหกับผูบริหาร
จำนวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 8.85 ลานบาท และ 8.90 ลานบาท
 (ค) คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      บริษัทไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทไดสมทบในอัตราสวนรอยละ 5 ของเงินเดือน โดยในป 2562 บริษัทไดจายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ
สำหรับผูบริหาร 2 ราย เทากับป 2561 จำนวน 0.39 ลานบาท   
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นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทไดมีการปฏิบัติตนตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทยอยไดมีแผนการในการสนับสนุน
ใหคณะกรรมการของบริษัทไดมีการปฏิบัติตนตามหลักการของการเปนผูบริหาร
ที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย 
โดยการสงเสริมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน และการกำกับ
ดูแลฝายบริหารใหดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการอยางมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนในระยะยาวของผูถือหุนภายใตกรอบขอกำหนดของ
กฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ
 บริษัทเชื่อมั่นวาระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเปน
สวนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหเกิดผลประโยชน
สูงสุดแกผูมีสวนไดเสียทุกฝายของบริษัท  ไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงาน คูคา 
ธนาคารผูใหสินเชื่อ ตลอดจนลูกคา โดยยึด
หลัก 6 ประการ คือ
       (1) ความรับผิดชอบ (Accountability)
       (2) ความตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ (Responsibility)
       (3) ความยุติธรรมและซื่อสัตย (Fairness and Integrity)
       (4) การดำเนินงานที่โปรงใส (Transparency)
       (5) การสรางคุณคาระยะยาวแกผูมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียรวมกัน
            (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)
       (6) สงเสริมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Promotion of Best Practices)
           ขณะเดียวกันคณะกรรมการ  และฝายบริหารของบริษัทไดใชความ
พยายามอยางดีที่สุดที่จะดูแลใหมีการปฏิบัติตามนโยบายและขอพึ่งปฏิบัติ
ที่ระบุไวอยางเครงครัด เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของนโยบายในเรื่อง
การกำกับดูแลกิจการน้ีตลอดเวลาโดยทานสามารถเขาไปศึกษานโยบายเก่ียวกับ
การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไดจาก website : www.apureholdings.com 
 สิทธิของผูถือหุน

 ในการประชุมผูถือหุนบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผูถือหุนทุกกลุม ทุกรายอยางเทาเทียมกัน ซ่ึงมิไดจำกัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเทาน้ัน บริษัทฯ ไดปฏิบัติหนาท่ี
และดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส มีความรับผิดชอบตอผูถือหุน ตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกและสงเสริมใหผูถือหุนทุกคน เขารวมประชุมผูถือหุน
ของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อดำเนินการประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการประชุมผูถือหุน 
บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผูถือหุนที่จะเขารวมประชุม โดยจะไมจัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ  วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย และจะกำหนดชวงเวลา
จัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหวาง 8.30 ถึง 16.00 นาิกา  รวมทั้งจะจัดประชุมที่ในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตปริมณฑล  หรือทองที่อันเปนที่ตั้งของสำนักงานใหญ
ของบริษัทฯ โดยจะอำนวยความสะดวกในดานตางๆ ไดแก  จัดเจาหนาที่คอยตอนรับใหความสะดวกอยางเพียงพอ  จัดเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร   จัดใหมีการเลี้ยง
รับรองสำหรับผูถือหุนที่เขามารวมประชุม 
   คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
มอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ซ่ึงเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทเปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุม   และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระ
ตางๆ รวมถึงแผนท่ีสถานท่ีในการจัดประชุม ใหผูถือหุนทราบเปนการลวงหนากอนวันประชุม 22 วันทำการ   เพ่ือใหผูถือหุนมีเวลาในการพิจารณาศึกษาขอมูล รวมท้ังได
ประกาศลงในหนังสือพิมพรายวันติดตอกันไมนอยกวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน และเผยแพรหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบประชุมท้ังหมด
ไวใน Website ของบริษัทเปนการลวงหนากอนจัดสงเอกสาร กอนวันประชุม 30 วัน โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ สำหรับผูถือหุนท่ีไมสามารถ
เขารวมประชุมดวยตนเองไดทางบริษัทฯไดแนบใบมอบฉันทะไวให โดยเสนอมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะเขาประชุมและลงคะแนนแทน 
และบริษัทไดแนบประวัติของกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะไวดวย สามารถเลือกมอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ จัดใหสามารถลง
ทะเบียนเขารวมประชุมไดลวงหนา 2 ช่ัวโมงกอนการประชุม และตอเน่ืองจนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ 
 ในป 2562 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป ในวันท่ี 29 เมษายน 2562  ณ หองซากุระ และหองลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  เวลา 14.30 น. ปรากฎวา มีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมเปนจำนวน 153 ราย นับเปนจำนวน
หุนได  749,076,581  หุน คิดเปน 78.17%  ของทุนชำระแลวของบริษัทฯ ซึ่งวาครบองคประชุม ประธานจึงไดเปดการประชุมและแจงใหทราบถึงวิธีการลงมติตางๆ ใน
การประชุมในครั้งนี้ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทไดจัดใหมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ประธานในที่ประชุมไดนำเสนอเรื่องที่สำคัญ
ใหผูถือหุนพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามลำดับวาระการประชุม โดยไมมีการเพิ่มเติมวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่แจงไวในหนังสือเชิญประชุมและไมมีการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญในที่ประชุมอยางกะทันหัน อีกทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเทาเทียมกันในการลงมติในวาระการประชุมตางๆ โดยการลงคะแนนเสียง พรอม
เปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามขอสงสัย แสดงความคิดเห็น 
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ความเทาเทียมกันของผูถือหุน

 ผูถือหุนทุกราย ทั้งผูถือหุนที่เปนผูบริหาร และผูถือหุนที่ไมเปนผูบริหาร รวมทั้งผูถือหุนตางชาติไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันและเปนธรรมจากบริษัทฯ
โดยบริษัทไดสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุนวาคณะกรรมการและฝายจัดการจะดูแลใหการใชเงินของผูถือหุนเปนไปอยางเหมาะสม ซึ่งเปนปจจัยสำคัญตอความมั่นใจใน
การลงทุนกับบริษัทฯ   คณะกรรมการมีมาตรการปองกันกรณีท่ีกรรมการ และผูบริหารใชขอมูลภายในเพ่ือผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ ซ่ึงเปนการเอา
เปรียบผูถือหุนอ่ืน รวมท้ังเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยในระหวางท่ีหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  โดยใหผูบริหารของบริษัทและบุคคล
ที่เกี่ยวของรายงานการถือครองหลักทรัพย ใหเปนไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ความขัดแยงทางผลประโยชน

 บริษัทมีการติดตามและปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนไดในคณะบริหาร กรรมการบริษัท หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชน
อันมิควรในทรัพยสินของบริษัท  และการทำธุรกรรม   กับผูที่มีความสัมพันธเกี่ยวโยงกันกับบริษัทในลักษณะที่ไมควร
 ซึ่งบริษัทมีนโยบายการดูแลใหมีระบบควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการจัดทำรายงานทางการเงิน การใชทรัพยสินของบริษัทอยางถูกทาง และการปองกันมิใหเกิด
ธุรกรรมในลักษณะท่ีไมสมควรระหวางบริษัทและผูท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทฯโดยมอบหมายใหผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบและรายงานตอคณะ
กรรมการบริษัทไดโดยตรง

จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทไดออกขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการฝายจัดการ และพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัท ดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติและมีการ
กำหนดบทลงโทษทางวินัยไวดวย
 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติขอพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ฝายบริหาร และพนักงาน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัท 
และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวอยางตอเนื่อง
 บริษัทไดกำหนดใหคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ดำเนินการปรับปรุงคูมือจรรยาบรรณบริษัทเปนประจำทุกป เพื่อใหมีความสมบูรณและเปนไปตามหลักสากล
ปฏิบัติยิ่งขึ้น 
 ทั้งนี้ คูมือจรรยาบรรณบริษัทดังกลาว บริษัทไดจัดทำเปนคูมือแจกใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พรอมลงชื่อรับทราบ และมีแผนงานที่จะจัดให
มีกิจกรรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอยางตอเนื่อง โดยปจจุบันบริษัทไดกำหนดใหจรรยาบรรณของบริษัทเปนหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม
ของบริษัทดวย นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อใหพนักงานทั่วไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้งกำหนดบทลงโทษ หากมีการ
ฝาฝนขอบังคับดวย โดยในปที่ผานมาไมมีการกระทำที่แสดงถึงความขัดแยงตอนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือคูมือจรรยาบรรณของบริษัทแตอยางใด

  
สิทธิของผูมีสวนไดเสีย
 บริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียของกิจการไมวาจะเปนผูถือหุน พนักงาน คูคา ผูถือหุนหรือผูลงทุน เจาหน้ี ธนาคารผูใหสินเช่ือ ชุมชนท่ีบริษัท
ตั้งอยู ตลอดจนลูกคา โดยบริษัทจะปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และขอพึงปฏิบัติอยางเครงครัด  เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของนโยบายใน
เรื่องการกำกับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยมีแนวทางการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ พอสรุปไดดังนี้
ลูกคา         จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา และองคกรตางๆที่เกี่ยวของ
พนักงาน      พัฒนาความรู ปฏิบัติอยางเปนธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย
คูคา   ปฏิบัติตามกรอบทางการคาที่สุจริต และเปนธรรม
คูธุรกิจ     จายผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
ชุมชน   ดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
ผูถือหุน      ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหเกิดประโยชนและผลตอบแทนสูงสุด
ผูรวมลงทุน                  ปฏิบัติตอผูรวมลงทุนอยางเปนธรรม
เจาหนี้                             ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความเสมอภาค เปนธรรม โปรงใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
หนวยงานราชการ   สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐ และใหความรวมมือดานวิชาการ
ส่ือมวลชน                              เปดเผยขอมูลขาวสารอยางโปรงใส ถูกตอง รวดเร็ว
ภาคประชาสังคมและนักวิชาการ    รับฟงความคิดเห็นรวมกันดำเนินธุรกิจท่ีย่ังยืนควบคูไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
คูแขง                             ปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต 

และใหขอเสนอแนะตางๆ โดยใหเวลาอยางเพียงพอและเหมาะสม ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดมีการบันทึกการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต
ละวาระ พรอมทั้งประเด็นขอคิดเห็นที่สำคัญไวอยางครบถวนเพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได บริษัทนำสงรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2562 ใหกับตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยหลังประชุมภายใน 14 วัน ตลอดจนมีการเผยแพรรายงานการประชุมผานทางเว็บไซตของบริษัทที่ www.apureholdings.com 
 การแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ใหท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  ตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริษัท ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาท่ีใดๆ ในบริษัทฯ และไดเชิญผูสอบบัญชีอิสระจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัด เขารวมประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น และตอบขอซักถามของผูถือหุน และเพื่อความโปรงใสในการรวบรวมคะแนนเสียง 
 ท้ังน้ี บริษัทไดดำเนินการเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือรับการคัดเลือกเปน
กรรมการบริษัท  โดยบริษัทไดเผยแพรจดหมายถึงผูถือหุนผานระบบของตลาดหลักทรัพย   พรอมทั้งหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติไวบนเว็บไซตของบริษัท  ตั้งแตวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ ไมมีผูถือหุนเสนอแตอยางใด 
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 บริษัทฯ ใหความสำคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเปน
เรื่องที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียจึงมีความ
จำเปนท่ีตองมีการควบคุม และกำหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศท้ังท่ี
เปนสารสนเทศทางการเงินและที่ไมใชทางการเงินใหถูกตองตามที่กฎหมายกำหนด 
โดยมีสาระสำคัญครบถวนเพียงพอ เชื่อถือได  และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ  SET   COMMUNITY 
PORTAL ของตลาดหลักทรัพยฯ บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
ขอบังคับตางๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหนวยงานอื่นของรัฐ  
อยางเครงครัดและติดตามการแกไขเปลี่ยนแปลง เพื่อใหมั่นใจไดวากฎหมาย 
กฎเกณฑ ขอบังคับท่ีบริษัทฯ  ถือปฏิบัติน้ันมีความถูกตอง และเปนหลักประกัน
ใหผูถือหุนเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปรงใสถูกตอง อาทิ
   1. เปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง 
      ครบถวน ทันเวลา
   2. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
      และแสดงไวในรายงานประจำป
   3. กำหนดใหกรรมการและผูบริหารจัดทำ และสงรายงานการถือหลักทรัพย
      ของตน คูสมรส  และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตามแบบที่กำหนดในขอ
      บังคับวาดวยการรายงานการถือหลักทรัพยและสงสำเนารายงานใหแกบริษัท
      ในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย 
      ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาดังตอไปนี้
 -   รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน 
     นับแตวันปดการขายหลักทรัพยตอประชาชน หรือวันท่ีไดรับการ
     แตงตั้งใหดำรงตำแหนงเปนผูบริหาร
 -   รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกคร้ัง
     ที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน  หลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 
                  วัน ทำการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น
 -   ใหกรรมการและผูบริหารสงแบบรายงานการมีสวนไดเสียแก
                  เลขานุการบริษัท และ เลขานุการจะตองสงสำเนารายงานการ
                   มีสวนไดเสียน้ีใหประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจ
                  สอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่ไดรับรายงาน
 -   ใหกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการ
     บริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ หรือเลขานุการบริษัท เก่ียวกับการ
                  ซ้ือขายหุนของตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซ้ือขาย
                  และตองรายงานการซ้ือ-ขายหุน / ถือครองหลักทรัพยของบริษัท
                  ใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
   ทั้งนี้ บริษัทจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) 
เพื่อเปนตัวแทนบริษัทในการติดตอ สื่อสารกับผูถือหุน ผูลงทุน สถาบัน นักลงทุน 
นักวิเคราะหหลักทรัพย และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพรขอมูลผานหลายชองทาง 
เชน การเผยแพรขอมูลผานทางสื่อมวลชน อีเมล โทรศัพท โทรสาร รวมทั้งการเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซตบริษัทที่ www.apureholdings.com ทั้งที่เปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้  ผูลงทุนสามารถติดตอขอขอมูลบริษัทโดยผานทางเว็บไซตของบริษัท
ที่ www.apureholdings.com หรือที่ E-MAIL Address : IRS@apureholdings.com
หรือโทร. 02-516-0941-45 ตอ 103

ความรับผิดชอบของกรรมการ
 คณะกรรมการเปนองคกรสูงสุดที่เปนผูออกหลักการและนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ กรรมการเปนตัวอยางสูงสุดในการยึดมั่นและปฏิบัติตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการนี้ กรรมการทุกคนจะตองมีภาวะผูนำและสามารถ
ควบคุมการดำเนินงานของฝายจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพื่อบรรลุเปาหมายที่เปนหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสรางและเพิ่มมูลคาการ
ลงทุนใหกับผูถือหุน และผูที่มีผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders)   อื่น ๆ 
คณะกรรมการจะรวมกับฝายจัดการกำหนดวิสัยทัศน (Vision) พันธกิจ (Mission)  

และภารกิจ กลยุทธ เปาหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ
รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลใหฝายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบาย  และแผนที่ 
กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้กรรมการตองเปน
ผูที่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริยธรรมและตามกฎหมายตอบริษัทและผูท่ีมี
ผลประโยชนรวมกัน (Stakeholders) ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวังดวย
ทักษะและความซ่ือสัตยสุจริต และแสดงความเห็นของตนอยางเปนอิสระ
 กรรมการ จัดใหมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเปนลาย
ลักษณอักษร และใหความเห็นชอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และทบทวน
นโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวปละ 1 ครั้ง
 กรรมการ ควรพิจารณาเรื่องความขัดแยงของผลประโยชนอยาง
รอบคอบ การพิจารณาการทำรายการท่ีอาจมีความขัดแยงของผลประโยชนควร
มีแนวทางที่ชัดเจนและเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัทและผูถือหุนโดยรวม
เปนสำคัญ โดยท่ีผูมีสวนไดเสียไมควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการ
ควรกำกับดูแลใหมีการปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและ
การเปดเผยขอมูลของรายการที่อาจมีความขัดแยงของผลประโยชนใหถูกตอง
ครบถวน  จะตองใชดุลยพินิจที่เปนอิสระเสมอในการดำเนินกิจการของบริษัท  
เพื่อใหผูถือหุนสามารถไววางในการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับธุรกิจ
         กรรมการ จะตองพิจารณาเสนอผูท่ีมีความเหมาะสมตอคณะกรรมการ 
หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการใหมทดแทนตำแหนงที่วาง
อยางรอบคอบ  และโปรงใส  และอาจจัดใหมีคณะอนุกรรมการสรรหาดวยก็ได 
         กรรมการ ตองอุทิศเวลาและทุมเทความสนใจใหกับธุรกิจของบริษัทอยาง
เต็มที่และพรอมที่จะเขารวมการประชุมของบริษัทเสมอ การขาดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทมากกวา 3 ครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรถือวาไมมี
ความประสงคเปนกรรมการอีกตอไป
 ประธานกรรมการบริษัทไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ 
โดยบริษัทกำหนดใหมีการแบงแยกบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารออกจากกันอยางชัดเจน  
        กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวน และ
มีความเปนอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติ
และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตอง
มีคุณสมบัติเก่ียวกับความเปนอิสระตามท่ีบริษัทกําหนด และเปนไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เร่ือง คุณสมบัติและขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตองสามารถดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกรายไดเทาเทียม
กันและไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน นอกจากน้ันยังตองสามารถเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใหความเห็นอยางเปนอิสระได
 กรรมการบริษัทฯ สามารถดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืนได ไมเกิน 5 บริษัท แตท้ังน้ีในการเปนกรรมการดังกลาว ตองไมเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติหนาท่ีกรรมการของบริษัทฯ และตองเปนไปตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศ
 สำหรับวาระการดำรงตำแหนง เมื่อกรรมการครบกำหนดออกตาม
วาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเขาดำรงตำแหนง
ของกรรมการ   โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชนที่บริษัทไดรับจากการ
ทำหนาที่ของกรรมการที่ผานมา

คณะอนุกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการผูมีความรูความชำนาญที่
เหมาะสมเปนคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยศึกษากล่ันกรองงานในเร่ืองตางๆ จำนวน
2 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา
ตอบแทน และถึงแมวาบริษัทฯ ยังไมไดจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการดานการกำกับดูแลกิจการ แตไดมีการจัดต้ังคณะทำงานท่ีดูแล
รับผิดชอบเรื่องดังกลาวอยางชัดเจน

 

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
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ขอบเขต อำนาจ หนาที่ของกรรมการบริษัท
      1. กรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค 
 และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน
      2. หามมิใหกรรมการประกอบกิจการเขาเปนหุนสวน หรือเขาเปนผู
 ถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน
 กับกิจการของบริษัท เวนแตจะแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอน
 ที่จะมีมติแตงตั้ง
      3. กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา  หากมีสวนไดเสีย
 ไมวาโดยทางตรงหรือโดยออมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท หรือ
 ถือหุน หรือหุนกูเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
      4. กรรมการของบริษัท ตองประชุมอยางนอย 3 เดือนตอครั้ง การ
 ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ใหจัดขึ้น ณ ที่อันเปนสำนักงาน
 ใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ ณ ที ่อ ื ่นใดตามที ่
 ประธานกรรมการหรือตามที่ผู ซึ ่งไดรับมอบหมายจากประธาน
 กรรมการกำหนด
      5. กรรมการควรสงเสริมใหจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เปนลายลักษณ
 อักษร เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนเขาใจถึงมาตร
 ฐานดานจริยธรรมที่บริษัทใชในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการ
 ควรติดตามใหมีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกลาวอยางจริงจัง
      6. กรรมการจัดใหมีระบบการควบคุมดานการดำเนินงานดานรายงาน
 ทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย จัดให
 มีบุคคล หรือหนวยงานที่มีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่เปน
 ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกลาว และทบทวน
 ระบบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
      7. กรรมการควรกำหนดนโยบายดานการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุม
 ท้ังองคกร  โดยใหฝายจัดการเปนผูปฏิบัติตามโยบายและรายงานให
 คณะกรรมการทราบเปนประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมิน
 ประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอยางนอยปละ 1 ครั้ง และใน
 ทุกๆ ระยะเวลาท่ีพบวาระดับความเส่ียงมีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงรวมถึง
 การใหความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยลวงหนาและรายการผิดปกติ
 ทั้งหลาย
      8. หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการทานนั้น กรรมการทานนั้น
 จะไมมีสิทธิออกเสียงหรือเขาประชุมรายการนั้น
      9. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของ
 บริษัท

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย
 คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และ
กลยุทธที่สำคัญของกิจการ และดูแลใหมั่นใจวาฝายจัดการนำนโยบาย และ
กลยุทธไปปฏิบัติตามที่กำหนดไวเพื่อประโยชนสูงสุดของถือหุน เวนแตเรื่อง
ที่กฎหมายกำหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนดำเนินการ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
      1. งบประมาณและแผนงานประจำป และอนุมัติงบประมาณที่นอก
 เหนือจากที่อนุมัติไวในงบประมาณประจำป (1 รายการ มากกวา 
 10 ลานบาท)
      2.  การปรับเปลี่ยนและการยกเลิก หนังสือบริคณฑสนธิ กฏระเบียบขอ
 บังคับพื้นฐานอื่นๆ ของบริษัท อาทิ ขอบังคับการทำงานระบบ
 สวัสดิการพนักงาน เปนตน 
      3.  อำนาจดำเนินการของบริษัท
      4.  หลักการลงทุน การลงทุนซื้อหุนหรือขายหุนบริษัทอื่นภายใต
   

           การบริหารและการกำกับดูแลของบริษัท รวมถึงการลงทุนในกิจการใหม
 หรือเลิกลงทุนในกิจการเดิม
     5.  วาระการประชุมและหัวขอที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญผูถือหุน
     6.  การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย (1 รายการ 
           (มูลคาตามบัญชี) มากกวา 5 ลานบาท)
     7.  การวางแผนบุคลากรในแตละหนวยงาน รวมถึงงบประมาณที่จะใช
     8.  งบประมาณรายจายฝายทุนประจำป
      9.  การตัดจำหนายทรัพยสินและหนี้สิน และการปรับปรุงรายการทรัพยสินสูญหาย 
 /เสียหาย(ราคาทุน)(ทั้งนี้ ยกเวนกรณีการทุจริต) 
           (1 รายการ มากกวา 5 ลานบาท)
     10.  การเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานของสินทรัพย และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตรา
 คาเสื่อม
     11.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท           

ขอบเขตอำนาจของประธานเจาหนาที่บริหาร

 ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและริเวอรแคว 

สรุปไดดังนี้ ประธานเจาหนาที่บริหาร  มีขอบเขตการดำเนินตามธุรกิจปกติตามที่ไดรับ
มอบอำนาจไวในหนังสืออำนาจดำเนินการของบริษัท และบริษัทยอย ในเรื่องของการอนุมัติ
งบประมาณลงทุนคาใชจายในการดำเนินงาน การซื้อสินทรัพยถาวร  และการดำเนินการอื่นๆ
ตามวงเงินที่ไดมีการกำหนดไวในหนังสือมอบอำนาจดังกลาว ซึ่งไดผานการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัท และบริษัทยอยโดยกรรมการอิสระเขารวมในการพิจารณา 
อยางไรก็ตามการมอบอำนาจดังกลาวขางตนจะไมรวมถึงการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับ
มอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผูรับมอบอำนาจอาจมีความขัดแยงมีสวนไดสวนเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทยอย 

การประชุมคณะกรรมการ
   ในป 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 4 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 มีวาระในการทบทวนวิสัยทัศน ภารกิจ 
และกลยุทธของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงนโยบาย รวมทั้งวาระแจง
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการลวงหนาสำหรับการประชุมคณะ
กรรมการ ประจำป 2563 ซึ่งบริษัทฯ ไดมีการกำหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุม
คณะกรรมการทุกครั้งเวนแตกรณีที่มีเหตุจำเปน โดยประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารจะเปนผูดูแลใหความเห็นชอบกำหนดระเบียบวาระการประชุม และเปดโอกาสให
กรรมการสามารถเสนอเรื่องเขาสูวาระการประชุมคณะกรรมการได โดยในการประชุม
มีการกำหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวนเพียงพอและ
จัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนากอนการประชุม 7 วัน เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม โดยกรรมการสามารถขอขอมูลประกอบการพิจารณา
เพิ่มเติมไดจากเลขานุการบริษัท
 ประธานกรรมการมีนโยบายสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัด
สรรเวลาไวอยางเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถ
อภิปรายปญหาสำคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดจัดใหมีเลขานุการ
ทำหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม 
ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการ
ประชุมที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการพรอมใหคณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจ
สอบได
 โดยรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแตละทานได
เปดเผยไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ

การติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติ
 คณะกรรมการไดติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติ โดยในป2562 มีการประชุม 
1 ครั้ง กำหนดเปนวาระเรื่องพิจารณาทบทวนและใหความเห็นตอวิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธ 
ของบริษัท เพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน ของปถัดไป  
ซึ่งฝายงานตางๆ จะตองรายงานผลการปฏิบัติงาน และนำเขาที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาตอไป
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การประเมินผลงานกรรมการ
 บริษัทฯ จัดใหมีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทท้ัง
คณะ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนเปน
ประจำทุกป รวมถึงไดจัดใหมีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท
เปนรายบุคคลอีกดวย โดยใชหลักเกณฑแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด อีกทั้งเพื่อใหเปนไปตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท 
 ทั้งนี้ เพื่อชวยใหคณะกรรมการไดพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหา
และอุปสรรคในปที่ผานมา พรอมทั้งมีการจัดทำสรุปผลการประเมินเพื่อคณะ
กรรมการจะไดนำผลการประเมิน และขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง และ
พัฒนาการดำเนินงานตอไป
 โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทุกคณะ ป 2562 ในการ
ประชุมครั้ง 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 มีดังตอไปนี้

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
 หลักเกณฑ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เปนแบบประเมิน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนำแนวทางการประเมินจาก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะและโครง
สรางของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเปนสวนสำคัญในการพัฒนาการ
ปฏิบัติหนาที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป โดยมีหัวขอแบบประเมิน ดังนี้
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหนาที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร
 ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการบริษัท
ทุกทานประเมินตนเองในทุกสิ้นป และเปนผูรวบรวมและรายงานสรุปผลตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเปนประจำทุกป
 ป 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 
หัวขอ เห็นวาการดำเนินการสวนใหญ จัดทำไดดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับรอยละ 91.46%

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

รายบุคคล
 หลักเกณฑ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เปนแบบประเมิน
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ใชแบบประเมินฯ ฉบับ
เดียวกันกับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยนำแนวทางการ
ประเมินจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสรางของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเปนสวนสำคัญในการพัฒนา
การปฏิบัติหนาที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการใหมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นตอไป โดยมีหัวขอแบบประเมิน ดังนี้
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหนาที่ของกรรมการ
 5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบริหาร
 ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการบริษัท
ทุกทานประเมินตนเองในทุกสิ้นป และเปนผูรวบรวมและรายงานสรุปผลตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเปนประจำทุกป
 ป 2562 สรุปผลการประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการทั้งคณะ 
ในภาพรวม 6 หัวขอ เห็นวาการดำเนินการสวนใหญจัดทำไดดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม โดยมีคะแนนมากกวารอยละ 85

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 หลักเกณฑ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนแบบ
ประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงคของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้
 -  เพื่อชวยใหไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค
    ตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
 -  เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากขึ้น 
    เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจน
 -  เพื่อชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการตรวจสอบ
    กับฝายจัดการ
 โดยมีการประเมิน 4 หัวขอ สรุปดังนี้
 1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 4. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
 ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดสงแบบประเมินให
กรรมการตรวจสอบทุกทานประเมินตนเองในทุกสิ้นป และเปนผูรวบรวมและรายงาน
สรุปผลตอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเปน
ประจำทุกป และรายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ตอไป
 ป 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ใน
ภาพรวม 4 หัวขอ เห็นวาการดำเนินการสวนใหญ จัดทำไดดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับรอยละ 96.46

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน
 หลักเกณฑ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน เปนแบบประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดย
มีวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน ดังนี้
 -  เพื่อชวยใหไดมีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปญหาและอุปสรรค
      ตางๆ ในระหวางปที่ผานมา
 -  เพื่อใหการทำงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
      มีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนไดชัดเจน
 -  เพื่อชวยปรับปรุงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการสรรหาและ
                  กำหนดคาตอบแทนกับฝายจัดการ
 โดยมีการประเมิน 5 หัวขอ สรุปดังนี้
 1. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
 2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบ
 3. การประชุมคณะกรรมการ
 4. การทำหนาที่ของกรรมการ
 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
 ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
จะจัดสงแบบประเมินใหกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนทุกทานประเมิน
ตนเองในทุกสิ้นป และเปนผูรวบรวมและรายงานสรุปผลตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเปนประจำทุกป และ
รายงานใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตอไป
 ป 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา
ตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวขอ เห็นวาการดำเนินการสวนใหญ จัดทำได
ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยูในเกณฑดีเยี่ยม เทากับรอยละ 100

 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทน เพื่อ
ทำหนาที่พิจารณากำหนดคาตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ ผูบริหารระดับสูงและ
กรรมการผูจัดการ ของบริษัท ใหมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและโปรงใส โดยกำหนดคา
ตอบแทนใหอยูในระดับที่แขงขันไดกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแล
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และรักษากรรมการ ที่มีคุณสมบัติที่ตองการกรรมการที่ไดรับมอบหมายหนาที่
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะไดรับคาตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยคาตอบแทน
กรรมการเปนไปตามมติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สำหรับคาตอบ
แทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 
ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของผูบริหาร
แตละทาน ทั้งนี้คาตอบแทนของกรรมการ และผูบริหารสำหรับป 2562 ได
เปดเผยไวในหัวขอ คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
 บริษัทฯ มีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร 
และเลขานุการบริษัท เขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชนกับการปฏิบัติหนาที่ 
ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานที่ดูแลการฝกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตร
ที่จัดโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวของ เพื่อนำความรูและ
ประสบการณมาพัฒนาการทำงานตอไป ทั้งนี้ เพื่อสรางความมั่นใจวาคณะกรรมการ
สามารถติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทไดอยางมีประสิทธิภาพ มีโอกาสไดเขารวม
อบรม พัฒนาความรูอยางสม่ำเสมอ และเพื่อเปนการอำนวยความสะดวกในการเขารวม
อบรมของคณะกรรมการ จึงไดมอบหมายใหฝายทรัพยากรมนุษยและเลขานุการบริษัท
จัดทำทะเบียนประวัติการเขารวมอบรมของคณะกรรมการและนำเสนอหลักสูตรอบรม
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการแตละทานพิจารณา เพื่อสนับสนุนใหคณะกรรมการมีโอกาส
เขารวมอบรมหลักสูตรหรือเขารวมกิจกรรมสัมมนาที่เปนการเพิ่มพูนความรูใน
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
 ในป 2562 บริษัทฯ ไดมอบหมายให ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน เขารวมสัมมนา CAC National Conference 2019 
: Innovations in the Fight against Corruption จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผานมา  

 การประเมินผลงานประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการ
 คณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนเปนผูประเมินผลงานของประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท 
การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ
เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนจะนำขอมูลที่ไดไปใชในการ
พิจารณาคาตอบแทนของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ และนำเสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัท 
 โดยมีการประเมิน 2 หัวขอ สรุปดังนี้
      1. Core Competency
           2. Role competency

 นโยบายคาตอบแทนของผูบริหารระดับสูง (CEO&MD) 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 นโยบายคาตอบแทนของ CEO และ MD ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวม
ถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO และ MD คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เปนผูประเมิน โดยจะจัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นป ทั้งนี้ ผลการประเมิน
ของ CEO และ MD ถือเปนขอมูลอันเปนความลับเฉพาะบุคคลไมสามารถเปดเผยได 
โดยมีเกณฑสรุปการประเมินเพื่อจายคาตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สรุปได
ดังนี้
 ระยะสั้น
 จายคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจาก
ผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของบริษัทฯในแตละป สำหรับคาตอบแทน
ที่ไมใชตัวเงิน ไดแก สวัสดิการประจำตำแหนง
 ระยะยาว
 บริษัทฯ จายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุกเดือน

 นโยบายในการไปดำรงตำแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของ

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
 เพื่อใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการของบริษัท สามารถ
บริหารงานและจัดสรรเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงไดกำหนดนโยบายในการ
ไปดำรงตำแหนงกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการไวไมเกิน 3 แหง

 แผนการสืบทอดตำแหนงของผูบริหารระดับสูง
 บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญของการสืบทอดตำแหนง
ผูบริหารระดับสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการสืบทอดตำแหนง
ประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูจัดการ และตำแหนงผูบริหารระดับสูงที่สำคัญ 
โดยเมื่อตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผูจัดการวางลง คณะ
กรรมการสรรหาฯ จะทำหนาที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ ที่มี
ความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาและเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรเพื่อทดแทน
ตำแหนงที่วางลง หรือในกรณีที่ไมมีผูที่เหมาะสม อาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
  บริษัทใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพจึงไดกำหนดภาระหนาที่ อำนาจการดำเนินการของผูปฏิบัติงานและ
ผูบริหาร ไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท
ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ผูควบคุมและประเมินผลออก
จากกันเพื่อใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
บริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเพื่อทำการพัฒนาปรับปรุง
เปนประจำทุกป
 บริษัทมีฝายตรวจสอบภายใน ทำหนาที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทำ
คูมือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบใหมั่นใจวาการปฏิบัติงาน
หลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่เกี่ยวของกับบริษัท การตรวจสอบพิเศษไดดำเนิน
การตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ 
 ฝายตรวจสอบภายในถูกกำหนดใหรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ
คณะกรรมการและไดรับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย
 นอกจากนี้ในป 2563 บริษัทไดวาจาง บริษัท ริสกเลส โซลูชั่นส จำกัด เปน
ที่ปรึกษาดานการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทมีการบริหารจัดการระบบงานดาน
ตาง ๆ ที่ถูกตอง สอดคลองกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ตอฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และฝายงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป

มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน  โดยไดรับคาจาง 45 วัน และตอง
แจงการตั้งครรภใหบริษัทฯ ทราบเพื่อใหดำเนินการเปลี่ยนหนาที่ชั ่วคราว
ตามความเหมาะสม
 ยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ
พนักงานใหมีสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพและไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมตามที่กฏหมายกำหนด สนับสนุน
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายที่ถือปฏิบัติอยู  ณ ขณะนั้นบริษัทฯ 
จะไมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่เปนการขัดตอขอกำหนดกฏหมาย
อีกทั้งใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จะอบรมชี้แจงพนักงานทุก
ระดับใหรับทราบ นโยบาย รวมทั้งระเบียบขอบังคับการทำงานกฏหมายตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
 พนักงานมีสิทธิเขารวมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ตนเลือก และ
มีสิทธิในการรวมเจรจาตอรองบริษัทฯ ยอมรับการดำเนินกิจกรรมของสหภาพฯ 
รวมทั้งกิจกรรมขององคกรอื่นที่สหภาพฯ นั้น มีสวนรวมในการจัดตั้งหรือ
เปนสมาชิกดวย ตัวแทนพนักงาน จะไมถูกเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะตัวแทนพนักงานในสถานที่ทำงานบริษัทฯได  บริษัทฯ จะ
อำนวยความสะดวกในการพบปะ การสมาคมของกิจการที่เกี่ยวของ ตาม
ควรและเหมาะสม

สิทธิประโยชนตางๆ ของพนักงาน
 สวัสดิการ  (ระหวางทดลองงาน)
 -  งานเลี้ยงสังสรรค/กิจกรรมสันทนาการ
 -  ประกันสังคม
 -  ลาพักรอนประจำปตามอายุงาน
 สวัสดิการ  (หลังผานทดลองงาน)
 -  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 -  ประกันชีวิตกลุม
 -  ประกันสุขภาพ
 -  ตรวจสุขภาพประจำป
 -  ประกันสังคม
 -  วันหยุดตามประเพณี 14 วัน 
 -  ลาพักรอนประจำปตามอายุงาน
 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 4 ป 
ที่ผานมา ( ป 2559 - 2562 )
 หมายเหตุ : รายละเอียดไดเปดเผยไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัท เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน นโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน

 นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
 บริษัทฯ มีความหวงใยตอชีวิต  และสุขภาพ ของพนักงานทุกคน
ดังนั้นจึงใหมีการดำเนินงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับหนาที่ประจำของพนักงาน  โดยกำหนดนโยบายไวอยางชัดเจน  
สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัย  
สนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตาง ๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสำนึก
ของพนักงาน 
 ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเปนภาระกิจที ่พนักงาน
ทุกระดับตองมีสวนรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทำตนใหเปน
แบบอยางที่ดี เปนผูนำอบรมฝกสอน จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีที่
ปลอดภัย จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตรา
การหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บปวยจากการทำงาน ดังนี้
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในหลักการดำเนิน
ธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อการ
บริหารจัดการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  การปฏิบัติงานการดูแล
ผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  การเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวน  ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมโดยหลีกเล่ียงการดำเนิน
การท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและสงเสริมการแขงขันทาง
การคาอยางเสรี ติดตามสถานการณและปจจัยความเส่ียงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และอื่นๆ โดยกำหนดใหทุกหนวยงานในบริษัทในฐานะ
เจาของความเส่ียง มีหนาที่ประเมินผลกระทบและกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบและรอบดาน พรอมทั้งมีหนาที่ใน
การกำกับดูแลและบริหารความเส่ียงท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเอง และ
จัดใหมีกระบวนการหารือหรือรับฟงขอเสนอแนะระหวางหนวยงานตางๆ 
กับคณะกรรมการบริษัท โดยประชุมหารือทุกสัปดาห สำหรับหนวยงานแต
ละหนวยงานน้ันจะประชุมในชวงเชาของทุกวันกอนปฏิบัติงาน
            เคารพกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด พรอมศึกษาและติดตามการเปล่ียน
แปลงของขอกฎหมายอยางตอเนื่องรวมถึงสงเสริมใหคูคาธุรกิจปฏิบัติตาม            
 ดวยวิสัยทัศนท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยมุงเนนท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและ
การบริการท่ีดีเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและองคกรตางๆ
ท่ีเก่ียวของ บริษัทฯ จึงมุงมั่นทุมเทในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ
สินคาที่มีคุณภาพในดานคุณภาพ มีความปลอดภัย ภายใตแนวคิด
การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม พรอมท้ัง
มุงม่ันใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายใหดำเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม และกลุมผูมี
สวนไดเสีย (stakeholders) โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วิสัยทัศน
 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย มี
ความมุงม่ันท่ีจะกาวไปเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดยมุงเนนที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ

พันธกิจ
 • นำเสนอสินคาและบริการคุณภาพดี
 • ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาในดานของคุณภาพ การขนสงและ
   การติดตอสื่อสาร
 • ยึดหลักการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ภารกิจ
 • ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมุง
   เนนการพัฒนาข้ันตอนการผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ
   ที่มีคุณภาพดีและสามารถลดตนทุนการผลิตรวมถึงการหาแหลงวัตถุดิบ
   คุณภาพเยี่ยมเพื่อนำเสนอตอลูกคา
 • มุงมั่นใหบริการกับลูกคาไดอยางดีเยี่ยม โดยใชหลักความรับผิดชอบตอ
   สังคม (CSR) เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการชวยเหลือ
   ใหกับทุกสังคม

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีสองกลุมหลักคือ
 1. กลุมผลิตภัณฑขาวโพด ซ่ึงผลิตและจำหนายโดยการแปรรูปและผานขบวน
    การเก็บถนอมอาหารดวยหมอฆาเชื้อดวยแรงดันไอความรอน ซึ่งบรรจุภัณฑ
    

    ไดแก กระปอง และถุงสูญญากาศ ดำเนินงานโดยบริษัท “ริเวอรแคว”
 2. กลุมผลิตภัณฑผัก และผลไมสด ซ่ึงแบงเปนผักผลไมท่ีควบคุมสารเคมีตกคาง 
    และผักเกษตรอินทรีย ดำเนินงานโดยบริษัท “อกริเฟร็ช”

การดำเนินงาน และการจัดทำรายงาน 
 ในป 2562 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย   มีความตั้งใจในการจัดทำรายงานเปดเผยการดำเนินงานดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม โดยจัดทำรายงานไวในรายงานประจำป  อยูในหัวขอ  ความรับผิด
ชอบตอสังคม ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาดานความยั่งยืน  บริษัทฯ  ไดพยายามเขาไป
มีบทบาทในผูมีสวนไดเสียทุกฝาย การประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ 
คำนึงถึงปจจัยท่ีสำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืนของบริษัทฯ และสอดคลอง
กับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมของบริษัทฯ

การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม
 บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เปนธรรมตอผูบริโภค 
ผูสงวัตถุดิบ และพนักงานทุกคนในองคกร โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูบริโภค
ไดรับสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสรางเสริมโภชนาการ และสุขอนามัย
ผูบริโภค  ใหผูสงวัตถุดิบไดรับคาวัตถุดิบที่เปนธรรม สงเสริมการแขงขันทาง
การคาอยางเสรี ไมเลนพรรคเลนพวก มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถ
ปองกันการจายสินบนและทุจริต และรณรงคใหกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานเห็นความสำคัญของการตอตานการทุจริต รวมทั้งกรรโชก และการ
ใหสินบนทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
 ความขัดแยงทางผลประโยชน
 บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ของบริษัท เพื่อปองกันการใชโอกาสจากการเปนกรรมการ ผูบริหารหรือพนักงาน
ของบริษัท แสวงหาประโยชนสวนตน 
 ความรับผิดชอบตอผูถือหุน
บริษัทมีนโยบายมุงเนนในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม และโปรงใส เพื่อใหธุรกิจมีการเจริญเติบโต
อยางยั่งยืน เพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดใหแก ผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว โดย
คำนึงถึงสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน 
 นโยบายและการปฏิบัติตอบริษัท
 บริษัทมุงสรางวัฒนธรรมการทำงานแบบมีสวนรวมในการพัฒนาให
บริษัทสามารถเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืน
 นโยบายและการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา 
และผูรวมงาน
 บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรและ
บรรยากาศการทำงานที่ดี และสงเสริมการทำงานเปนทีม เพื่อการขับเคลื่อน
อยางมีประสิทธิภาพ นำไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 นโยบายและการปฏิบัติตอตนเอง
 พนักงานทุกคนถือเปนกำลังสำคัญสูความสำเร็จขององคกร จึงจำเปนจะ
ตองเปนผูที่ใฝรู พัฒนาความรูและศักยภาพ ความสามารถของตนเองอยูเสมอ 
ประพฤติ ปฏิบัติตน อยูในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี เปนไปในทางที่เปน
ประโยชนตอตนเองและบริษัทอยูเสมอ
 นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูคาตามกรอบทางการคาที่สุจริต เปนธรรม และเสมอ
ภาคโดยคำนึงถึงผลประโยชนรวมกันกับคูคา และตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผล
ตอบแทน ที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย และ หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทำใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชน
 นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหนี้
 บริษัทปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความเสมอภาค เปนธรรม โปรงใส 
ตามเงื่อนไขและสัญญา โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรม
ทั้งสองฝาย
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มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกิน 90 วัน  โดยไดรับคาจาง 45 วัน และตอง
แจงการตั้งครรภใหบริษัทฯ ทราบเพื่อใหดำเนินการเปลี่ยนหนาที่ชั ่วคราว
ตามความเหมาะสม
 ยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของ
พนักงานใหมีสภาพแวดลอมการทำงานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพและไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมตามที่กฏหมายกำหนด สนับสนุน
และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฏหมายที่ถือปฏิบัติอยู  ณ ขณะนั้นบริษัทฯ 
จะไมกระทำหรือสนับสนุนการกระทำที่เปนการขัดตอขอกำหนดกฏหมาย
อีกทั้งใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง บริษัทฯ จะอบรมชี้แจงพนักงานทุก
ระดับใหรับทราบ นโยบาย รวมทั้งระเบียบขอบังคับการทำงานกฏหมายตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของ 
 พนักงานมีสิทธิเขารวมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ตนเลือก และ
มีสิทธิในการรวมเจรจาตอรองบริษัทฯ ยอมรับการดำเนินกิจกรรมของสหภาพฯ 
รวมทั้งกิจกรรมขององคกรอื่นที่สหภาพฯ นั้น มีสวนรวมในการจัดตั้งหรือ
เปนสมาชิกดวย ตัวแทนพนักงาน จะไมถูกเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะตัวแทนพนักงานในสถานที่ทำงานบริษัทฯได  บริษัทฯ จะ
อำนวยความสะดวกในการพบปะ การสมาคมของกิจการที่เกี่ยวของ ตาม
ควรและเหมาะสม

สิทธิประโยชนตางๆ ของพนักงาน
 สวัสดิการ  (ระหวางทดลองงาน)
 -  งานเลี้ยงสังสรรค/กิจกรรมสันทนาการ
 -  ประกันสังคม
 -  ลาพักรอนประจำปตามอายุงาน
 สวัสดิการ  (หลังผานทดลองงาน)
 -  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 -  ประกันชีวิตกลุม
 -  ประกันสุขภาพ
 -  ตรวจสุขภาพประจำป
 -  ประกันสังคม
 -  วันหยุดตามประเพณี 14 วัน 
 -  ลาพักรอนประจำปตามอายุงาน
 บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาททางแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 4 ป 
ที่ผานมา ( ป 2559 - 2562 )
 หมายเหตุ : รายละเอียดไดเปดเผยไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัท เรื่อง 
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน นโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และนโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน

 นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทำงาน
 บริษัทฯ มีความหวงใยตอชีวิต  และสุขภาพ ของพนักงานทุกคน
ดังนั้นจึงใหมีการดำเนินงานดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอม
ควบคูไปกับหนาที่ประจำของพนักงาน  โดยกำหนดนโยบายไวอยางชัดเจน  
สนับสนุน ใหมีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดลอมใหปลอดภัย  
สนับสนุนสงเสริมใหมีกิจกรรมความปลอดภัยตาง ๆ ที่จะชวยกระตุนจิตสำนึก
ของพนักงาน 
 ความปลอดภัยในการทำงาน ถือเปนภาระกิจที ่พนักงาน
ทุกระดับตองมีสวนรับผิดชอบ ผูบังคับบัญชาทุกระดับตองกระทำตนใหเปน
แบบอยางที่ดี เปนผูนำอบรมฝกสอน จูงใจใหพนักงานปฏิบัติงานดวยวิธีที่
ปลอดภัย จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
 ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตรา
การหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บปวยจากการทำงาน ดังนี้

 

 นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา
 บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอคูแขงอยางยุติธรรมตามกรอบการแขงขัน
ทางการคาที่เปนธรรม เปนไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ทางธุรกิจ มีการแขงขันทางการคาอยางเสรี และ เปนธรรม ไมผูกขาด หรือ กำหนด
ใหคูคาตองขายสินคาใหบริษัทเทานั้น บริษัทไมมีนโยบายในการใช วิธีการใดๆ ใหได
มาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม
 นโยบายและการปฏิบัติตอผูสอบบัญชีอิสระ
 บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของผูสอบบัญชีอิสระที่ผูถือหุนใช
เปนกลไกในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝายบริหารและใหมีรายงานทาง
การเงินตางๆ อยางถูกตอง ครบถวน สรางความเชื่อมั่นใหกับงบการเงินของบริษัท
จึงมีนโยบายใหความรวมมือกับผูสอบบัญชีอยางเต็มที่ ตลอดจนใหความสะดวก
แกผูสอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไมละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพยสิน
ทางปญญาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 บริษัทไดตระหนักถึงความสำคัญของการไมละเมิดลิขสิทธิ์ การใช
ทรัพยสินทางปญญา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยยึดหลัก
กฏหมาย คุณธรรมจริยธรรม
 การซื้อขายหลักทรัพยและการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ
บริษัทตระหนักและใหความสำคัญในการใชขอมูลภายในที่เปนขอมูลสำคัญ 
โดยจะตองดำเนินการอยางเหมาะสมและเปนไปตามกฏหมายหรือเปนไปตามหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี ไมใชขอมูลนั้นเพื่อประโยชนสวนตน และตองคำนึงถึง
ผลกระทบตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาและการใชทรัพยสิน
ของบริษัท
 บริษัทมีนโยบายรณรงคใหพนักงานดูแลรักษาทรัพยสินมิใหสูญหาย 
เสียหาย หรือนำไปใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือบุคคลอื่น มุงเนนการใชทรัพยสิน
ของบริษัทอยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่

หมายเหตุ : รายละเอียดไดเปดเผยไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม
 บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายในการจายคาตอบแทนพนักงานที่สอด
คลองกับผลประกอบการของบริษัท และมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
เพื่อดูแลพนักงานในละยะยาว นอกจากนี้มีนโยบายสนับสนุนการฝกอบรม และการ
ศึกษา เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ สรางขวัญ  กำลังใจใหพนักงานไดรวมกัน
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยรวมขององคกร
 พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความเสมอภาคเทาเทียมกันในเรื่อง
คาจางและผลประโยชนอื่นภายใตเงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ เชนการ
พิจารณาเลื่อนตำแหนง  การอบรมพนักงาน  การใหโอกาสทางการศึกษา  
การฝกอบรมพนักงาน

 บริษัทฯ ไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  และความพิการ  
มาเปนขอมูลและไมมีผลกับการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
 บริษัทฯ จัดใหพนักงานไดรับคาจาง คาตอบแทนตาง ๆ สำหรับ
ลักษณะงานเดียวกันโดยเทาเทียมกันไมเลือกวาเปนหญิงหรือชาย  พนักงาน
หญิงไดรับสิทธิตาง ๆ ไมเลิกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ พนักงานหญิงตั้งครรภ

 บริษัท

บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส
บจ.ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล ฯ
บจ.อกริเฟร็ช
บจ.ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน

จำนวนเวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง)

1.8
6
6
-

 -  โบนัส
 -  เครื่องเเบบพนักงาน
 -  เงินชวยเหลือกรณีพิเศษ
 -  งานเลี้ยงสังสรรค/
     กิจกรรมสันทนาการ

การฝกอบรมพนักงาน สำหรับป 2562
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 คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในหลักการดำเนิน
ธุรกิจตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อการ
บริหารจัดการดวยความโปรงใสและตรวจสอบได  การปฏิบัติงานการดูแล
ผลประโยชนตอผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน  การเปดเผยขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวน  ประกอบธุรกิจดวยความเปนธรรมโดยหลีกเล่ียงการดำเนิน
การท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและสงเสริมการแขงขันทาง
การคาอยางเสรี ติดตามสถานการณและปจจัยความเส่ียงทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดลอม และอื่นๆ โดยกำหนดใหทุกหนวยงานในบริษัทในฐานะ
เจาของความเส่ียง มีหนาที่ประเมินผลกระทบและกำหนดแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางรอบคอบและรอบดาน พรอมทั้งมีหนาที่ใน
การกำกับดูแลและบริหารความเส่ียงท่ีอยูในความรับผิดชอบของตนเอง และ
จัดใหมีกระบวนการหารือหรือรับฟงขอเสนอแนะระหวางหนวยงานตางๆ 
กับคณะกรรมการบริษัท โดยประชุมหารือทุกสัปดาห สำหรับหนวยงานแต
ละหนวยงานน้ันจะประชุมในชวงเชาของทุกวันกอนปฏิบัติงาน
            เคารพกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศท่ีเก่ียวของโดยเครงครัด พรอมศึกษาและติดตามการเปล่ียน
แปลงของขอกฎหมายอยางตอเนื่องรวมถึงสงเสริมใหคูคาธุรกิจปฏิบัติตาม            
 ดวยวิสัยทัศนท่ีมีความมุงม่ันท่ีจะกาวไปเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยมุงเนนท่ีจะผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพสูงและ
การบริการท่ีดีเย่ียมเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาและองคกรตางๆ
ท่ีเก่ียวของ บริษัทฯ จึงมุงมั่นทุมเทในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ
สินคาที่มีคุณภาพในดานคุณภาพ มีความปลอดภัย ภายใตแนวคิด
การดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม พรอมท้ัง
มุงม่ันใหธุรกิจเติบโตอยางยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายใหดำเนินธุรกิจของบริษัทและ
บริษัทยอยเปนไปดวยความรับผิดชอบตอสังคมสิ่งแวดลอม และกลุมผูมี
สวนไดเสีย (stakeholders) โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการ
บริหารความเสี่ยงอยางเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกำหนด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

วิสัยทัศน
 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย มี
ความมุงม่ันท่ีจะกาวไปเปนบริษัทท่ีแข็งแกรงในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
โดยมุงเนนที่จะผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาและองคกรตางๆที่เกี่ยวของ

พันธกิจ
 • นำเสนอสินคาและบริการคุณภาพดี
 • ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาในดานของคุณภาพ การขนสงและ
   การติดตอสื่อสาร
 • ยึดหลักการความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ภารกิจ
 • ตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยมุง
   เนนการพัฒนาข้ันตอนการผลิตอยางตอเน่ือง เพ่ือท่ีจะนำเสนอผลิตภัณฑ
   ที่มีคุณภาพดีและสามารถลดตนทุนการผลิตรวมถึงการหาแหลงวัตถุดิบ
   คุณภาพเยี่ยมเพื่อนำเสนอตอลูกคา
 • มุงมั่นใหบริการกับลูกคาไดอยางดีเยี่ยม โดยใชหลักความรับผิดชอบตอ
   สังคม (CSR) เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการชวยเหลือ
   ใหกับทุกสังคม

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีสองกลุมหลักคือ
 1. กลุมผลิตภัณฑขาวโพด ซ่ึงผลิตและจำหนายโดยการแปรรูปและผานขบวน
    การเก็บถนอมอาหารดวยหมอฆาเชื้อดวยแรงดันไอความรอน ซึ่งบรรจุภัณฑ
    

การรวมพัฒนาชุมชน สังคม และสวนรวม
 บริษัทฯ มุงท่ีจะขยายตัวอยางตอเน่ืองและพัฒนาอยางย่ังยืน ตามกลยุทธ
การดำเนินงานของบริษัท ควบคูกับการใหความชวยเหลือแกสังคมและชุมชน ให
ความสำคัญกับกิจกรรมในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม
และมุงสรางสรรค อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ดี สนับสนุนการศึกษาแกเยาวชน 
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนแกสถานศึกษา และศูนยรวมของศาสนาทุกศาสนา 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี  
 -   ยึดม่ันในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองท่ีดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย
     และขอบังคับท่ีเก่ียวของอยางครบถวน
 -   ปลูกฝงจิตสำนึกในเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม
     ใหเกิดข้ึนในบุคลากรทุกระดับอยางตอเน่ือง
 -   การใหความชวยเหลือแกสังคม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณ
                   ประโยชนแกชุมชน
 -   การสนับสนุนกิจกรรมทองถ่ินท่ีบริษัทมีการดำเนินธุรกิจ ท้ังท่ีดำเนินการ
      เองและรวมมือกับรัฐ และชุมชน
 -   สนับสนุนกิจกรรมอาสาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาชุมชน
 -   การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมในชุมชน และสังคม
 เน่ืองจากบริษัทฯ ทำการจัดหาวัตถุดิบ  โดยถือเกณฑ ทันเวลา ตนทุน
เหมาะสม ระดับคุณภาพท่ีไดมาตรฐาน และเพียงพอกับปริมาณความตองการของ
โรงงานและตลาด โดยการจัดหาวัตถุดิบใชวิธีสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาวโพดหวาน 
โดยบริษัทฯ จะจัดจำหนายเมล็ดพันธุพิเศษ ใหแกเกษตรกรผูเปนสมาชิกในทองถ่ิน 
และบริเวณใกลเคียงโรงงาน ท่ีมีพ้ืนท่ีการเพาะปลูกเปนของตนเอง และบริษัทฯ 
จะจัดสงพนักงานสงเสริมออกใหคำแนะนำและควบคุมผลผลิตในชวงการเพาะปลูก
จนเม่ือผลผลิตสามารถเก็บเก่ียวได เกษตรกรก็จะนำมาขายใหกับบริษัทในราคา
ประกัน พรอมท้ังมีตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ จะเปนผูรวบรวมวัตถุดิบในทองถ่ินและ
บริเวณใกลเคียงมาสงมอบใหกับบริษัทฯ ในคราวละมากๆ เพ่ือลดภาระการจัดการ
ของบริษัทฯ ในการน้ีทำใหชุมชน และเกษตรกรในทองถ่ิน และบริเวณใกลเคียง
โรงงานมีงานทำ และสงเสริมใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน
 ในปจจุบันบริษัทฯ มีสมาชิกเพาะปลูกวัตถุดิบขาวโพดหวาน และผักสด
และผลไมภายในประเทศมากกวา 7,000 ครอบครัว โดยบริษัทฯ ไดทำสัญญากับ
เกษตรกรผูเปนสมาชิกในเรื่องจัดจำหนายเมล็ดพันธุในราคายุติธรรม และเปน
ผูรับซื้อผลผลิตในราคาที่กำหนดลวงหนา
 สำหรับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานนั้น
บริษัทฯ ไดรวมจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามวาระตางๆอยางสม่ำเสมอ สนับสนุน
การจัดกิจกรรมของหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ บริจาคและชวยเหลือ
สถานศึกษา รวมถึงมูลนิธิตางๆ ตามความเหมาะสม รวมรณรงคเก่ียวกับการลด
ภาวะโลกรอน รวมรณรงคเก่ียวกับโครงการปลูกตนไมถวายแดพอหลวง สงเสริม
สนับสนุน และมีสวนรวมดานกีฬาประเภทตาง ๆ  ท้ังภายในและภายนอกองคกร 
เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคม   

    

 หมายเหตุ : รายละเอียดไดเปดเผยไวในคูมือจรรยาบรรณบริษัท เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม

นโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
 ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายในการปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
เพ่ือผูใชแรงงานของประเทศมีสุภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีครอบคลุมถึงครอบครัว
ผูใชแรงงานท้ังประเทศ เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
การ ซึ่งมีผลตอเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดำเนินโครงการรวมพลังแผนดินขจัด
สิ้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีนโยบายในการแกไขปญหาและ
ปองกันยาเสพติด โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองกระทำตนเปนแบบอยาง
ที่ดีใหคำปรึกษาแนะนำชวยเหลือพนักงานที่มีปญหา ทำการบำบัดรักษาและ
ฟนฟูพนักงานใหมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น 
พนักงานทุกคนมีบทบาทและมีสวนรวมในการรณรงคปองกัน และแกไขปญหา
ยาเสพติดของบริษัทฯ รวมกันสอดสองบริเวณภายในและบริเวณภายนอกบริษัทฯ
วามีส่ิงผิดกฎหมาย หรือมีบุคคลท่ีมีพฤติกรรมนาสงสัย แจงหรือสงขาวใหเจาหนา
ที่พนักงาน พนักงานฝายปกครอง หรือตำรวจทราบทันที พนักงานทุกคนตอง
ใหความรวมมือ ในกรณีที่บริษัทฯ จะทำการสุมตรวจหาสารเสพติด และหาก
ตรวจสอบพบจะดำเนินการตักเตือน และสงไปบำบัดรักษาตอไป    บริษัทฯ 
ยินดีใหความรวมมือตอทางราชการในการแจงขอมูล ขาวสาร และพฤติกรรม
ของบุคคลที่เกี่ยวของกับยาเสพติด

 นโยบายความรับผิดชอบตอผูบริโภค
 บริษัทมีความมุงมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจและสรางความมั่นใจ
สูงสุดใหกับลูกคาที่จะไดรับ สินคาและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่
เหมาะสม เปนธรรม รวมทั้งรักษาความสัมพันธอันดี ในระยะยาว โดยมีแนวทาง
ปฏิบัติดังตอไปนี้
 -  สงมอบสินคาและใหบริการที่มีคุณภาพดี ตรงตามหรือสูงกวา
      ความคาดหวังของลูกคาในราคาที่เปนธรรม
 -   ไมเปดเผยขอมูลของลูกคาโดยไมไดรับอนุญาตจากลูกคา หรือจาก
                  ผูมีอำนาจของบริษัทกอน เวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผยตอ
                  บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ ตามบทบังคับของกฎหมาย
 -   ใหขอมูลขาวสารของสินคาและบริการอยางถูกตองและครบถวน 
                 โดยไมบิดเบือนขอเท็จจริง ที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับ
    คุณภาพ ราคา หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคา
 -   ปฏิบัติตามขอตกลงและเงื่อนไขตางๆ กับลูกคาทุกรายอยางเปนธรรม
 -   กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขไดตองรีบแจงลวงหนาเพื่อ
     รวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข
 -   ติดตอกับลูกคาดวยความสุภาพ มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน
 -   จัดระบบหรือชองทางเพื่อใหลูกคาแสดงความคิดเห็นหรือรอง
     เรียน เกี่ยวกับการบริการและดำเนินการแกไข รวมถึงแจงผล
     หรือตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางรวดเร็วและมี
     ประสิทธิภาพ 

 บริษัท

บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส
บจ.ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล ฯ
บจ.อกริเฟร็ช
บจ.ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน

การหยุดงานเฉลี่ย(ครั้ง)

ลากิจ

2.16
8
8
0

ปวย

3.34
8
8
0

การเกิดอุบัติเหตุ
ในการทำงาน (ครั้ง)

0
17
0
0

การเจ็บปวยหนัก
การทำงาน (ครั้ง)

0
0
0
0
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การมีนวัตกรรมและเผยแพรนวัตกรรมการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม
และผูมีสวนไดเสีย 
          ดวยบริษัทไดตระหนักในการลดการใชพลังงาน เน่ืองจากกระแสพลังงาน
เร่ิมมีบทบาทและมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันท้ังตอภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรม  
          ในป 2562 บริษัทฯ ไดเร่ิมใช “Solar Rooftop” ในเดือนพฤษภาคมโดย
การรับมอบงานติดต้ังแผงโซลารรูฟ จากบริษัท โซลา ดี จำกัด ขนาด 997.56 กิโลวัตต 
คาดวา จะไดรับการประหยัดพลังงาน 1,377,693 KWh/ป หรือลดคาไฟฟาได 
5,097,266 บาท/ป และสามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
694 ตันกิโลกรัมคารบารไดออกไซด/ป และในเดือน พฤศจิกายน 2562 บริษัทได
ติดต้ังระบบโซลาเซลลเพ่ิมเติม เปนสินคานำเขาจากตางประเทศ โดยเปนการส่ังซ้ือ
อุปกรณผานตัวแทนในประเทศ  แลวมาดำเนินการติดต้ังเองโดยวิศวกรของบริษัทฯ 
วัตถุประสงคเพ่ือลดคาใชจายในการผลิตดานพลังงานไฟฟา และลดปริมาณการปลด
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเน่ืองจากเปนการนำพลังงานจากธรรมชาติมาใชเปน
พลังงานทดแทน 

          อีกท้ัง บริษัทฯ ยังมีการดำเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
เปนประจำทุกป โดยไดมีการจัดทำมาตรการอนุรักษพลังงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใชพลังงานของเคร่ืองจักรอุปกรณ ไดแก  มาตรการเปล่ียนการใชหลอดฟูออเรสเซนต 
T8 ขนาด 36 W มาใชหลอด LED ขนาด 20 W สามารถลดการใชพลังงานลงได 44% 
หรือ 69,120 KWh/ป หรือลดคาใชไฟฟาลงได 255,744 บาท/ป    ลดการปลดปลอย
กาซคารบอนไดออกไซด 38,776 KgCO2O/ป
           นอกจากน้ี  ดวยความตระหนักและหวงใยตอปญหาดานส่ิงแวดลอมรอบ
โรงงาน บริษัทยอยของบริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม กับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานเพ่ือ
ลงทุนกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสีย และนำกาซชีวภาพท่ีผลิตไดมาใช
เปนพลังงานทดแทนภายในโรงงาน ท้ังน้ีจะชวยลดปญหามลพิษทางน้ำและอากาศ 
กอใหเกิดความปลอดภัยตอผูที่มีสวนเกี่ยวของในการผลิต ผูบริโภค ชุมชน และ
ส่ิงแวดลอม โดยประมาณการปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตได เทากับ 700 ลบ.ม. ตอวัน 
ไดคาเช้ือเพลิงทดแทนเทากับ 2,260,440 บาท/ป ทำใหสามารถลดคาใชจายในการผลิต
ไดในบางสวนในอนาคต และน้ำท่ีบำบัดเปนน้ำท่ีดี สามารถนำมาใชกับการเกษตรได
ตอไป

ความรับผิดชอบตอสังคมเรื่องการรักษาสิ่งแวดลอม
            บริษัทฯ และบริษัทยอย ใหความสำคัญเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม
หลายประการ โดยปจจัยแรกท่ีไดใหความสำคัญคือส่ิงแวดลอม บริษัทฯ และบริษัทยอย 
มีกระบวนการผลิตและการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายทาง
ดานสิ่งแวดลอม สรุปไดดังนี้ 
 •  ใหคำปรึกษาและแนะนำชาวไรการเกษตรแบบพันธสัญญาเก่ียวกับปริมาณปุย
    ท่ีใชในการเพาะปลูกเพ่ือท่ีจะสามารถลดและควบคุมปริมาณสารเคมี
                   ในสภาพแวดลอมได
 •  ใหคำแนะนำเก่ียวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชคลุมดิน
                 แกเกษตรแบบพันธสัญญา เพื่อลดปริมาณการใชปุย
 •  การใหมีการควบคุมเสียงและกลิ่นในโรงงาน
 •  มีการควบคุมการกำจัดของเสียในโรงงานอยางเหมาะสม
 •  มีการบำบัดน้ำเสียกอนปลอยลงสูธรรมชาติ
 •  ไดมีการนำน้ำเสียจากขาวโพดมาผานกระบวนการกาซชีวภาพ 
    เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชในโรงงาน
 •  มีการนำเศษเหลือจากขาวโพด(เปลือกและแกน)ไปขายแกฟารม
                 เลี้ยงสัตวเพื่อลดปริมาณขยะ

    นอกจากน้ียังใหความสำคัญกับองคกรหรือสวนตางๆท่ีเก่ียวของใน
หวงโซอุปทาน เชน เกษตรกรแบบพันธสัญญา บริษัทฯและบริษัทยอย กำหนด
นโยบายการจายเงินท่ีตรงเวลาใหแกเกษตรกรแบบพันธสัญญา เพ่ือท่ีเกษตรกร
จะไดมีโอกาสท่ีจะทำมาหากินดวยตนเองไมเกิดการกูหน้ียืมสินท่ีเกินกำลัง

การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
 มุงมั่นพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิผล
ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายใตกฎหมายสิ่งแวดลอม ใชพลังงานและทรัพยากร
ธรรมชาติอยางคุมคาที่สุด หลีกเลี่ยงและลดการดำเนินกิจกรรมที่จะกอใหเกิด
มลพิษเนื่องจากกระบวนการผลิต  มีมาตรการประหยัดพลังงาน มีการนำทรัพยากร
กลับมาใชใหม  กระตุนและสรางจิตสำนึกใหพนักงานทุกคนตระหนักถึงความ
สำคัญของสิ่งแวดลอมและชวยกันปองกันการกระทำที่จะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม 
โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษกอนปลอยสูธรรมชาติ 
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กิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

โครงการ Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อสังคม

 เม่ือวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 ทางบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นำทีมโดยนายประจักษ บัวซอน กรรมการผูจัดการ บริษัท 
ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ลางถนนบริเวณดานหนาโรงงานตลอดทางไปจนถึงส่ีแยกไฟแดงทาน้ำต้ืน เพ่ือลด
ปญหาฝุน PM 2.5

โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

โดยทางบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดจัดเล้ียง

อาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนจำนวน 250 ถวย โดยมีนักเรียนและอาจารยเปนผูรับมอบ

โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงงานกระดาษ
 วันท่ี 1 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายประจักษ บัวซอน กรรมการผูจัดการ 
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดนำเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท 
 โดยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสด์ิ ผูวาราชการจังหวัด เปนผูรับมอบเงิน  เพ่ือนำไปปรับพ้ืนท่ีโรงงานกระดาษใหสวยงาม 
และเปนแลนดมารคแหงใหมของจังหวัดกาญจนบุรี

บริจาคของรางวัล งานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
 เม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณสะพานขามแมน้ำแคว  โดย
นายประจักษ บัวซอน กรรมการผูจัดการ บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล 
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดนำผลิตภัณฑขาวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระปอง จำนวน 
500 ลัง หรือ 12,000 กระปอง และเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท มอบใหกับเหลา
กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

 โดยมีทางเหลากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเปนผูรับมอบ เพ่ือนำไปออกราน
มัจฉากาชาดงานสะพานขามแมน้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำป 2562     
ระหวางวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2562 - 2 ธันวาคม 2562 เพ่ือใหประชาชนชาวจังหวัด

กาญจนบุรี ไดรวมกิจกรรมตักมัจฉากาชาดโดยรายไดจากการออกรานจะนำไปชวยเหลือพ่ีนองประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีท่ีเดือดรอนในดานตางๆ  อีกท้ังยังรวมจัดบูทออกรานคา
ผลิตภัณฑขาวโพดหวานบรรจุกระปองอีกดวย

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษประจำจังหวัด
กาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันเด็กประจำป 2562 ใหกับเด็กพิการ  เพื่อเปดโอกาส
ใหกับเด็กพิการไดแสดงความสามารถและศักยภาพผานกิจกรรมตางๆ ที่
จัดขึ้น และมอบของขวัญเพื่อสรางกำลังใจใหกับเด็กพิการ ในการนี้ บริษัทฯ 
และบริษัทยอย นำโดยคุณประจักษ  บัวซอน กรรมการผูจัดการ บริษัท 
ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดรวมสนับสนุน
กิจกรรมและของขวัญวันเด็ก จำนวน 100 ชุด นอกจากนี้ยังไดสนับสนุนทุน
การศึกษา ตอเนื่อง เดือนละ 10,000 บาท  
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โครงการ “ พม. หวงใย ดูแลทุกขสุข ปนปนน้ำใจใหผูดอยโอกาส ”

 เม่ือวันศุกรท่ี 22 พฤศจิกายน 2562 ดวยจังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยมีกิจกรรมภายใตโครงการ “พม. หวงใย ดูแลทุกขสุข 
ปนปนน้ำใจใหผูดอยโอกาส ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเย่ียมเยียน ใหกำลังใจ ชวยเหลือและมอบส่ิงของปนน้ำใจใหแก ผูดอยโอกาสท่ีประสบปญหาทางสังคม ณ ศาลาอเนกประสงค
องคการบริหารสวนตำบลทุงสมอ ตำบลทุงสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  โดย บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดสนับสนุนกิจกรรมเปน
จำนวนเงิน 10,000 บาท  

โครงการวิ่งการกุศล Kanchanaburi Charity Run For Hospital 

 เม่ือวันอาทิตยท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล

อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด นำทีมโดย  คุณประจักษ บัวซอน กรรมการ

ผูจัดการ บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดเขารวมโครง
การว่ิง Kanchanaburi Charity Run For Hospital  และสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม
เปนจำนวน 50,000 บาท แกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจัดกิจกรรมว่ิงการกุศล
ดังกลาว เพ่ือซ้ืออุปกรณทางการแพทยใหกับโรงพยาบาลพหลพยุหเสนา

กิจกรรม ทอดผาปาสามัคคี
 ในวันอาทิตยที่ 8 ธันวาคม 2562 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี ณ สุขศาลาพระราชทาน 
ศกร.ตชด. (ปล็อกคี่) หมูที่ 4 ตำบลปล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปนกองทุนชวยผูปวยถิ่นทุรกันดาน ปรับปรุงพื้นที่ และอุปกรณทางการแพทย โดย
สงมอบเงินใหกับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเปนคาใชจายสำหรับชวยผูปวยถิ่นทุรกันดาน และสงมอบทางลาดสำหรับผูปวยตามดวย
กิจกรรมรวมมอบทุนรางวัลแกเด็กที่ไดแสดงความสามารถ พรอมทั้งรวมเลี้ยงอาหารกลางวัน และแจกขนม รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช แกเด็กเยาวชนและชาวบานในชุมชน
ที่มารวมกิจกรรม 
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
 บริษัทฯ มีความมุงมั่นในการบริหารงานภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนเพื่อ
เพิ่มมูลคา และผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทุกฝาย สอดคลองกับ วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ ของบริษัท
 โดยตั้งแตในป 2554 จนถึงปจจุบันบริษัทฯ ไดนำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคมเขามาเปนเครื่องมือในการกำหนดกลยุทธที่จำเปนในทุกขบวนการของการ
ประกอบกิจการ และดูแลใสใจตอผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใสและยุติธรรม มีความ
ตระหนักถึงผลกระทบทางลบตอเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยพรอมจะแกไขเพื่อลดผลกระทบดังกลาว อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีการคา 
ซึ่งจะเปนผลดีตอความยั่งยืนของกิจการ ผูมีสวนไดเสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางแทจริง
 สำหรับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ซึ่งไมใชแคผูถือหุนเทานั้น ผูมีสวนไดเสียนี้รวมถึงพนักงาน ชุมชน สังคมบริเวณที่บริษัทฯ และโรงงานของบริษัทยอยที่ตั้งอยู 
รัฐบาล หรือใครก็ตามที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการและมีโอกาสสรางผลกระทบตอกิจการหรือไดรับผลกระทบจากกิจการ
 ทั้งนี้ บริษัทฯ มุงเนนประเด็นสำคัญดานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพยายามเขาไปมีบทบาทในผูมีสวนไดเสีย การประเมินประเด็นที่สำคัญของบริษัทฯ ผนวก
ความรับผิดชอบตอสังคมเขาไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเปนสวนหนึ่งของขีดความสามารถขององคกร คำนึงถึงปจจัยที่สำคัญตอการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน 
และสอดคลองกับความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออมของบริษัท ซึ่งขั้นตอนการประเมินประเด็นที่สำคัญนั้นสอดคลองกับหลักการของ GRI ประกอบดวย 
4 ขั้นตอนหลัก ไดแก 1. การระบุผูมีสวนไดเสีย 2.การระบุประเด็นระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย 3. การจัดลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสียและประเด็น 4. การคัดเลือก
ประเด็นและนำเสนอ     

หลักการประเมินประเด็นสำคัญดานความยั่งยืน

 1. การระบุผูมีสวนไดเสีย  พิจารณาจากผูที่สรางผลกระทบและ/หรือไดรับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางออม ตั้งแตตนน้ำจนถึงปลายน้ำ
ในหวงโซคุณคา เพื่อใหเกิดการสรางผลกระทบในเชิงบวก และลดผลกระทบในเชิงลบ ไดตอไป 
 2. การระบุประเด็นระหวางองคกรกับผูมีสวนไดเสีย วิเคราะหประเด็นที่เปนผลกระทบระหวางกัน และประเด็นที่องคกรตองรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสียในแตละ
กระบวนการธุรกิจ 
 3. การจัดลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสียและประเด็น 
           -  การจัดลำดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสีย : การจัดระดับความสำคัญของผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งหมด ซึ่งจะคำนึงถึงอำนาจ/อิทธิพล 
              และความสนใจ/ผลประโยชนระหวางกัน 
           -  การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นของผูมีสวนไดเสีย : การประเมินความสำคัญของประเด็นดานความยั่งยืนที่เกี่ยวของกับองคกรทั้งหมด ซึ่งจะ
              คำนึงถึงสองปจจัย คือ โอกาสและผลกระทบตอองคกร และระดับความสนใจและผลกระทบที่มีตอผูมีสวนไดสวนเสีย
 4. การคัดเลือกประเด็นและนำเสนอ พิจารณาคัดเลือกประเด็นดานความยั่งยืนรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นมีความสอดคลอง
กับบริบท ความเสี่ยง กลยุทธ และการบริหารจัดการความยั่งยืนขององคกร อีกทั้งยังคำนึงถึงความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียดวย

หวงโซคุณคา

Manage
Cutomer
Relation

Customer
Demand

Planning
Production
Scheduling

production

Resources Product
Changes

Product Life Cycle
Management

Forecast
Requirements Source

Materials

QA/QC
Inspection

Inventory

Customer

Shipping &
Packaging
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การพิจารณาและวิเคราะหเพื่อระบุกลุมผูมีสวนไดเสีย

ลูกคา

คูคา (เกษตรกร)

สถาบันการเงิน

ลูกคา ผูที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงผูที่ไดดำเนินการซื้อสินคา

สถาบันที่ทำหนาที่เปนตัวกลางใหบริการทางการเงินแกบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจ การชำระ
หรือรับชำระคาสินคาและบริการ

สวนงานราชการที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตางๆ ของ  บริษัท มีอำนาจในการตัดสินใจ 
และมีผลบังคับทางกฏหมาย

ผูที่ใชเรือบรรทุกสินคาหรือเครื่องบินเพื่อจัดสงสินคาใหกับบริษัท

ลูกคา ผูที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงผูที่ไดดำเนินการซื้อสินคา

ผูขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัท และปจจัยสูความสำเร็จ

8. Customer

 7. Shipping & Packaging

 6. Production

ผูถือหุนทั้งหมดของบริษัทที่รวมลงทุน และไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ทรัพยากรอันมีคาสูงสุดและเปนปจจัยสูความสำเร็จของบริษัทพนักงาน/ผูบริหาร

ผูที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงผูที่ไดดำเนินการซื้อสินคา

การประเมินระดับผลกระทบอยางมีนัยสำคัญจากการตัดสินใจและการดำเนินงานของ APURE

4

3

2

1

ระดับของผลกระทบที่เกิดจากการดำเนินงานขององคกร

ระ
ดับ

ขอ
งอ

ิทธ
ิพล

ที่ม
ีผล

ตอ
อง

คก
รแ

ละ
กา

รด
ำเ

นิน
งา

น

1            2            3            4

หนวยงานราชการ /
สายเรือหรือสายการบิน

สื่อมวลชน, คูแขงทางการคา

สถาบันการเงิน/เจาหนี้ คูคา/ เกษตรกร พนักงาน,ลูกคา,ผูถือหุน

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดลอมรอบโรงงาน

Value Chain ผูมีสวนไดเสีย ลักษณะความสัมพันธ

1.พลังขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัท

2. Manage Customer Relations

3. Customer Demand
4. Planning
5. Production Scheduling

คูแขงทางการคา

ลูกคา

คูแขงทางการจัดหาวัตถุดิบ

ลูกคา

คูคา(เกษตรกร)

หนวยงานราชการ

สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดลอม

พนักงานฝายผลิต,QC,QA

ผูมีอิทธิพลตอบริษัทในการเลือกตลาดเปาหมาย ขายสินคาหรือผลิตภัณฑ ประเภทเดียวกัน 
หรือคลายคลึงกัน

ผูที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงผูที่ไดดำเนินการซื้อสินคา

ผูที่รวมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ขาวโพดหวาน) ของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย
ที่วางไวดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

ผูมีอิทธิพลตอบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินคาประเภทเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน

ผูถือหุน

ผูที่ใหความสนใจในผลิตภัณฑของบริษัท รวมถึงผูที่ไดดำเนินการซื้อสินคา

ผูที่รวมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ขาวโพดหวาน) ของบริษัท ใหเปนไปตามเปาหมายที่
วางไว ดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

สวนงานราชการที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานตางๆ ของบริษัท มีอำนาจในการตัดสินใจ 
และมีผลบังคับทางกฏหมาย

ผูที่อยูรอบขางโรงงานฯ หรือไดรับผลกระทบจากการดำเนินงาน ซึ่งคาดหวังวาจะไดรับ
การดูเเล หรือเอาใจใส    

สายเรือหรือสายการบิน (Carrier)

หนวยงานราชการ
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วิธีการที่บริษัทใชในการสื่อสาร / การสรางความสัมพันธ / 

การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย และความถี่ในการดำเนินงาน 

กลุมผูมีสวนไดเสีย
วิธีการที่ใชในการสื่อสาร 
/ การสรางความสัมพันธ /                    
การมีสวนรวมกับผูมีสวนไดเสีย

ความถี่ในการดำเนินงาน

1. พนักงาน/ผูบริหาร  - การสำรวจความพึงพอใจ
 - การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
   และ ขอคิดเห็นตางๆ
 - การจัดประชุม
 - การจัดกิจกรรม
 - นำสงรายงานตางๆ ที่สำคัญ
 - ระบบโทรศัพท
 - บอรดประชาสัมพันธ
 - วารสารภายใน

 - รายป
 - เปนประจำ

 - เฉพาะกิจ
 - เปนประจำ
 - เปนประจำ
 - เฉพาะกิจ
 - เฉพาะกิจ 
 - เฉพาะกิจ

 - การสำรวจความพึงพอใจ 
 - การเปดรับขอรองเรียน 
   ขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นตางๆ
 - การจัดกิจกรรม
 - วารสาร

 - รายป
 - เปนประจำ
 
- เปนประจำ
 - ไตรมาส

 - รายงานประจำป
 - รายงานการประชุมผูถือหุน
 - วารสาร IR New Letter
 - จดหมายขาวผูถือหุน
 - การสำรวจความพึงพอใจ
 - การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ
   และ ขอคิดเห็นตางๆ

 - รายป
 - รายป
 - รายไตรมาส
 - รายไตรมาส
 - รายป
 - เปนประจำ

- การประชุม/เสวนา/พบปะเยี่ยมเยียน
- การสำรวจความพึงพอใจ 
- การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
   และขอคิดเห็นตางๆ
- การจัดกิจกรรม

 - รายป/เฉพาะกิจ
 - เปนประจำ
 - เปนประจำ
 - เปนประจำ

5. สถาบันการเงิน/เจาหนี้  - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน
 - การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
    และขอคิดเห็นตางๆ

 - เฉพาะกิจ
 - เปนประจำ

6. หนวยงานราชการ /
   สายเรือหรือสายการบิน

 - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน
 - การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
   และขอคิดเห็นตางๆ

 - เฉพาะกิจ
 - เปนประจำ

7. สังคม ชุมชน 
   และสิ่งแวดลอมรอบโรงงาน

 - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน
 - การจัดกิจกรรม
 - การสำรวจความพึงพอใจ 
 - การเปดรับขอรองเรียน ขอเสนอแนะ 
   และขอคิดเห็นตางๆ

- เฉพาะกิจ / รายป
 - เปนประจำ
 - เฉพาะกิจ
 - เปนประจำ

2.ลูกคา

3.ผูถือหุน

4.คูคา/เกษตรกร
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ดานสังคม
-การเคารพสิทธิมนุยชน
-การกำกับดูแลกิจการที่ดี
-การปฏิบัติตามกฎหมาย
-ผลิตภัณฑและบริการที่ดีมี  
 คุณภาพ
-การบริหารความพึงพอใจ 
 และขอรองเรียน

- สิทธิและความเทาเทียมกัน
- การปฏิบัติตามขอตกลงอยางเครงครัด
- ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข
- ไดรับคาตอบแทนที่เปนธรรม

- ไมถูกเรียกรอง หรือรับ หรือจายผลประโยชน    
   ที่ไมชอบธรรม
- ความถูกตอง ครบถวน  ไมบิดเบือนขอมูล 
   ขาวสารของสินคาและบริการ
- ระดับราคาที่เหมาะสม
- ความสุภาพ / ประสิทธิภาพในการติดตอ
- ความรวดเร็วในการตอบสนองความตองการ
- มีความสัมพันธที่ดี

- การแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม ไมผูกขาด / ไมบิดเบือน 
   ขอมูล หลอกลวง หรือใชขอมูลอื่นที่ไมถูกตองตามครรลอง 
   ของการแขงขัน / ไมใสรายปายสี ไมจูโจมคูแขงโดย  
   ปราศจากขอมูลที่สมเหตุสมผล / ประพฤติปฏิบัติภายใต 
   กรอบกติกาของการแขงขันที่ดี

- ผูถือหุน
- คูคา/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหา  
  วัตถุดิบ/สถาบันการเงิน/เจาหนี้
- พนักงาน/ผูบริหาร/คูคา/
  เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ
- คูคา/เกษตรกร

- ลูกคา

- ลูกคา
- ลูกคา
- ลูกคา
- ลูกคา/คูคา/เกษตรกร/ตัวแทน 
  จัดหาวัตถุดิบ/สถาบันการเงิน/ 
  หนวยงานราชการ/สายเรือหรือ 
  สายการบิน 

- คูแขง

การบริหารแรงงานและ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย

- สวัสดิการและผลตอบแทนที่เปนธรรม
- การไดพัฒนาความรู ความสามารถ และการเสริมสรางการ
  ปฏิบัติงานอยางทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- โอกาสความกาวหนาในการทำงาน
- วัฒนธรรมและบรรยากาศในการทำงานที่ดี

- พนักงาน
- พนักงาน

- พนักงาน
- พนักงาน
- พนักงาน

ประเด็นสำคัญดานการพัฒนาอยางยั่งยืน

ประเด็นดานความยั่งยืน   
 ตามกรอบ GRI

ประเด็นที่มีสาระสำคัญดานความยั่งยืน
ขอบเขตที่มีสาระสำคัญ

ภายในองคกร ภายนอกองคกร

ดานเศรษฐกิจ

การเติบโตอยางยั่งยืน - ความนาเชื่อถือตอผูถือหุน
- ความยั่งยืนของกิจการ
- ความยั่งยืนของสังคม
ภายใตแนวทาง ดังนี้ 
1. CG in substance 
2. CSR in process 
3. Anticorruption in practice

- ผูถือหุน
- ผูถือหุน
- พนักงาน / ผูถือหุน / ชุมชน

การบริหารจัดการความเสี่ยง - ความสามารถในการชำระหนี้
- ความสามารถในการทำกำไร
- ความสามารถในการบริหารสินทรัพย
- งบการเงินที่ถูกตองโปรงใส ตรวจสอบได
- บริหารจัดการหวงโซอุปทาน
- การบริหารจัดการวัตถุดิบ

- ผูถือหุน / เจาหนี้ /สถาบันการเงิน
- ผูถือหุน/ผูบริหาร/พนักงาน
- ผูถือหุน/คูคา
- ผูถือหุน
- ผูบริหาร/พนักงาน/ผูมีสวนไดเสีย
- ผูบริหาร/พนักงาน/เกษตรกร

/
/
/

/
/

/

/

/

/
/
/
/

/

/
/

/
/
/
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- สุขภาพ/ความปลอดภัย - สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
- พนักงาน / เกษตรกร / 
  ลูกคา / ชุมชน

- การทุจริต - สนับสนุนใหบุคคลทุกระดับมีจิตสำนึกในการตอตานการ 
  ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

- พนักงาน/คูคา/ลูกคา/
  หนวยงานราชการ

ความรับผิด - ไมสรางผลกระทบดานลบตอวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน สังคม ชุมชน และ 
 สิ่งแวดลอมชอบตอสังคม

- การชวยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมที่เปนประโยชน
- การดูแลสิ่งแวดลอม

คุณภาพชีวิตที่ดี

- การใหคาตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม

- คาตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสม
- ใหราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม
- สนับสนุนความรูและคาใชจายในการเพาะปลูก
- สนับสนุนดานสาธารณูปโภค

- คูคา/เกษตรกร/ตัวแทน
  จัดหาวัตถุดิบ

- พนักงาน
- เกษตรกร
- เกษตรกร
- สังคม ชุมชน และ 
   สิ่งแวดลอม

ดานสิ่งแวดลอม

- การใชวัตถุดิบ การใชวัตถุดิบหรือวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
ไดประโยชนสูงสุดและ/หรือนำกลับมาใชใหมได

ผูบริหาร พนักงาน

- การจัดการคุณภาพอากาศ
การตรวจสอบ และการกระทำเพื่อแกไขและ 
ปองกันไมใหเกิดผลกระทบทางลบ และสงผล 
ใหเกิดผลกระทบทางบวก

ผูบริหาร พนักงาน 
ชุมชน

- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- การจัดการน้ำ
- การจัดการพลังงาน

การจัดการชีวภาพ น้ำ และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กอใหเกิดประโยชนสูงสุด 
การรีไซเคิลหรือนำกลับไปใชใหมและผลกระทบที่เกิดจากการใชน้ำ 
พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท

ผูบริหาร พนักงาน 
ชุมชน

ประเด็นสำคัญดานการพัฒนาอยางยั่งยืน(ตอ)

ประเด็นดานความยั่งยืน   
 ตามกรอบ GRI

ประเด็นที่มีสาระสำคัญดานความยั่งยืน
ขอบเขตที่มีสาระสำคัญ

ภายในองคกร ภายนอกองคกร

/

/

/

/

/
/
/
/

/

/

/
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การประเมินประเด็นดานการพัฒนาอยางยั่งยืนของ APURE

5

4

3

2

1
1 2 3 4 5

คุณภาพชีวิตที่ดี

ความรับผิด
ชอบตอสังคม

-การจัดการคุณภาพอากาศ 
-ความหลากหลายทางชีวภาพ          
-การจัดการน้ำ       
-การจัดการพลังงาน

 -สุขภาพ/ความปลอดภัย                        
 -การทุจริตคอรัปชั่น

-การเติบโตอยางยั่งยืน
-การเคารพสิทธิมนุษยชน 
-การกำกับดูแลกิจการที่ดี  
-การปฏิบัติตามกฏหมาย   
-ผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพ          
-การบริหารความพึงพอใจและขอรองเรียน
-การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารแรงงานและ
การพัฒนาศักยภาพมนุษย

ระดับของผลกระทบตอการดำเนินงานของ APURE
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 บริษัทฯ กำหนดนโยบายอยางชัดเจนในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ฝายบริหารยังใหความสำคัญกับการใหความรูกับพนักงานเรื่องการตอตานการทุจริต อีกทั้งปลูกฝงการปฏิบัติหนาที่ตลอดจนการ
ประกอบธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อนำไปสูการเติบโตอยางยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
 ๐ ไมมีการคอรรัปชั่น ขูเข็ญ ยักยอก ไมนำเสนอหรือยอมรับการติดสินบน หรือวิธีการอื่นเพื่อใหไดผลประโยชนมาอยางไมเหมาะสม
 ๐ ไมรับ หรือใหของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของทางธุรกิจกับบริษัทเวนแตเปนการรับ หรือใหของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อ
  รักษาความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลหรือเปนการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหวางองคกร 
 ๐ หามกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ยอมรับหรือใหการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ และตองปฏิบัติตาม
  นโยบายตอตานการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อยางเครงครัด ทั้งทางตรงหรือทางออม
 ๐ พนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมพึงเพิกเฉยหรือละเลย  เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  ตองแจงใหผูบังคับบัญชา 
  หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ  หากมีขอสงสัย  หรือขอซักถามใหปรึกษากับผูบังคับบัญชา  
  หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ  ผานชองทางตางๆ ที่กำหนดไว
 ๐ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงตอการแสวงหาผลประโยชนไมวาจะเกิดกับการติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคาของบริษัท หรือ
  การใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงาน ในการหาผลประโยชนสวนตนหรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ
 ๐ บริษัทไดจัดตั้งหนวยงานในการกำกับดูแล ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบการกระทำที่อาจจะกอใหเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น พรอมทั้งประเมินผลและ
  หาแนวทางในการปองกัน และ บทลงโทษที่เหมาะสม
 ๐ บริษัทฯ และบริษัทยอย จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงานที่ปฏิเสธ  หรือแจงเรื่องคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยใชมาตรการคุมครอง
  ผูรองเรียน  หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปชั่น
 ๐ บริษัทฯ และบริษัทยอย ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร  ใหความรู  และทำความเขาใจกับบุคคลอื่นที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  
  หรืออาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ  ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานคอรรัปชั่น
 ๐ บริษัทฯ แสดงความมุงมั่นสงเสริมการตอตานการคอรรัปชั่น เพื่อเปนแบบอยางใหผูอื่น

 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในสถานประกอบการ พรอมทั้งไดเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ซ่ึงจัดทำโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับหอการคาไทย หอการคานานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น บริษัทจึงไดประกาศเจตนารมณฯ อีกครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย  และกำกับดูแลใหมีระบบที่สนับสนุนการตอตานคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
  ใหมั่นใจวาฝายบริหารไดตระหนัก  และใหความสำคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  และปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและ
  ระบบบริหารความเสี่ยง  ใหมั่นใจวาเปนไปตามมาตรฐานสากล  มีความรัดกุม  เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ
 3. ฝายบริหาร  มีหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดใหมีระบบการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผูเกี่ยวของ
  ทุกฝาย รวมท้ังทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการตางๆ  เพ่ือใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกำหนด
  ของกฎหมาย  เพื่อใหมั่นใจวามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอตอความเสี่ยงดานคอรรัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานตอคณะกรรมการ
  ตรวจสอบ

การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
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กระบวนการจัดการขอรองเรียน

กรณีไมซับซอน
  - ดำเนินการใหเสร็จภายใน 30 วัน       
  - มีเหตุจำเปนขอ CEO เพื่อขยาย
    ระยะเวลาได 

กรณีเกี่ยวของกับ
หลายหนวยงาน แจงใหผูรองเรียนทราบความ

คืบหนาภายใน 30 วัน 
(ในกรณีที่เปดเผยขอรองเรียน)

สรุปผลการตรวจสอบ การแกไข หรือการบรรเทาความเสียหายตอ CEO

CEO ตั้งคณะทำงานตรวจสอบขอเท็จจริง

แผนกทรัพยากรมนุษย  
สอบสวนขอเท็จจริง” 
เพื่อดำเนินการสอบสวน
และเสนอการลงโทษทาง
วินัย 

ผูรองเรียน - คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- ฝายตรวจสอบภายใน

กรณีพนักงาน
กระทำผิด/ฝาฝน

- ขอเท็จจริงจากการตรวจสอบ
- วิธีการ / ขั้นตอนตรวจสอบ           
  ความเสียหายที่เกิดขึ้น
- ผลกระทบตอบริษัท
- แนวทางแกปญหา
- บทลงโทษ

 สรุปรายงานเบื้องตน เพื่อ CEO สั่งการตามความเรงดวน

              รายงานสรุป

ผูรองเรียน              

พนักงานกระทำผิด / ฝาฝน

 

กระทำผิดกฏหมาย ขอบังคับ ประพฤติไมเหมาะสม 
จรรยาบรรณบริษัท และ/หรือ ไดรับขอเสียหาย
เนื่องจากขอรองเรียนขางตน

          ผูที่เกี่ยวของ       กระบวนการ                   หมายเหตุ

พบเห็นการกระทำผิด / รองเรียน /
 แจงเบาะแส

รับขอรองเรียนผูรับขอรองเรียน
  - คณะกรรมการบริษัท
  - ประธานกรรมการบริหาร
  - เลขานุการบริษัท
  - ฝายทรัพยากรมนุษย
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การควบคุมภายใน

 มติที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 
24 กุมภาพันธ 2560 แตงตั้ง
        -  นายสุชาติ   เหมือนศรี
        -  นางสาวเกศินี  ยอดดำเนิน

วัตถุประสงค

 ผูตรวจสอบกิจการภายในมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระเพ่ือ
เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวารายงานทางการเงิน มีความถูกตอง เชื่อถือได
และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ซึ่งจะชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่วางไวในการการควบคุม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยางเปนระบบและเปนระเบียบ

ขอบเขตอำนาจ

ผูตรวจสอบกิจการภายในและผูตรวจสอบภายในมีอำนาจในการดำเนินการ

ตางๆ ดังนี้
     • สิทธิการเขาถึงกิจกรรม, ขอมูล, ทรัพยสินและบุคคลโดยไมจำกัด
     • สิทธิอยางเต็มท่ีและอิสระในการติดตอและรายงานตอคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ
     • สิทธิในการจัดสรรทรัพยากร, กำหนดความถี่, เลือกเรื่อง, กำหนด
 ขอบเขตการปฏิบัติงานและนำเทคนิคตางๆ มาใชตามความจำเปนใน
 การบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ
     • สิทธิในการรองขอการชวยเหลือท่ีจำเปนจากหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ 
 รวมไปถึงการบริการ จากผูเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก 
 องคกร

 ทั้งนี้  บุคลากรทุกระดับจะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ รวมท้ัง
ใหขอมูลท่ีสมบูรณตอผูตรวจสอบ เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค

บทบาทหนาที่

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดถูกกำหนดใหแยกเปนอิสระจาก
สวนงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯและมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ  โดยมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งฝายตรวจ
สอบภายในมีบทบาทเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใหแนใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝายบริหาร เปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
 การตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอด
จนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งรวมถึง
     • ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใน
 หนาที่ของหนวยรับตรวจ
     • สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท 
 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสู
 การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของ
 บริษัท
     • สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานทางการเงิน 
     • ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของ
 หนวยรับตรวจ  จากการรั่วไหลสูญหาย หรือจากการทุจริตและ
 พฤติมิชอบ
     • วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
 อยางสมประโยชนและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
     • รายงานประเด็นท่ีมีความสำคัญเก่ียวของกับข้ันตอนการทำงาน การ
 ควบคุมกิจกรรมตางๆของบริษัท รวมท้ังใหคำแนะนำในการปรับปรุง
 กระบวนการปฏิบัติที่เปนไปได 

    

     

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ความรับผิดชอบ
    ผูตรวจสอบกิจการภายในและผูตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ ดังน้ี
      • พัฒนาแผนการตรวจสอบรายปที่มีความยึดหยุนและเหมาะสมและ
 นำเสนอแผนดังกลาวตอคณะกรรมการตรวจสอบเพื ่อทบทวน
 และใหความเห็นชอบ
    • นำแผนการตรวจสอบรายปที่ไดรับความเห็นชอบไปปฏิบัติ
     • ดำรงไวซ่ึงความเปนมืออาชีพของผูตรวจสอบท้ังดานความรูทักษะ และ
 ประสบการณที่จำเปน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ
     • ดำเนินการใหคำปรึกษาแกฝายบริหารเพื่อใหการดำเนินการบรรลุ
 วัตถุประสงคที่กำหนด
     • ประเมินกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีการเปล่ียนแปลง
 หรือกำหนดขึ้นใหมวา มีความเหมาะสมและความสอดคลอง กับ
 นโยบายของบริษัท
     • จัดทำรายงานสรุปผลของการดำเนินการตรวจสอบเปนรายงวดเสนอ
 ตอคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร
     • พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตงานของผูสอบบัญชีวาสอดคลอง
 กับความเส่ียงของบริษัท รวมท้ังประเมินความสอดคลองกับขอบเขต
 งานตรวจสอบภายในเพื่อลดความซ้ำซอนของงานตรวจสอบและ
 ประสิทธิผลที่ไดรับ

 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
ประเมินโดยฝายตรวจสอบภายใน ไมพบขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ สอดคลอง
กับความเห็นของผูสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบวา 
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อทำใหเกิดประโยชนในการบริหารงานของบริษัท
 คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานการประเมิน
ของคณะกรรมการตรวจสอบแลวสรุปไดวาจากการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทในดานตางๆ 5 องคประกอบคือ การควบคุมภายในองคกร การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำ
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ตามแบบประเมินฯ อยางเพียงพอแลว สำหรับการควบคุมภายในในหัวขออื่น คณะ
กรรมการเห็นวาบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแลวเชนกัน
 การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องขางตน กรรมการอิสระหรือกรรมการ
ตรวจสอบไมมีขอสังเกตุเพิ่มเติมจากกรรมการ
 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัท 
มีเลขานุการบริษัทเปนผูประสานงาน และเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเปนผูปฏิบัติหนาที่ 
ติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอยวาสามารถปองกันทรัพยสิน
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยจากการที่กรรมการ หรือผูบริหารนำไปใชโดยมิชอบ
หรือโดยไมมีอำนาจ และรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ
 เจาหนาที่ตรวจสอบภายในซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากกิจการคือ  
นายสุชาติ  เหมือนศรี และนางสาวเกศนี  ยอดดำเนิน
 ดวยการนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่ แตงตั้ง ถอดถอน และโยกยาย
ผูดำรงตำแหนงผูตรวจสอบภายใน

๐ การประเมินความเสี่ยง
บริษัทมีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง 
ใหมีความเพียงพอและอยูในระดับที่เหมาะสม โดยแผนงานบริหารความเสี่ยงมีความ
สอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่บริษัทกำหนด สามารถประเมิน ติดตาม และดูแล
ปริมาณความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่เหมาะสม การปฏิบัติตามนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงนี้ตองปฏิบัติอยางเครงครัด และตอเนื่องภายใตการควบคุมดูแลของ
คณะกรรมการบริษัท และฝายจัดการของบริษัท
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ถึง ทานผูถือหุน

 บริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน)  โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ไดประกาศและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)

ต้ังแตวันท่ี  13 พฤศิจกายน 2556 เพ่ือใหเกิดระบบท่ีจัดใหมีโครงสรางและกระบวนการของความสัมพันธ ระหวาง  คณะกรรมการ ฝายจัดการ และ ผูถือหุน มีการดูแล

ใหกิจการดำเนินการไปในทิศทางท่ีเหมาะสมควรเปน  โดยจัดใหมีการตรวจสอบและถวงดุล  มีการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขัน 

นำไปสูความเจริญเติบโตและเพ่ิมคุณคาใหกับผูถือหุนในระยะยาว ตลอดจนสรางความเช่ือม่ันตอผูถือหุน   ผูลงทุน และผูเก่ียวของในการดำเนินธุรกิจของกิจการ

 นโยบายการกำกับดูแลของบริษัท มีแนวคิดตามหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลที่ดี เกี่ยวกับความโปรงใส  ความซื่อสัตย  ความรับผิดชอบตอผลการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ และความสามารถในการแขงขัน  ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผูบริหารและพนักงานใหปฏิบัติงานอยางรอบคอบและมีจริยธรรมในการประกอบ

ธุรกิจอยางถูกตอง และชอบธรรม โดยยึดถือหลัก 6 ประการ ดังนี้

 1. ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 2. ความตระหนักในหนาที่รับผิดชอบ (Responsibility) 

 3. ความยุติธรรมและซื่อสัตย (Fairness and Integrity) 

 4. การดําเนินงานที่โปรงใส (Transparency) 

 5. การสรางคุณคาระยะยาวแกผูมีผลประโยชน สวนไดสวนเสียรวมกัน (Creation of Long-term Value to all Stakeholders) 

 6. สงเสริมการปฏิบัติที่เปนเลิศ (Promotion of Best Practices)

 คณะกรรมการตรวจสอบ เปนอนุกรรมการที่แตงตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปนกลไกอิสระในการถวงดุลอำนาจของฝายจัดการโดยมีฝาย

ตรวจสอบภายในเปนผูรับสนองนโยบายและจัดทำรายงานเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับการประสิทธิภาพและคุณคาของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีมีอยูรวมถึง

สนับสนุนใหมีการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อใหหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนนโยบายของผูบริหารระดับสูงขององคกร 

มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนักงานทุกระดับในองคกร ตระหนักในความรับผิดชอบและทำการประเมินตนเองได  กอใหเกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลที่ดีในบริษัทฯ ทำใหเกิด

สภาวะแวดลอมการควบคุมท่ีดี และพนักงานจะเปนผูท่ีเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติและรักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายในระบบการกำกับดูแล

ที่ดีมีสวนสำคัญตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเปนพื้นฐานสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท

                    ( ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย) 
                ประธานกรรมการตรวจสอบ                             

รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
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การควบคุมภายใน

 มติที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั ้งที ่ 1/2560 เมื ่อวันที ่ 
24 กุมภาพันธ 2560 แตงตั้ง
        -  นายสุชาติ   เหมือนศรี
        -  นางสาวเกศินี  ยอดดำเนิน

วัตถุประสงค

 ผูตรวจสอบกิจการภายในมีหนาท่ีในการปฏิบัติงานอยางเปนอิสระเพ่ือ
เพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ใหความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวารายงานทางการเงิน มีความถูกตอง เชื่อถือได
และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ซึ่งจะชวยใหบริษัทบรรลุเปาหมายที่วางไวในการการควบคุม
และการกำกับดูแลกิจการที่ดี อยางเปนระบบและเปนระเบียบ

ขอบเขตอำนาจ

ผูตรวจสอบกิจการภายในและผูตรวจสอบภายในมีอำนาจในการดำเนินการ

ตางๆ ดังนี้
     • สิทธิการเขาถึงกิจกรรม, ขอมูล, ทรัพยสินและบุคคลโดยไมจำกัด
     • สิทธิอยางเต็มท่ีและอิสระในการติดตอและรายงานตอคณะกรรมการ
 ตรวจสอบ
     • สิทธิในการจัดสรรทรัพยากร, กำหนดความถี่, เลือกเรื่อง, กำหนด
 ขอบเขตการปฏิบัติงานและนำเทคนิคตางๆ มาใชตามความจำเปนใน
 การบรรลุวัตถุประสงคการตรวจสอบ
     • สิทธิในการรองขอการชวยเหลือท่ีจำเปนจากหนวยงานท่ีเขาตรวจสอบ 
 รวมไปถึงการบริการ จากผูเชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอก 
 องคกร

 ทั้งนี้  บุคลากรทุกระดับจะตองใหความรวมมืออยางเต็มที่ รวมท้ัง
ใหขอมูลท่ีสมบูรณตอผูตรวจสอบ เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค

บทบาทหนาที่

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในไดถูกกำหนดใหแยกเปนอิสระจาก
สวนงานอื่นๆ ภายในบริษัทฯและมีการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนอิสระ  โดยมี
การรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งฝายตรวจ
สอบภายในมีบทบาทเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ
ใหแนใจวาการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และฝายบริหาร เปนไปตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
 การตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห รวมทั้ง
การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอด
จนการประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งรวมถึง
     • ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใน
 หนาที่ของหนวยรับตรวจ
     • สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท 
 และกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถนำไปสู
 การปฏิบัติงานท่ีตรงตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายของ
 บริษัท
     • สอบทานความเชื่อถือไดของขอมูล และรายงานทางการเงิน 
     • ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพยสินของ
 หนวยรับตรวจ  จากการรั่วไหลสูญหาย หรือจากการทุจริตและ
 พฤติมิชอบ
     • วิเคราะหและประเมินความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร
 อยางสมประโยชนและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
     • รายงานประเด็นท่ีมีความสำคัญเก่ียวของกับข้ันตอนการทำงาน การ
 ควบคุมกิจกรรมตางๆของบริษัท รวมท้ังใหคำแนะนำในการปรับปรุง
 กระบวนการปฏิบัติที่เปนไปได 

    

ถึง ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) ประกอบดวยกรรมการอิสระผูทรงคุณวุฒิดานการบัญชีการเงิน การบริหารองคกร 

กฎหมายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการทุกทานมีคุณสมบัติตามขอกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และไมไดเปนพนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อ และเขารวมประชุมในป  2562 ดังนี้

 1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายศักดา ศรีนิเวศน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 3. นายนรวิชญ เวทไว                 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 4. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

 ในป 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 คร้ัง ซ่ึงกรรมการท้ัง 4 ทาน ไดมีการหารือและแลกเปล่ียนขอคิดเห็นกับผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี 

ในเรื่องการปฏิบัติงานและการประสานงานกับฝายจัดการที่เกี่ยวของ สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาที่ของการตรวจสอบดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2562 นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ การปรับปรุงบัญชีตองบการเงินอยางมีนัยสำคัญ ความพอเพียงใน

    การเปดเผยขอมูล และการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง

 2. พิจารณาและใหความเห็นตอการเขาทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงผลทางบัญชี

 3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อใหมั่นใจวาการดำเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพิจารณาจาก

    รายงานผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบและผูสอบบัญชี

 4. กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาเปนไปอยางมีประสิทธิผลเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท

 5. คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับบริษัท สอบทานระบบบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารส่ิงแวดลอม ปญหาท่ีเก่ียวกับ

     งบการเงิน เกี่ยวกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน 

 6. คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีแลว มีความเปนอิสระ มีความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน

    ตรวจสอบ รวมถึงการเขาถึงขอมูลทุกดานจากฐานขอมูล ตลอดจนการสอบถามผูบริหารของบริษัทท่ีเก่ียวของ ไดใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเก่ียวกับงาน

    ดานบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงแกบริษัทที่จำเปนและเหมาะสม ผลงานของผูสอบบัญชีเปนที่นาพอใจเปนประโยชนแกผูถือหุนและ

    บริษัท และคณะกรรมการบริษัท

 7. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไดกำกับดูแลใหบริษัทมีการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

    หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) และ

    กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจ

 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีท่ีมีความอิสระและกำหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสม เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากท่ีประชุม

     ผูถือหุนแตงตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจำป 2562

 9. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นดวย

  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตอำนาจ  และความรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีความเปนอิสระและไมมีขอจำกัดใน

การเขาถึงขอมูล

               คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาคณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทมีความมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ ใหความสำคัญ

ในการดำเนินงานภายใตระบบการกับกำดูแลกิจการท่ีดี มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รายงานขอมูลทางการเงินและการดำเนินงานอยางถูกตองครบถวนตามมาตรฐาน

การบัญชี มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของอยางถูกตองครบถวน และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับน้ี ไดรับการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563

                     ( ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพิชญามาตย ) 

                ประธานกรรมการตรวจสอบ                                  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

เรียน ทานผูถือหุน 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน) ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ต้ังแตวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 

มีวาระดำรงตำแหนง 2 ป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร และเปนกรรมการอิสระ 3 ทาน โดยประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน เปนกรรมการอิสระ ประกอบดวย  

 1. ศ.ดร.ธรรมศักด์ิ พงศพิชญามาตย   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

 2. นายศักดา ศรีนิเวศน    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

 3. นายนรวิชญ เวทไว    กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

 ในป 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยไดมีการประชุม 1 คร้ัง และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนท้ัง 3 ทาน เขารวมประชุมครบทุกทาน และมีการรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท

สาระสำคัญของการประชุม สรุปไดดังน้ี

 1. พิจารณารางรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ประจำป 2562 เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัทและผูถือหุนรายงาน

ประจำป

 2. พิจารณากฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบเเทน ซ่ึงประกอบดวย องคประกอบและการแตงต้ัง คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหนง หนาท่ีและความ

รับผิดชอบ การประชุมและการรายงานผลการปฏิบัติหนาท่ี

 3. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง ( Self Assessment ) ท้ังคณะ ตามท่ีไดกำหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการกำหนดคาตอบแทนและตามแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

  4. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร ( CEO )  ป 2562 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี

 ท้ังน้ี ในป 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ไดปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เปนอิสระ 

และ โปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกฝาย อยางเหมาะสมแลว

 

                                                                                                            ( ศ.ดร.ธรรมศักด์ิ พงศพิชญามาตย) 

                                   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน                             
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เรียน ทานผูถือหุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ในการกำกับดูแล

ใหรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ท่ีจัดทำข้ึน มีขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวนในสาระสำคัญ โปรงใส เพียงพอท่ีจะดำรงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ปองกันการ

ทุจริตและการดำเนินการท่ีผิดปกติ รวมท้ังไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป โดยใชนโยบายบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ตลอดจน

มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดทำ เพื่อใหสะทอนผลการดำเนินงานที่เปนจริงของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย กรรมการอิสระผูมีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ทำหนาที่สอบทานใหบริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานอยางถูกตองเพียงพอ มีการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนอยางโปรงใส ถูกตอง และครบถวน รวมท้ังใหมีระบบบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

ตลอดจนมีความครบถวนเพียงพอ  และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  นโยบายตางๆ  ที่เกี่ยวของ  และขอกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซ่ึงแสดงไวในรายงานประจำป

นี้แลว

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยูในระดับที่เพียงพอและสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลไดวา 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจำป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรวมกับฝาย

บริหารและผูสอบบัญชี มีความเชื่อถือได โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

                                 (นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ)                       (นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล) 

                                      ประธานกรรมการ                                  ประธานเจาหนาที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน
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(1) บริษัทฯไดเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนายโกมล โดยบริษัทฯไดเชาอาคารสำนักงานจากมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใชเปนที่ตั้ง

    สำนักงานใหญของบริษัทฯ มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

รายงานรายการระหวางกัน

รายละเอียดกรณีไมซับซอนหัวขอ

ประเภทรายการ           การเชาอาคารสำนักงาน อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนาเพื่อใชเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของกิจการ เลขที่ 70 หมูที่ 6 
             ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ตกลงเขาทำรายการ           1 กันยายน 2560

ผูเชา              บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)

ผูใหเชา              มูลนิธิรวมใจพัฒนา

ลักษณะรายการ             ผูเชาและผูใหเชาตกลงทำสัญญาเชาพื้นที่รวมถึงการบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใชใน
              อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา รวมพื้นที่ 340 ตารางเมตร ในอัตราคาเชาเดือนละ 51,000 บาท (เฉลี่ยตารางเมตรละ 
              150 บาท)

ลักษณะความสัมพันธ              มูลนิธิรวมใจพัฒนามีนายโกมล จึงรุงเรืองกิจ เปนผูกอตั้งและดำรงตำแหนงประธานกรรมการของมูลนิธิ

ระยะเวลาใหเชา              3 ป

มูลคาสิ่งตอบแทน              1,836,000 บาท (เฉลี่ยปละ 612,000 บาท)

                                                      ในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทนนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด
                            ของคาเชาของสำนักงานที่มีลักษณะและที่ตั้งในบริเวณใกลเคียงกันแลว พบวามีมูลคาต่ำกวาราคาตลาด เนื่องจากเปน
                            มูลนิธิซึ่งไมไดทำเพื่อการคาและหาผลกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ        การเชาอาคารสำนักงาน เพื่อใชเปนที่ตั้งสำนักงานใหญของกิจการ โดยมีมูลคาสิ่งตอบแทนต่ำกวาราคาตลาดเมื่อเทียบ
               กับพื้นที่ใกลเคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวสมควรในการทำรายการดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท             มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(2) บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันกับนายโกมล โดยบริษัทยอยไดเชาอาคาร
สำนักงานจากมูลนิธิรวมใจพัฒนาเพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บสินคาและทรัพยสินของบริษัทฯมีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

รายละเอียดกรณีไมซับซอนหัวขอ

ประเภทรายการ             การเชาพ้ืนท่ีบางสวนบริเวณช้ัน 1 ของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพ่ือใชเเปนสถานท่ีจัดเก็บสินคาและทรัพยสินของบริษัทฯ 

วันที่ตกลงเขาทำรายการ            5  มกราคม 2560

ผูเชา              บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 

ผูใหเชา              มูลนิธิรวมใจพัฒนา

ลักษณะรายการ             ผูเชาและผูใหเชาตกลงทำสัญญาเชาพื้นที่บางสวนบริเวณชั้น 1  ของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา รวมพื้นที่120 ตารางเมตร 
             ในอัตราคาเชาเดือนละ 18,000 บาท (เฉลี่ยตารางเมตรละ 150 บาท)

ลักษณะความสัมพันธ              มูลนิธิรวมใจพัฒนามีนายโกมล จึงรุงเรืองกิจ เปนผูกอตั้งและดำรงตำแหนงประธานกรรมการของมูลนิธิ

ระยะเวลาใหเชา              3 ป

มูลคาสิ่งตอบแทน              648,000 บาท (เฉลี่ยปละ 216,000 บาท)

                            ในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทนนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด
                            ของคาเชาของสำนักงานที่มีลักษณะ และที่ตั้งในบริเวณใกลเคียงกันแลว พบวามีมูลคาต่ำกวาราคาตลาด เนื่องจากเปน
                            มูลนิธิซึ่งไมไดทำเพื่อการคาและหาผลกำไร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ        การเชาพื้นที่บางสวนบริเวณชั้น 1  ของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา โดยมีมูลคาสิ่งตอบแทนต่ำกวาราคาตลาดเมื่อเทียบ
               กับพื้นที่ใกลเคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวสมควรในการทำรายการดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท             มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดกรณีไมซับซอนหัวขอ

ประเภทรายการ             การรับบริการจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน 

วันที่ตกลงเขาทำรายการ            28 เมษายน 2555

ผูจาง              บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 

ผูรับจาง              นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ

ลักษณะรายการ             นายโกมลเปนที่ปรึกษาใหแก RKI ในเรื่องการบริหารงานดานโรงงานอุตสาหกรรมและบริหารงานทั่วไป ซึ่งนายโกมล 
                           เปนผูมีประสบการณและมีความชำนาญในการบริหารงานเกี่ยวกับโรงงานเปนอยางดี

ลักษณะความสัมพันธ              นายโกมล เปนบิดาของนายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ ประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ระยะเวลาใหเชา              เริ่มจางตั้งแต วันที่ 28 เมษายน 2555 เปนตนไป สิ้นสุดเมื่อบอกกลาว

มูลคาสิ่งตอบแทน              50,000 บาทตอเดือน (600,000 บาทตอป) ในการกำหนดมูลคาสิ่งตอบแทนนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการ
               ไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดรับจากการเปนที่ปรึกษาของนายโกมลแลววามีความเหมะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ       นายโกมล เปนผูมีความรูความสามารถในการบริหารงาน และเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานโรงงานอุตสาหกรรม 
               จึงเห็นสมควรใหแตงตั้งคุณโกมล เปนที่ปรึกษาของ RKI

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท             มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับนายโกมล โดยบริษัทยอย

    ของบริษัทไดวาจางนายโกมลเปนที่ปรึกษา มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
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(4) บริษัทยอยของบริษัทฯไดเขาทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่มีนายโกมลเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 (ไมวาถือหุนโดยทางตรงหรือทางออม) ของ

    ทุนจดทะเบียนชำระแลวของบริษัทโดยบริษัทยอยของบริษัทฯไดเชายานพาหนะจากบริษัทดังกลาว มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

รายละเอียดกรณีไมซับซอนหัวขอ

ประเภทรายการ           สนับสนุนธุรกิจปกติ

วันที่ตกลงเขาทำรายการ          1 มกราคม 2559

ผูเชา            RKI

ผูใหเชา            (1) บริษัท ซัมมิท ไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด (“SPGC”)
            (2) บริษัท ซัมมิทสตารโฮม จำกัด (“SSH”) 

ลักษณะรายการ                         บริษัทท่ีมีนายโกมล เปนผูถือหุนเกินกวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว ให RKI เชายานพาหนะ เพ่ือใชในการ
                         ปรับปรุงพื้นที่สรางโรงงานใหมซึ่งปจจุบันยังมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง ดังนี้
             (1)  SSH รถเทลเลอร จำนวน 1 คัน
     รถเครน 10 ลอ จำนวน     1 คัน
             (2)  SPGC รถโฟลคลิฟ  จำนวน 1 คัน
     รถอีแตน  จำนวน 2 คัน
     รถบรรทุก 10 ลอ จำนวน  1 คัน
     รถโดยสาร 6 ลอ จำนวน   1 คัน
     รถเทลเลอร จำนวน     1 คัน
     รถกอลฟ  จำนวน     2 คัน

ลักษณะความสัมพันธ           1. นายโกมลเปนบิดาของนายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ (ประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอำนาจลงนาม)
            2. นายโกมลเปนผูถือหุนเกินกวารอยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแลว ใน SPGC SF SSH และ SH (ไมวาโดยทางตรง
            หรือโดยทางออม) 

ระยะเวลาใหเชา           เร่ิมเชาต้ังแต วันท่ี 1 มกราคม 2559 เปนตนไป หากฝายหน่ึงฝายใดประสงคยกเลิกสัญญา จะตองแจงใหอีกฝายหน่ึง
            ทราบไมนอยกวา 15 วัน ท้ังน้ี สัญญาการเชายานพาหนะระหวางบริษัทท่ีมีนายโกมลเปนผูถือหุนเกินรอยละ 30 ส้ินสุด
            เมื่อบอกกลาว

มูลคาสิ่งตอบแทน           (1) SSH รถเทลเลอรคาเชาคันละ 75,000 บาท ตอเดือน 
     รถเครน 10 ลอ คาเชาคันละ 120,000 บาทตอเดือน
            (2) SPGC รถโฟลคลิฟ คาเชาคันละ16,000 บาทตอเดือน 
     รถอีแตน คาเชาคันละ 9,000 บาทตอเดือน
     รถบรรทุก 10 ลอ คาเชาคันละ 36,000 บาทตอเดือน
     รถโดยสาร 6 ลอ คาเชาคันละ 18,000 บาทตอเดือน  
     รถเทลเลอร คาเชาคันละ 75,000 บาทตอเดือน
     รถกอลฟ คาเชาคันละ 7,000 บาทตอเดือน
            ในการกำหนดมูลคาส่ิงตอบแทนน้ี ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบราคาตลาด
            ของคาเชายานพาหนะดังกลาวท่ีมีลักษณะ และคุณสมบัติใกลเคียงกันแลว พบวามีมูลคาโดยเฉล่ียต่ำกวาราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ    การเชายานพาหนะ เพ่ือใชในการปรับปรุงพ้ืนท่ีสรางโรงงานใหม โดยมูลคาส่ิงตอบแทนน้ันไดเปรียบเทียบกับราคาตลาด
            ทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวสมควรในการทำรายการดังกลาว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท          มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานรายการระหวางกัน (ตอ)
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นโยบายการทำรายการระหวางกันในอนาคต

 การทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทกับบุคคลตามมตรา 258 หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังในปจจุบันและท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการ
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยเกี่ยวกับการไดมาหรือจำหนาย
ไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน และ เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และการเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยจะคำนึงถึงผลประโยชนสูงสุด
ของบริษัทเปนสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก ( Arm’s Length Basis )  เพื่อความโปรงใส ไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน และ
เปนประโยชนสูงสุดแกบริษัทและผูถือหุนทุกราย โดยมีการพิจารณาในระดับคณะกรรมการประกอบดวยคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ เขารวม
ในการใหความเห็นในรายการดังกลาว  วาสมเหตุสมผลหรือไม และในกรณีที่ผูบริหารมีสวนเกี่ยวของ ผูบริหารดังกลาวไมมีสิทธิออกเสียงในมติดังกลาว ถารายการ
ดังกลาวมีขนาดใหญตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และบริษัทจะนำเสนอมติคณะกรรมการใหทางผูถือหุน
พิจารณาอีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทจะดำเนินการใหที่ปรึกษาทางการเงินใหความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกลาว และ
แจงไวในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อผูที่มีสวนไดเสียที่ไมมีสิทธิในการอนุมัติดังกลาว 
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รายงานผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการ
 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)
ความเห็น 
  ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัท) ซ่ึงประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่ง
ประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสำหรับปส้ินสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
  ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑในการแสดงความเห็น
  ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการ
เงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทและบริษัทตามขอกำหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
  เร่ืองสำคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองตางๆ ท่ีมีนัยสำคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการสำหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนำเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้ 
  • คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทไดบันทึกคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินเปนจำนวนเงินท่ีมีสาระสำคัญ 
(ประมาณรอยละ 2.54 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท) ผูบริหารตองใชดุลยพินิจท่ีมีนัยสำคัญในการประมาณการจำนวนเงินคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากอายุของลูกหน้ี 
ประกอบกับการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ซึ่งทำใหเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการวัดมูลคาของการประมาณการคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น ขาพเจาจึงระบุวา การวัดมูลคาของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ กลุมบริษัทได
เปดเผยนโยบายการบัญชีสำหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดสำหรับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.3 และขอ 7 ตามลำดับ
  วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื ่องดังกลาว ขาพเจาไดทำความเขาใจและประเมินระบบการควบคุมภายในที ่เกี ่ยวของกับการประมาณคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการสอบถามผูบริหารและประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติฐานและวิธีการท่ีผูบริหารใชในการประมาณการ นอกจากน้ีขาพเจาไดทดสอบรายละเอียด
ของคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะหระยะเวลาการเก็บหน้ีโดยเฉล่ีย การสุมตัวอยางรายการลูกหน้ีการคาเพ่ือทดสอบความถูกตองของการจัดทำรายงานการแยกอายุลูกหน้ี 
การสอบถามผูบริหารเก่ียวกับลูกหน้ีท่ีคางชำระเกินกำหนดเปนเวลานานหรือลูกหน้ีท่ีคาดวาอาจจะไมไดรับชำระหน้ี การตรวจสอบหลักฐานการติดตามทวงถามเพ่ือการชำระหน้ี
และความเหมาะสมของการประมาณการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามท่ีกำหนดไวในนโยบายการบัญชี รวมท้ังการตรวจสอบการชำระหน้ีภายหลังวันส้ินงวดบัญชี นอกจากน้ีขาพเจา
ไดใหความสำคัญกับความเพียงพอของการเปดเผยขอมูลของเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีและจำนวนเงินเกี่ยวกับการรับรูคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  • คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุมบริษัทมีสินคาคาคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน เปนจำนวนเงินท่ีมีสาระสำคัญ  (ประมาณรอยละ 9.66 ของสินทรัพยรวม
ของกลุมบริษัท) สินคาคงเหลือจำนวนดังกลาวนี้อาจมีมูลคาลดลงในปจจุบัน สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ผูบริหาร
ใชดุลยพินิจอยางมากในการพิจารณาจำนวนคาเผื่อการลดมูลคาสินคาคงเหลือที่เสื่อมสภาพ โดยกำหนดจำนวนคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาจากอัตรารอยละของมูลคาตาม
บัญชีของสินคาท่ีเคล่ือนไหวชาหรือเส่ือมสภาพในแตละชวงอายุของสินคาคงเหลือ ซ่ึงฝายบริหารจะกำหนดอัตรารอยละท่ีสูงข้ึนตามชวงอายุของสินคาคงเหลือและวิเคราะหสินคา
ที่เสื่อมสภาพรายตัวประกอบ ดังนั้น ขาพเจาจึงระบุวา การวัดมูลคาของสินคาคงเหลือเปนความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญซึ่งตองใหความสนใจเปนพิเศษในการตรวจสอบ กลุมบริษัทได
เปดเผยนโยบายการบัญชีสำหรับสินคาคงเหลือและรายละเอียดสำหรับสินคาคงเหลือไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.4 และขอ 9 ตามลำดับ
  วิธีการตรวจสอบของขาพเจาตอเรื่องดังกลาว ขาพเจาไดทำความเขาใจและประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการที่เกี่ยวของกับการประมาณการ
ประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ โดยการสอบถามผูบริหารและประเมินความสมเหตุสมผลของขอสมมติฐานท่ีผูบริหารใชในการประมาณมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับใน
แตละชวงอายุของสินคาคงเหลือ และตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนขอสมมติฐานดังกลาว นอกจากน้ี ขาพเจาไดตรวจสอบรายละเอียดของคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
ณ วันส้ินงวดบัญชี โดยการเขารวมสังเกตการณการตรวจนับสินคา การสุมตัวอยางรายการสินคาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของการจัดทำรายงานวิเคราะหอายุของสินคาคงเหลือ 
การตรวจสอบความถูกตองของการคำนวณคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ รวมทั้งการตรวจสอบการขายสินคาภายหลังวันสิ้นปบัญชีรวมดวย นอกจากนี้ ขาพเจาไดพิจารณาความ
เพียงพอและเหมาะสมของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว 

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ขอมูลอื่น 
  ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอ่ืน ขอมูลอ่ืนประกอบดวยขอมูลซ่ึงรวมอยูในรายงานประจำปแตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชีท่ีอยูในรายงาน
นั้น ซึ่งคาดวารายงานประจำปจะถูกจัดเตรียมใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
  ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
  ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับ
ความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวา ขอมูลอื่นมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
  เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวามีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตองส่ือสารเร่ืองดังกลาวกับผูมีหนาท่ีในการกำกับ
ดูแล เพื่อใหผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลดำเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเงิน
                  ผูบริหารมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลาน้ีโดยถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจำเปนเพ่ือใหสามารถจัดทำงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาด  
  ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง 
เปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตอเนื่องตามความเหมาะสม และการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนื่องเวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุมบริษัทและบริษัท
หรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถดำเนินงานตอเนื่องตอไปได  
  ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุมบริษัทและบริษัท
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
                  การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเช่ือม่ันอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลานี้  
  ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติ
งานของขาพเจารวมถึง 
       •  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความเส่ียงเหลาน้ัน และไดหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็น
ของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการ
สมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
       •  ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค
ในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทและบริษัท 
       •  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้น
โดยผูบริหาร  
       •  สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเน่ืองของผูบริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับ สรุปวามีความไมแนนอน
ท่ีมีสาระสำคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ หรือสถานการณท่ีอาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสำคัญตอความสามารถของกลุมบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาได
ขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอสังเกตถึงการเปดเผยขอมูลในงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ
ท่ีเก่ียวของ หรือถาการเปดเผยขอมูลดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาข้ึนอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีไดรับจนถึงวันท่ีในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทและบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง  
  • ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม 
  • ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอยางเพียงพอเก่ียวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพ่ือแสดงความ
เห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุมบริษัท ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา
  ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญ
ที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
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รายงานผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต (ตอ)

  ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลวาขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและไดสื่อสาร
กับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธท้ังหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขาพเจาเช่ือวามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจา
และมาตรการท่ีขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ
  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมีหนาท่ีในการกำกับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ท่ีมีนัยสำคัญมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปจจุบันและกำหนดเปนเร่ืองสำคัญในการตรวจสอบ  ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลาน้ีในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมใหเปดเผย
ตอสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกลาว หรือในสถานการณท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน  ขาพเจาพิจารณาวาไมควรส่ือสารเร่ืองดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาว
สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว
  ผูสอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวรุงนภา  แสงจันทร

   
                            
                                                                                                                            
                                                                              (นางสาวรุงนภา  แสงจันทร)
        ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142
 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 21 กุมภาพันธ 2563
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย

 สินทรัพยหมุนเวียน     

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด              

 เงินลงทุนชั่วคราว                    

 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น                          

 สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป          

 เงินใหกูยืมระยะสั้น                 

 สินคาคงเหลือ                   

 ลูกหนี้กรมสรรพากร    

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ถือไวเพื่อขาย    

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  

 สินทรัพยไมหมุนเวียน     

 เงินลงทุนในบริษัทรวม                 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย                 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น                 

 เงินใหกูยืมระยะยาว                

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ                 

 สินทรัพยไมมีตัวตน                              

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                                                 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น    

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  

 รวมสินทรัพย     

   

   

          บาท      

                     งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ             2562          2561        2562                 2561 

 339,714,206 

 27,000,000 

 199,731,717 

 50,000 

 32,000,000 

 173,845,145 

 11,218,631 

 6,888,980 

 -   

 790,448,679 

 -   

 -   

 45,170,169 

 -   

 957,915,598 

 116,577 

 865,948 

 4,222,656 

 1,008,290,948 

 1,798,739,627 

 242,760,873 

 27,006,440 

 203,975,606 

 600,000 

 24,000,000 

 343,538,062 

 29,571,159 

 6,595,846 

 74,086 

 878,122,072 

 -   

 -   

 39,170,165 

 50,000 

 853,977,432 

 398,861 

 571,952 

 41,162,908 

 935,331,318 

 1,813,453,390 

 49,562,786 

 -   

 3,594,150 

 -   

 160,000,000 

 -   

 -   

 282,216 

 -   

 213,439,152 

 -   

 899,999,930 

 23,470,163 

 -   

 1,746,226 

 -   

 167,872 

 83,000 

 925,467,191 

 1,138,906,343 

 153,679,349 

 -   

 3,234,080 

 -   

 50,000,000 

 -   

 -   

 1,282,008 

 -   

 208,195,437 

 -   

 899,999,930 

 23,470,163 

 -   

 2,564,674 

 -   

 115,919 

 83,000 

 926,233,686 

 1,134,429,123 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

6

7

13

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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          บาท      

                     งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ             2562          2561        2562                 2561 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

 หนี้สินหมุนเวียน    

 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น                                               18   

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป          19   

 ภาษีเงินไดคางจาย   

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น   

   รวมหนี้สินหมุนเวียน 

 หนี้สินไมหมุนเวียน    

 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี                                         16    

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน                                             19   

 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน       20

   รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

 รวมหนี้สิน    

 สวนของผูถือหุน    

 ทุนเรือนหุน                                                                 22

  ทุนจดทะเบียน  

  หุนสามัญ 1,054,092,090 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

  ทุนที่ออกจำหนายและเรียกชำระแลว  

  หุนสามัญ 958,265,537 หุน มูลคาหุนละ 0.70 บาท 

  สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  

 กำไรสะสม   

  จัดสรรแลว  

   ทุนสำรองตามกฎหมาย                     23

  ยังไมไดจัดสรร  

 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน   

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ    

 สวนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม    

 รวมสวนของผูถือหุน    

 รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน    

                     
บาท 

     

         งบการเงินรวม                            งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ              2561                     2560                  2561                     2560

 

72,327,063 

 555,055 

 2,812,015 

 1,878,710 

 77,572,843 

 29,229,991 

 706,885 

 12,486,562 

 42,423,438 

 119,996,281 

 737,864,463 

 670,785,876 

 387,396,467 

 15,675,000 

 437,106,121 

147,459,534 

1,658,422,998 

20,320,348 

 1,678,743,346 

 1,798,739,627 

 104,343,868 

 695,532 

 14,985,021 

 2,314,407 

 122,338,828 

 28,813,077 

 1,261,941 

 8,636,175 

 38,711,193 

 161,050,021 

 737,864,463

 670,785,876 

 387,396,467 

 12,975,000 

 410,664,931 

147,459,534 

1,629,281,808 

23,121,561 

 1,652,403,369 

 1,813,453,390 

 432,068 

 555,055 

 271,198 

 706,680 

 1,965,001 

 -   

 706,885 

 839,361 

 1,546,246 

 3,511,247 

 737,864,463 

 670,785,876 

 387,396,467 

 15,675,000 

 61,545,937 

(8,184)

1,135,395,096 

 -   

 1,135,395,096 

 1,138,906,343 

 452,672 

 511,957 

 -   

 953,010 

 1,917,639 

 -   

 1,261,941 

 579,594 

 1,841,535 

 3,759,174 

 737,864,463 

 670,785,876 

 387,396,467 

 12,975,000 

 59,520,790 

(8,184)

1,130,669,949 

 -   

 1,130,669,949 

 1,134,429,123 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

          บาท      

                     งบการเงินรวม                       งบการเงินเฉพาะกิจการ  

  หมายเหตุ             2562          2561        2562                2561 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได   

  รายไดจากการขายและบริการ  

  รายไดอื่น  

  รวมรายได

คาใชจาย   

  ตนทุนขายและบริการ  

  คาใชจายในการขาย  

  คาใชจายในการบริหาร  

  ตนทุนทางการเงิน  

  รวมคาใชจาย

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได   

คาใชจายภาษีเงินได   

กำไรสำหรับป   

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป   

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปขาดทุน   

  ไวในกำไรหรือ  

  กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย  

  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหม  

   

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมภายหลังเขาไป   

  ไวในกำไรหรือขาดทุน  

  กำไรจากการตีราคาที่ดินใหม  

  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม  

   

  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิจากภาษี  

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   

   

การแบงปนกำไร   

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  

   

   

การแบงปนกำไรเบ็ดเสร็จรวม   

  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  

  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม  

   

   

กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน   

  กำไรสำหรับปสวนที่เปนของบริษัทใหญ (บาทตอหุน)  

 

 

 4  

 4  

 

 

 4  

 4  

 4  

 

 

 

 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23
 

 

 

 

 

 6  

 

 1,701,408,479 

 18,115,754 

 1,719,524,233 

 1,437,406,501 

 121,411,675 

 122,793,657 

 127,996 

 1,681,739,829 

 37,784,404 

 6,444,427 

 31,339,977 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 31,339,977 

29,141,190 

2,198,787 

31,339,977 

29,141,190 

2,198,787 

31,339,977 

0.030 

 1,722,702,760 

 15,362,753 

 1,738,065,513 

 1,343,997,650 

 123,564,798 

 114,785,127 

 170,948 

 1,582,518,523 

 155,546,990 

 28,178,153 

 127,368,837 

(4,132,535)

 703,667 

(3,428,868)

 3,679,600 

(735,920)

 2,943,680 

(485,188)

 126,883,649 

119,548,546 

7,820,291 

127,368,837 

119,152,771 

7,730,878 

126,883,649 

0.125 

 -   

 36,129,698 

 36,129,698 

 -   

 -   

 29,851,860 

 125,111 

 29,976,971 

 6,152,727 

 1,427,580 

 4,725,147 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 4,725,147 

4,725,147 

 -   

4,725,147 

4,725,147 

 -   

4,725,147 

0.005 

 -   

 82,839,713 

 82,839,713 

 -   

 -   

 29,284,273 

 164,863 

 29,449,136 

 53,390,577 

 765,366 

 52,625,211 

 509,883 

(101,977)

 407,906 

 -   

 -   

 -   

 407,906 

 53,033,117 

52,625,211 

 -   

52,625,211 

53,033,117 

 -   

53,033,117 

0.055 

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ

สำหรับปสิ้นสุด  วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

สวนเกินทุน
จากการตีราคาที่ดิน

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

ยอดคงเหลือยกมาตนป   

  ณ วันที่ 1 มกราคม 2561  

เงินปนผล   

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   

 กำไรสำหรับป  

 กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป-  

  สุทธิจากภาษี 

  กำไรจากการตีราคาที่ดินใหม

  ขาดทุนจากการประมาณการตาม

  หลักคณิตศาสตรประกันภัย

ยอดคงเหลือปลายป   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ทุนสำรองตามกฎหมาย   

เงินปนผล   

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป   

 กำไรสำหรับป  

 กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป-  

  สุทธิจากภาษี 

ยอดคงเหลือปลายป   

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

หมายเหตุ 
 

 670,785,876 

 -   

 -   

 -   

 -   

 670,785,876 

 -   

 -   

 -   

 -   

 670,785,876 

 387,396,467 

 -   

 -   

 -   

 -   

 387,396,467 

 -   

 -   

 -   

 -   

 387,396,467 

 12,975,000 

 -   

 -   

 -   

 -   

 12,975,000 

2,700,000 

 -   

 -   

 -   

 15,675,000 

 294,455,840 

 -   

 119,548,546 

 -   

(3,339,455)

 410,664,931 

(2,700,000)

 -   

 29,141,190 

 -   

 437,106,121 

กำไรสะสม

 144,524,038 

 -   

 -   

 2,943,680 

 -      

 147,467,718 

 -   

 -   

 -   

 -   

 147,467,718 

(8,184)

 -   

 -   

 -   

 -   

(8,184)

 -   

 -   

 -   

 -   

(8,184)

 144,515,854 

 -   

 -   

 2,943,680 

 -      

 147,459,534 

 -   

 -   

 -   

 -   

 147,459,534 

 1,510,129,037 

 -   

 119,548,546 

 2,943,680 

(3,339,455)

 1,629,281,808 

 -   

 -   

 29,141,190 

 -   

 1,658,422,998 

 18,515,686 

(3,125,003)

 7,820,291 

 -   

(89,413)

 23,121,561 

 -   

(5,000,000)

 2,198,787 

 -   

 20,320,348 

 1,528,644,723 

(3,125,003)

 127,368,837 

 2,943,680 

(3,428,868)

 1,652,403,369 

 -   

(5,000,000)

 31,339,977 

 -   

 1,678,743,346 

ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ จัดสรรแลว-สำรอง

ตามกฎหมาย
ที่ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการเปลี่ยน
แปลงในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

บริษัทใหญ

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนของสวนไดเสีย
ที่ไมมีอำนาจควบคุม

รวมสวนของ
ผูถือหุน

งบการเงินรวม(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

23
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องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ 
 

กำไรสะสม
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและ
ชำระแลว

สวนเกินมูลคา
หุนสามัญ จัดสรรแลว-สำรอง

ตามกฎหมาย
ที่ยังไมได
จัดสรร

ผลตางจากการเปลี่ยน
แปลงในมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขาย

รวมสวนของ
ผูถือหุน

ยอดคงเหลือตนป ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กำไรสำหรับป

กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป

 กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทุนสำรองตามกฎหมาย

กำไรสำหรับป

ยอดคงเหลือปลายป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สำหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 670,785,876 

 -   

 -   

 670,785,876 

 -   

 -   

 670,785,876 

 387,396,467 

 -   

 -   

 387,396,467 

 -   

 -   

 387,396,467 

 12,975,000 

 -   

 -   

 12,975,000 

 2,700,000 

 -   

 15,675,000 

 6,487,673 

52,625,211 

407,906 

 59,520,790 

(2,700,000)

4,725,147 

 61,545,937 

(8,184)

 -  

 -  

(8,184)

 -  

 -  

(8,184)

(8,184)

 -  

 -  

(8,184)

 -   

 -   

(8,184)

 1,077,636,832 

52,625,211 

407,906 

 1,130,669,949 

 -   

4,725,147 

 1,135,395,096 
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน    

 กำไรสำหรับป   

 รายการปรับกระทบกำไรสำหรับปเปนเงินสดรับ (จาย)   

    จากกิจกรรมดำเนินงาน   

  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)  

  ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา (กลับรายการ)   

  (กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหนายสินทรัพยและหนี้สิน  

  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  

  กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร  

  ขาดทุนจากการจำหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  

  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง  

  ดอกเบี้ยรับ  

  เงินปนผลรับ  

  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน   

  เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน  

  คาใชจายดอกเบี้ย  

  คาใชจายภาษีเงินได  

 กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง   

  ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  

 สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  

  สินคาคงเหลือ  

  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   

 หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)   

  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

 เงินสดรับจากการดำเนินงาน   

 เงินรับดอกเบี้ยรับ   

 จายภาษีเงินได   

   เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน 

 

31,339,977 

(1,187,200)

896,328 

1,786,376 

71,969,138 

(565,965)

(600,914)

430,607 

(3,871,765)

(567,500)

3,850,387 

(227,800)

127,996 

6,444,427 

109,824,092 

4,296,466 

168,796,589 

17,078,826 

36,940,249 

(36,035,831)

(435,697)

300,464,694 

410,318 

(18,513,240)

282,361,772 

127,368,837 

909,476 

(715,605)

(1,317,607)

67,942,396 

(118,209)

3,493 

1,639,786 

(3,473,089)

(567,500)

450,160 

-     

453,199 

28,178,153 

220,753,488 

15,641,389 

(152,936,207)

(15,909,289)

(27,269,506)

9,379,899 

(61,609)

49,598,165 

918,838 

(20,477,815)

30,039,188 

4,725,147 

-     

-     

999,288 

827,317 

-     

-     

-     

(3,159,399)

(567,500)

259,767 

-     

125,111 

1,427,580 

4,637,311 

(186,371)

-     

504 

-     

(20,604)

(246,330)

4,184,510 

273,919 

(1,208,335)

3,250,094 

52,625,211 

-     

-     

441 

833,667 

-     

-     

-     

(1,269,091)

(49,167,496)

128,612 

-     

164,863 

765,366 

4,081,573 

(9,565)

-     

(5,180)

-     

76,009 

(89,559)

4,053,278 

714,680 

(1,524,599)

3,243,359 

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)  และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ) 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

 เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น   

 เงินสดจายเพื่อใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น   

 เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน   

 เงินสดจายเพื่อใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน   

 เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ถือไวเพื่อขาย   

 เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น   

 เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน   

 เงินสดรับจากการรับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะยาว   

 เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร   

 เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยถาวร   

 เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน   

 เงินสดรับจากการจายคืนคาซื้อหลักทรัพยในความตองการของตลาด   

 เงินปนผลรับ   

 รับดอกเบี้ย   

   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 

    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดจายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน   

 ดอกเบี้ยจาย   

 เงินปนผลจายสำหรับสวนไดเสียก็ไมมีอำนาจควบคุม   

   เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 

    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป    

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นป    

ขอมูลงบกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม    

 รายการกระทบยอดเงินจายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ   

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณที่ไดมาในระหวางป  

  เจาหนี้ตามสัญญาเชาการเงินเพิ่มขึ้น  

  เจาหนี้ซื้อทรัพยสินพิ่มขึ้น  

  เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร  

6,440 

72,000,000 

(80,000,000)

 -   

 -   

675,000 

(6,000,004)

227,800 

600,000 

(174,273,995)

3,186,370 

(14,980)

-     

567,500 

3,440,959 

(179,584,910)

(695,533)

(127,996)

(5,000,000)

(5,823,529)

96,953,333 

242,760,873 

339,714,206 

(182,742,531)

-     

8,468,536 

(174,273,995)

(4,327,213)

88,000,000 

(88,000,000)

 -   

 -   

532,709 

(15,700,000)

 -   

600,000 

(46,873,111)

1,223,808 

(60,038)

30,000,000 

567,500 

2,898,355 

(31,137,990)

(685,571)

(453,199)

(3,125,003)

(4,263,773)

(5,362,575)

248,123,448 

242,760,873 

(73,970,051)

396,940 

26,700,000 

(46,873,111)

 -   

 -   

 -   

370,000,000 

(480,000,000)

 -   

 -   

 -   

 -   

(8,869)

-     

-     

-     

567,500 

2,711,781 

(106,729,588)

(511,958)

(125,111)

-     

(637,069)

(104,116,563)

153,679,349 

49,562,786 

(8,869)

-     

-     

(8,869)

 -   

 -   

 -   

80,000,000 

(130,000,000)

 -   

 -   

 -   

 -   

(48,169)

-     

-     

15,000,000 

49,167,496 

456,329 

14,575,656 

(472,206)

(164,863)

-     

(637,069)

17,181,946 

136,497,403 

153,679,349 

-     

-     

-     

-     

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562

1.ขอมูลทั่วไป
 (ก) ภูมิลำเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท
  บริษัทไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2529 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด
     และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2537
  บริษัทมีที่อยูตามที่ไดจดทะเบียนไวดังนี้ อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70 หมูที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
     ประเทศไทย
 (ข) ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมหลัก
  บริษัทมีสถานะเปนบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผานทางบริษัทยอยซ่ึงดำเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจำหนาย
     ผลิตภัณฑทางการเกษตรแปรรูป ประเภทขาวโพดบรรจุกระปอง ผัก ผลไมสดและเมล็ดพันธุขาวโพด

2.หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
 2.1 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงิน
  งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยไดถือปฏิบัติตามมาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดทำข้ึนตามแบบกำหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงินสำหรับบริษัทมหาชนจำกัด ท่ีกำหนดโดยประกาศ
 กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
  งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทใชเปนทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับ
     ภาษาไทยดังกลาว
 2.2 หลักเกณฑในการจัดทำงบการเงินรวม
  2.2.1 งบการเงินรวมไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย ดังนี้
      

  
  
  2.2.2  บริษัทจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียในผลตอบแทนของ
   กิจการท่ีเขาไปลงทุน และสามารถใชอำนาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีสงผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอจำนวนเงินผลตอบแทนน้ันได 
  2.2.3  บริษัทนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมบริษัทยอยจนถึง
   วันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น
  2.2.4 งบการเงินรวมจัดทำขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีเดียวกันสำหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณทางบัญชีที่คลายคลึงกัน
  2.2.5   ยอดคงคางระหวางบริษัทและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสำคัญไดถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
  2.2.6 สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่ไมไดเปนของบริษัท  และ
   แสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกำไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
 

         
                                             
                              

บริษัทยอยที่บริษัทถือหุนทางตรง         
 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล           ผลิตและจำหนายขาวโพดบรรจุ
 อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด                 กระปอง ผักและผลไมสด   ไทย  99.99  99.99
        
บริษัทยอยทางออม โดยถือหุนผาน        
 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล        
 อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด        
 บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด      เพาะและจำหนายเมล็ดพันธุขาวโพด                ไทย  75.00  75.00

 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด            ผลิตและจำหนายผลิตภัณฑผักและ                ไทย   99.99  99.99
              ผลไมสด

 ชื่อบริษัท             ประเภทของกิจการ จดทะเบียน         วันที่ 31 ธันวาคม       วันที่ 31 ธันวาคม
ในประเทศ      2562     2561

อัตรารอยละของการถือหุน (%)
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 2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน
  ในระหวางป บริษัทและบริษัทยอยไดนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 
 2561) และฉบับใหมจำนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2562  มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
 การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปน
 การปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมี
 ผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย
 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต
  ในระหวางป สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมและฉบับปรับปรุง
 จำนวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ
 การปรับปรุงหรือจัดใหมีข้ึนเพ่ือใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ
 ทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางบัญชีกับผูใชมาตรฐาน  ยกเวนมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุป
 ไดดังน้ี
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเครื่องมือทางการเงิน
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุมเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดวย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ไดแก 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
     ฉบับท่ี 7 การเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน
     ฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน
  มาตรฐานการบัญชี
    ฉบับท่ี 32 การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน
  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
     ฉบับท่ี 16 การปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ
     ฉบับท่ี 19 การชำระหน้ีสินทางการเงินดวยตราสารทุน
  มาตรฐานกลุมดังกลาวขางตน กำหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและการวัดมูลคาเคร่ืองมือทางการเงินดวยมูลคายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหนาย
 โดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเก่ียวกับวิธีการ
 คำนวณการดอยคาของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแนวคิดของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน และหลักการเก่ียวกับการบัญชีปองกันความเส่ียง รวมถึง
 การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหลาน้ีจะนำมาแทนมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับเคร่ืองมือทางการเงิน
 เม่ือมีผลบังคับใช
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเชา 
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ี ใชแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 เร่ือง สัญญาเชา และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวของ มาตรฐาน
 ฉบับน้ีไดกำหนดหลักการของการรับรูรายการ การวัดมูลคา การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลของสัญญาเชา และกำหนดใหผูเชารับรูสินทรัพยและหน้ีสิน
 สำหรับสัญญาเชาทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเชามากกวา 12 เดือน เวนแตสินทรัพยอางอิงน้ันมีมูลคาต่ำ การบัญชีสำหรับผูใหเชาไมมีการเปล่ียนแปลงอยางมี
 สาระสำคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 17 ผูใหเชายังคงตองจัดประเภทสัญญาเชาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุนโดยใชหลักการเชนเดียวกัน
 กับมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 ปจจุบันฝายบริหารของบริษัทและบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงินในปท่ีเร่ิมนำมาตรฐานกลุม
 ดังกลาวมาถือปฏิบัติ
 
 
    3.นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
  รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เม่ือมีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคา
              ท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
                            บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดคาบริการเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวเสร็จ
  บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบ้ียรับตามระยะเวลาและเกณฑคงคาง
  รายไดเงินปนผลรับรับรูเม่ือมีสิทธิไดรับเงินปนผล
  รายไดคาเชารับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
  บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอ่ืนและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกำหนดจายคืน
 ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

 3.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคา
 ตอมาดวยจำนวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถามี) ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลตาง
 ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกำไรขาดทุนทันทีโดยถือเปนสวนหน่ึง
 ของคาใชจายบริหาร 
  คาเผื่อหนี้สงสัยวาจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกคาจำนวนคา
              เผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจำหนายหนี้สูญและอายุหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)
 3.4 สินคาคงเหลือ
  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคามีวิธีคำนวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก
  ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่
 และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ตนทุนแปลงสภาพดังกลาวรวมการปนสวนของคาใชจายการผลิตคงท่ีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
  ตนทุนในการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน อากรขาเขา คาขนสง และตนทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
 กับการไดมาซึ่งสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา
  มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุนที่จำเปน
 ตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได
  ผลผลิตระหวางเพาะปลูกเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักและผลไม ซึ่งสวนใหญประกอบดวย คาเมล็ดพันธุ คาปุยยา คาแรงงาน คาเสื่อม
 ราคาและคาใชจายอื่นที่เกิดขึ้นในรอบการเพาะปลูกนั้นๆ ผลผลิตระหวางปลูกแสดงในราคาทุนโดยจะปนสวนเปนตนทุนผักและผลไมใหแตละรอบที่มีการเก็บ
 เกี่ยวเพื่อนำไปผลิตเปนสินคาคงเหลือ 
  บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจากยอดสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดที่ประมาณจากการพิจารณาสภาพและคุณภาพของสินคา
 คงเหลือโดยฝายบริหาร
 3.5 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในบริษัทรวม
  บริษัทรวม หมายถึง กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญของบริษัท กลาวคือ มีอำนาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
 นโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
 รวม หากบริษัทรวมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรูสวนไดเสียในเงินลงทุนดังกลาวเพียงเทากับศูนยเทานั้น
 เงินลงทุนในบริษัทยอย
  บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
 มากกวากึ่งหนึ่ง บริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป
 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา 
 (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  บริษัทที่เกี่ยวของกัน หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุนนอยกวารอยละ 20 และหรือกิจการที่มีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
 ดังกลาวบางสวนรวมกันไมวาในทางตรงหรือทางออม 
  บริษัทอื่น หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุนแตไมมีอำนาจควบคุมหรือมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายใด ๆ
 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงในราคาทุน 
  อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคา (ถามี) 
  ราคาทุนรับรูเมื่อเริ่มแรกที่ไดสินทรัพยมารวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตาม
 วัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการรื้อถอน ขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ (ถามี)
 สินทรัพยที่ตีราคาใหม
  การตีราคาใหมดำเนินการโดยผูเช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเปนอิสระอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหม่ันใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับ
 การประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
 แสดงเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนใน
 กำไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ินเดียวกันน้ันแลว ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะ
 จำนวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวคร้ังกอนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ินเดียวกันน้ัน 
  บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอาจต่ำกวามูลคาสุทธิตามบัญชี 
  รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีข้ึนในภายหลัง จะถูกบันทึกเพ่ิมในบัญชีของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ หากมีความ
 เปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในอนาคตเกินกวาท่ีไดเคยประเมินไดจากสินทรัพยน้ัน สวนคาซอมแซมและคาบำรุงรักษา
 อ่ืนในภายหลังและจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
  คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
   อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  10 - 33 ป
   เครื่องจักรและอุปกรณ   5 - 20 ป
   เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 3 - 10 ป
   ยานพาหนะ   5  ป
   สินทรัพยอื่น   5 - 10   ป
  บริษัทและบริษัทยอยมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป
  บริษัทและบริษัทยอยคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสวนประกอบของรายการสินทรัพยแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมี
 ตนทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดตั้ง
  บริษัทและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเม่ือจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายหรือ
 ตัดจำหนายสินทรัพย จะรับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ีตีราคาใหม จำนวนเงินท่ีบันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย
 จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม 
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    3.นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

 3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย
  รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือไดโอนอำนาจควบคุมในสินคาใหแกลูกคาแลว กลาวคือ เม่ือมีการสงมอบสินคา รายไดจากการขายแสดงตามมูลคา
              ท่ีไดรับหรือคาดวาจะไดรับสำหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักประมาณการสินคารับคืนและสวนลด โดยไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
                            บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดคาบริการเม่ือไดใหบริการแกลูกคาแลวเสร็จ
  บริษัทและบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบ้ียรับตามระยะเวลาและเกณฑคงคาง
  รายไดเงินปนผลรับรับรูเม่ือมีสิทธิไดรับเงินปนผล
  รายไดคาเชารับรูโดยวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา
  บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายไดอ่ืนและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
 3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกำหนดจายคืน
 ภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน  นับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

 3.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) รับรูมูลคาเริ่มแรกดวยมูลคาตามใบแจงหนี้ และจะวัดมูลคา
 ตอมาดวยจำนวนเงินท่ีเหลืออยูหักดวยคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (ถามี) ซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันส้ินป คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญคือ ผลตาง
 ระหวางราคาตามบัญชีของลูกหน้ีการคาเปรียบเทียบกับมูลคาท่ีจะไดรับจากลูกหน้ีการคา หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรูไวในงบกำไรขาดทุนทันทีโดยถือเปนสวนหน่ึง
 ของคาใชจายบริหาร 
  คาเผื่อหนี้สงสัยวาจะสูญประเมินโดยการวิเคราะหประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณเกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกคาจำนวนคา
              เผื่อหนี้สงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจำหนายหนี้สูญและอายุหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหนายบัญชีเมื่อทราบวาเปนหนี้สูญ

 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อดอยคา (ถามี) คาตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายใน
 กำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยเปนเวลา 5-10 ป
 3.8 การดอยคาของสินทรัพย
  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้
 ของการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกกลับรายการ
 เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการไดไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนาย มูลคา
 ที่จะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย 
 3.9 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) แสดงในราคาทุน
 3.10 สัญญาเชาการเงิน
  สัญญาเชาทรัพยสินท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหผูเชาทรัพยสิน จะถูกจัดเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
 การเงินถูกบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา  หรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวน
 ใดจะต่ำกวา โดยจำนวนเงินท่ีตองจายแตละคร้ังจะแบงเปนเงินสวนของหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหน้ีสินคงคาง ยอดคงเหลือ
 ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาการเงินจะถูกบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 
 3.11 ประมาณการหนี้สิน
  การประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซ่ึงเปนผล
 มาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชำระภาระหน้ีสินดังกลาว โดยจำนวนภาระหน้ีสิน
 ดังกลาวสามารถประมาณจำนวนเงินไดอยางนาเช่ือถือถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
 โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคำนวณภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหน้ีสิน 
 3.12 เครื่องมือทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือ
 เพื่อการคา
  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช ซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
 แตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30
 3.13 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
  ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอน
 เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
         คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
 แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
         คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
  ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคา
 คงเหลือนั้น โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคานั้น และ
 คาเผื่อสำหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด จำนวนคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
 คงเหลือที่ประมาณได เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเปนคาใชจาย
 ภายใตหัวขอตนทุนขายและบริการในสวนของกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
         คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
  บริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  โดยฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
 จากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
         สัญญาเชา 
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
 และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
         ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
  ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน
 ของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
  นอกจากน้ีฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวา
 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจาย
 ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
         สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
  บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแน
 วาจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาควรรับรูจำนวน
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3.14 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใต
การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทท่ีทำหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวม
ถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงไมวาทางตรงหรือทางออมและมีอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญกับบริษัท ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัท ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลเหลานั้น
 ในการพิจารณาความสัมพันธระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทแตละรายการ บริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธมากกวารูปแบบทางกฎหมาย
3.15 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ
 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศไดบันทึกไวเปนเงินบาท โดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีเกิดรายการ สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
ที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไดบันทึกไวเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กำไรหรือขาดทุนจากการแปลงคาได
บันทึกเปนรายไดหรือคาใชจายในงวดปจจุบัน
3.16 ผลประโยชนพนักงาน
 ผลประโยชนระยะสั้น
 บริษัทและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
 ผลประโยชนหลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว
         บริษัทดำเนินการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เปนแผนจายสมทบที่กำหนดการจายสมทบไวเปนกองทุนโดยสินทรัพยของกองทุนแยกออกจาก
สินทรัพยของบริษัท กองทุนสำรองเล้ียงชีพดังกลาวไดรับเงินสมทบเขากองทุนจากพนักงานและบริษัท เงินจายสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพและภาระหน้ีสินตามโครงการ
สมทบเงินจะบันทึกเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของ
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน)
         บริษัทและบริษัทยอยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามขอบังคับของบริษัทและบริษัทยอยกฎหมายแรงงาน 
และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสำหรับพนักงาน 
         บริษัทและบริษัทยอยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตอง
ใชขอสมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอสมมติเก่ียวกับอัตราคิดลด อัตราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจำนวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟอ
         ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรูทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกำไรสะสม
3.17 สัญญาเชาดำเนินงาน
 สัญญาเชาทรัพยสินท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนแกเจาของทรัพยสินยังเปนของผูใหเชาจะถูกจัดเปนสัญญาเชาดำเนินงาน โดยบริษัทและบริษัทยอย
จะบันทึกการจายชำระคาเชาภายใตสัญญาเชาดำเนินงานเปนคาใชจายโดยวิธีเสนตรงตลอดระยะเวลาของการเชา
3.18 ภาษีเงินได
 ภาษีเงินได ประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 ภาษีเงินไดปจจุบัน
         บริษัทและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินได (ถามี) ตามจำนวนที่จะตองจาย คำนวณตามหลักเกณฑแหงประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 
ของกำไรสุทธิกอนภาษีเงินได หลังจากปรับปรุงบวกกลับดวยคาใชจายตางๆ ซึ่งไมสามารถถือเปนรายจายในการคำนวณภาษีและหักออกดวยรายการที่ไดรับยกเวนหรือ
ไมถือเปนรายไดในการคำนวณภาษี

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
         สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะคำนวณขึ้นจากผลแตกตางชั่วคราวระหวางมูลคาตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพยหรือหนี้สินนั้น 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกรับรูเปนรายไดภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือคาใชจายภาษีเงิน
ไดรอการตัดบัญชีโดยจะรับรูในกำไรขาดทุน เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
         ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีจะถูกรับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทและบริษัทยอยจะมีกำไร
ทางภาษีจากการดำเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาใชประโยชนได และผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรูเปน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูเมื่อเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวตอไปนี้ การรับรูคาความนิยมในครั้งแรก การรับรูสินทรัพยหรือหนี้สิน
ในครั้งแรกซึ่งเปนรายการที่ไมใชการรวมธุรกิจและรายการนั้นไมมีผลกระทบตอกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกตางที่เกี่ยวของกับเงินลงทุนในบริษัทยอยและ
กิจการรวมคาหากเปนไปไดวาจะไมมีการกลับรายการในอนาคตอันใกล
         สินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีถูกวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีเงินไดสำหรับปที่บริษัทและบริษัทยอยคาดวาจะไดรับประโยชนจากสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีหรือจะจายชำระหน้ีสินภาษีเงินได โดยใชอัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบังคับใชอยูหรือท่ีคาดไดคอนขางแนนอนวาจะมีผลบังคับใชภายใน
สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
         ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลคา เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแน
วาบริษัทและบริษัทยอยจะไมมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอตอการนำสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชนได
         สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะหักกลบกันไดก็ตอเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินไดนี้ประเมินโดย
หนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงานเดียวกัน  

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

 3.4 สินคาคงเหลือ
  สินคาคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ำกวา ราคาทุนของสินคามีวิธีคำนวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก
  ตนทุนสินคาคงเหลือ ประกอบดวย ตนทุนทั้งหมดในการซื้อ ตนทุนแปลงสภาพและตนทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหสินคาคงเหลือนั้นอยูในสถานที่
 และอยูในสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน ตนทุนแปลงสภาพดังกลาวรวมการปนสวนของคาใชจายการผลิตคงท่ีอยางเหมาะสม โดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ
  ตนทุนในการซ้ือ ประกอบดวย ราคาซื้อและคาใชจายที่เกี่ยวของกับการซื้อสินคานั้น เชน อากรขาเขา คาขนสง และตนทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวของโดยตรง
 กับการไดมาซึ่งสินคา และหักดวยสวนลดการคาและเงินที่ไดรับคืนจากการซื้อสินคา
  มูลคาสุทธิที่จะไดรับเปนการประมาณราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติธุรกิจ หักดวยประมาณการตนทุนในการผลิตสินคาใหเสร็จและตนทุนที่จำเปน
 ตองจายไปเพื่อใหขายสินคาได
  ผลผลิตระหวางเพาะปลูกเปนคาใชจายเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักและผลไม ซึ่งสวนใหญประกอบดวย คาเมล็ดพันธุ คาปุยยา คาแรงงาน คาเสื่อม
 ราคาและคาใชจายอื่นที่เกิดขึ้นในรอบการเพาะปลูกนั้นๆ ผลผลิตระหวางปลูกแสดงในราคาทุนโดยจะปนสวนเปนตนทุนผักและผลไมใหแตละรอบที่มีการเก็บ
 เกี่ยวเพื่อนำไปผลิตเปนสินคาคงเหลือ 
  บริษัทและบริษัทยอยตั้งคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจากยอดสินคาคงเหลือ ณ วันสิ้นงวดที่ประมาณจากการพิจารณาสภาพและคุณภาพของสินคา
 คงเหลือโดยฝายบริหาร
 3.5 เงินลงทุน
 เงินลงทุนในบริษัทรวม
  บริษัทรวม หมายถึง กิจการที่อยูภายใตอิทธิพลอยางเปนสาระสำคัญของบริษัท กลาวคือ มีอำนาจในการเขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
 นโยบายทางการเงิน และการดำเนินงานของกิจการ แตไมถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกลาว เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงโดยวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
 รวม หากบริษัทรวมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรูสวนไดเสียในเงินลงทุนดังกลาวเพียงเทากับศูนยเทานั้น
 เงินลงทุนในบริษัทยอย
  บริษัทยอย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแลวบริษัทจะถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง
 มากกวากึ่งหนึ่ง บริษัทไดรวมงบการเงินของบริษัทยอยไวในงบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอำนาจควบคุมหมดไป
 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
  เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) บริษัทจะรับรูขาดทุนจากการดอยคา 
 (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  บริษัทที่เกี่ยวของกัน หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุนนอยกวารอยละ 20 และหรือกิจการที่มีผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
 ดังกลาวบางสวนรวมกันไมวาในทางตรงหรือทางออม 
  บริษัทอื่น หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุนแตไมมีอำนาจควบคุมหรือมีสวนรวมในการกำหนดนโยบายใด ๆ
 3.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
 ที่ดินแสดงในราคาทุน 
  อาคารและอุปกรณแสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อดอยคา (ถามี) 
  ราคาทุนรับรูเมื่อเริ่มแรกที่ไดสินทรัพยมารวมถึงตนทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพยเพื่อใหสินทรัพยอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตาม
 วัตถุประสงครวมทั้งตนทุนในการรื้อถอน ขนยาย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพยซึ่งเปนภาระผูกพันของกิจการ (ถามี)
 สินทรัพยที่ตีราคาใหม
  การตีราคาใหมดำเนินการโดยผูเช่ียวชาญในการประเมินราคาท่ีมีความเปนอิสระอยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหม่ันใจวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีไดรับ
 การประเมินไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญจากมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีรายงาน มูลคาของสินทรัพยสวนท่ีตีเพ่ิมข้ึนจะบันทึกไปยังกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและ
 แสดงเปน “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในองคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุนยกเวนกรณีท่ีเคยประเมินมูลคาของสินทรัพยลดลงและรับรูขาดทุนใน
 กำไรหรือขาดทุนของสินทรัพยช้ินเดียวกันน้ันแลว ในกรณีท่ีมูลคาของสินทรัพยลดลงจากการตีราคาใหมจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนสำหรับมูลคาท่ีลดลงเฉพาะ
 จำนวนท่ีลดลงมากกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยท่ีเคยบันทึกไวคร้ังกอนในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพยช้ินเดียวกันน้ัน 
  บริษัทและบริษัทยอยจะบันทึกคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหากมีขอบงชี้วามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอาจต่ำกวามูลคาสุทธิตามบัญชี 
  รายจายเกี่ยวกับการตอเติม การตออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพยใหดีข้ึนในภายหลัง จะถูกบันทึกเพ่ิมในบัญชีของสินทรัพยท่ีเก่ียวของ หากมีความ
 เปนไปไดคอนขางแนนอนวาจะกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ิมเติมในอนาคตเกินกวาท่ีไดเคยประเมินไดจากสินทรัพยน้ัน สวนคาซอมแซมและคาบำรุงรักษา
 อ่ืนในภายหลังและจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น
  คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุนหักมูลคาคงเหลือของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
   อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  10 - 33 ป
   เครื่องจักรและอุปกรณ   5 - 20 ป
   เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 3 - 10 ป
   ยานพาหนะ   5  ป
   สินทรัพยอื่น   5 - 10   ป
  บริษัทและบริษัทยอยมีการทบทวนมูลคาคงเหลือและอายุการใหประโยชนทุกป
  บริษัทและบริษัทยอยคิดคาเสื่อมราคาสำหรับสวนประกอบของรายการสินทรัพยแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมี
 ตนทุนที่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น
  คาเสื่อมราคารวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
  ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน สินทรัพยระหวางกอสรางและอุปกรณระหวางติดตั้ง
  บริษัทและบริษัทยอยตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ออกจากบัญชีเม่ือจำหนายสินทรัพย รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหนายหรือ
 ตัดจำหนายสินทรัพย จะรับรูในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เม่ือมีการขายสินทรัพยท่ีตีราคาใหม จำนวนเงินท่ีบันทึกอยูในสวนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย
 จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม 

 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา
 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ใน
การประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เปนตน
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 3.7 สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยไมมีตัวตนที่กลุมบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อดอยคา (ถามี) คาตัดจำหนายบันทึกเปนคาใชจายใน
 กำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยเปนเวลา 5-10 ป
 3.8 การดอยคาของสินทรัพย
  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทยอยจะประเมินวามีขอบงชี้ของสินทรัพยวามีการดอยคาหรือไม หากสินทรัพยนั้นมีขอบงชี้
 ของการดอยคา บริษัทและบริษัทยอยจะประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 
 บริษัทและบริษัทยอยจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยจะถูกกลับรายการ
 เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการไดไมเกินกวามูลคาตามบัญชีภายหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมหรือคาตัดจำหนาย มูลคา
 ที่จะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง มูลคาจากการใชของสินทรัพย หรือมูลคายุติธรรมของสินทรัพยหักตนทุนในการขาย 
 3.9 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน) แสดงในราคาทุน
 3.10 สัญญาเชาการเงิน
  สัญญาเชาทรัพยสินท่ีมีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนใหผูเชาทรัพยสิน จะถูกจัดเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชา
 การเงินถูกบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของทรัพยสินที่เชา  หรือมูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตองจายตามสัญญาเชา แลวแตจำนวน
 ใดจะต่ำกวา โดยจำนวนเงินท่ีตองจายแตละคร้ังจะแบงเปนเงินสวนของหน้ีสินและคาใชจายทางการเงินเพ่ือใหอัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอหน้ีสินคงคาง ยอดคงเหลือ
 ของภาระผูกพันตามสัญญาเชาการเงินจะถูกบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา 
 3.11 ประมาณการหนี้สิน
  การประมาณการหน้ีสินจะรับรูในงบแสดงฐานะการเงินก็ตอเม่ือบริษัทและบริษัทยอยมีภาระหน้ีสินเกิดข้ึนตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซ่ึงเปนผล
 มาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพ่ือชำระภาระหน้ีสินดังกลาว โดยจำนวนภาระหน้ีสิน
 ดังกลาวสามารถประมาณจำนวนเงินไดอยางนาเช่ือถือถาผลกระทบดังกลาวเปนนัยสำคัญ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะจายในอนาคตจะคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
 โดยใชอัตราคิดลดในตลาดปจจุบันกอนคำนวณภาษีเงินได เพ่ือใหสะทอนมูลคาท่ีอาจประเมินไดในตลาดปจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีตอหน้ีสิน 
 3.12 เครื่องมือทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เปนตราสารอนุพันธเพื่อการเก็งกำไรหรือ
 เพื่อการคา
  รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สำคัญ วิธีการที่ใช ซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูรายไดและคาใชจายที่เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน
 แตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 30
 3.13 การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
  ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอน
 เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้
         คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้
 แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะนั้น เปนตน
         คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 
  ในการประมาณคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคา
 คงเหลือนั้น โดยคาเผื่อการลดลงของมูลคาสุทธิที่จะไดรับพิจารณาจากราคาที่คาดวาจะขายไดตามปกติของธุรกิจหักดวยคาใชจายในการขายสินคานั้น และ
 คาเผื่อสำหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคาแตละชนิด จำนวนคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
 คงเหลือที่ประมาณได เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเดิมที่มีในบัญชี คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเปนคาใชจาย
 ภายใตหัวขอตนทุนขายและบริการในสวนของกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ
         คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
  บริษัทพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย  โดยฝายบริหารจำเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต
 จากเงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ
         สัญญาเชา 
  ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไข
 และรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทและบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม
         ที่ดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
  ในการคำนวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงาน
 ของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
  นอกจากน้ีฝายบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวา
 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจาย
 ในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น
         สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  
  บริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไมไดใชเม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแน
 วาจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝายบริหารจำเปนตองประมาณการวาควรรับรูจำนวน

 

 3.19 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออก
 จำหนายอยูแลวในระหวางป
      4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
  กิจการท่ีเก่ียวของกันหมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงกระทำผานบริษัท
 ท่ีทำหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลท่ีมีอิทธิพล
 อยางเปนสาระสำคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสำคัญที่เปนกรรมการ  หรือพนักงานของกิจการ  รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
 ที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตน
 4.1 ลักษณะความสัมพันธของบริษัท
   

 

 

 บุคคลที่เกี่ยวของกัน  
 นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ     ผูถือหุนและกรรมการของบริษัท 
 นายโกมล  จึงรุงเรืองกิจ     ผูถือหุนของบริษัท
 ดร.ทวีศักดิ์ ภูหลำ      กรรมการของบริษัทยอย
 นายพงศกวิน จึงรุงเรืองกิจ     เครือญาติกรรมการ
 นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ     เครือญาติกรรมการ

     นโยบายการกำหนดราคา
 รายการ       นโยบายการกำหนดราคา
 ขายสินคา       ราคาและเงื่อนไขที่ตอรองกัน
 รายไดคาบริหารการตลาดและจัดจำหนายผลิตภัณฑ   จำนวน 2.7 ลานบาทตอเดือน 
 รายไดคาเชา      ตามที่กำหนดในสัญญา
 ซื้อสินคา       ราคาและเงื่อนไขที่ตอรองกัน
 ซื้อเมล็ดพันธุ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาบริหารจัดการ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาเชา       ตามที่กำหนดในสัญญา
 ดอกเบี้ยจาย      อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
 คาเชาที่ดินและทรัพยสิน     ตามที่กำหนดในสัญญา
       

 

                บริษัท      ลักษณะความสัมพันธ

 บริษัทยอย  
 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  ถือหุนทางตรงโดยบริษัท
 บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด    ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย
 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด      ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย

 บริษัทรวม  
 บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร จำกัด    ถือหุนทางตรงโดยบริษัทและมีกรรมการรวมกัน

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน  
 บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด     ถือหุนทางออมผานบริษัทยอย
 บริษัท สวีทซีดส จำกัด      กรรมการของบริษัทยอยเปนกรรมการและผูถือหุน
 บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด    กรรมการของบริษัทยอยเปนกรรมการและผูถือหุน
 บริษัท ขาวโพดหวาน จำกัด     กรรมการของบริษัทยอยเปนกรรมการและผูถือหุน
 มูลนิธิรวมใจพัฒนา      มีกรรมการรวมกัน
 บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด    มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
 บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร จำกัด     มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
 บริษัท ซัมมิท เฮาสซิ่ง จำกัด                  มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
 บริษัท ซัมมิทสตาร โฮม จำกัด     มีผูถือหุนและกรรมการรวมกัน
 บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด     กรรมการและผูถือหุนเปนเครือญาติกรรมการ
 บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)   กรรมการและผูถือหุนเปนเครือญาติกรรมการ
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 4.2 รายไดและคาใชจายระหวางกัน
 รายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

รายไดจากการขาย       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด             3,890,000      6,166,771       -                  -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด             1,410,000               1,350,000                -                        -
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด            3,000,000             -                                  -         -
รายไดจากการบริการ       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด             7,023,491     10,736,719       -                  -
รายไดคาบริหารการตลาดและจัดจำหนายผลิตภัณฑ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -              32,400,000          32,400,000
ดอกเบี้ยรับ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -                2,885,479              464,658
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                             -         179,506       -    89,753 
เงินปนผลรับ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -                  -                 48,599,996 
รายไดอื่น
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร จำกัด               271,753             -        -     -       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                       80,500         126,921       -     -
ขายสินทรัพย       
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด                50,000  -       -     -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด                                                          -         810,000       -     -
ซื้อสินคา       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                         10,010,944      13,239,727       -     -
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด                                      1,580,000       1,650,000       -     -
บริษัท ขาวโพดหวาน จำกัด                                                  10,732,500     12,517,500       -     -

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ซื้อสินทรัพย       
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด             -      1,687,396       -     -
คาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุและซื้อเมล็ดพันธุ       
บริษัท สวีทซีดส จำกัด              8,132,963     12,307,167       -     -
คาใชจายการผลิต       
บริษัท ซัมมิทสตารโฮม จำกัด             2,100,000      2,340,000       -     -
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด            1,524,000      2,538,000       -     -
คาบริหารจัดการ       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด          26,602,400     27,504,050               -     -
ดร.ทวีศักดิ์ ภูหล่ำ              2,000,400      2,000,400             -
คาใชจาย
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                50,862  -       -     -       
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด                                       624,600        408,600       -     -
มูลนิธิรวมใจพัฒนา               828,000        828,000    612,000  612,000
นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ               600,000        600,000       -     -
คาเชาที่ดินและทรัพยสิน       
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด              720,000        720,000       -     -
นายพงศกวิน จึงรุงเรืองกิจ                                        410,526        742,105       -     -
นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ              331,579  -       -     -
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 3.19 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
  กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร (ขาดทุน) สำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออก
 จำหนายอยูแลวในระหวางป
      4. รายการกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
  กิจการท่ีเก่ียวของกันหมายถึง กิจการและหรือบุคคลท่ีมีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ซ่ึงกระทำผานบริษัท
 ท่ีทำหนาท่ีถือหุน บริษัทยอย และกิจการท่ีเปนบริษัทยอยในเครือเดียวกัน นอกจากน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันยังรวมความถึง บริษัทรวมและบุคคลท่ีมีอิทธิพล
 อยางเปนสาระสำคัญกับกิจการไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม ผูบริหารสำคัญที่เปนกรรมการ  หรือพนักงานของกิจการ  รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัว
 ที่ใกลชิดกับบุคคลดังกลาวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงใหปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกับบุคคลขางตน
 4.1 ลักษณะความสัมพันธของบริษัท
   

 

 

 บุคคลที่เกี่ยวของกัน  
 นายสุเรศพล จึงรุงเรืองกิจ     ผูถือหุนและกรรมการของบริษัท 
 นายโกมล  จึงรุงเรืองกิจ     ผูถือหุนของบริษัท
 ดร.ทวีศักดิ์ ภูหลำ      กรรมการของบริษัทยอย
 นายพงศกวิน จึงรุงเรืองกิจ     เครือญาติกรรมการ
 นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ     เครือญาติกรรมการ

     นโยบายการกำหนดราคา
 รายการ       นโยบายการกำหนดราคา
 ขายสินคา       ราคาและเงื่อนไขที่ตอรองกัน
 รายไดคาบริหารการตลาดและจัดจำหนายผลิตภัณฑ   จำนวน 2.7 ลานบาทตอเดือน 
 รายไดคาเชา      ตามที่กำหนดในสัญญา
 ซื้อสินคา       ราคาและเงื่อนไขที่ตอรองกัน
 ซื้อเมล็ดพันธุ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาบริหารจัดการ      ตามที่กำหนดในสัญญา
 คาเชา       ตามที่กำหนดในสัญญา
 ดอกเบี้ยจาย      อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
 คาเชาที่ดินและทรัพยสิน     ตามที่กำหนดในสัญญา
       

 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานของกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้
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ผลประโยชนระยะสั้น   16,095,385  15,657,916   8,901,000 8,855,000
ผลประโยชนหลังออกจากงาน      172,339        50,401         7,796     12,818
รวม    16,267,724  15,708,317   8,908,796 8,867,818

 เงินปนผลรับจากบริษัทยอย
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทยอยแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจายเงินปนผลประจำป 2561 เพิ่มเติมในอัตราหุนละ 
0.54 บาท จำนวน 48.60 ลานบาท โดยมีกำหนดจายภายในวันที่ 8 กันยายน 2561

 4.3 สินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน
 ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้
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บาท

ลูกหนี้การคา       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด               782,006           537,785        -     -
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                600,000         1,190,795        -     -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด                225,000           450,000        -     -
              รวม                              1,607,006                2,178,580        -     -
ลูกหนี้อื่น       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด   -  - 3,160,781  2,987,082
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร จำกัด               190,755  -        -     -
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                 11,482             24,543        -                  -   
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด                -            866,700        -     -
 รวม                            202,237            891,243 3,160,781  2,987,082
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น       
มูลนิธิรวมใจพัฒนา                  54,000  -        -     -
นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ                      110,526  -        -     -
 รวม                   164,526  -        -     -
เงินใหกูยืมระยะสั้น       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด   -  -            160,000,000 50,000,000 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

รายไดจากการขาย       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด             3,890,000      6,166,771       -                  -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด             1,410,000               1,350,000                -                        -
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด            3,000,000             -                                  -         -
รายไดจากการบริการ       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด             7,023,491     10,736,719       -                  -
รายไดคาบริหารการตลาดและจัดจำหนายผลิตภัณฑ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -              32,400,000          32,400,000
ดอกเบี้ยรับ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -                2,885,479              464,658
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)                             -         179,506       -    89,753 
เงินปนผลรับ       
บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด               -             -                  -                 48,599,996 
รายไดอื่น
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร จำกัด               271,753             -        -     -       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                       80,500         126,921       -     -
ขายสินทรัพย       
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด                50,000  -       -     -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด                                                          -         810,000       -     -
ซื้อสินคา       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                         10,010,944      13,239,727       -     -
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด                                      1,580,000       1,650,000       -     -
บริษัท ขาวโพดหวาน จำกัด                                                  10,732,500     12,517,500       -     -

ซื้อสินทรัพย       
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด             -      1,687,396       -     -
คาลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุและซื้อเมล็ดพันธุ       
บริษัท สวีทซีดส จำกัด              8,132,963     12,307,167       -     -
คาใชจายการผลิต       
บริษัท ซัมมิทสตารโฮม จำกัด             2,100,000      2,340,000       -     -
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด            1,524,000      2,538,000       -     -
คาบริหารจัดการ       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด          26,602,400     27,504,050               -     -
ดร.ทวีศักดิ์ ภูหล่ำ              2,000,400      2,000,400             -
คาใชจาย
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด                50,862  -       -     -       
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด                                       624,600        408,600       -     -
มูลนิธิรวมใจพัฒนา               828,000        828,000    612,000  612,000
นายโกมล จึงรุงเรืองกิจ               600,000        600,000       -     -
คาเชาที่ดินและทรัพยสิน       
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด              720,000        720,000       -     -
นายพงศกวิน จึงรุงเรืองกิจ                                        410,526        742,105       -     -
นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ              331,579  -       -     -
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เจาหนี้การคา       
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด               638,728          652,768       -     -
บริษัท สวีทซีดส จำกัด                                                                    527,564          764,622       -     -
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด                                        420,000  -       -     -
บริษัท ขาวโพดหวาน จำกัด                                                      382,500          753,750       -     -
 รวม              1,968,792        2,171,140       -     -
เจาหนี้อื่น       
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด            1,314,800        1,429,200       -     -
บริษัท ซัมมิทไพนเฮิรสท กอลฟ คลับ จำกัด              215,070          394,830       -     -
บริษัท ซัมมิทสตารโฮม จำกัด               160,500          417,300       -     -
บริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด                              64,200            64,200       -     -
นายโกมล  จึงรุงเรืองกิจ               107,000          107,000       -       -
นายพงศกวิน จึงรุงเรืองกิจ               125,000          310,526       -     -
นางสาวภูริภาส จึงรุงเรืองกิจ                 36,842  -       -     -
รวม               2,023,412        2,723,056       -     -

 4.4 สัญญากับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
  ภาระผูกพัน
  1) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด ไดทำสัญญาจางบริหารงานกับบริษัท วิจัย พัฒนาพันธุพืชไทย จำกัด  
 เพื่อวางแผนและจัดการองคกร โดยมีผลบังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยตกลงจายคาตอบแทนปละ 5 ลานบาท 
 และมีคาตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับปริมาณการผลิตและปริมาณยอดขายที่เกินกวา 45,000 กิโลกรัมโดยมีอัตราคาตอบแทน 75 - 150 บาทตอกิโลกรัม
                    เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2562 ไดมีการตอสัญญา โดยมีผลบังคับใช 1 ป นับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยตกลงจายคา
 ตอบแทน 7 ลานบาท และหากกำไรสุทธิต่ำกวาปละ 5 ลานบาท เปนเวลา 2 ป ติดตอกัน คูสัญญาจะตกลงกันวาจะดำเนินธุรกิจตอไปหรือไม และมีคาตอบแทน
             เพิ่มเติมสำหรับปริมาณการผลิตและปริมาณยอดขายที่เกินกวา 45,000 กิโลกรัมโดยมีอัตราคาตอบแทน 100 - 200 บาทตอกิโลกรัม
  2) บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด ไดทำสัญญาจางบริหารกับ ดร.ทวีศักดิ์ ภูหลำ มีผลบังคับใชคราวละ 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
 2561  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยตกลงจายคาตอบแทนเดือนละ 166,700 บาท
  3) บริษัท สวีทซีดส จำกัด (ผูอนุญาต) ไดทำสัญญาอนุญาตใหบริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด (ผูรับอนุญาต) เปนผูผลิตและจำหนาย
 เมล็ดพันธุ โดยที่ผูอนุญาตเปนผูทำการคนควาพัฒนาขาวโพดหวานลูกผสมพันธุตางๆ และเปนเจาของและมีสิทธิ์ในขาวโพดหวานเหลานั้น และผูรับอนุญาต
 มีความประสงคจะรับสิทธิ์ในการเปนผูผลิตเมล็ดพันธุเพื่อจำหนายในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัททั้งสองไดทำสัญญาฉบับใหม มีผล
 บังคับใช 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2561  ถึงวันที่  31 ธันวาคม 2561 และตอสัญญาอีก 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
 2562 โดยมีขอตกลงจายคาตอบแทนเปนสิทธิ์ในเทคโนโลยีใหแกผูอนุญาตดังตอไปนี้
  -  คาสิทธิ์ตอป
   1. พันธุที่มียอดขายตั้งแต 1,000 กิโลกรัม แตไมเกิน 2,500 กิโลกรัม คิดคาสิทธิ์ปละ 100,000 บาทตอหนึ่งสายพันธุ   
   2. พันธุที่มียอดขายตั้งแต 2,500 กิโลกรัมขึ้นไป คิดคาสิทธิ์ปละ 250,000 บาทตอหนึ่งสายพันธุ
  -  คาสิทธิ์อีกสวนหนึ่งตามจำนวนเมล็ดพันธุที่จำหนายในอัตรากิโลกรัมละ 75 บาท
  -  คาซื้อเมล็ดพันธุสายพันธุพอและสายพันธุแมเพื่อใชในการผลิตในอัตรากิโลกรัมละ 1,000 บาท
  4) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด ไดทำสัญญาเชาอาคารเก็บสินคากับบริษัท  ริเวอรแคว   อินเตอรเนชั่นแนล 
 อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยไมกำหนดระยะเวลาในอัตราเดือนละ 20,000 บาท 
  5) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัดไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 
 เพื่อใชในการผลิตหรือเก็บสินคาทางการเกษตรตลอดทั้งปุยและวัสดุเคมีภัณฑทางการเกษตร จำนวน 1 สัญญา นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2559 เปนตนไป 
 ในอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท
  6) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ไดทำสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร 
 จำกัด นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ในอัตราคาเชาเดือนละ 15,000 บาท โดยหากฝายใดมีความประสงคจะบอกเลิกสัญญาตองบอกกลาวเปน
 หนังสือลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน
  7) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด 
 เพื่อใชในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 1 สัญญา นับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2559 เปนตนไป ในอัตราคาเชาปละ 37,500 บาท
  8) บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ไดทำสัญญาเชายานพาหนะกับบริษัทท่ีเก่ียวของ
 กันสองแหง จำนวนรวม 9 สัญญา สัญญาเชากำหนดคาเชาเปนรายเดือน ต้ังแตเดือนละ 14,000 บาท ถึงเดือนละ 120,000 บาท โดยหากฝายใดมีความประสงค
 จะบอกเลิกสัญญา ตองบอกกลาวเปนหนังสือทราบลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
  9) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 บริษัทไดทำสัญญารับจางบริหารการตลาดและจัดจำหนายผลิตภัณฑกับบริษัท  ริเวอรแควอินเตอรเนชั่นแนล 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)
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5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ประกอบดวย

6. เงินลงทุนชั่วคราว 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยมีเงินฝากประจำกับธนาคารในประเทศประเภท 6 - 11 เดือน และ 5 - 12 เดือน ตามลำดับ มี
จำนวนเงิน 27.00 ลานบาท และ 27.01 ลานบาท มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.30 - 1.625 ตอป และ 0.90 - 1.65 ตอป ตามลำดับ และไมติดภาระค้ำประกัน

2562  2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร       
    เงินสดในมือ                745,642       723,665   221,545      197,616
    เงินฝากธนาคาร 
              - บัญชีกระแสรายวัน             6,590,833    18,305,058    79,100         79,324
              - บัญชีเงินฝากออมทรัพย         326,828,100  218,237,122           49,262,141  153,402,409
              - บัญชีฝากประจำ             5,549,631      5,495,028      -          -
            339,714,206  242,760,873           49,562,786  153,679,349

 อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด โดยคิดคาธรรมเนียมระหวางกันในอัตรา 2,700,000 บาทตอเดือน มีผลบังคับใช 1 ป นับตั้งแตเดือนมกราคม 2562 เปนตนไป 
 และตอสัญญาคราวละหนึ่งป
  10) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดทำสัญญาเชาที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน 
 เพื่อใชประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในอัตราเดือนละ 35,000 บาท ตอมาไดมีการตอ
 สัญญาเปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ในอัตราเดือนละ 36,842.11 บาท (รวมภาษีถูกหัก ณ ที่จาย) โดยมี
 การยกเลิกสัญญาฉบับนี้แลวเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 
                    เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2562 บริษัทไดเปล่ียนมาทำสัญญาเชาท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวของกันอีกคนหน่ึง เพ่ือใชประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมของบริษัท 
 นับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2562 เปนตนไปในอัตราเดือนละ 36,842.11 บาท (รวมภาษีถูกหัก ณ ที่จาย)
                    เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 บริษัทไดทำสัญญาเชาท่ีดินอีกฉบับหน่ึง ระยะเวลาสัญญานับต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2559 เปนตนไป ในอัตราเดือนละ 
             25,000 บาท
  11) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 บริษัทไดตอสัญญาเชาทรัพยสินประเภทเครื่องจักร จำนวน 3 เครื่อง กับบริษัท เชียงรายโฟรเซนฟูดส จำกัด 
 มีผลบังคับใช  1 ป นับตั้งแตวันที่  1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ในอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท ตอเครื่อง ตอมาไดมีการตอสัญญา
 เปนระยะเวลา 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท ตอเครื่อง ตอมาไดมีการตอสัญญา
 เปนระยะเวลา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ในอัตราคาเชาเดือนละ 20,000 บาท ตอเครื่อง
  12) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทไดทำสัญญาเชาพื้นที่บางสวนของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใชเปนสำนักงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 
 3 ป มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2563 ในอัตราคาเชารวมสาธารณูปโภคเดือนละ 51,000 บาท และคาน้ำเดือนละ 3,000 บาท
  13) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ไดทำสัญญาเชาพื้นที่อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา 
 เพื่อใชเปนสถานที่จัดเก็บสินคาและทรัพยสินของบริษัท โดยมีระยะเวลาเชา 3 ป นับตั้งแตวันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ในอัตราคาเชา
 เดือนละ 18,000 บาท และคาน้ำเดือนละ 1,000 บาท
  14) บริษัทและบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และผูถือหุนทานหนึ่งของบริษัทไดค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ 
 (หมายเหตุ 17) ใหแกบริษัทในกลุม โดยจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย (หมายเหตุ 14) ซึ่งค้ำประกันในนามบริษัทและบริษัทยอย  โดย
 ไมมีการคิดคาธรรมเนียมระหวางกัน
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7. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ประกอบดวย
 

2562  2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     1,607,006                      2,178,580       -             -
ลูกหนี้การคา - กิจการอื่น               196,166,960        192,302,367       -             -
ลูกหนี้การคา - เกษตรกร                 15,905,542          14,455,030       -             -
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                                      (45,186,239)        (46,601,123)       -                 -
ลูกหนี้การคา - สุทธิ                168,493,269        162,334,854       -             -
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน        202,237              891,243  3,160,781       2,987,082
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น       
 คาใชจายจายลวงหนา     2,204,043           2,194,698    413,369         225,079
 เงินจายลวงหนาคาซื้อวัสดุ   18,031,051          28,725,274       -              -
 เงินมัดจำอื่น          37,500              261,500       -              -
 ลูกหนี้อื่น         925,916              470,969       -           21,362
 เงินทดรองเกษตรกร      9,668,521           8,623,666       -              -
 ดอกเบี้ยคางรับ        268,795              149,041       -              -
 เงินทดรอง         378,417              346,557     20,000            557
 อื่นๆ             -               228,152       -              -
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (478,032)            (250,348)       -              -
 ลูกหนี้อื่น - สุทธิ    31,238,448          41,640,752  3,594,150       3,234,080
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ            199,731,717        203,975,606  3,594,150       3,234,080

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยังไมถึงกำหนดชำระ    
เกินกำหนดชำระ :   
 ไมเกิน 3 เดือน   
 3 - 6 เดือน      
 เกินกวา 6 เดือน  
รวม      
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   
สุทธิ     

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

94,257,878

70,538,429
2,990,672

45,892,529
213,679,508
(45,186,239)
168,493,269

85,852,170

71,788,411
4,561,779

46,733,617
208,935,977
(46,601,123)
162,334,854

ลูกหนี้การคาจำแนกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้
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รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยอดคงเหลือยกมาตนป           46,851,471      45,941,995
ยอดเพิ่มขึ้นในระหวางป  -          909,476
ยอดลดลงในระหวางป           (1,187,200)             -
ยอดคงเหลือยกไปปลายป          45,664,271      46,851,471

ลูกหนี้การคา แยกตามสกุลเงินตาง ๆ ประกอบดวย

2562  2561 2562 2561

เงินตราตางประเทศ(เหรียญ) (บาท)

งบการเงินรวม

บาท                      70,901,288                  75,322,221
ดอลลารสหรัฐอเมริกา                   4,159,029             3,765,731           125,571,065                121,575,876
ปอนดสเตอรลิง        147,790             166,244  5,777,263            6,751,455
ยูโร           12,321   9,923    411,250                      364,786
เยน                  35,476,148        15,573,361  9,659,303                    4,504,050
ดอลลารสิงคโปร          15,013 17,833    331,119         417,589
ดอลลารออสเตรเลีย          49,721   -  1,028,220              -
                   213,679,508    208,935,977

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยอดคงเหลือยกมาตนป            28,725,274       51,377,610
บวก เพิ่มขึ้นระหวางป            35,180,896       81,995,957
หัก ลดลงระหวางป           (45,875,119)     (104,648,293)
ยอดคงเหลือยกไปปลายป           18,031,051       28,725,274

8. เงินใหกูยืมระยะสั้น
 รายการเปลี่ยนแปลงของเงินใหกูยืมระยะสั้น ดังนี้

    
ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

บาท

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดงลง

บริษัท เมทเทิลวัน จำกัด        24,000,000      80,000,000       (72,000,000)      32,000,000
รวม                                    24,000,000      80,000,000       (72,000,000)      32,000,000

      ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทท่ีไมเก่ียวของกันแหงหน่ึง จำนวน 32 ลานบาท มีการทำสัญญา และคิดดอกเบ้ียอัตรารอยละ 
5 ตอป กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 120 วัน โดยไมมีหลักประกัน

ในระหวางป 2562 บริษัทยอยมีเงินจายลวงหนาคาซื้อวัสดุแกบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่ง ไมมีหลักประกัน
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินจายลวงหนาคาซื้อวัสดุมีดังนี้
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินใหกูยืมระยะสั้นในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน จำนวน 8 ฉบับ แกบริษัทยอย จำนวน 160 ลานบาท และคิดดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 2 ตอป กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา 120 วัน 

9. สินคาคงเหลือ 
 สินคาคงเหลือ ประกอบดวย

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

สินคาสำเร็จรูป  
งานระหวางทำ   
สินคากึ่งสำเร็จรูป   
วัตถุดิบ    
วัสดุหีบหอ     
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง    
ผลผลิตระหวางเพาะปลูก  
รวม    
หัก คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคา  
สุทธิ    

 รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา มีดังนี้

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยอดคงเหลือยกมาตนป
ยอดเพิ่มขึ้นในระหวางป
ยอดลดลงในระหวางป
ยอดคงเหลือยกไปปลายป

มูลคาสินคาคงเหลือที่ปรับลดลงและ
 รับรูเปนตนทุนขายสำหรับป

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดงลง

บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล  
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
รวม    

50,000,000
50,000,000

480,000,000
480,000,000

(370,000,000)
(370,000,000)

160,000,000
160,000,000

31,311,397
34,697,984
67,071,282
2,504,906

37,983,452
12,446,119

146,553
186,161,693
(12,316,548)
173,845,145

54,566,149
56,038,687

184,151,798
3,061,121

45,791,968
11,149,649

198,910
354,958,282
(11,420,220)
343,538,062

11,420,220
896,328

-
12,316,548

896,328

12,135,825
-

(715,605)
11,420,220

(715,605)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

78



10. เงินลงทุนในบริษัทรวม

ทุนชำระเเลว

(บาท)

เงินลงทุนวิธีสวนไดเสีย

บาท

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

2562

บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร จำกัด 
หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
สุทธิ    

2561

เงินลงทุนวิธีราคาทุน

2562 2561

3,750,000 48 -
-
-

-
-
-

7,450,000
(7,450,000)

-

7,450,000
(7,450,000)

-

ทุนชำระเเลว

(บาท)

บาท

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
หัก  คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 
สุทธิ    

2562 2561

900,000,000 100 899,999,930

-
899,999,930

899,999,930

-
899,999,930

11. เงินลงทุนในบริษัทยอย

 บริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ
  บริษัทไดรวมบริษัทยอยหนึ่งแหง คือ บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล 
  อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

ชื่อบริษัท
ประเทศที่จัดตั้งและ

สถานที่หลักของธุรกิจ

สัดสวนของความเปนเจาของและ
สิทธิในการออกเสียงที่ถือ

โดยสวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุม (รอยละ)

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร
สำหรับสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

สวนไดเสียที่ไมมี
อำนาจควบคุมสะสม

บาท

2562 2561 2562 2561 2562 2561

บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด

รวม

ไทย 75.00 75.00 2,198,787

2,198,787

7,730,878

7,730,878

25,320,282

25,320,282

23,121,495

23,121,495

 ขอมูลทางการเงินของบริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด กอนตัดรายการระหวางกัน มีดังนี้

สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รายได
กำไรสำหรับปสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปสวนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินปนผลจายแกสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

53,788,663
33,817,394
4,229,432
1,983,037

25,320,282
85,862,013
2,198,787

-

5,000,000

18,938,171
(7,668,931)

(20,000,000)
(8,730,760)

75,848,903
27,587,250
 9,426,732 
 1,410,981 

 23,121,495 
 125,391,609 

 7,820,291 
(89,413)

3,125,000

27,895,283 
(26,445,817)
(12,500,000)
(11,050,534)

บาท

2562 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)

เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวย

เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวย
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12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น
  เงินลงทุนระยะยาวอื่น ประกอบดวย

เงินลงทุนในเงินฝากสลากออมสิน         21,700,000  15,700,000
เงินลงทุนทั่วไป          23,470,169  23,470,165
 รวม                       45,170,169  39,170,165

งบการเงินรวม

2562 2561

บาท

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยลงทุนในเงินฝากสลากออมสินจำนวน 434,000 หนวยและ 314,000 หนวย มูลคา หนวยละ 
50 บาท รวมเปนเงิน 21.70 ลานบาท และ 15.70 ลานบาท ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนถือจนครบกำหนด 3 ป รอยละ 0.40% ตอป

  เงินลงทุนทั่วไป ประกอบดวย

บริษัท โกลด มาสเตอร จำกัด    150,000,000   4.50   31,050,000     31,050,000 31,050,000      31,050,000
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร   1,719,000,000   0.70   12,000,000     12,000,000 12,000,000      12,000,000
     จำกัด (มหาชน)            
บริษัท เกษตรนคร จำกัด      30,000,000   1.30    3,138,000       3,138,000   3,138,000       3,138,000
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด *    850,800,000   1.32   11,250,000     11,250,000        -  -
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง            
      จำกัด (มหาชน)               2,493,357,781   0.00  8       4             2  2
รวม                      57,438,008     57,438,004    46,188,002      46,188,002
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
      ของเงินลงทุน            
 บริษัท โกลด มาสเตอร จำกัด     (19,993,767)   (19,993,767)   (19,993,767)    (19,993,767)
 บริษัท เกษตรนคร จำกัด        (2,724,072)         (2,724,072)     (2,724,072)     (2,724,072)
 บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด     (11,250,000)    (11,250,000)       -  -
รวม        (33,967,839)         (33,967,839)   (22,717,839)    (22,717,839)
สุทธิ         23,470,169      23,470,165     23,470,163      23,470,163

ทุนชำระเเลว

(บาท)

งบการเงินรวม

บาท

สัดสวน
เงินลงทุน
(รอยละ)

2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2561

* ถือหุนโดยบริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (บริษัทยอย)

13. เงินใหกูยืมระยะยาว 
  เงินใหกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

เงินใหกูยืมระยะยาว
หัก เงินใหกูยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ

งบการเงินรวม

2562 2561

บาท

 50,000 
(50,000) 

 -  

650,000
(600,000)

50,000

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยมีเงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลอื่น โดยไมคิดดอกเบี้ย และตองจายชำระเปนรายเดือนๆละ 50,000 บาท
 มีระยะเวลา 3 ป โดยตองจายชำระคืนทั้งหมดภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ค้ำประกันโดยคูมือจดทะเบียนรถบรรทุกสวนบุคคล

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)
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บริษัท โกลด มาสเตอร จำกัด    150,000,000   4.50   31,050,000     31,050,000 31,050,000      31,050,000
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร   1,719,000,000   0.70   12,000,000     12,000,000 12,000,000      12,000,000
     จำกัด (มหาชน)            
บริษัท เกษตรนคร จำกัด      30,000,000   1.30    3,138,000       3,138,000   3,138,000       3,138,000
บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด *    850,800,000   1.32   11,250,000     11,250,000        -  -
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิลเอนจีเนียริง            
      จำกัด (มหาชน)               2,493,357,781   0.00  8       4             2  2
รวม                      57,438,008     57,438,004    46,188,002      46,188,002
หัก ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม
      ของเงินลงทุน            
 บริษัท โกลด มาสเตอร จำกัด     (19,993,767)   (19,993,767)   (19,993,767)    (19,993,767)
 บริษัท เกษตรนคร จำกัด        (2,724,072)         (2,724,072)     (2,724,072)     (2,724,072)
 บริษัท สยามเดลมองเต จำกัด     (11,250,000)    (11,250,000)       -  -
รวม        (33,967,839)         (33,967,839)   (22,717,839)    (22,717,839)
สุทธิ         23,470,169      23,470,165     23,470,163      23,470,163

14.ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
          รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 61

จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 62

งบการเงินรวม

บาท

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม
ที่ดิน - ราคาที่ตีใหม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
งานระหวางทำและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
   รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
   รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

220,069,120

288,809,310

721,639,190

31,127,570

44,341,756

6,651,702

 19,094,412

1,331,733,060

(89,607,991)

(327,885,717)

(27,457,606)

(27,200,442)

(5,603,872)

(477,755,628)

853,977,432

-

150,573

12,908,982

442,705

-

131,249

169,109,022

182,742,531

(9,682,895)

(56,846,551)

(1,395,376)

(3,483,501)

(263,551)

(71,671,874)

-

(445,744)

(3,714,561)

(775,441)

-

(227,293)

-

(5,163,039)

445,741

1,094,237

775,370

-

227,286

2,542,634

-

12,810,309

147,333,061

-

-

159,542

(164,814,998)

(4,512,086)

-

-

-

-

-

-

220,069,120

301,324,448

878,166,672

30,794,834

44,341,756

6,715,200

23,388,436

1,504,800,466

(98,845,145)

(383,638,031)

(28,077,612)

(30,683,943)

(5,640,137)

(546,884,868)

957,915,598

ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 60

จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 61

งบการเงินรวม

บาท

ราคาทุน
ที่ดิน-ราคาที่ตีใหม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
งานระหวางทำและเครื่องจักรระหวางติดตั้ง
    รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
เครื่องจักรและอุปกรณ
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
    รวม
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

217,106,520

286,907,756

671,175,474

35,384,018

40,306,759

7,724,778

6,922,124

1,265,527,429

 

(80,494,644)

(275,875,026)

(30,832,582)

(26,235,518)

(6,888,027) 

(420,325,797)

845,201,632

2,962,600

1,240,626

45,383,003

603,552

6,272,242

587,153

19,883,474

76,932,650

(9,379,608)

(52,758,100)

(1,484,715)

(3,202,164)

(226,222)

(67,050,809)

-

(266,273)

(1,703,272)

(4,860,000)

(2,237,245)

(1,660,229)

-

(10,727,019)

266,261

747,409

4,859,691

2,237,240

1,510,377

9,620,978

-

927,201

6,783,985

-

-

-

(7,711,186)

-

-

-

-

-

-

-

220,069,120

288,809,310

721,639,190

31,127,570

44,341,756

6,651,702

19,094,412

1,331,733,060

(89,607,991)

(327,885,717)

(27,457,606)

(27,200,442)

(5,603,872)

(477,755,628)

853,977,432
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ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 61

จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 62

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาทุน
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
    รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
    รวม
อุปกรณ - สุทธิ

1,201,420

7,932,286

51,060

9,184,766

(873,865)

(5,713,256)

(32,971)

(6,620,092)

2,564,674

3,262

-

5,607

8,869

(118,311)

(701,100)

(7,906)

(827,317)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,204,682

7,932,286

56,667

9,193,635

(992,176)

(6,414,356)

(40,877)

(7,447,409)

1,746,226

ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 60

จำนวนที่เพิ่มขึ้น จำนวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก)

การเปลี่ยนแปลงในระหวางป ยอดตามบัญชี
ณ  31 ธ.ค. 61

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาทุน
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
    รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
สินทรัพยอื่น
    รวม
อุปกรณ - สุทธิ

6,029,111 

7,932,286

1,450,429

15,411,826

(5,614,809) 

(5,012,156)

(1,434,248)

(12,061,213)

3,350,613

32,309

-

15,860

48,169

(118,747)

(701,100)

(13,820)

(833,667)

(4,860,000)

-

(1,415,229)

(6,275,229)

4,859,691

-

1,415,097

6,274,788

-

-

-

-

-

-

-

-

1,201,420

7,932,286

51,060

9,184,766

(873,865)

(5,713,256)

(32,971)

(6,620,092)

2,564,674

2562  2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

คาเสื่อมราคาสำหรับป
    ตนทุนขาย
    คาใชจายในการขายและบริหาร
  รวม
กำไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิน

66,816,718

4,855,156

71,671,874

565,965

61,487,095

5,563,714

67,050,809

118,209

-

827,317

827,317

-

-

833,667

833,667

-

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)
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ราคาตามบัญชี  ราคาประเมินใหม สวนที่ตีราคาเพิ่ม

ลานบาท

ที่ดินที่อยูในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ดินซึ่งไมไดใชในการดำเนินงานที่อยูใน
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

100.86

1.20
102.06

103.82

1.92

105.74

2.96

0.72
3.68

 โดยบริษัทยอยไดรับรูเปนกำไรจากการตีมูลคาที่ดินใหม ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สวนที่เพิ่มขึ้นจากการตี
ราคาท่ีดินมีจำนวนเงิน 3.68 ลานบาท ไดแสดงไวในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน เปนจำนวนเงิน 2.94 ลานบาท ซ่ึงเปนจำนวนสุทธิจาก
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.74 ลานบาท
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยถาวรที่คิดคาเสื่อมราคาหมดแลว แตยังใชงานอยูมีราคาทุนรวมเปนจำนวน 
208.54 ลานบาท และ 193.07 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการเปนจำนวนเงิน 5.07 ลานบาท และ 5.02 ลานบาท ตามลำดับ)
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ยานพาหนะของบริษัทและบริษัทยอย ซ่ึงไดมาภายใตสัญญาเชาการเงินมีมูลคาตามบัญชีจำนวน 1.52 ลานบาท 
และ 3.27 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการเปนจำนวน 1.52 ลานบาท และ 2.22 ลานบาท ตามลำดับ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยมีที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่ใชเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง 
(หมายเหตุ 17) มีมูลคาสุทธิทางบัญชีจำนวน 170.48 ลานบาท และ 165.84 ลานบาท ตามลำดับ  

15.สินทรัพยไมมีตัวตน 
  รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2562เพิ่มขึ้น ลดงลง

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก  คาตัดจำหนายสะสม
สุทธิ

16,600,029
(16,201,168)

398,861

14,980
(297,264)

-
-

16,615,009
(16,498,432)

116,577

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม

บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธ.ค. 2561เพิ่มขึ้น ลดลง

โปรแกรมคอมพิวเตอร
หัก  คาตัดจำหนายสะสม
สุทธิ

16,539,992
             (15,309,584)

1,230,408

60,037
(891,584)

-
-

16,600,029
(16,201,168)

398,861

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดใหบริษัท ที.เอ.มาเนจเมนท คอรโปเรชั่น (1999) จำกัด ซึ่งเปนผูประเมินราคาอิสระจากในประเทศ
ทำการประเมินราคาที่ดินใหมตามราคาตลาดยุติธรรม (Fair Market Value) โดยใชหลักเกณฑราคาตลาด (Market Approach) ที่ดินดังกลาวมีราคาทุนตามบัญชี
จำนวน 102.06 ลานบาท มีราคาประเมินใหมเปนจำนวนเงินรวม 105.74 ลานบาท ซึ่งมีมูลคาสูงกวาราคาทุนตามบัญชีเปนจำนวนเงิน 3.68 ลานบาท ดังนี้
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16.สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี

2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

865,948
(29,229,991)
(28,364,043)

571,952
(28,813,077)
(28,241,125)

167,872
-

167,872

115,919
-

115,919

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

บาท

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายได(คาใชจาย)ในระหวางป

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
      คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
      คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
      คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ถือไวเพื่อขาย   
      ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
                        รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
      สวนเกินจากการตีราคาที่ดิน
      คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินจากการเปลี่ยนแปลง
             อายุการใชงาน
                        รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได
          รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2,284,044
430,590
120,000

1,422,507
4,257,141

(24,563,720)

(7,934,546)
(32,498,266)

(28,241,125)

51,634
(389,944)
(120,000)
774,939
316,629

-

(439,547)
(439,547)

-
-
-
-
-

-

-
-

2,335,678
40,646

-
2,197,446
4,573,770

 (24,563,720)

(8,374,093)
(32,937,813)

(28,364,043)

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
      คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคา
      คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น    
      คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นที่ถือไวเพื่อขาย   
      ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
                        รวม
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
      สวนเกินจากการตีราคาที่ดิน
      คาเสื่อมราคาสะสมของทรัพยสินจากการเปลี่ยนแปลง
               อายุการใชงาน
                        รวม
สินทรัพย (หนี้สิน) ภาษีเงินได
          รอการตัดบัญชี - สุทธิ

1,742,145
477,162
300,000
429,741

2,949,048

(23,827,800)

(7,297,298)
(31,125,098)

(28,176,050)

541,899
(46,572)

(180,000)
289,099
604,426

-

(637,248)
(637,248)

-
-
-

703,667
703,667

 (735,920)

-
 (735,920)

2,284,044
430,590
120,000

1,422,507
4,257,141

 (24,563,720)

(7,934,546)
(32,498,266)

(28,241,125)

ยอดตามบัญชี 

 ณ  31 ธ.ค. 2560

งบการเงินรวม

บาท

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ. 2561ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายได(คาใชจาย)ในระหวางป

หมายเหตุประกอบงบการเงิน(ตอ)
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สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวม

-
-

217,896
217,896

(101,977)
(101,977)

115,919
115,919

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายได(คาใชจาย)ในระหวางป

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันในวงเงินรวม 370.20 ลานบาท และ 40.00 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ดังน้ี

ประเภทวงเงินสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ย

(รอยละตอป)

วงเงิน 

(ลานบาท)

(1)  เงินเบิกเกินบัญชี
(2)  กูยืมเพื่อการสงออก
(3)  เงินกูยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
(4)  หนังสือค้ำประกัน

(5)  ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา

MOR
MLR-1.75
MLR-1.00

2.00

42.20
265.00
50.00
13.00

(ลานดอลลารหรัฐเมริกา)

40.00

 วงเงินสินเชื่อดังกลาวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ 14) ของบริษัทยอย และค้ำประกันในนามบริษัทยอยและนายโกมล  

จึงรุงเรืองกิจ (ผูถือหุนของบริษัท) โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมระหวางกัน

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

-
-
-
-
-

432,068
-

432,068
432,068

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา - กิจการอื่น
เช็ครอจาย
 รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้อื่น - กิจการอื่น
เช็คจาย
 รวมเจาหนี้อื่น
 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

1,968,792
33,855,749

426,457
36,250,998
2,023,412

34,052,653
-

36,076,065
72,327,063

2,171,140
45,833,572
1,518,148

49,522,860
2,723,056

49,936,266
2,161,686

54,821,008
104,343,868

-
-
-
-
-

452,672
-

452,672
452,672

2561

18. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ประกอบดวย

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชนพนักงาน
รวม

115,919 
115,919 

51,953
51,953

-
-

167,872
167,872

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ยอดตามบัญชี 

ณ 31 ธ.ค. 2562ในกำไรขาดทุน ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

รายได(คาใชจาย)ในระหวางป
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1,742,145
477,162
300,000
429,741

2,949,048

(23,827,800)

(7,297,298)
(31,125,098)

(28,176,050)

19. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน  ประกอบดวย

1,393,834
(131,894)
1,261,940
(555,055)
706,885

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
หัก   ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี

หัก  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ

1,393,834
(131,894)
1,261,940
(555,055)
706,885

2,203,842
     (246,369)

1,957,473
(695,532)
1,261,941

2,017,382
(243,484)
1,773,898
(511,957)
1,261,941

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำระ

2562

เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำระ

2561

งบการเงินรวม

บาท

ถึงกำหนดการจายชำระหลังจาก
 หนึ่งปแตไมเกินหาป
ถึงกำหนดการจายชำระเกินหาป
รวม

706,885
-

706,885

43,641
-

43,641

750,526
-

750,526

1,261,941
-

1,261,941

131,893
-

131,893

1,393,834
-

1,393,834

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลิสซิ่งในประเทศ ซึ่งเปนสัญญาเชาซื้อยานพาหนะคงเหลือจำนวน 1 ฉบับ 
มูลคาตามสัญญารวมเปนเงิน 2.41 ลานบาท ระยะเวลาผอนชำระ 60 เดือน จายชำระรวมงวดละ 0.05 ลานบาท
 ภายใตเงื่อนไขของสัญญาดังกลาวขางตน   บริษัทจะตองปฎิบัติตามเงื่อนไขและขอจำกัดตางๆ ที่ กำหนดไวในสัญญาดังกลาว

20.ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน

 งบแสดงฐานะการเงิน

579,594

183,312
76,455

-
839,361

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันตนป
ตนทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย
           -  การแกไขในโครงการผลประโยชน
      หลังออกจากงาน
ตนทุนบริการปจจุบัน และดอกเบี้ยระหวางป
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
 หลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันสิ้นป

8,636,175

2,552,167
1,298,220

-
12,486,562

4,053,481

-
450,160

4,132,534
8,636,175

960,865

-
128,612

     (509,883)
579,594

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำระ

2562

เงินตน ดอกเบี้ยรอตัด ยอดชำระ

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ถึงกำหนดการจายชำระหลังจาก
 หนึ่งปแตไมเกินหาป
ถึงกำหนดการจายชำระเกินหาป
รวม

706,885
-

706,885

43,641
-

43,641

750,526
-

750,526

1,261,941
-

1,261,941

131,893
-

131,893

1,393,834
-

1,393,834
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 คาใชจายท่ีรับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

183,312

51,743
24,712

259,767

ตนทุนบริการในอดีต
ตนทุนบริการปจจุบัน
 ตนทุนบริการ
 ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

2,552,167

943,927
354,293

3,850,387

-

338,897
111,263
450,160

-

90,945
37,667

128,612

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

 ผล(กำไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

(386,530)
(138,536)

15,183
(509,883)

ผล(กำไร)ขาดทุนที่เกิดจาก
 การเปล่ียนแปลงขอสมมติดานประชากรศาสตร
 การเปลี่ยนแปลงขอสมมติทางการเงิน
 ประสบการณ
รวม

-
-
-
-

1,187,065
2,052,938

892,531
4,132,534

-
-
-
-

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

 การวิเคราะหความออนไหว
  ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสำคัญตอมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 และ 2561 สรุปไดดังนี้ 

(38,145)
40,880

43,192
(40,550)

(94,719)
109,672

อัตราคิดลด
   เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
   ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
   เพิ่มขึ้นรอยละ 0.5
   ลดลงรอยละ 0.5
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
   เพิ่มขึ้นรอยละ 1
   ลดลงรอยละ 1

(457,945)
591,413

633,495
(585,696)

(1,303,361)
1,504,202

(323,006)
348,192

337,255
(188,993)

(675,502)
773,434

(28,531)
30,634

29,273
(27,520)

(64,406)
74,337

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

87



21. การบริหารจัดการทุน 
 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของกลุมบริษัท คือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสมและการดำรงไวซึ่งความสามารถในการ
ดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเทากับ 0.07 : 1  และ 0.10 : 1 ตามลำดับ
22. ทุนเรือนหุน
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส จำกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561 มีมติอนุมัติในเร่ืองสำคัญ  ตอไปน้ี (ซ่ึงได
รับการอนุมัติในท่ีประชุมผูถือหุน ในวันท่ี 27 เมษายน 2561)
 22.1  การลดทุน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน  682,010,648.20 บาท (จำนวน 974,300,926 หุน)  เปน
  670,785,875.90 บาท (จำนวน 958,265,537 หุน) โดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมไดออกจำหนายของบริษัท จำนวน 16,035,389 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท
 22.2  การเพิ่มทุน
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุนจำนวน 67,078,587.10  บาท จากเดิม
 ทุนจดทะเบียน จำนวน 670,785,875.90 บาท (จำนวน 958,265,537 หุน) เปนทุนจดทะเบียนใหม จำนวน 737,864,463.00 บาท (จำนวน 1,054,092,090 หุน) 
 โดยการออกหุนสามัญใหมจำนวน 95,826,553 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 0.70 บาท 
 22.3 การจัดสรรหุนเพิ่มทุน
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดสรรหุนสามัญจำนวน 95,826,553 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 0.70 บาท รวม 67,078,587.10 บาท โดยมีรายละเอียด 
 ดังตอไปนี้

ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงคของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนท่ีออก
ราคาเสนอขายตอหนวย
อัตราการใชสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ

วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร 

ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส จำกัด
(มหาชน) คร้ังท่ี 2 (APURE-W2) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “APURE-W2”)
ระบุช่ือผูถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได
บริษัทจะสามารถนำเงินท่ีไดจากการใชสิทธิดังกลาวมาเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
เม่ือมีการใชสิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกลาว เพ่ือท่ีบริษัทจะไดมีความพรอมและ
ความยืดหยุนทางดานการเงินสำหรับโครงการ หรือการลงทุน หรือเงินสำรองเพ่ือ
การดำเนินงานตางๆ ในอนาคต
ไมเกิน 95,826,553 หนวย
0 บาท (ศูนยบาท)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน (เวนแตกรณีมีการปรับ
อัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ)
ปท่ี 1 สามารถใชสิทธิไดในราคา 4.00 บาทตอหุนสามัญ
ปท่ี 2 สามารถใชสิทธิไดในราคา 4.50 บาทตอหุนสามัญ
ปท่ี 3 สามารถใชสิทธิไดในราคา 5.00 บาทตอหุนสามัญ
วันท่ีจะกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
3 ป นับต้ังแตวันท่ีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ 
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 95,826,553 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท
ท่ีมีช่ือปรากฏในวันกำหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 

 ขอสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัย

1.92 - 4.03
0.00 - 6.12

0.00 - 22.00
10.00*

100.00*

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
อัตราการทุพพลภาพ
อัตรามรณะ

1.92 - 4.03
0.00 - 6.12

0.00 - 22.00
10.00*

100.00*

3.44
3.99

                      11.00
                    10.00*
                  100.00*

3.44
3.97

                      11.00
                    10.00*
                  100.00*

2560
(ปรับปรุงใหม)

รอยละ รอยละ

2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

* ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดลงราชกิจจานุเบกษาแลว เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2562 โดยกำหนดอัตราคาชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจางเลิกจาง 
สำหรับลูกจางซ่ึงทำงานติดตอกันครบ 20 ปข้ึนไปใหมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 400 วัน จากปจจุบันอัตราคาชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน    โดย
พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป การเปล่ียนแปลงดังกลาวถือเปนการแกไขโครงการผลประโยชน
หลังออกจากงาน โดยบริษัทและบริษัทยอยรับรูตนทุนบริการในอดีตเปนคาใชจายในกำไรขาดทุนแลว
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24. คาใชจายตามลักษณะ

-

-
18,739,114

-
-

827,317
-

462,199
242,206

-
1,041,542

-
-
-

วัตถุดิบ วัสดุหีบหอ และวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูปถึงสำเร็จรูปและ
 งานระหวางทำ
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาจางเหมา
คาขนสง
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาบริหารจัดการและจัดจำหนายผลิตภัณฑ
คาซอมแซมและบำรุงรักษา
คาสาธารณูปโภค
คาเชื้อเพลิง
คาใชจายสำนักงาน
คาเชาจาย
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (โอนกลับรายการ)
คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง

925,462,853

162,572,299
207,162,409

32,707
81,778,440
71,969,138
85,269,351
45,518,868
28,915,007
34,356,726
11,833,476
4,954,766

(1,187,200)
896,328

1,094,148,885

(152,687,165)
222,332,872

25,475
83,850,374
67,942,393
92,482,513
54,335,842
35,439,574
46,211,422
15,972,194
6,328,578
4,707,478
(715,605)

-

-
18,820,985

-
-

833,667
-

275,732
285,115

-
1,197,331

-
-
-

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

(Record Date) ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราสวนหุนสามัญเดิม 10 หุน ตอใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ในการคำนวณสิทธิของผูถือหุนแตละรายท่ีจะไดรับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 
หากมีเศษหุนสามัญจากการคำนวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
ของผูถือหุนแตละราย ใหปดเศษหุนสวนท่ีเหลือท้ิงท้ังจำนวน 
ในกรณีท่ีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเกิดจากการคำนวณตามอัตราสวนการจัดสรร
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใหปดเศษดังกลาวท้ิงท้ังจำนวน และในกรณีท่ีมีใบสำคัญแสดงสิทธิ
คงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในสวน
ท่ีเหลือดังกลาวตอไป

ระยะเวลาการใชสิทธิ กำหนดใหใชสิทธิไดทุกๆ ส้ินไตรมาส (วันทำการสุดทายของเดือนมีนาคม มิถุนายน 
กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 
ใบสำคัญแสดงสิทธิท่ีเหลือจากการใชสิทธิหรือไมถูกใชสิทธิในวันกำหนดการใชสิทธิ
ใดๆ สามารถสะสมเพ่ือนำไปใชสิทธิไดในวันกำหนดการใชสิทธิคร้ังตอๆ ไปไดตลอด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แตหากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแลว
ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไมถูกใชสิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป 
วันสุดทายของการใชสิทธิจะตรงกับวันท่ีใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 มีอายุ
ครบ 3 ป นับแตวันท่ีออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 ท้ังน้ีใน
กรณีท่ีวันใชสิทธิคร้ังสุดทายดังกลาวตรงกับวันหยุดทำการใหเล่ือนวันใชสิทธิคร้ัง
สุดทาย ดังกลาวเปนวันทำการกอนหนา

23. การจัดสรรกำไรสะสม
 สำรองตามกฎหมาย
  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงกำหนดใหบริษัทตองจัดสรรสำรองตามกฎหมายดวยจำนวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสำรองน้ีจะมียอดเทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองดังกลาวจะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได
  สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไดจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2.70 ลานบาท 
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1,479,533

(51,953)
1,427,580

-

-
-

คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกำไรขาดทุน :
คาใชจายภาษีเงินไดของปปจจุบัน :
  คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :
  การเปลี่ยนแปลงของผลตางชั่วคราว
 ที่รับรูเมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ
 รวม
ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบของกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น :
  ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ
          กำไรจากการตีราคาที่ดินใหม
          กำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
  คณิตศาสตรประกันภัย
 รวม

6,321,509

122,918
6,444,427

-

-
-

28,145,331

32,822
28,178,153

735,920

(703,667)
32,253

983,262

(217,896)
765,366

-

101,977
101,977

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

25. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
 
 25.1 สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
  สวนประกอบหลักของคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบดวย

 
 
 25.2 การกระทบยอดระหวางจำนวนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช
  การกระทบยอดระหวางจำนวนคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดและผลคูณของกำไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดดังนี้
 

53,390,577
20

10,678,115

112,923

(9,833,499)
-

(192,173)
-

(9,912,749)
765,366

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีสำหรับป
อัตราภาษีท่ีใช (%)
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดคำนวณตามอัตราภาษีท่ีใช
  ผลกระทบทางภาษีของคาใชจายท่ีไมสามารถนำมาหักใน
    การคำนวณกำไรทางภาษี
 -  คาใชจายท่ีไมอนุญาตใหถือเปนรายจายใน
    การคำนวณกำไรทางภาษี
  ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ีตองนำมาคำนวณกำไรทางภาษี
              -  รายไดเงินปนผลท่ีไดรับยกเวน
              -  คาใชจายท่ีหักไดเพ่ิมในทางภาษี
  ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
    อ่ืน
รวมรายการกระทบยอด
รวมคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได 

155,546,990
20

31,109,398

 
1,657,024
 
(113,500)

(3,960,985)
(672,160)
158,376

(2,931,245)
28,178,153

37,784,404
20

7,556,881

1,434,054

(121,960) 
(3,960,985)

-
1,536,437

(1,112,454)
6,444,427

6,152,727
20

1,230,545

318,995

(121,960)
-
-
-

197,035
1,427,580

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561
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  25.3 การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช
   การกระทบยอดระหวางอัตราภาษีแทจริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุป
  ไดดังนี้

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย

37,784,404
7,556,881

(1,112,454)
6,444,427

20.00
(2.94)
17.06

2560
(ปรับปรุงใหม)

จำนวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

2562 2561

งบการเงินรวม

จำนวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

155,546,990
31,109,398
(2,931,245)
28,178,153

20.00
(1.88)
18.12

กำไร (ขาดทุน) ทางบัญชีกอนคาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่ใช
รายการกระทบยอด
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินไดตามอัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย

6,152,727
1,230,545

197,035
1,427,580

20.00
3.20

23.20

จำนวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

2562 2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จำนวนภาษี 
(บาท)

อัตราภาษี 
(%)

53,390,577
10,678,115
(9,912,749)

765,366

20.00
(18.57)

1.43

26. กำไรตอหุน 
 กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน คำนวณโดยการหารกำไรสำหรับงวดสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสำหรับงวดดวยจำนวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของหุนสามัญ
ที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยูในระหวางป
 อยางไรก็ตาม บริษัทไมไดนำใบสำคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญ APURE-W2 มารวมคำนวณการปรับลดในกำไร (ขาดทุน) ตอหุนท่ีอาจเกิดจากการใชสิทธิของใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เนื่องจากราคาหุนสามัญถัวเฉลี่ยในระหวางงวดต่ำกวาราคาใชสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
 

 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561

52,625,211
958,265,537

0.055

กำไรสำหรับงวดที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (หุน)
กำไรสำหรับงวดสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (บาทตอหุน)

119,548,546
958,265,537

0.125

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

4,725,147
958,265,537

0.005

29,141,190
958,265,537

0.030
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27. สวนงานดำเนินงาน
  กลุมบริษัทนำเสนอขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน โดยแสดงสวนงานดำเนินงานตามมุมมองผูบริหารเปนรูปแบบหลักในการรายงาน
โดยพิจารณาจากการบริหารการจัดการและโครงสรางการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุมบริษัทเปนเกณฑในการกำหนดสวนงาน
  กลุมบริษัทดำเนินกิจการเปนผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑทางการเกษตรแปรรูป ประเภทขาวโพดบรรจุกระปอง ผัก ผลไมสดและเมล็ดพันธุ
ขาวโพด โดยมีขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน ดังนี้

  ขอมูลทางการเงินจำแนกตามกลุมธุรกิจสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้

107,340,543
35,820,000

143,160,543

11,086,615
87,606,058

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางหนวยงาน
รวมรายได
กำไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
 กอนหักภาษี
สินทรัพยตามสวนงาน

1,445,133,431
208,552

1,445,341,983

42,597,261
2,695,843,069

148,934,505
540,050

149,474,555

(4,974,819)
72,723,897

-
(36,568,602)
(36,568,602)

(10,924,653)
(1,057,433,397)

2560
(ปรับปรุงใหม)

ขาวโพดหวาน
บรรจุกระปอง

ผักและ
ผลไมสด

เมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวาน

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

บาท

2562

รวม

 1,701,408,479
36,568,602

1,737,977,081

48,709,057
2,856,173,024

1,701,408,479
-

1,701,408,479

37,784,404
1,798,739,627

รวม

147,205,142
40,990,500

188,195,642

39,355,853
103,436,153

รายไดจากบุคคลภายนอก
รายไดระหวางหนวยงาน
รวมรายได
กำไร (ขาดทุน) ตามสวนงาน
 กอนหักภาษี
สินทรัพยตามสวนงาน

1,410,424,946
854,955

1,411,279,901

165,583,012
2,584,014,140

165,072,672
4,858,249

169,930,921

(609,473)
83,499,260

-
(46,703,704)
(46,703,704)

(48,782,402)
(957,496,163)

2560
(ปรับปรุงใหม)

ขาวโพดหวาน
บรรจุกระปอง

ผักและ
ผลไมสด

เมล็ดพันธุ
ขาวโพดหวาน

รายการตัดบัญชี

งบการเงินรวม

บาท

2561

รวม

1,722,702,760
46,703,704

1,769,406,464

204,329,392
2,770,949,553

1,722,702,760
-

1,722,702,760

155,546,990
1,813,453,390

รวม

     สวนงานภูมิศาสตร
  กลุมบริษัทนำเสนอรายไดตามสวนงานแยกตามท่ีต้ังทางภูมิศาสตรของลูกคา อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทไมมีสินทรัพยในตางประเทศ
  ขอมูลเก่ียวกับสวนงานสวนงานภูมิศาสตรสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561มีดังน้ี

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

1,517,482,886
183,925,593

1,701,408,479

1,510,098,496
212,604,264

1,722,702,760

ตางประเทศ
ในประเทศ
รวมรายได

    ลูกคารายใหญ
  รายไดจากลูกคารายใหญ 1 รายจากสวนงานขาวโพดบรรจุกระปอง สำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนเงินประมาณ 170.36 ลานบาท 

 (2561 : ลูกคารายใหญ 1 ราย จำนวน 180.74 ลานบาท) จากรายไดรวมของกลุมบริษัท
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7,336,475
-

199,731,717
-
-
-

72,327,063
-

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินลงทุนในเงินฝากสลากออมสิน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

326,828,100
-
-
-
-
-

-
-

5,549,631
27,000,000

-
32,000,000

50,000
21,700,000

-
1,261,940

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

339,714,206
27,000,000

199,731,717
32,000,000

50,000
21,700,000

72,327,063
1,261,940

28. สิทธิประโยชนที่ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน
       บริษัทไดรับสิทธิประโยชนจากการไดรับการสงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จำนวน 1 โครงการ ในกิจการผลิตหรือ
ถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไดสิทธิประโยชนดังนี้ 
       -  ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
        -  ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมรวมกันไมเกินรอยละ 50 ของ
     มูลคาเงินลงทุน มีกำหนดเวลา 3 ป   

29.เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสำหรับพนักงานประจำทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
 พนักงานและบริษัทจายสมทบเขาเงินกองทุนตามโครงการนี้ในอัตรารอยละของเงินเดือนของพนักงานแตละคน พนักงานจะไดรับสวนที่
บริษัทสมทบตามระเบียบและขอบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการทำงานกับบริษัท บริษัทไดแตงตั้งผูจัดการกองทุนแหงหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตาม
ขอกำหนดในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530
 บริษัทและบริษัทยอยจายสมทบเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เปนจำนวนเงิน 0.96 ลานบาท และ 0.91 
ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการเปนจำนวนเงิน 0.74 ลานบาท และ 0.72 ลานบาท ตามลำดับ)
30.เครื่องมือทางการเงิน
 30.1 การบริหารความเสี่ยง
  บริษัทและบริษัทยอยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตามปกติธุรกิจ โดยใชระบบ
 การจัดการและการควบคุมภายในองคกรโดยทั่วไป และไมไดประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธทางการเงินใด ๆ เพื่อการคาหรือการเก็งกำไร
 30.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
  บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียเน่ืองจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะส้ันและเงินกูยืมระยะยาว 
 ท้ังน้ีสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน 
 อยางไรก็ตามกลุมบริษัทเช่ือวาความผันผวนของอัตราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไมสงผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตอผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด
 ของกิจการ บริษัทและบริษัทยอยมิไดใชตราสารอนุพันธทางการเงินอื่นเพื่อปองกันความเสี่ยงดังกลาว

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ียไดดังน้ี
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19,028,723
-

203,975,606
-
-
-

104,343,868
-

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
เงินใหกูยืมระยะยาว
เงินลงทุนในเงินฝากสลากออมสิน
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

218,237,122
-
-
-
-
-

-
-

5,495,028
27,006,440

-
24,000,000

650,000
15,700,000

-
1,957,473

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

242,760,873
27,006,440

203,975,606
24,000,000

650,000
15,700,000

104,343,868
1,957,473

300,645
3,594,150

-

432,068
-

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

49,262,141
-
-

-
-

-
-

160,000,000

-
1,261,940

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รวม

49,562,786
3,594,150

160,000,000

432,068
1,261,940
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276,940
3,234,020

-

452,672
-

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
เงินใหกูยืมระยะสั้น
หนี้สินทางการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน

153,402,409
-
-

-
-

-
-

50,000,000

-
1,773,898

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย
คงที่

ไมมี
อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รวม

153,679,349
3,234,080

50,000,000

452,672
1,773,898

 30.3  ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
  บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกำหนดใหมีนโยบายและ
วิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสำคัญจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีดังกลาว นอกเหนือไปจาก
ที่ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว
 30.4  ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
  บริษัทและบริษัทยอยมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีรายการเงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา 
เจาหนี้ทรัสตรีซีทส และเจาหนี้การคา เปนสกุลเงินตราตางประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยจะเขาทำสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อปองกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียนตามความเหมาะสมแตละกรณี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ซ่ึงสวนใหญ
ครบกำหนดในหนึ่งป ดังนี้

121,575,872
364,789

6,751,468
4,504,050

417,586
              -

สกุลเงิน
ดอลลารสหรัฐอเมริกา
ยูโร
ปอนดสเตอรลิง
เยน
ดอลลารสิงคโปร
คอลลารออสเตรเลีย

125,571,065
411,250

5,777,263
9,659,303

331,119
1,028,220

2,095,910
              -
              -
1,381,239

              -
              -

2,753,341
              -

11,335
3,669,619

              -
50,041

2560
(ปรับปรุงใหม)

สินทรัพย หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม

บาท

สินทรัพย หนี้สิน

 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เนื่องจากบริษัทมียอดซื้อขายเปนสกุลเงินตราตางประเทศ ในระหวางปบริษัทไดเขาทำสัญญา
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยไมมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาและสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศ

 30.5  ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
  บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง โดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดใหเพียงพอตอการดำเนินงาน
ของบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินตาง ๆ เพื่อสำรองในกรณีที่มีความจำเปนและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด

 30.6  มูลคายุติธรรม
  ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงไวในงบการเงินมีอัตราดอกเบ้ียปรับข้ึนลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีใกลเคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝายบริหารของบริษัทเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปนสาระสำคัญกับมูลคาตามบัญชี
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ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 61

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลดลง)* เพิ่มขึ้น การไดมาซึ่ง

บริษัทยอย

รายการที่ไมใชเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 62

งบการเงินรวม

บาท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

1,957,473

1,957,473

(695,533)

(695,533)

         -

         -

         -

         -

1,261,940

1,261,940

31. การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินสำหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังน้ี

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 60

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลดลง)* เพิ่มขึ้น การไดมาซึ่ง

บริษัทยอย

รายการที่ไมใชเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 61

งบการเงินรวม

บาท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

2,246,104

2,246,104

(685,571)

(685,571)

396,940

396,940

         -

         -

1,957,473

1,957,473

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 61

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลดลง)* เพิ่มขึ้น การไดมาซึ่ง

บริษัทยอย

รายการที่ไมใชเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 62

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

1,773,898

1,773,898

(511,958)

(511,958)

-

-

         -

         -

1,261,940

1,261,940

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 60

กระแสเงินสด
เพิ่ม (ลดลง)* เพิ่มขึ้น การไดมาซึ่ง

บริษัทยอย

รายการที่ไมใชเงินสด
ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธ.ค. 61

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
รวม

2,246,104

2,246,104

(472,206)

(472,206)

         -

         -

         -

         -

1,773,898

1,773,898

 *  กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจำนวนเงินสดรับและเงินสดชำระคืนในงบกระแสเงินสด
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 32.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาเชาดำเนินงาน ดังนี้

2,156,244
300,000

2,456,244

จายชำระภายใน
       ไมเกิน 1 ป
       1 - 5 ป
รวม

6,897,923
1,555,000
8,452,923

5,177,805
1,434,953
6,612,758

2,625,000
756,000

3,381,000

2560
(ปรับปรุงใหม)

2562 2561 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

2561

33. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 33.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทยอยสองแหงมีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการใชไฟฟาในการดำเนินงาน
ปกติ จำนวน 3.53 ลานบาท
 33.2 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการค้ำประกันเงินกูและวงเงินสินเชื่อใหกับบริษัทยอยอีกแหงหนึ่ง  ซึ่งไดรับจากสถาบันการเงิน
ในวงเงินรวม 28 ลานบาท
 33.3 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีความถูกฟองรองเปนจำเลยรวม เกี่ยวกับอัตราภาษีนำเขาในยุโรป โดยศาลพิพากษาใหบริษัทใชอัตราภาษีรอยละ 12.8
 (จากเดิม ที่บริษัทใชคือ รอยละ 3.6) จนกวาจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกลาว

34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน  
  รายการบัญชีบางรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับป 2561 ไดมีการจัดประเภทใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกำไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้

ตามที่เคยเสนอ
รายงานไวเดิม

จัดประเภทรายการ
เพิ่ม (ลด)

จัดประเภท
รายการใหม

งบการเงินรวม

บาท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

241,292,447

3,846,067

(37,316,841)

37,316,841

203,975,606

41,162,908

32. ภาระผูกพัน
  32.1 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีภาระผูกพันตามสัญญา ดังน้ี้ี

2562 2561

งบการเงินรวม

บาท

-
-

33,060,000
1,652,870

สัญญาซื้อเครื่องจักร
- สกุลเงินไทย (บาท)
- สกุลเงินสหรัฐอเมริกา (ดอลลารสหรัฐ)

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีเงินมัดจำคาเครื่องจักรและอุปกรณเปนจำนวนรวม 1.82 ลานบาท และ 
37.31 ลานบาท ตามลำดับ

35. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563
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 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชี ใหแก บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในรอบป 2562 จำนวนเงิน 
2,492,000 บาท สำหรับคาบริการอื่นๆ ( Non-Audit Fee ) ไดแก  คาพาหนะเดินทาง และคาลวงเวลา จำนวนเงิน 70,641 บาท  โดยรายชื่อผูสอบบัญชีของ
บริษัทและบริษัทยอย ประจำป 2562 ไดแก   
 1) นาย พีระเดช พงษเสถียรศักดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 
 2) นาย พจน อัศวสันติชัย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891
 3) นาย ธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 
 4) นางสาว วันนิสา งามบัวทอง   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 
 5) นางสาว สุลลิต อาดสวาง   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 
 6) นาย สุวัฒน มณีกนกสกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 
 7) นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 
 8) นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 
 9) นางสาว รุงนภา  แสงจันทร   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

คาบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ขอมูลขางตน

                     ถูกตองครบถวนแลว ทั้งนี้ ขาพเจาขอยืนยันวาไมมีขอมูลการใหบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา สำนักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด 
และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสำนักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด ที่ขาพเจาทราบและไมมีการเปดเผยไวขางตน

                     ไมถูกตอง ไมครบถวน กลาวคือ………………………………………………………………..
เม่ือปรับปรุงขอมูลขางตน (ถามี) แลว ขาพเจาขอยืนยันวาขอมูลท้ังหมดในแบบฟอรมน้ีแสดงคาตอบแทนสอบบัญชีและคาบริการอ่ืนท่ีบริษัทและบริษัทยอยจายใหขาพเจา 
สำนักงานสอบบัญชีที่ขาพเจาสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับขาพเจาและสำนักงานสอบบัญชีดังกลาว ที่ถูกตองครบถวน

                                    
         ลงชื่อ………………………………………..
                                                                   ( นางสาว รุงนภา  แสงจันทร )
                  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10142 บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด  

คาตอบแทนจากการสอบผูสอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกตองครบถวนของคาตอบแทนที่จายใหแกผูสอบบัญชี
รอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

    1  บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)              
    2  บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด                        
    3  บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด              
    4  บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด                                                                                

  รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                                      

  รายการที่              ชื่อบริษัทผูจาย         จำนวนเงิน (บาท)

639,000
1,133,000

360,000
360,000

2,492,000

    1  บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส จำกัด (มหาชน)                
    2  บริษัท ริเวอรแคว อินเตอรเนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด                            
    3  บริษัท ผลิตภัณฑขาวโพดหวาน จำกัด               
    4  บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด                                                                                 

  รวมคาตอบแทนจากการสอบบัญชี                                                                   

  รายการที่              ชื่อบริษัทผูจาย         จำนวนเงิน (บาท)

16,184
13,641
31,203
9,613

70,641
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รายไดจากการขายและบริการ
 

 บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการเทากับ  1,594.61ลานบาท 1,722.70  ลานบาท และ 1,701.41 ลานบาท ในป 2560 - 2562 ตามลำดับ  ในป 

2562 สวนของตลาดตางประเทศ จะเห็นไดวา ภาคการเกษตรประสบกับปญหาภาวะภัยแลงเกิดผลกระทบทำใหผลิตภัณฑผักและผลไมสดที่ขายไดมีจำนวนลดลง 

21.29 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของชวงปกอน และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำใหยอดขายรวมลดลง เกิดจากเรื่องของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นเมื่อเทียบกับ

เงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา (ที่เปนเงินตราคาขายหลักของบริษัทฯ) จึงสงผลทำใหบริษัทฯ รับรูรายไดจากการขายสินคาที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง  

 ในสวนของตลาดในประเทศ จะไดเห็นวา มีการเติบโตในสวนของเมล็ดพันธุและผักและผลไมสดเพิ่มมากขึ้น

 รายละเอียดของยอดขายในประเทศและตางประเทศ แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางตอไปนี้

  รายการ                  2560    2561  2562

มูลคาการจำหนายสินคาไปยังตางประเทศ   

• ขาวโพดหวานแปรรูป (RKI)   

• ผักและผลไมสด (AF)                   

• ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (RKI)          

  รวม    

มูลคาการจำหนายสินคาในประเทศ   

• ขาวโพดหวานแปรรูป (RKI)   

• เมล็ดพันธุ  (SCP)    

• อื่นๆ (RKI)                  

• ขาวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (RKI)  

• ผักและผลไมสด (AF)                 

  รวม    

 มูลคาการจำหนายรวม              

1,025.18

175.58

234.16

1,434.92

31.88

85.79

8.77

5.86

27.39

159.69

1,594.61

1,123.41

152.49

234.19

1,510.09

40.58

72.97

71.35

7.74

19.96

212.60

1,722.69

1,387.60

129.89

-

1,517.49

53.11

42.37

61.84

4.09

22.50

183.91

1,701.39

ตนทุนสินคาขาย
 บริษัทมีตนทุนสินคาขายเทากับ 1,196.69 ลานบาท  1,343.99 ลานบาท และ 1,437.41 ลานบาท ในป 2560 – 2562 ตามลำดับ บริษัทฯ มีอัตราสวน
ตนทุนสินคาขายตอรายไดจากการขายเทากับ รอยละ 75.05  รอยละ 78.02 และ รอยละ 84.48 ในป 2560 - 2562  โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากในป 2562 นี้มีการ
สงออกสินคาเพ่ิมข้ึน วัดจากจำนวนตูสินคาสงออกท่ีเพ่ิมข้ึน ทำใหตนทุนและคาใชจายขนสงสินคาเพ่ิมข้ึน และสภาวะอัตราคาเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนเม่ือเทียบกับชวงเดียว
กันของปกอนหนา 

กำไรขั้นตน
 บริษัทมีกำไรขั้นตนเทากับ 397.92 ลานบาท  378.71 ลานบาท  และ 264.00 ลานบาท ในป 2560 - 2562 ตามลำดับ และมีอัตราสวนกำไรขั้นตนเทากับ 
รอยละ 24.95  รอยละ 21.98  และ รอยละ 15.52 ในป 2560 - 2562 ตามลำดับ เนื่องจากธุรกิจมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทำใหราคาขายตอหนวยลดลง รวมถึง
สภาวะอัตราคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน และยังมีผลกระทบจากอัตราสวนตนทุนตอรายไดจากการขายที่เพิ่มขึ้นอีกดวย

คาใชจายในการขายและบริหาร (รวมผลตอบแทนผูบริหาร)
 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทประกอบดวย เงินเดือนพนักงานและคาลวงเวลา คาจาง คาใชจายที่เกี่ยวของกับสวัสดิการพนักงาน คาตอบแทนผูบริหาร 
คาซอมบำรุงอาคาร และคาสาธารณูปโภคตางๆ  เปนตน ทั้งนี้ บริษัทมีคาใชจายในการขายและบริหารเทากับ  228.99  ลานบาท 238.35  ลานบาท และ 244.21 
ลานบาท ในป 2560 - 2562  ตามลำดับ หรือเทากับรอยละ 14.64  รอยละ 13.83 และรอยละ 14.35 ของรายไดจากการขาย ในป 2560 - 2562 ตามลำดับ โดย
ในป 2562  มีการตั้งเงินสำรองในสวนของผลประโยชนพนักงานที่เพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับใหม ทำใหคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น

กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับป (สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ)
 บริษัทมีกำไรสำหรับป (สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ) เทากับ 141.82 ลานบาท  119.55 ลานบาท และ 29.14 ลานบาท  ในป 2560 -2562  ตามลำดับ  
คิดเปนอัตรากำไรสุทธิเทากับ รอยละ 8.89 รอยละ 6.94 และ รอยละ 1.71 ในป 2560 - 2562  ตามลำดับ ท้ังน้ี สาเหตุท่ีอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลง เน่ืองจากการ
แข็งคาของเงินบาทตอดอลลารสหรัฐ ท้ังราคาขายท่ีลดลง และตนทุนท่ีเพ่ิมสูงข้ึนเปนสำคัญตามท่ีไดกลาวไปแลวเบ้ืองตน

การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ สำหรับป 2562
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