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บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการเกษตรโดยมุ่งเน้น

ที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการ
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ลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า

2. มั่นใจให้บริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อ

ให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการช่วยเหลือให้กับทุกสังคม
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สรุปข้อมูลทางการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท)

งบการเงิน 2559 2560 2561 2562 2563

ผลการด�าเนินงาน (ล้านทาท)

- รายได้จากการขายและบริการ 1,549.52 1,594.61 1,722.70 1701.41 1,980.66

- รายได้รวม 1,565.12 1,603.24 1,738.07 1,719.52 2,005.27

- ต้นทุนขายและบริการ 1,089.83 1,196.69 1,344.00 1,437.41 1,450.62

- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 225.42 228.99 238.35 244.20 222.10

- ก�าไรขั้นต้น 459.69 397.92 378.70 264.00 530.05

- ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 191.60 141.82      119.55 29.14 319.62

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

- สินทรัพย์ 1,619.65 1,642.39 1,813.45 1,798.74 1,980.48

- หนี้สิน 137.57 113.75 161.05 120.00 131.37

- ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 1,464.14 1,510.13 1,629.28 1,658.42 1,825.86

- ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 670.79 670.79 670.79 670.79 670.79

- จ�านวนหุ้นสามัญ 958.27 958.27 958.27 958.27 958.27

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

- ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ 0.22 0.16 0.12 0.03 0.33

- มูลค่าหุ้นทางบัญชี 1.49 1.57 1.67 1.71 1.85

อัตราส่วนทางการเงิน

- ก�าไรขั้นต้น (%) 29.67 24.95 21.98 15.52 26.76

- อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (%) 12.24 8.82  6.88 1.69 16.14

- อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) 13.70 9.54 7.62 1.77 17.51

- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 16.20 10.89 9.01 2.10 16.14

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.16 9.19 7.18 10.19 12.28

- อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.08 0.10 0.07 0.07
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 ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบ

เทียบกับปี 2562 เพื่อรองรับผลิตผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็น

ผลมาจากบริษัทฯ มียอดขายสินค้าต่างประเทศเพ่ิมขึ้นและปัจจัย

สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ถึงแม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดจาก

ไวรสัโควคิ-19 แตบ่ริษทัฯ ยงัคงมกีารรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ใน

ตา่งประเทศอยา่งใกลช้ดิผา่นการใชร้ะบบออนไลน ์และบรษิทัฯ ยงัมี

ก�าไร  จากอตัราแลกเปลีย่นเมือ่เทยีบกบัเงนิสกุลเหรยีญสหรฐัอเมริกา 

(ที่เป็นเงินตราค้าขายหลักของบริษัทฯ)   อีกทั้ง ต้นทุนขายยังลดลง

อกีดว้ย เนือ่งจากการเพิม่ประสทิธิภาพดา้นเครือ่งจกัร รวมถึงการลด

ขนาดองค์กรซึ่งส่งผลต่อต้นทุนและวัตถุดิบ 

 บริษัทฯ มีผลการด�าเนินงาน ปี 2563 รายได้จากการขาย ที่ 

1,981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562   ร้อยละ 16.41 มีรายได้รวม

ที่ 2,005 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 16.62 และมีก�าไร

สุทธิ ที่ 325  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 937.36 อย่างไร

กต็าม นอกจากการท�าธรุกจิเพือ่สรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญในด้านการบริหารจัดการภายใน

ที่ดีใต้กรอบนโยบายการก�ากับดูแลที่ดีของบริษัท และด้วยความ

มุ่งม่ันของผู้บริหารและพนักงานที่บริหารงานได้ตามเป้าหมายเพิ่ม

ประสทิธิภาพในขบวนการผลติ พัฒนาทัง้กระบวนการผลติทีทั่นสมยั

ขึ้นเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสุขอนามัยตามระบบ

มาตรฐานสากล รวมทั้งปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ พร้อมทั้งใส่ใจ

ในดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่ง

ยัง่ยนื จงึท�าใหย้งัคงรกัษาปรมิาณการสง่ออกในตลาดการคา้เดมิและ

ขยายการส่งออกในลูกค้าใหม่ทั้งในตลาดการค้าเดิมและตลาดใหม่ 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ที่ได้ก�าหนดไว้ 

 สดุทา้ยนี ้  ผมในฐานะประธานกรรมการบรษัิท   คณะกรรมการ 

ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอด

จนลกูคา้  คูค่า้  พนัธมติรทางธุรกจิ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอืน่ๆ ทกุทา่น

ที่มีส่วนสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา  บริษัทจะ

มุง่ม่ันทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑท่ี์ตอบสนองตอ่ความต้องการของผูบ้รโิภค

และยังคงรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยให้กับลูกค้าอย่างต่อ

เนื่อง 

(นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ)

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารระดับสูง 

นายสุเรศพล  จึงรุ่งเรืองกิจ

กรรมการ/ ประธานกรรมการ(กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี  เกิด  : 24  กุมภาพันธ์  2526

อายุ : 38 ปี

สัญชาติ  : ไทย

ที่อยู่    : 177 ซอยปริยานนท์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  -  ปริญญาโท MBA. General Business, University of Texas, San Antonio.

-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

             การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:        -

ประวัติการทำางาน:

2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ควอลิเมอร์ จ�ากัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ�ากัด

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท

บริษัททั่วไป 2  บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) :         35.36 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ; คู่สมรส คุณสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ :         9  ปี / 3 วาระ            

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก            :         27 เมษายน 2554 
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นางสาวสินีมาศ  โสตภิภาพนุกูล

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี  เกิด  : 4  มิถุนายน 2526

อายุ  : 37 ปี

สัญชาต ิ  : ไทย

ที่อยู่  : 177  ซอยปริยานนท์  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

           วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  : 

-  ปริญญาโท สาขาการบัญชี University of Texas at San Antonio

-  ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่างประเทศ Post-Graduated Certificate Fordham University 

-  ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:        -

ประวัติการทำางาน:

2554-ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2558-ปัจจุบัน  กรรมการ บริษัท ควอลิเมอร์ จ�ากัด

2554-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียน  1  บริษัท

 บริษัททั่วไป  2  บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)   : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ; คู่สมรส คุณสุเรศพล  จึงรุ่งเรืองกิจ

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ   :  9  ปี / 3 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก   : 16 กันยายน 2554
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ศ.ดร. ธรรมศักดิ์  พงศ์พิชญามาตย์

กรรมการอิสระ /  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  

วัน/เดือน/ปี  เกิด     :  4 เมษายน 2493

อายุ     :  71 ป ี

สัญชาต ิ                   :  ไทย 

ที่อยู่ :  91/125-126 หมู่บ้านปัฐวิกรณ์ 2 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา   แขวงคันนายาว เขตคันนายาว 

กรุงเทพมหานคร 10230

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด:                - ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2537

- Ph.D.,H.A.U., India

                     - ปริญญา วปอ.รุ่น 40 

               - หลักสูตรบริหารอุดมศึกษา, ทบวงมหาวิทยาลัย

               - HEMP, University of Oxford & University of Warwick, UK, 2000

               - Visiting Prof. (NCSU., USA. และ M.U. Australia.)

               - ปริญญาตรีและโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    :  DAP67/2006 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน: 

2562 - ปัจจุบัน อนุ กมธ. สว. ด้านอุดมศึกษาและด้านพัฒนาสังคม

2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2558 – 2560     -  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) #69

    - รองประธาน กมธ. การศึกษา สปท. คนที่ 4

    - ประธานอนุ กมธ. กศ. ด้านอุดมศึกษา และ ด้านวิทยาศาสตร์วิจัยฯ   

    - ประธานคณะกรรมการ ด้าน Biodiversity และ ด้าน Fusion

    - อนุ กมธ. ด้านปฏิรูปราชการแผ่นดิน

    - รองประธานคนที่ 2 ด้าน GMO สนช.

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ        บริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท 

บริษัททั่วไป - บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ;  -ไม่มี-

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ :   14  ปี / 5 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 18 เมษายน 2550
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นายนรวิชญ์   เวทไว

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

วัน/เดือน/ปี  เกิด : 22  ธันวาคม  2525

อายุ     : 38 ปี

สัญชาต ิ : ไทย

ที่อยู่      : 102/308 หมู่ที่ 6 ต.บางรักพัฒนา อ�าเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด      -  ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการเงินและอนุพันธ์ทางการเงิน 

        niversity of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A.

-  นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ California State University, Fresno (Dec 2002-June 2003) 

-  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ     : - 

ประวัติการทำางาน  :

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด   (มหาชน)

2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บริหารงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคาร กสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน)

2551-2556     Dealer อาวุโสฝ่ายการค้าเงินตราต่างประเทศ แผนกบริหารการเงิน ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ    บริษัทจดทะเบียน   1 บริษัท 

บริษัททั่วไป - บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%) : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ;  *-ไม่มี-

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ :  9  ปี / 3 วาระ 

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 16 กันยายน 2554 
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นายศักดา  ศรีนิเวศน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

วัน/เดือน/ปี  เกิด        : 1  ธันวาคม  2497

อายุ     : 66 ปี

สัญชาต ิ      : ไทย

ที่อยู่       : 62/3  หมู่ 3  ซอยวัดดาวเรือง  ต�าบลบางพูน อ�าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 12000 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด :     -  MASTER OF SCIENCE RURAL DEVELOPMENT,Central Luzon State University, Philippines

    -  ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    :  DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน  :   

2554-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2551-ปัจจุบัน นักวิชาการเกษตรระดับช�านาญการพิเศษ ส�านักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ     บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

บริษัททั่วไป - บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)       :  *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ;    -ไม่มี-

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ            :   9  ปี / 3 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก      : 27 เมษายน 2554
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นางสาวสวนัส  บุญญาสุวัฒน์

กรรมการอิสระ /  กรรมการตรวจสอบ 

วัน/เดือน/ปี  เกิด       : 8  กันยายน  2526 

อายุ    : 36 ปี 

สัญชาต ิ     : ไทย

ที่อยู่       : 114/12 หมู่ที่ 3 ต�าบลวัดชลอ  อ�าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี     

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด       : ปริญญาโท  Business Analysis University of  Reading, สหราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:   : DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน:

2557-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

2562-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท 9091 โลจิสติกส์ จ�ากัด / ธุรกิจขนส่ง

2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีโม ออยล์ จ�ากัด / ธุรกิจส่งออกสารละลายไฮโดรคาร์บอน

2555-ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ  บริษัท วีระสุวรรณ จ�ากัด / ธุรกิจปิโตรเคมี และการกลั่น

2555-ปัจจุบัน     กรรมการ บริษัท เอส.เอ็น.บี.ยูไนเต็ด เคมีคอล จ�ากัด / ธุรกิจเคมีภัณฑ์

2548-2551     ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด/ธุรกิจตรวจสอบบัญชีและภาษี

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ     บริษัทจดทะเบียน    1 บริษัท 

บริษัททั่วไป 4 บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น (%)                              :  *-ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ;  *-ไม่มี- 

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ     :  7  ปี / 2 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก     : 30 เมษายน 2557
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นายพงศทัต  กาญจนพิสุทธิ์
กรรมการอิสระ 

วัน/เดือน/ปี  เกิด        : 20  มกราคม  2526

อายุ     : 38 ปี

สัญชาต ิ     : ไทย

ที่อยู ่      : 153 ถ. อ�านวยสงคราม  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด     -  ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการเงิน University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A. 

    - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ:    -

ประวัติการทำางาน :  

2556 - ปัจจุบัน     กรรมการอิสระ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน     Portfolio Analyst, PTT Exploration and Production PCL, Thailand

2556- 2559     Economist, Petroleum Economics, PTT Exploration and Production PCL, Thailand. 

2552 - 2556     Senior Analyst, Risk Monitoring and Analysis Team, Bank of Thailand, Bangkok, Thailand. 

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ     บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

    บริษัททั่วไป - บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)     : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ; *-ไม่มี- 

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ     :  7  ปี / 3 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก     ; 13 พฤศจิกายน 2556
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นางสาวพรรัตน์  บุบผาวาณิชย์

กรรมการอิสระ 

วัน/เดือน/ปี  เกิด       : 5  ตุลาคม  2525

อาย ุ                  : 38 ปี

สัญชาต ิ                  : ไทย

ที่อยู ่    : 26/126 ซอยสุขุมวิท 40  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด    : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   : DAP113/2014 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน:

2557-ปัจจุบัน    กรรมการอิสระ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

2554-ปัจจุบัน    พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท ซีอีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (สาขาประเทศไทย) 

ธุรกิจปิโตรเคมี / ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม  

2550-2554    พนักงานบัญชีอาวุโส บริษัท นิวคอสตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด ธุรกิจปิโตรเคมี / ธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ     บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

    บริษัททั่วไป - บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น (%)     : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ; *-ไม่มี- 

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ     :  7  ปี / 2 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก     : 30 เมษายน 2557



11

นางเสาวณีย์  ประเสริฐวัฒนกุล

กรรมการ

วัน/เดือน/ปี  เกิด      : 16  มีนาคม  2503

อายุ    : 61 ปี

สัญชาต ิ  : ไทย

ที่อยู่     : 3  ซ.โชคชัย 4  ซอย 78  แยก 15  ถ.โชคชัย 4  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด    : ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ: -

ประวัติการทำางาน: 

2554 - ปัจจุบัน    - กกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบัน    - กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จ�ากัด

   - กรรมการ บริษัท คิงส์สปัน จ�ากัด

   - กรรมการ บริษัท ซัมมิท สตาร์โฮม จ�ากัด

   - กรรมการ บริษัท ไพน์เฮิร์ส วิลล์ จ�ากัด

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ      บริษัทจดทะเบียน   1 บริษัท 

     บริษัททั่วไป   4 บริษัท

สัดส่วนการถือหุ้น         :  *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ; *-ไม่มี-

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ      :   9  ปี / 3 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 27 เมษายน 2554
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นางกิตติมา  อิ่มประเสริฐ

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม)

วัน/เดือน/ปี  เกิด       : 27  สิงหาคม  2516

อายุ    : 47 ปี

ที่อยู ่     : 105/65 หมู่ที่ 7 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง   จังหวัดปทุมธานี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด    :  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ    :  DAP112/2014 วันที่ 29 ตุลาคม 2557    สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำางาน:

2554 – ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

2562 –  ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ไพน์เฮิร์สท วิลซ์ จ�ากัด

2562 –  ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท เมเปิล พร็อพเพอร์ตี ้จ�ากัด

2544 – ปัจจุบัน                  กรรมการและผู้จัดการฝ่ายบัญช ีบริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ  จ�ากัด  

จำานวนบริษัทที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ      บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท 

     บริษัททั่วไป 3 บริษัท 

สัดส่วนการถือหุ้น          : *-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ; *-ไม่มี-

จำานวนปี / วาระที่เป็นกรรมการ      :   10  ปี / 3 วาระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก       :  27 เมษายน 2554
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

• บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยบริษัทด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารผ่านบริษัทย่อยต่างๆ ซึ่งด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับ
การผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

• บริษัทย่อยทางตรงของบริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน     ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของริเวอร์แคว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

• บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด โดยริเวอร์แควถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ในขณะที่
ตระกูลภู่หล�าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.70 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จ�านวน 23 คน ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 18.30 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

2. บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด โดยริเวอร์แควถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของอกริเฟร็ช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามส�าเนา
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

• บริษัทร่วมทางตรงของบริษัท ประกอบด้วย

1. บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จ�ากัด โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 47.67 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของเยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ ได้หยุดการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว และก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบต่างๆ ของการช�าระบัญชี

• บริษัทที่บริษัทย่อยของบริษัทเข้าไปลงทุน ประกอบด้วย

1. บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด โดยริเวอร์แควถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.31 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วของสยามเดลมองเต้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

• ธุรกิจของบริษัทย่อยทางตรง บริษัทย่อยทางอ้อม และบริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุน แสดงรายละเอียดประกอบดังต่อไปนี้

1. บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 65 ล้านบาท เพื่อ
ด�าเนินธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 ตามงบการเงินภายในของริเวอร์แคว โดยมีทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้วเท่ากับ 900 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องและถุงสูญญากาศ เริ่มตั้งแต่การน�าวัตถุดิบข้าวโพดหวานมาแปรรูปในบรรจุภัณฑ์กระป๋องและถุงสูญญากาศ
และจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก  อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการขายในประเทศนั้น ริเวอร์แควมีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
“เทสตี้” และ “ริเวอร์แคว” โดยริเวอร์แควจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ ที่มีอยู่อย่างแพร่หลาย

2. บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท ศูนย์ผลไม้ไทย จ�ากัด และ บริษัท อโกรเทค แอนด์ แมนเนจเม้น จ�ากัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2532 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 3 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงิน
ภายในของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน โดยมีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วเท่ากับ 5 ล้านบาท

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เริ่มตั้งแต่การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการเพาะปลูก ขายเมล็ดพันธุ์ และจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดหวานเพื่อมา
ใช้ในกิจการของริเวอร์แคว

3. บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด (ชื่อเดิม บริษัท โกลด์รีเสิร์ฟ จ�ากัด) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 1 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจ
แปรรูปผักและผลไม้บรรจุสด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินภายในของอกริเฟร็ช โดยมีทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้วเท่ากับ 78.25 ล้านบาท

ธุรกิจแปรรูปผักและผลไม้บรรจุสด เริ่มตั้งแต่การน�าผักสดมาคัด ตัดแต่ง ใส่บรรจุภัณฑ์ และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
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4. บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ�านวน 150 ล้านบาท เพื่อด�าเนินธุรกิจผลิตพืชผักผลไม้บรรจุ
ภาชนะผนึก ทั้งนี้ รอบบัญชีของสยามเดลมองเต้ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีทุนที่ออกและเรียกเก็บช�าระแล้วเท่ากับ 850.80 ล้านบาท ตามข้อมูล
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ธุรกิจผลิตพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก หรือ  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ “เตตร้า รีคาร์ท” (TETRA RECART) เป็นการน�าเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ในกล่อง
กระดาษมาใช้ในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป สับปะรด ผลไม้รวม และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการวางต�าแหน่งสินค้าในตลาดบน และขยายฐานสินค้าออกไปนอกเหนือ
จากสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องที่ริเวอร์แควด�าเนินการอยู่เดิม

ตามข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สยามเดลมองเต้ มี (1) DEL MONTE ASIA (PTE) LTD. จากประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 95.61 ของทุน
ที่ออกและเรียกช�าระแล้ว และ (2) บริษัท สามร้อยยอด จ�ากัด (ผู้ผลิตสินค้าสับปะรด) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.07 ของทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว โดยผู้ถือ
หุ้นดังกล่าวให้การสนับสนุนสยามเดลมองเต้ในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและการจัดจ�าหน่ายสินค้า

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่บริษัทเข้าไปลงทุน
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวมสอบทานของบริษัท และตามส�าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหต:ุ  GBC ได้หยุดการด�าเนินงานเชิงพาณิชย์แล้ว และก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ
ต่างๆ ของการช�าระบัญชี

ค�าย่อ: APURE คือ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)
GBC คือ บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จ�ากัด
RKI คือ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด
SDM คือ บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด หรือ Siam Del Monte Company Limited
AF คือ บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด
SCP คือ บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด

เป้าหมายระยะยาวการดำาเนินธุรกิจ
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยม เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะน�า

เสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและสามารถลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม เพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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โครงสร้างรายได ้       

โครงสร้างรายได้ของยอดขายในประเทศและต่างประเทศ แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางต่อไปนี้ 

ประเภทธุรกิจ/รายได้ ด�าเนิน   
การโดย

2560 2561 2562 2563

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

มูลค่าการจ�าหน่ายต่าง

ประเทศ

- ข้าวโพดหวานบรรจุ
กระป๋อง RKI 1,025.18 64.29 1,123.41 65.21 1,209.74 71.10 1,570.32 79.28

- ผักและผลไม้สด AGF 175.58 11.01 152.49 8.85 129.89 7.63 68.36 3.45

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุง 
สูญญากาศ 

RKI 234.16 14.68 234.19 13.59 177.86 10.45 173.18 8.74

รวม 1,434.92 89.99 1,510.09 87.66 1,517.49 89.19 1,811.86 91.48

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ

- ข้าวโพดหวานบรรจุ

กระป๋อง
RKI 31.88 2.00 40.58 2.36 53.11 3.12 28.67 1.45

- เมล็ดพันธุ์ SCP 85.79 5.38 72.97 4.24 42.37 2.49 47.74 2.41

- อื่นๆ RKI 8.77 0.55 71.35 4.14 61.84 3.63 73.57 3.71

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุง 

สูญญากาศ

RKI
5.86 0.37 7.74 0.45 4.09 0.24 3.84 0.19

- ผักและผลไม้สด AGF 27.39 1.72 19.96 1.16 22.50 1.32 14.99 0.76

รวม 159.69 10.01 212.60 12.34 183.91 10.81 168.81 8.52

รวมมูลค่าการจำาหน่าย
ทั้งหมด 1,594.61 100.00 1,722.69 100.00 1,701.39 100.00 1,980.67 100.00

หมายเหตุ - RKI          =  บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด 

- AGF =  บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด

     - SCP   =  บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทมีสองกลุ่มหลักคือ

1.กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายโดยการแปรรูปและผ่านขบวนการเก็บถนอมอาหารด้วยหม้อฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอความร้อน

(Thermal process) ซึ่งบรรจุภัณฑ์ได้แก่ กระป๋อง และ  ถุงสูญญากาศ ด�าเนินงานโดยบริษัท “ริเวอร์แคว” 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการทั้งหมดแบ่งตามภูมิศาสตร์ของการตลาดได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ส่งออกจ�าหน่ายต่างประเทศ

- ข้าวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระป๋อง (CANNED KERNEL SWEET CORN)

- ข้าวโพดหวานครีมบรรจุกระป๋อง (CANNED CREAM STYLE CORN)

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (WHOLE KERNEL CORN IN RETORTABLE POUCH) 

- ข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจุถุงสูญญากาศ (CORN ON THE COB IN RETORTABLE POUCH)

ผลิตภัณฑ์จ�าหน่ายในประเทศ   

ภายใต้เครื่องหมายการค้า  TASTEE  และ RIVEW KWAI ซึ่งได้แก่

- ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง (CANNED KERNEL SWEET CORN)

- ข้าวโพดหวานครีมบรรจุกระป๋อง (CANNED CREAM STYLE CORN)

- ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (WHOLE KERNEL CORN IN RETORTABLE POUCH)

-   ข้าวโพดหวานฝักสด (FRESH PACK)

- เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน  (SWEET CORN SEED)

- ข้าวโพดหวานแบบฝักบรรจุถุงสูญญากาศ (CORN ON THE COB IN RETORTABLE POUCH) 

2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้สด ที่ควบคุมสารเคมีตกค้าง  ด�าเนินงานโดยบริษัท “อกริเฟร็ช”

 บริษัทมีการท�าไร่ของบริษัทส่วนหนึ่งควบคู่กับการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูกและท�าสัญญารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรในระบบ Contact  

Farming  เพื่อส่งผักและผลไม้สดที่ได้คุณภาพให้กับโรงงานบริษัท “อกริเฟร็ช” ท�าการตัดแต่งก่อนบรรจุลงในภาชนะเป็นสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อการส่งออก พื้นที่เพาะปลูกของ

ผักประเภทข้าวโพดอ่อน, หน่อไม้ฝรั่ง และกระเจี๊ยบเขียว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงาน เช่น จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และนครปฐม เป็นต้น

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-ไม่มี-

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 จ�านวน 1 โครงการ ในกิจการผลิตหรือถนอม

อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้สิทธิประโยชน์ดังนี้

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนมีก�าหนดเวลา  

3 ปี
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 ภาวะอุตสาหกรรม

1/สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่เน้นสินค้าจ�าเป็นมากขึ้น
เช่น สินค้ากลุ่มอุปโภคและบริโภค โดยผลการศึกษาของส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้ประมาณการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเป็นอุตสาหกรรมเด่น
ที่ขยายตัวต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งมาจากปัจจัยด้านความต้องการในการรักษาโรค และความกังวลจากสถานการณ์โควิด-19 ได้แก่ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์และอุตสาหกรรม
อาหาร คาดว่าทั้งปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบจากปีก่อน ในขณะที่อุตสาหกรรมอาหาร (ไม่รวมน้�าตาล) คาดว่าทั้งปี 2563 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.2 เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยได้รับอานิสงส์จากการส�ารองสินค้าทั้งตลาดในประเทศและส่งออก 

 “อุตสาหกรรมอาหารและเภสัชภัณฑ์จะเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งในปี 2564 เนื่องจากสามารถตอบสนองต่อพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ 
แต่ในภาพรวมภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการจ�าเป็นต้องปรับตัว โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีในการยกระดับภาคอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการห่วงโซ่การผลิต มุ่งใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการปล่อยมลภาวะและสร้างเศรษฐกิจสีเขียว สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
สินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมที่ก�าลังขยายตัวอยู่ทั่วโลกเพื่อรักษาฐานการผลิตที่ส�าคัญของโลกและพัฒนาสินค้าที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก
ได้อย่างยั่งยืน” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย

1/ที่มา : https://www.mreport.co.th/news/industry-movement/343-industry-trend-2020-pharmaceutical-and-food-sectors-in-Thailand-
raising

ภาพรวมผลผลิตลดลงตามการลดลงของเนื้อที่เพาะปลูก โดยเนื้อที่เก็บเกี่ยวลดลง เนื่องจากปริมาณในแหล่งน้�าธรรมชาติในช่วงฤดูแล้งมีน้อยกว่าปีที่แล้ว ส่งผล
ให้มีน้�าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก เกษตรกรจึงปล่อยเนื้อที่ให้ว่าง ด้านผลผลิตต่อไร่คาดว่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากในแหล่งผลิตที่ท�าการเพาะปลูกได้มีปริมาณน้�าเพียงพอ
ต่อการเจริญเติบโต ทั้งนี้ ข้าวโพดหวานในประเทศนิยมปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ล�าปาง นครสวรรค์ กาญจนบุรี เป็นส่วนใหญ่ และผลผลิตออกมาในช่วงเดือน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม โดยออกมากในเดือนกรกฎาคม 

หากมองถึงการบริโภคข้าวโพดหวานในประเทศ พบว่า ปัจจุบันการบริโภคข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากมีการพัฒนาข้าวโพดหวานสาย
พันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น พันธุ์ทับทิมสยาม ที่สามารถบริโภคสดได้โดยไม่ต้องท�าให้สุกก่อน ในขณะที่ข้าวโพดหวานพันธุ์พื้นเมือง เช่น พันธุ์ข้าวเหนียว ข้าวโพดเทียน ยัง
คงได้รับความนิยมต่อเนื่องจากผู้บริโภค

ทั้งนี้ ไทยนับว่าเป็นประเทศส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลกมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากข้าวโพดหวานพันธุ์ลูกผสมเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตและมีความต้องการข้าวโพดหวานปรุงแต่งเพื่อส่งออก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ซาอุดิอาระเบีย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการผลิตในประเทศ เกษตรกรควรดูแล
คุณภาพผลผลิต และเฝ้าระวังโรคและแมลงที่ระบาดอยู่ในบางพื้นที่ เช่น หนอนกระทู้ โรคใบลาย โรคใบไหม้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณและผลผลิตได้คุณภาพตาม
ต้องการ

ประเทศไทยมีโรงงานที่ท�าการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปเป็นหลักอยู่ประมาณ 7-8 แห่ง โดยริเวอร์แควเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปเพื่อการส่งออก 
อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตรายอื่นๆ ภายในประเทศจะเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้หลากหลายประเทศ โดยผู้ผลิตเหล่านั้นจะเสริมการผลิตข้าวโพดหวานในบางฤดู

ประเทศที่เป็นตลาดส่งออกส�าคัญของข้าวโพดหวานแปรรูป ได้แก่ ญี่ปุ่น  ไต้หวัน เกาหลี และ อังกฤษ ในขณะที่ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศมีตลาดส่งออก
หลักคือ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และอเมริกา

ราคาขายของข้าวโพดหวานแปรรูปของตลาดโลกในภูมิภาคส�าคัญถูกก�าหนดโดยผู้ผลิตรายใหญ่ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และ ฮังการี ในขณะที่ผู้
ผลิตของประเทศไทยมีมากรายขึ้นการแข่งขันในอุตสาหกรรมจึงเป็นการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพของสินค้า อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานภายในประเทศไทยมีการ
ขยายตัวและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเก็บไว้ได้นาน

ข้อมูลสถิติที่สำาคัญ
 จากข้อมูลกรมศุลกากร ระหว่างปี 2559 ถึง ปี 2563 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง  เป็นมูลค่ารวม 6,930.08 ล้านบาท 6,634.65 ล้าน

บาท 6,855.10 ล้านบาท 5,993.68 ล้านบาท และ 6,721.67 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยริเวอร์แควเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปจ�านวน 1,233.42 ล้านบาท 1,259.34 
ล้านบาท 1,357.60 ล้านบาท 1,387.59 ล้านบาท และ 1,743.50 ล้านบาท ในปี 2559 – 2563 ตามล�าดับ หรือ คิดเป็นร้อยละ 17.80 ร้อยละ 18.98 ร้อยละ 19.80 ร้อยละ 
23.15 และร้อยละ 25.94 ของมูลค่าการส่งออกข้าวโพดหวานแปรรูปในปี 2559 – 2563 ตามล�าดับ โดยแบ่งเป็นการส่งออกไปยังลูกค้ารายใหญ่ 10 ประเทศ และประเทศ
อื่น ๆ ในปี 2563 ดังนี้
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การส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องของประเทศไทย ประจำาปี 2559 - 2563

ข้อมูลประเทศที่นำาเข้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องรายใหญ่ 10 ประเทศ และประเทศอื่น ๆ ปี 2563 

หมายเหตุ เป็นข้อมูลจากสถิติการส่งออกของกรมศุลกากร ในสินค้ารหัส 20058000000

 การแข่งขัน

บริษัทผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าดีแต่ราคาไม่สูงกว่าคู่แข่งขันจากประเทศอื่นๆ ทั้งที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในเรื่องค่าขนส่งที่ต่�ากว่าส�าหรับลูกค้าใน
ตลาดต่างประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชีย

บริษัทผลิตสินค้าส�าหรับการส่งออกภายใต้ตราสินค้า “TASTEE” และ “RIVER KWAI” โดยบริษัทมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ารายใหญ่ 
ตลอดจนการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าภายหลังการขาย โดยกลุ่มลูกค้าในต่างประเทศแบ่งเป็นสามกลุ่มคือ (1) ตัวแทนผู้น�าเข้าสินค้าให้กับร้านค้าและซุปเปอร์มารเก็ต 
(Agent และ Importer) (2) ซุปเปอร์มารเก็ตและโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้ข้าวโพดหวานและมีนโยบายในการติดต่อซื้อขายโดยตรงกับผู้ผลิต และ (3) กลุ่ม
ลูกค้าที่ใช้ตราสินค้าของตัวเอง

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท
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ส�าหรับลูกค้าในประเทศ บริษัทจัดจ�าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้า “เทสตี้” และ “ริเวอร์แคว” โดยตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศจะ
กระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกขนาดใหญ่และเล็ก รวมทั้งร้านสะดวกซื้อต่างๆ

บริษัทใช้วัตถุดิบที่อยู่ในเขตใกล้โรงงานท�าให้บริษัทสามารถควบคุมการเก็บเกี่ยวซึ่งส่งผลให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี และสดอยู่เสมอ

บริษัทมีสินค้าที่หลากหลาย เช่น ข้าวโพดเมล็ด ข้าวโพดฝักบรรจุถุงสุญญากาศ ข้าวโพดครีมซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของบริษัท และสินค้าเกรด Fancy ซึ่งเป็น
เกรดที่ต้องใช้วัตถุดิบที่ใหม่สด ความอ่อนของข้าวโพด และกลิ่นในการตัดสินคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องถือเป็นสินค้าเกษตรทั่วไป (Commodity Product) ดังนั้น การก�าหนดราคาขายจึงเป็นไปตามกลไกของตลาด
โลก โดยบริษัทไม่สามารถที่จะก�าหนดราคาขายด้วยวิธีการบวกก�าไรขั้นต้นที่แน่นอนได้ ส่งผลให้บริษัทต้องปรับราคาขายของบริษัทให้สอดคล้องกับราคาตลาดโดยให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้  ในขณะเดียวกันบริษัทเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่ม จึงท�าให้บริษัท
สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศ
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ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
  ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATE RISK)    

 บริษัทมีรายได้หลักมาจากการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศหรือประมาณร้อยละ 95.00 ของยอดขายรวมในปี 2563 โดยมีรายรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรัฐและญี่ปุ่น, ยูโร และปอนด์เป็นส่วนใหญ่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการน�าเครื่องมือทางการเงินมาใช้ ซึ่งได้แก่การท�า Forward Contract และเปิดบัญชี Foreign 

Currency Deposit : FCD นอกจากนี้บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตราระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและพยายามปรับเปลี่ยนการใช้สกุลเงินต่างๆ กับ

ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ให้เหมาะสม

ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณ 

วัตถุดิบหลักของบริษัทคือข้าวโพดหวาน และผักผลไม้สดอื่นๆ ที่มีดินฟ้าอากาศ แมลงศัตรูพืช และฤดูกาลเข้ามา เป็นปัจจัยที่อาจมีผลกระทบกับผลผลิต อันมี

ผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตจากการเพาะปลูกในแต่ละปี และความต้องการของผู้ผลิตรายอื่นตลอดจนตลาดสด บริษัทจึงมีความเสี่ยงในแง่ความผันผวนของปริมาณและ

ราคาของวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานในแต่ละปี ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทโดยตรง

การบริหารความเสี่ยงสามารถด�าเนินการได้โดยการสร้างระบบเครือข่าย และสร้างสมาชิกผู้เพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานในประเทศ โดยบริษัทไม่ได้จัดซื้อ

จัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งเป็นส�าคัญ ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของปริมาณวัตถุดิบ 

ตารางราคาข้าวโพดหวานเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์การผันผวนราคาข้าวโพดหวาน

ปี พ.ศ. ราคาข้าวโพดหวาน เฉลี่ย

(บาท/กิโลกรัม)

การผันผวนราคา %

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4.72

5.14

4.77

5.05

5.04

5.25

-10.44%

8.90%

-7.20 %

5.46%

-0.26 %

4.18

ราคาของวัตถุดิบปี 2020 ต่�าสุดอยู่ที่ราคา 4.70 บาท/กก. และราคาสูงสุดอยู่ที่ 5.60 บาท/กก. 
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รอบรั้ว APURE

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 

 

 

 

โทรศัพท์ : 02-516-0941-45 โทรสาร ส่วนบริหาร : 02-516-0946

www.apureholdings.com หรือ E-MAIL :  irs@apureholdings.com

รางวัลแห่งความสำาเร็จ        

รายงานผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน จัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดี ประจ�าปี 2562

• บริษัทได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มดีมาก ประจ�าปี 2563

การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

• บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนนร้อยละ 98 ประจ�าปี 2562

• บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยได้รับคะแนนร้อยละ 100 ประจ�าปี 2563

รางวัลอื่นๆ

• ได้รับรางวัล DISCLOSURE REPORT AWARD 2003 จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.

2546

• ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Quartile ที่ 2 จาก “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” จากการประเมินผล เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ประจ�าปี พ.ศ. 2548

หมายเหตุ:  ในปี 2020 ไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายแต่อย่างใด

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105540066897 (เดิมเลขที่ 966/2540)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.ท่าน้�าตื้น-เขาปูน ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์ 034-910510-1

โทรสาร  034-910518  E-mail: info@rkifood.com

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋อง

ทุนจดทะเบียน 900,000,000 บาท

ทุนเรียกช�าระแล้ว 900,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (โดยบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน))

บริษัท อกริเฟร็ช จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท   0105544033837 (เดิมเลขที่ 522/2544)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่   เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.ท่าน้�าตื้น-เขาปูน ต. แก่งเสี้ยน อ. เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034-910513-4  โทรสาร  034-910512 E-mail: export@agrifreshco.com

ประเภทธุรกิจ ผู้จัดจ�าหน่ายผัก และผลไม้สด

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  เลขทะเบียน 0107537002079 (เดิมเลขที่ บมจ. 454) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding  

Company) มีบริษัทแกนที่ด�าเนินงานด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรคือ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ที่บริษัทถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อย

ละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา ชั้นที่ 2 เลขที่ 70 หมู่ 6  ถนนพหลโยธิน   ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
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ทุนจดทะเบียน 78,250,000 บาท

ทุนเรียกช�าระแล้ว 78,250,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 (โดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105532015588 (เดิมเลขที่ 1556/2532)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 128/10 หมู่ 8 หมู่บ้านพฤกษากาญจนบุรี 7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ 034-520-798-9 โทรสาร 034-520-800  

ประเภทธุรกิจ พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน, ผลิตเพื่อใช้ในกิจการของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด 

และจ�าหน่ายทั่วไป

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

ทุนเรียกช�าระแล้ว 5,000,000 บาท

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 75 (โดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด)

บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำากัด

เลขทะเบียนบริษัท 0105522010818 (เดิมเลขที่ 1089/2522)

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่  เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 ถนนสีลม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  02-516-0941 - 45  โทรสาร    02-516-0946 

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจการเกษตร 

ทุนจดทะเบียน 3,750,000 บาท

ทุนเรียกช�าระแล้ว 3,750,000 บาท (บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 47.67

นิติบุคคลอื่น

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

เลขที่ 93  ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  02-009-9000  โทรสาร  02-009-9992

ผู้สอบบัญชี

นาย ธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6699

นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4752

นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7517

นางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6838

นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169

นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8134

นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8658

นางสาว รุ่งนภา แสงจันทร ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

เลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 6-7 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์  02-596-0500 โทรสาร 02-596-0560  เว็บไซต์ฯ : www.daa.co.th

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายสุชาติ    เหมือนศรี บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

นายศรรณ    ทองประเสริฐ บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด  
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร โดยมุ่งเน้นที่จะ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ

• น�าเสนอสินค้าและบริการคุณภาพดี

• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของคุณภาพ การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร

• ยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ดีและสามารถลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า

• มุ่งมั่นให้บริการกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการช่วยเหลือให้กับทุก

สังคม

ความเป็นมาการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาที่สำาคัญ

เริ่มก ่อตั้งในชื่อ บริษัท ริเวอรแ์คว อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 

จดทะเบียนกับ ตลท. 2536

จดทะเบียนแปรสภาพเป็นมหาชน2537

เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท นิธิเวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด(มหาชน) 2538

2540

2544

2529

ก่อตั้งบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท นิธิเวนเจอร์ คอร์ปอเรชั่น

จ�ากัด (มหาชน) เป็น  บริษัทอกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ปัจจุบัน
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของบริษัท

 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 737,864,463.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 958,265,537 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท และมีทุนช�าระแล้วเท่ากับ 670,785,875.90 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�านวน 958,265,537 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด  9 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ 

โดยนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ1/ 689,705,012 71.97

1 นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ3/ 338,882,082 35.36

2 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ2/ 336,773,330 35.14

3 นายทวีฉัตร จุฬางกูร                36,899,880 3.85

4 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 5/ 28,586,900 2.98

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด                19,298,446 2.01

6 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ�ากัด 4/ 14,049,600 1.47

7 นายเชษฐ  เหมือนส้ม 13,491,900 1.41

8 CACEIS BANK, PARIS, SUCCURSALE DE NYON /SUISSE 8,780,000 0.92

9 น.ส.พรัตน์ธร  สุคธาดาเจริญยิ่ง                  5,020,000 0.52

10 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 156,483,399 16.33

รวม 958,265,537 100

หมายเหตุ:     1/        การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวได้นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2563 
2/ นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น บิดา และ บุคคลที่มีพฤติกรรมและ/หรือการกระท�าร่วมกัน ของ นาย สุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ 
3/ นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็น บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4/ บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด เป็น บริษัทที่มีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ  เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว
5/ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) มีการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563 จ�านวนหุ้นซื้อคืน 

 ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงและไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

 (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายการจัดการหรือการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น
ร้อยละของทุนจดทะเบียน

ชำาระแล้ว

1

ตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ 

โดยนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ 689,705,012 71.97

2 นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ 338,882,082 35.36

3 นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 336,773,330 35.14

4 บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ�ากัด 14,049,600 1.47
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส�ารองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดย

ขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและการด�าเนินงานในอนาคตเป็นส�าคัญ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการบริหารงานของบริษัท ภายใต้เงื่อนไขที่การด�าเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสินทรัพย์หลักคือเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนั้น ความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นหลัก

โดยการจ่ายเงินปันผลจะกระท�าภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและ

โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
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คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
       รายชื่อคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ตามหนังสือรับรองของบริษัท ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทตาม

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 

(ร้อยละ) 1/

1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ 1/2/3/ ประธานกรรมการ 71.97 4/

  2. นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล 2/ 3/ กรรมการ / 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-

   3. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-

   4. นายนรวิชญ์ เวทไว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-

   5. นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-

   6. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ

-

7. นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ -

8. นางสาวพรรัตน์ บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ -

9. นางเสาวณีย์ ประเสริฐวัฒนกุล 3/ กรรมการ -

10. นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ 2/ 3/ กรรมการ -

หมายเหต:ุ 1/ การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวได้นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ วันที่ 30 ธันวาคม 

2563
2/ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม โดย นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ หรือ นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล หรือนางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม โดย

กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
3/ กรรมการตัวแทนของนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ และ นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
4/ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวได้นับรวม นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น บิดา และ บุคคลที่มีพฤติกรรมและ/หรือการกระท�าร่วมกัน ของ นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการ

เข้าร่วมประชุม

การประชุม

ทั้งหมด

   1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนาม

5 5

  2. นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้มี

อ�านาจลงนาม

4 5

3. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการอิสระ 5 5

4. นายนรวิชญ์ เวทไว กรรมการอิสระ 5 5

5. นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการอิสระ 5 5

6. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ 5 5

7. นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ 5 5

8. นางสาวพรรัตน์ บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ 5 5

9. นางเสาวณีย์ ประเสริฐวัฒนกุล กรรมการ 5 5

10. นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ กรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 5 5
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
กรรมการของบริษัทฯ มีจ�านวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (กรรมการอิสระ 6 ท่าน)

คณะกรรมการบริษัทย่อย วันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุม

การประชุม

ทั้งหมด

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 5 6

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 5 6

นายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 6 6

นางวิไล ณ ล�าพูน กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 6 6

นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม 6 6

นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์ กรรมการ 6 6

นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ กรรมการ 6 6

คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
บริษัท มีคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจ�านวน 4 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุม

การประชุม

ทั้งหมด

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4 4

นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการตรวจสอบ 4 4

นายนรวิชญ์  เวทไว* กรรมการตรวจสอบ 4 4

นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ 4 4
หมายเหตุ :   1. กรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นกรรมการบริหาร

2. นายนรวิชญ์  เวทไว จบการศึกษาวิชาเอกด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 
บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 คน ได้แก่

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งการเข้าร่วม

ประชุม

การประชุม

ทั้งหมด

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  1  1

นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  1  1

นายนรวิชญ์  เวทไว กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  1  1

หมายเหตุ : กรรมการดังกล่าวข้างต้น เป็นกรรมการอิสระและมิได้เป็นกรรมการบริหาร

นิยามและคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนดังกล่าว ดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ให้นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม ของบริษัทจดทะเบียน

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดัง
กล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทจดทะเบียน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือ
บริษัทย่อย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนเว้นแต่ได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนสังกัดอยู่ เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้าน
บาทต่อปีจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัมย่อย บริษัทร่วม บริษัทจดทะเบียน หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้น
ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

โดยมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก�าหนดท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

ผู้บริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหารและก�ากับดูแลกิจการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

ลำาดับ รายชื่อ ตำาแหน่ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทตามทุนที่

ออกและเรียกชำาระแล้ว (ร้อยละ)1/

1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ 1/2/ ประธานกรรมการ 71.973/

2. นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล 2/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -

          หมายเหตุ: 1/ การถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวได้นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2/ กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม โดย นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ หรือ นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล หรือ นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ เป็นกรรมการผู้มี

อ�านาจลงนาม โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัท
3/ สัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวได้นับรวม นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งเป็น บิดา และบุคคลที่มีพฤติกรรมและ/หรือการกระท�าร่วมกันของ นายสุเรศพล 

จึงรุ่งเรืองกิจ
4/ บริษัทมีผู้บริหารตามโครงสร้างของบริษัทจ�านวน 2 ท่าน             

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ท�าหน้าที่สรรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท คณะ
อนุกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการอนุกรรมการบริษัท เมื่อต�าแหน่ง
ว่างลง หรือแต่งตั้งใหม่ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาสรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น�า วิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศในการ
ท�างานให้แก่บริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจารณาได้เผยแพร่ในระบบ SCP ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ website : www.apureholdings.com ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และปิดรับการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท ในวันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2564  

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง คณะกรรมการจะต้องออกจากต�าแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการที่ออก
อาจจะได้รับการแต่งตั้งเข้าด�ารงต�าแหน่ง ให้เป็นกรรมการได้อีก หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเห็นชอบให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่มีการเสนอกรรมการใหม่
จะด�าเนินการโดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติน�าเสนอกรรมการใหม่ให้กับทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมี
คะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยสามารถออกเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ แต่ต้องใช้เสียงทั้งหมดในการออกเสียง บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด
ตามล�าดับ จะได้เป็นผู้รับเลือกให้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่พิจารณาแต่งตั้งในครั้งนั้น

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทใหม่ เพื่อให้กรรมการบริษัทใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท นโยบายต่างๆ ของ
บริษัท รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยจัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษัท อีกทั้งมีการให้ข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

ส�าหรับการสรรหาผู้บริหารระดับสูง  บริษัทฯ มีการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่งงานที่ส�าคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อให้
มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพโดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
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เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอารยา บุญญาสุ และนายสุชาติ เหมือนศรี ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้ง
ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นมา เพื่อท�าหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และช่วย
ให้กรรมการและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนดูแลการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งดูแลการจัดท�าและเก็บรักษาเอกสารประกอบการ
ประชุม และการติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ
บริษัทไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการด้วย โดยสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ E-mail Address : IRS@apureholdings.com หรือที่โทรศัพท์ 02-516-0941-
45 ต่อ 103

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
1. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎระเบียบของบริษัทฯและของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้และความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
1. จัดท�า และเก็บรักษา

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก)   ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนด 

ค่าตอบแทน

รวม

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ 175,000 - - 175,000

นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 100,000 - - 100,000

ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

125,000 48,000 12,000 185,000

นายนรวิชญ์ เวทไว กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

125,000 40,000 10,000 175,000

นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

125,000 40,000 10,000 175,000

นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 125,000 40,000 - 165,000

นางสาวพรรัตน์ บุบผาวาณิชย์ กรรมการอิสระ 125,000 - - 125,000

นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ์ กรรมการอิสระ 125,000 - - 125,000

นางเสาวณีย์  ประเสริฐวัฒนกุล กรรมการ 125,000 - - 125,000

นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ กรรมการ 125,000 - - 125,000

รวม 1,275,000 168,000 32,000 1,475,000
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 วงเงินรวมไม่เกิน 
1,500,000 บาท โดยขออ�านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ น�าไปจัดสรรเองมีดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 35,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 25,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 12,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
6. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
7. โบนัสจากผลการด�าเนินงาน - ไม่มี -
8. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -
9. ค่าตอบแทนกรรมการจากการเป็นกรรมการบริษัทย่อย ปี 2563  - ไม่มี -

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร        
    ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทฯในปี 2562 และ 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร

จ�านวน 2 ราย รวมทั้งสิ้น 8.90 ล้านบาท และ 9.33 ล้านบาท
(ค) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
    กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
     บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 5 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพส�าหรับ

ผู้บริหาร 2 ราย เท่ากับปี 2562 จ�านวน 0.39 ล้านบาท
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการปฏิบัติตนตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยบริษัทจด
ทะเบียนและบริษัทย่อยได้มีแผนการในการสนับสนุนให้คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติตนตามหลักการของการเป็นผู้บริหารท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์  โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุม   
และการตรวจสอบภายใน  และการก�ากับดูแลฝ่ายบริหารให้ด�าเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือ
หุ้นภายใต้กรอบข้อก�าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทเชื่อม่ันว่าระบบและกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นส่วนส�าคัญในการน�ามาซึ่งความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ตลอดจนลูกค้า โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ

(1)    ความรับผิดชอบ (Accountability)
(2)    ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
(3)    ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
(4)    การด�าเนินงานที่โปร่งใส (Transparency)
(5)    การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)
(6)    ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

ขณะเดียวกันคณะกรรมการ  และฝ่ายบริหารของบริษัท  ได้ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อพึ่งปฏิบัติที่ระบุไว้อย่าง
เคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการนี้ตลอดเวลาโดยท่านสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ ได้จาก website : www.apureholdings.com 

สิทธิของผู้ถือหุ้น
 ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทค�านึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมิได้จ�ากัดเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่

และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีนโยบายในการอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคน เข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ โดยมีการก�ากับดูแลปฏิบัติตามนโยบายเพื่อด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทฯ จะค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดท�าการของธนาคารพาณิชย์ และจะก�าหนดช่วง
เวลาจัดประชุมที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 8.30 ถึง 16.00 นาฬิกา รวมทั้งจะจัดประชุมที่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล หรือท้องที่อันเป็นที่ตั้งของส�านักงานใหญ่ของ 
บริษัทฯ โดยจะอ�านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร จัดให้มีการเลี้ยงรับรอง
ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุม 

   คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มอบ
ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รวม
ถึงแผนที่สถานที่ในการจัดประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูล รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบประชุมทั้งหมดไว้ใน Website ของบริษัท
เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร ก่อนวันประชุม 34 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ได้ทางบริษัทฯ ได้แนบใบมอบฉันทะไว้ให้ โดยเสนอมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนแทน และบริษัทได้แนบประวัติ
ของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย สามารถเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่ออ�านวยความสะดวก บริษัทฯ จัดให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วง
หน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เลื่อนประชุมจากวันที่ 29 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาด COVID-19) ณ ห้องซากุระและห้องลิลลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  เวลา 14.30 น. 
ปราฎว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจ�านวน 79 ราย นับเป็นจ�านวนหุ้นได้ 726,331,772 หุ้น คิดเป็น 75.80% ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งว่า
ครบองค์ประชุม ประธานจึงได้เปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมในครั้งนี้ โดยในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนน
เสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประธานในที่ประชุมได้น�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเรียงตามล�าดับวาระการประชุม โดยไม่มีการเพิ่ม
เติมวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญในที่ประชุมอย่างกะทันหัน อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่า
เทียมกันในการลงมติในวาระการประชุมต่างๆ โดยการลงคะแนนเสียง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยให้
เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมและบันทึกการออกเสียงในแต่ละวาระ พร้อมทั้งประเด็นข้อคิดเห็นที่ส�าคัญไว้อย่างครบถ้วนเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทน�าส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2563 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังประชุมภายใน 14 วัน ตลอดจนมีการเผย
แพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.apureholdings.com 

การแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัทฯ และได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จ�ากัด เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และเพื่อความโปร่งใสในการรวบรวมคะแนนเสียง 

ทั้งนี้ บริษัทได้ด�าเนินการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 
2562 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่อย่างใด 
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ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมจากบริษัทฯ  

โดยบริษัทได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การใช้เงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญต่อความมั่นใจใน
การลงทุนกับบริษัทฯ   คณะกรรมการมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอา
เปรียบผู้ถือหุ้นอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์     โดยให้ผู้บริหารของบริษัทและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการติดตามและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในคณะบริหาร กรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์

อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการท�าธุรกรรม  กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันกับบริษัทในลักษณะที่ไม่ควร
ซึ่งบริษัทมีนโยบายการดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง การจัดท�ารายงานทางการเงินการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างถูกทาง และการป้องกันมิให้เกิด

ธุรกรรมในลักษณะที่ไม่สมควรระหว่างบริษัทและผู้ที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯโดยมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทได้โดยตรง 

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติและมีการ
ก�าหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ 
ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท 
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการก�าหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ด�าเนินการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณบริษัทเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเป็นไปตามหลักสากล
ปฏิบัติยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ คู่มือจรรยาบรรณบริษัทดังกล่าว บริษัทได้จัดท�าเป็นคู่มือแจกให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมลงชื่อรับทราบ และมีแผนงานที่จะจัดให้มี
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันบริษัทได้ก�าหนดให้จรรยาบรรณของบริษัทเป็นหลักสูตรหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของ
บริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�าหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งก�าหนดบทลงโทษ หากมีการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับด้วย โดยในปีที่ผ่านมาไม่มีการกระท�าที่แสดงถึงความขัดแย้งต่อนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีหรือคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทแต่อย่างใด

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า   ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้  ธนาคารผู้ให้สินเชื่อ ชุมชนที่บริษัท

ตั้งอยู่ ตลอดจนลูกค้า โดยบริษัทจะปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายในเรื่อง
การก�ากับดูแลกิจการตลอดเวลา โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

ลูกค้า  จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง
พนักงาน พัฒนาความรู้ ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน และดูแลความปลอดภัย
คู่ค้า ปฏิบัติตามกรอบทางการค้าที่สุจริต และเป็นธรรม
คู่ธุรกิจ จ่ายผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม
ชุมชน ด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
ผู้ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุด
ผู้ร่วมลงทุน ปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนอย่างเป็นธรรม
เจ้าหนี้ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตามเงื่อนไขและสัญญา
หน่วยงานราชการ  สนับสนุนการจัดกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ และให้ความร่วมมือด้านวิชาการ
สื่อมวลชน เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็ว
ภาคประชาสังคม  รับฟังความคิดเห็นร่วมกันด�าเนินธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม 
และนักวิชาการ
คู่แข่ง  ปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจ�าเป็นที่ต้องมีการ

ควบคุม และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET COMMUNITY PORTAL ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ 
ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทฯ ถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลัก
ประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใสถูกต้อง อาทิ

1. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้ในรายงานประจ�าปี
3. ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดท�า และส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามแบบที่ก�าหนดในข้อบังคับว่า

ด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งส�าเนารายงานให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายใน
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ระยะเวลาดังต่อไปนี้
- รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง

ต�าแหน่งเป็นผู้บริหาร
- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน  หลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่

มีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ เลขานุการจะต้องส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธาน

กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือเลขานุการบริษัท เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของ

ตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายและต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ สื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สถาบัน นักลงทุน นัก
วิเคราะห์หลักทรัพย์ และประชาชนทั่วไป โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านหลายช่องทาง เช่น การเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางสื่อมวลชน อีเมล์ โทรศัพท์ โทรสาร รวมทั้งการเผยแพร่
ข้อมูลบนเว็บไซต์บริษัทที่ www.apureholdings.com ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้  ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.apureholdings.com หรือที่ E-MAIL Address : IRS@apureholdings.com หรือโทร. 02-516-0941-45 ต่อ 103

ความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการเป็นองค์กรสูงสุดที่เป็นผู้ออกหลักการและนโยบายการก�ากับดูแลกิจการกรรมการเป็นตัวอย่างสูงสุดในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการนี้ กรรมการทุกคนจะต้องมีภาวะผู้น�าและสามารถควบคุมการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพื่อบรรลุเป้า
หมายที่เป็นหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) อื่น ๆ คณะกรรมการ จะร่วมกับ
ฝ่ายจัดการก�าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)  และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งก�ากับ ควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ด�าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล นอกจากนี้ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิง
จริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต และ
แสดงความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ 

กรรมการ จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบาย
และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง

กรรมการ ควรพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทาง
ที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส�าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการควรก�ากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน  จะต้องใช้
ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเสมอในการด�าเนินกิจการของบริษัท  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางในการตัดสินใจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับธุรกิจ

       กรรมการ จะต้องพิจารณาเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างอย่าง
รอบคอบ  และโปร่งใส  และอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาด้วยก็ได้ 

กรรมการ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทเสมอ การขาดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์เป็นกรรมการอีกต่อไป  

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทก�าหนดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและ
ขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทก�าหนด และเป็นไปตามแนวทาง
เดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบ และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

กรรมการบริษัทฯ สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ ไม่เกิน 5 บริษัท แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่ง เมื่อกรรมการครบก�าหนดออกตามวาระ กรรมการสรรหาจะพิจารณาความเหมาะสมในการกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง
ของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลงานและประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการท�าหน้าที่ของกรรมการที่ผ่านมา



36

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการผู้มีความรู้ความช�านาญที่เหมาะสมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยศึกษากลั่นกรองงานในเรื่องต่างๆ จ�านวน 
2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
คณะกรรมการด้านการก�ากับดูแลกิจการ แต่ได้มีการก�าหนดผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของกรรมการ
กรรมการบริษัท

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย  วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่

จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
3. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า   หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ท�ากับบริษัท หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลด

ลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
4. กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็นส�านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้

เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือตามที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการก�าหนด
5. กรรมการควรส่งเสริมให้จัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท

ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
6. กรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการด�าเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. กรรมการควรก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามโยบายและรายงานให้คณะกรรมการทราบ

เป็นประจ�า และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมี
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความส�าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

8. หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการท่านนั้น กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือเข้าประชุมรายการนั้น
9. กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่ส�าคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการน�านโยบาย และกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

ตามที่ก�าหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ     

อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการ 
1. งบประมาณและแผนงานประจ�าปี และอนุมัติงบประมาณที่นอกเหนือจากที่อนุมัติไว้ในงบประมาณประจ�าปี (1 รายการ มากกว่า 10 ล้านบาท)
2. การปรับเปลี่ยนและการยกเลิก หนังสือบริคณฑ์สนธิ กฏระเบียบข้อบังคับพื้นฐานอื่นๆ ของบริษัท อาทิ ข้อบังคับการท�างาน ระบบสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น
3. อ�านาจด�าเนินการของบริษัท
4. หลักการลงทุน การลงทุนซื้อหุ้นหรือขายหุ้นบริษัทอื่นภายใต้การบริหารและการก�ากับดูแลของบริษัท รวมถึงการลงทุนในกิจการใหม่หรือเลิกลงทุนในกิจการ

เดิม
5. วาระการประชุมและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
6. การโอนกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ (1 รายการ (มูลค่าตามบัญชี) มากกว่า 5 ล้านบาท)
7. การวางแผนบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน รวมถึงงบประมาณที่จะใช้
8. งบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนประจ�าปี
9. การตัดจ�าหน่ายทรัพย์สินและหนี้สิน และการปรับปรุงรายการทรัพย์สินสูญหาย/เสียหาย(ราคาทุน)(ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีการทุจริต) (1 รายการ มากกว่า 5 ล้าน

บาท)
10. การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเสื่อม
11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท มีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนก�ากับ

ดูแลฝ่ายจัดการให้ด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุด
ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งร่วมการพิจารณากับคณะกรรมการพิจารณาทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัท ปรับปรุงนโยบายด้านอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับกฏเกณฑ์ ข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  มีขอบเขตการด�าเนินตามธุรกิจปกติตามที่ได้รับมอบอ�านาจไว้ในหนังสืออ�านาจด�าเนินการของบริษัท และบริษัทย่อย ในเรื่องของการ

อนุมัติงบประมาณลงทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร และการด�าเนินการอื่นๆ ตามวงเงินที่ได้มีการก�าหนดไว้ในหนังสือมอบอ�านาจดังกล่าว ซึ่งได้ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท และบริษัทย่อยโดยกรรมการอิสระเข้าร่วมในการพิจารณา อย่างไรก็ตามการมอบอ�านาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบ
อ�านาจที่ท�าให้ผู้รับมอบอ�านาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอ�านาจอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มีวาระในการ
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ทบทวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเชิงนโยบาย รวมทั้งวาระแจ้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการล่วง
หน้าส�าหรับการประชุมคณะกรรมการ ประจ�าปี 2564 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการก�าหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่กรณีที่มีเหตุจ�าเป็น โดย
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบก�าหนดระเบียบวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการได้ โดยในการประชุมมีการก�าหนดระเบียบวาระชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอและจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าก่อน
การประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยกรรมการสามารถขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้จากเลขานุการ
บริษัท ทั้งนี้ ได้ก�าหนดให้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ ส�าหรับการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการนั้น ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

ประธานกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่องและสามารถ
อภิปรายปัญหาส�าคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดให้มีเลขานุการท�าหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม ท�าหนังสือเชิญ
ประชุม ดูแลและจัดการประชุม จดบันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

การติดตามดูแลให้มีการนำากลยุทธ์ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในปี 2563 มีการประชุม 1 ครั้ง ก�าหนดเป็นวาระ เรื่อง พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นต่อวิสัย
ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน และอนุมัติแผนการปฏิบัติงานส�าหรับปีถัดไป ซึ่งฝ่ายงานต่างๆ จะต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน 
และน�าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป 

การประเมินผลงานกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประจ�า
ทุกปี รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินผลงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอีกด้วย โดยใช้หลักเกณฑ์แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการจัดท�าสรุปผลการประเมินเพื่อคณะกรรมการจะได้น�า
ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป

โดยสรุปผลการประเมินคณะกรรมการทุกคณะ ปี 2563 ในการประชุมครั้ง 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังต่อไปนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�าแนวทางการประเมินจาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
และการด�าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�าทุกปี

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ จัดท�าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.22

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ใช้แบบประเมินฯ ฉบับเดียวกัน
กับแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยน�าแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของ
คณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการด�าเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 
โดยมีหัวข้อแบบประเมิน ดังนี้ 
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1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร

ขั้นตอน เลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�าทุกปี

ปี 2563 สรุปผลการประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการ ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการจัดท�าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมีคะแนนมากกว่า ร้อยละ 85

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

 เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

 เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

 เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับฝ่ายจัดการ

โดยมีการประเมิน 4 หัวข้อ สรุปดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

4. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการตรวจสอบทุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุป
ผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ต่อไป

ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ จัดท�าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หลักเกณฑ ์ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมี
วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดังนี้

 เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา

 เพื่อให้การท�างานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีประสิทธิผลมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

 เพื่อช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนกับฝ่ายจัดการ

โดยมีการประเมิน 5 หัวข้อ สรุปดังนี้

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. การประชุมคณะกรรมการ

4. การท�าหน้าที่ของกรรมการ

5. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

ขั้นตอน เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะจัดส่งแบบประเมินให้กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทุกท่านประเมินตนเองใน
ทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�าทุกปี และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
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ปี 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้งคณะ ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ จัดท�าได้ดีเยี่ยม / 
เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 99.81

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัท ให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยก�าหนดค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้กับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสม โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ส�าหรับค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และผลการด�าเนิน
งานของผู้บริหารแต่ละท่าน ทั้งนี้ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารส�าหรับปี 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสถาบันอื่นๆ ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการท�างานต่อไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการสามารถ
ติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม พัฒนาความรู้อย่างสม่�าเสมอ และเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วม
อบรมของคณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเลขานุการบริษัทจัดท�าทะเบียนประวัติการเข้าร่วมอบรมของคณะกรรมการและน�าเสนอหลักสูตร
อบรมที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการแต่ละท่านพิจารณา เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการมีโอกาสเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน เป็นตัวแทนเข้าร่วมสัมมนา CAC National Conference 2019 : Innovations in the Fight against Corruption ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา  

การประเมินผลงานผู้บริหารสูงสุด (CEO)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประเมินผลงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัท การด�าเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจาก
คณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม โดยคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนจะน�าข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการบริษัทไปใช้ในการพิจารณาค่า
ตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO) และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) ดังนี้

 เพื่อช่วยให้ได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีที่ผ่านมา

 เพื่อให้การท�างานของผู้บริหารสูงสุด (CEO) มีประสิทธิผลมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน

 เพื่อน�าไปใช้ในการก�าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุด (CEO)

โดยมีการประเมิน 2 หัวข้อ สรุปดังนี้

1. Core Competency

2. Role competency

ขั้นตอน เลขานุการบริษัท จะจัดส่งแบบประเมินให้ผู้บริหารสูงสุด (CEO) และกรรมการบริษัททุกท่านประเมินในทุกสิ้นปี และเป็นผู้รวบรวมและรายงานสรุปผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณารับทราบและหารือเป็นประจ�าทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

ปี 2563 สรุปผลการประเมินผู้บริหารสูงสุด (CEO) ในภาพรวม 2 หัวข้อ เห็นว่าการด�าเนินการส่วนใหญ่ จัดท�าได้ดีเยี่ยม / เหมาะสมที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.64

นโยบายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง (CEO&MD) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

นโยบายค่าตอบแทนของ CEO และ MD ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO และ MD คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้ประเมิน โดยจะจัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสิ้นปี โดยมีเกณฑ์สรุปการประเมินเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนระยะสั้น

จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน  และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในแต่ละปี ส�าหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่
ตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการประจ�าต�าแหน่ง 
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ค่าตอบแทนระยะยาว

บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ทุกเดือน

นโยบายในการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัท สามารถบริหารงานและจัดสรรเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายในการ
ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไว้ไม่เกิน 3 แห่ง

แผนการสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง ดังนั้น บริษัทฯ จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสืบทอด
ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่ส�าคัญ โดยเมื่อต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการว่างลง 
คณะกรรมการสรรหาฯ จะท�าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกจากบุคลากรภายในของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพื่อ
ทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง หรือในกรณีที่ไม่มีผู้ที่เหมาะสม อาจพิจารณาคัดสรรจากบุคคลภายนอก

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความส�าคัญต่อระบบควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ก�าหนดภาระหน้าที่ อ�านาจการด�าเนินการของผู้
ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม
และประเมินผลออกจากกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
เพื่อท�าการพัฒนาปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี

บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดท�าคู่มือตรวจสอบภายใน (Internal Audit Manual) เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่ส�าคัญของบริษัท การปฏิบัติการ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 
การตรวจสอบพิเศษได้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดและมีประสิทธิภาพ 

ฝ่ายตรวจสอบภายในถูกก�าหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาด้านการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการ
ระบบงานด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติสากล มีการรายงานผลการตรวจสอบต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

            คณะกรรมการบริษัทฯ ยึดมั่นและถือปฏิบัติในหลักการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อการบริหารจัดการด้วยความ 
โปร ่งใสและตรวจสอบได้ การปฏิบัตงิานการดูแลผลประโยชนต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
โดยหลีกเลี่ยงการด�าเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ติดตามสถานการณ์และปัจจัยความเสี่ยง 
ทางดาน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ โดยก�าหนดให้ทุกหน่วยงานในบริษัทในฐานะเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินผลกระทบและก�าหนดแนวทางในการ    
บริหารจัดการความเส่ียงอยางรอบคอบและรอบด้าน พร้อมทั้งมีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง และจัดให้มีกระบวนการ
หารือหรือรับฟัง ข้อเสนอแนะระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับคณะกรรมการบริษัท โดยประชุมหารือทุกสปัดาห์  ส�าหรับหน่วยงานแต่ละหน่วยงานนั้นจะประชุมในช่วง        
เชาของทุกวันกอนปฏิบัติงาน

 เคารพกฎระเบียบของบริษัทและกฎหมายทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมาย
อย่างต่อเนื่องรวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจปฏิบัติตาม            

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตรโดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาและด�าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีคุณภาพในด้านคุณภาพ มีความ
ปลอดภัย ภายใต้แนวคิดการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมุ่งมั่นให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายให้ด�าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมเกษตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าที่มี

คุณภาพสูงและการบริการที่ดีเยี่ยมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง

พันธกิจ
• น�าเสนอสินค้าและบริการคุณภาพดี
• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในด้านของคุณภาพ การขนส่งและการติดต่อสื่อสาร
• ยึดหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ
• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาขั้นตอนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ดีและสามารถลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการหาแหล่งวัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมเพื่อน�าเสนอต่อลูกค้า

• มุ่งมั่นให้บริการกับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม โดยใช้หลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของพนักงานและเกิดการช่วยเหลือให้กับทุก
สังคม

การประกอบธุรกิจของบริษัท 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีสองกลุ่มหลักคือ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายโดยการแปรรูปและผ่านขบวนการเก็บถนอมอาหารด้วยหม้อฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอความร้อน ซึ่งบรรจุภัณฑ์ได้แก่

กระป๋อง และถุงสูญญากาศ ด�าเนินงานโดยบริษัท “ริเวอร์แคว”
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผัก และผลไม้สด ซึ่งแบ่งเป็นผักผลไม้ที่ควบคุมสารเคมีตกค้าง และผักเกษตรอินทรีย์ ด�าเนินงานโดยบริษัท “อกริเฟร็ช”

การดำาเนินงานและการจัดทำารายงาน 
ในปี 2563 บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความตั้งใจในการจัดท�ารายงานเปิดเผยการด�าเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดย

จัดท�ารายงานไว้ในรายงานประจ�าปี อยู่ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาด้านความยั่งยืน บริษัทฯ ได้พยายามเข้าไปมีบทบาทในผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
การประเมินประเด็นที่ส�าคัญของบริษัทฯ ค�านึงถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรง
และทางอ้อมของบริษัทฯ 

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทฯ มีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค ผู้ส่งวัตถุดิบ และพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ 

มีความปลอดภัยสร้างเสริมโภชนาการ และสุขอนามัยผู้บริโภค  ให้ผู้ส่งวัตถุดิบได้รับค่าวัตถุดิบที่เป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ไม่เล่นพรรคเล่นพวก มี
ระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต และรณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้ง
กรรโชก และการให้สินบนทุกรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการก�ากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เพื่อป้องกันการใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานของ
บริษัท แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
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 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

 นโยบายและการปฏิบัติต่อบริษัท

 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน

 นโยบายและการปฏิบัติต่อตนเอง

	นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

	นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ตามเงื่อนไข และสัญญา โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสอง

ฝ่าย
	นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจ มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และ เป็นธรรม ไม่ผูกขาด หรือ ก�าหนดให้คู่ค้าต้องขายสินค้าให้บริษัทเท่านั้น บริษัทไม่มีนโยบายในการใช้ วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม

	นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
บริษัทเล็งเห็นถึงความส�าคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างความเชื่อมั่นให้กับงบการเงินของบริษัท จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระใน
การตรวจสอบ

 

 

 

หมายเหตุ : รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีการก�าหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยมีการจัดตั้งกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน เพื่อดูแลพนักงานระยะยาว นอกจากนี้มีนโยบายสนับสนุนการฝึกอบรม และการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างขวัญ และก�าลังใจให้
พนักงานได้ร่วมกันปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมขององค์กร

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
นโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว สรุปได้ดังนี้

ระยะสั้น จ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปี 
ส�าหรับค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ สวัสดิการประจ�าต�าแหน่ง

ระยะยาว   บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพทุกเดือน

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นในการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรมจริยธรรม และโปร่งใส เพื่อให้ธุรกิจมกีารเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว โดยค�านึงถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมุ่งสร้างวัฒนธรรมการท�างานแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและบรรยากาศการท�างานที่ดี และส่งเสริมการท�างานเป็นทีม เพื่อการขับเคลื่อนอย่างมี  
  ประสิทธิภาพ น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พนักงานทุกคนถือเป็นก�าลังส�าคัญสู่ความส�าเร็จขององค์กร จึงจ�าเป็นจะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ พัฒนาความรู้และศักยภาพ ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ
ประพฤติ ปฏิบัติตน อยู่ในระเบียบวินัย และศีลธรรมอันดี เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทอยู่เสมอ

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบทางการค้าที่สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย และ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
บริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญในการใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลส�าคัญ โดยจะต้องด�าเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นไปตามกฏหมายหรือเป็นไปตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตน และต้องค�านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
บริษัทมีนโยบายรณรงค์ให้พนักงานดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้สูญหาย เสียหาย หรือน�าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น มุ่งเน้นการใช้ทรัพย์สินของ

บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ 

	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยยึดหลักกฏหมาย

คุณธรรมจริยธรรม
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พนักงานทุกคนของบริษัทฯ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องค่าจ้าง  และผลประโยชน์อื่นภายใต้เงื่อนไขการพิจารณาของบริษัทฯ เช่นการพิจารณาเลื่อน
ต�าแหน่ง  การอบรมพนักงาน  การให้โอกาสทางการศึกษา  

การฝึกอบรมพนักงาน ส�าหรับปี 2563

บริษัท จำานวนเวลาเฉลี่ย (ชั่วโมง)

บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ 3.36

บจ. ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลฯ 8

บจ. อกริเฟร็ช 8

บจ. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน -

บริษัทฯ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  และความพิการ  มาเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบของพนักงาน
บริษัทฯ จัดให้พนักงานได้รับค่าจ้าง  ค่าตอบแทนต่าง ๆ ส�าหรับลักษณะงานเดียวกันโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกว่าเป็นหญิงหรือชาย  พนักงานหญิงได้รับสิทธิต่างๆ 

ไม่เลิกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ พนักงานหญิงตั้งครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรได้ไม่เกิน 98 วัน  โดยได้รับค่าจ้าง 45 วัน และต้องแจ้งการตั้งครรภ์ให้บริษัทฯ ทราบเพื่อให้
ด�าเนินการเปลี่ยนหน้าที่ชั่วคราวตามความเหมาะสม

ยกระดับมาตรฐานแรงงานของบริษัทฯ รวมทั้งคุณภาพชีวิตของพนักงานให้มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีขึ้น มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามที่กฏหมายก�าหนด   สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายที่ถือปฏิบัติอยู่  ณ ขณะนั้นบริษัทฯ จะไม่กระท�าหรือสนับสนุนการ 
กระท�าที่เป็นการขัดต่อข้อก�าหนดกฏหมาย อีกทั้งให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะอบรมชี้แจงพนักงานทุกระดับให้รับทราบ นโยบาย รวมทั้งระเบียบข้อบังคับการ
ท�างานกฏหมายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานมีสิทธิเข้าร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานที่ตนเลือก และมีสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองบริษัทฯ ยอมรับการด�าเนินกิจกรรมของสหภาพฯ รวมทั้งกิจกรรม
ขององค์กรอื่นที่สหภาพฯ นั้น มีส่วนร่วมในการจัดตั้งหรือเป็นสมาชิกด้วย ตัวแทนพนักงาน จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนพนักงานในสถาน
ที่ท�างานบริษัทฯได้  บริษัทฯ จะอ�านวยความสะดวกในการพบปะ การสมาคมของกิจการที่เกี่ยวข้อง ตามควรและเหมาะสม

สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน

สวัสดิการ (ระหว่างทดลองงาน)
- งานเลี้ยงสังสรรค์ / กิจกรรมสันทนาการ
- ประกันสังคม
- ลาพักร้อนประจ�าปีตามอายุงาน

สวัสดิการ (หลังผ่านทดลองงาน)
- กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ  - โบนัส
- ประกันชีวิตกลุ่ม   - เครื่องแบบพนักงาน
- ประกันสุขภาพ   - เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ
- ตรวจสุขภาพประจ�าปี  - งานเลี้ยงสังสรรค์ / กิจกรรมสันทนาการ
- ประกันสังคม - วันหยุดตามประเพณี 14 วัน
- ลาพักร้อนประจ�าปีตามอายุงาน

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่ส�าคัญในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2559- 2563)

หมายเหตุ : รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแรงงาน นโยบายเกี่ยวกับ
การดูแลเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน และนโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน 
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นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิต และ สุขภาพ ของพนักงานทุกคน  ดังนั้น จึงให้มีการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  และ สิ่งแวดล้อม  ควบคู่ไปกับ
หน้าที่ประจ�าของพนักงาน  โดยก�าหนดนโยบายไว้อย่างชัดเจน  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย  สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรม
ความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน 

ความปลอดภัยในการท�างาน  ถือเป็นภาระกิจที่พนักงานทุกระดับต้องมีส่วนรับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องกระท�าตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้น�า
อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ก�าหนด

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน ดังนี ้

บริษัท การหยุดงานเฉลี่ย(ครั้ง) การเกิดอุบัติเหตุ ในการ

ท�างาน(ครั้ง)

การเจ็บป่วยหนัก

การท�างาน(ครั้ง)ลากิจ ลาป่วย

บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ 2.13 2.20 0 0

บจ. ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนลฯ 8 8 50 6

บจ. อกริเฟร็ช 8 8 50 6

บจ. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน 0 0 0 0

หมายเหตุ : รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณบริษัท เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อผู้ใช้แรงงานของประเทศมีสุภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงาน
ทั้งประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

บริษัทฯมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินโครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสพ
ติด โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระท�าตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ค�าปรึกษาแนะน�าช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหาท�าการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูพนักงานให้มีแนวทางการ
ด�าเนินชีวิตที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น พนักงานทุกคนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดของบริษัทฯ ร่วมกันสอดส่องบริเวณ
ภายในและบริเวณภายนอกบริษัทฯ ว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัย แจ้งหรือส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต�ารวจทราบ
ทันที พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ในกรณีที่บริษัทฯ จะท�าการสุ่มตรวจหาสารเสพติด และหากตรวจสอบพบจะด�าเนินการตักเตือน และส่งไปบ�าบัดรักษาต่อไป  
บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความพึงพอใจและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้กับลูกค้าที่จะได้รับ สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ ในระดับราคาที่เหมาะสม เป็น
ธรรม รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีในระยะยาว โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพดี ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
- ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า หรือจากผู้มีอ�านาจของบริษัทก่อน เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ตามบทบังคับของกฎหมาย
- ให้ข้อมูลข่าวสารของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ราคา หรือเงื่อน

ไขใดๆ ของสินค้า

- ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ กับลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรม

- กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ต้องรีบแจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน 

- จัดระบบหรือช่องทางเพื่อให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการและด�าเนินการแก้ไข รวมถึงแจ้งผลหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การร่วมพัฒนาชุมชน สังคม และส่วนรวม

บริษัทฯ มุ่งที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามกลยุทธ์การด�าเนินงานของบริษัท ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและชุมชน ให้
ความส�าคัญกับกิจกรรมในระดับที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างสรรค์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดี สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน 
สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่สถานศึกษา และศูนย์รวมของศาสนาทุกศาสนา โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง ครบถ้วน

- ปลูกฝังจิตส�านึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

- การให้ความช่วยเหลือแก่สังคมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน 
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- การสนับสนุนกิจกรรมท้องถิ่นที่บริษัทมีการด�าเนินธุรกิจ ทั้งที่ด�าเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน

- สนับสนุนกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และสังคม

เนื่องจากบริษัทฯ ท�าการจัดหาวัตถุดิบ  โดยถือเกณฑ์ ทันเวลา ต้นทุนเหมาะสม ระดับคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอกับปริมาณความต้องการของโรงงาน
และตลาด โดยการจัดหาวัตถุดิบใช้วิธีส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน โดยบริษัทฯ จะจัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์พิเศษ ให้แก่เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกในท้องถิ่น และบริเวณ
ใกล้เคียงโรงงาน ที่มีพื้นที่การเพาะปลูกเป็นของตนเอง และบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานส่งเสริมออกให้ค�าแนะน�าและควบคุมผลผลิตในช่วงการเพาะปลูกจนเมื่อผลผลิต
สามารถเก็บเกี่ยวได้ เกษตรกรก็จะน�ามาขายให้กับบริษัทในราคาประกัน พร้อมทั้งมีตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ จะเป็นผู้รวบรวมวัตถุดิบในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงมาส่งมอบ
ให้กับบริษัทฯ ในคราวละมากๆ เพื่อลดภาระการจัดการของบริษัทฯ ในการนี้ท�าให้ชุมชน และเกษตรกรในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียงโรงงานมีงานท�า และส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในปัจจุบันบริษัทฯ มีสมาชิกเพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวาน และผักสด และผลไม้ภายในประเทศมากกว่า 7,000 ครอบครัว โดยบริษัทฯ ได้ท�าสัญญากับ
เกษตรกรผู้เป็นสมาชิกในเรื่องจัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ในราคายุติธรรม และเป็นผู้รับซื้อผลผลิตในราคาที่ก�าหนดล่วงหน้า

 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบโรงงานนั้น บริษัทฯ ได้ร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา ตามวาระต่างๆอย่างสม่�าเสมอ สนับสนุนการจัด
กิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง บริจาคและช่วยเหลือสถานศึกษา รวมถึงมูลนิธิต่างๆ ตามความเหมาะสม ร่วมรณรงค์เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อน 
รวมรณรงค์เกี่ยวกับโครงการปลูกต้นไม้ถวายแด่พ่อหลวง ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมด้านกีฬาประเภทต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม      

ความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องรักษาสิ่งแวดล้อม

        บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมหลายประการ โดยปัจจัยแรกที่ได้ให้ความส�าคัญคือสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
มีกระบวนการผลิตและการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมสรุปได้ดังนี้

• ให้ค�าปรึกษาและแนะน�าชาวไร่การเกษตรแบบพันธสัญญาเกี่ยวกับปริมาณปุ๋ยที่ใช้ในการเพาะปลูกเพ่ือที่จะสามารถลดและควบคุมปริมาณสารเคมีในสภาพ
แวดล้อมได้

• ให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการปลูกพืชหมุนเวียนและการปลูกพืชคลุมดินแก่เกษตรแบบพันธสัญญา เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ย
• การให้มีการควบคุมเสียงและกลิ่นในโรงงาน
• มีการควบคุมการก�าจัดของเสียในโรงงานอย่างเหมาะสม
• มีการบ�าบัดน้�าเสียก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ
• ได้มีการน�าน้�าเสียจากข้าวโพดมาผ่านกระบวนการก๊าซชีวภาพ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน
• มีการน�าเศษเหลือจากข้าวโพด (เปลือกและแกน) ไปขายแก่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อลดปริมาณขยะ

        นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับองค์กรหรือส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เช่น เกษตรกรแบบพันธสัญญา บริษัทฯและบริษัทย่อย ก�าหนดนโยบายการจ่าย
เงินที่ตรงเวลาให้แก่เกษตรกรแบบพันธสัญญา เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีโอกาสที่จะท�ามาหากินด้วยตนเองไม่เกิดการกู้หนี้ยืมสินที่เกินก�าลัง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

มุ่งมั่นพัฒนาและด�าเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าที่สุด หลีกเลี่ยงและลดการด�าเนินกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษเนื่องจากกระบวนการผลิต  มีมาตรการประหยัดพลังงาน มีการน�าทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่  
กระตุ้นและสร้างจิตส�านึกให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและช่วยกันป้องกันการกระท�าที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีและ
ขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยค�านึงถึงการลดปริมาณและการบ�าบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาต ิ

การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ด้วยบริษัทได้ตระหนักในการลดการใช้พลังงานเนื่องจากกระแสพลังงานเริ่มมีบทบาทและมีความส�าคัญกับชีวิตประจ�าวันทั้งต่อภาคครัวเรือนภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

บริษัทฯ ได้เริ่มใช้ “Solar Rooftop” ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 โดยการรับมอบงานติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ จากบริษัท โซล่า ดี จ�ากัด ขนาด 997.56 กิโลวัตต์ 
คาดว่า จะได้รับการประหยัดพลังงาน 1,377,693 KWh/ปี หรือลดค่าไฟฟ้าได้ 5,097,266 บาท/ปี และสามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 694 
ตันกิโลกรัมคาร์บาร์ไดออกไซด์/ปี และในเดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัทได้ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพิ่มเติม เป็นสินค้าน�าเข้าจากต่างประเทศ โดยเป็นการสั่งซื้ออุปกรณ์
ผ่านตัวแทนในประเทศ แล้วมาด�าเนินการติดตั้งเองโดยวิศวกรของบริษัทฯ วัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตด้านพลังงานไฟฟ้า และลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากเป็นการน�าพลังงานจากธรรมชาติมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการด�าเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายเป็นประจ�าทุกปี โดยได้มีการจัดท�ามาตรการอนุรักษ์พลังงานในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ มาตรการเปลี่ยนการใช้หลอดฟูออเรสเซนต์ T8 ขนาด 36 W มาใช้หลอด LED ขนาด 20 W สามารถลดการใช้
พลังงานลงได้ 44% หรือ 69,120 KWh/ปี หรือลดค่าใช้ไฟฟ้าลงได้ 255,744 บาท/ปี ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 38,776 KgCO20/ปี

นอกจากนี้  ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
ส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรม กับส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เพื่อลงทุนก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้�าเสีย และน�าก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
มาใช้เป็นพลังงานทดแทนภายในโรงงาน ทั้งนี้จะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้�าและอากาศ ก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต ผู้บริโภค ชุมชน และสิ่ง
แวดล้อม โดยประมาณการปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ เท่ากับ 700 ลบ.ม. ต่อวัน ได้ค่าเชื้อเพลิงทดแทนเท่ากับ 2,260,440 บาท/ปี ท�าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
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กิจกรรมพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

สนับสนุนโครงการโรงครัวประจำาหมู่บ้าน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และรายได้ของประชาชน โดย

เฉพาะผู้ที่ถูกกักตัวตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาสตลอดจนผู้ที่มีรายได้น้อยในการยังชีพ ดังนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าว 

อ�าเภอเมืองกาญจนบุรี จึงได้จัดท�าโครงการโรงครัวประจ�าหมู่บ้านขึ้น ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว 

อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้บริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และได้น�าเงินสนับสนุน จ�านวน 20,000 บาท

สนับสนุนการจัดงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้�าแคว  โดยนายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรม
อาหาร จ�ากัด ได้น�าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระป๋อง จ�านวน 500 ลัง หรือ 12,000 กระป๋อง และเงินสนับสนุนจ�านวน 100,000 บาท มอบให้กับเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีทางเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้รับมอบ เพื่อน�าไปจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้�าแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจ�าปี 2563 
ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 - 6 ธันวาคม 2563 โดยการจัดงานในปีนี้ จังหวัดไม่มีการเก็บเงินค่าบัตรผ่านประตูส�าหรับประชาชนที่ไปร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการท่อง
เที่ยวของจังหวัดและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
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กิจกรรมด้านสังคม

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สนับสนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
ตนเอง 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท�าหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ด้วยบริษัทมีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน สังคม และประเทศ

ชาติ ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดย คุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมสนับสนุน

กิจกรรม เป็นจ�านวนเงิน 5,000 บาท

สนับสนุนงาน “5 มีนา วันนักข่าว งานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ศาลา 60 พรรษา มหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดงาน “5 มีนา วันนักข่าว งานวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ

จังหวัดกาญจนบุรี” โดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อันจะน�าไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัด

กาญจนบุรี ภายในงานจะมีการมอบทุนการศึกษาบุตร ฯลฯ ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์

เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เป็นจ�านวนเงิน 10,000 บาท

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�าเงิน

สนับสนุนกิจกรรมและของรางวัลวันเด็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบ้าน พุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความส�าคัญ

ของตนเอง 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�า

เงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจ�าปี 2563 อาทิ ของขวัญ ของรางวัล รวมถึง ซุ้มอาหารส�าหรับเด็กพิการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�าจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 

มกราคม 2563 เพื่อช่วยส่งเสริมโอกาสให้กับเด็กพิการได้แสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น และมอบของขวัญเพื่อสร้างก�าลังใจให้กับเด็กพิการ

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�าเงิน

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กประจ�าปี 2563 และของรางวัล รวมถึง ซุ้มอาหารส�าหรับเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่ง

เสี้ยน อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยองค์การบริหารส่วนต�าบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�าเงิน

สนับสนุนของขวัญและของรางวัล เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) จังหวัดกาญจนบุรี 

เพื่อให้นักเรียนและเด็กๆ ในชุมชนใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรม แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนได้รับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุข และ

ประการส�าคัญเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความส�าคัญของตนเอง ที่จะต้องด�าเนินชีวิตเป็นเยาวชนที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างมี

คุณภาพต่อไป 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�าเงิน

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและของรางวัล รวมทั้ง อาหารและเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 จัดโดยเทศบาลต�าบลแก่งเสี้ยน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เด็กมี

ความกล้าแสดงออก มีความสุข โดยเปิดโอกาสให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความอบอุ่น และเพื่อให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน  

 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อให้เด็กได้

สนุกสนานเพลิดเพลิน สร้างความรักความสามัคคี และให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านไปด้วยนั้น ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานเมล็ดบรรจุกระป๋อง จ�านวน 10 ลัง
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สนับสนุนการลงโฆษณาถวายพระพร “วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า”
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ “มติกาญจน์” ได้จัดท�าหน้าพิเศษขึ้นมา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินี เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมร�าลึกถึงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ในโอกาสนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้

จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน เป็นจ�านวนเงิน 5,000 บาท

สนับสนุนกระเช้าของขวัญ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 สถานีต�ารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ได้จัดงานเกษียณอายุราชการ ประจ�าปี 2563 ณ บริเวณด้านหลังที่ท�าการเทศบาลต�าบลท่า

มะขาม เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในคุณงามความดีที่ได้กระท�าตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัว

ซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมสนับสนุนกระเช้าข้าวโพดเป็นของขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้เกษียณอายุ

ราชการ จ�านวน 8 กระเช้า 

สนับสนุนโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด” 
ด้วยอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี ได้จัดท�าโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด” เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยให้มีแนวทางในการเผชิญเหตุความรุนแรงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและร่างกายของ

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ป่วย และบุคคลใกล้ชิด ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล 

อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้ร่วมสนับสนุนการจัดท�าโครงการฯ เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาท

สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้ร่วมสนับสนุน

จัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล เป็นจ�านวนเงิน 6,000 บาท แก่ชมรมฟุตบอลอาวุโสวีไอพี สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดตั้งเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุในพื้นที่อ�าเภอ

สังขละบุรี ที่มีอายุ 40 ปี ขึ้นไป ได้ออกก�าลังกาย เสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

การแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามกอล์ฟเอเวอร์กรีน ต�าบลรางสาลี่ อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี   บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรม

อาหาร จ�ากัด น�าทีมโดยคุณประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดกาญจนบุรี และได้สนับสนุนการจัดการแข่งกอล์ฟการกุศลเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยเหลือผู้

ประสบภัยในจังหวัดกาญจนบุรี และเพื่อด�าเนินกิจกรรมของสภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเงินจ�านวน 25,000 บาท

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนการจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น “พ่อขุนด่าน มินิมาราธอน 2020” 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอด่านมะขามเตี้ย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้

ก�าหนดจัดงานเดิน วิ่ง ปั่น “พ่อขุนด่าน มินิมาราธอน 2020” เพื่อการกุศล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาคารกายภาพบ�าบัด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านดอน

สว่าง ใช้ในการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้ป่วย และผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ไม่ต้องเดินทางไปยังโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลใน

จังหวัดที่อยู่ห่างไกลเพื่อลดความแออัดและการรอคอยในการเข้ารับบริการโดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด น�าโดยคุณประจักษ์ บัวซ้อน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้สนับสนุนกิจกรรม เป็นจ�านวนเงิน 5,000 บาท
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สนับสนุนโครงการเดิน - วิ่ง ๙๙๙ สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” ครั้งที่ 1 ปี 2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณเขากระจาย เทศบาลเมืองปากแพรก อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี น�าทีมโดย   คุณประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้เข้าร่วมโครงการฯ และสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมเป็นจ�านวน 10,000 บาท แก่โครงการเดิน - วิ่ง 

๙๙๙ สืบสานพระราชปณิธาน “พ่อ” ครั้งที่ 1 ปี 2563  จัดโดยเทศบาลเมืองปากแพ ถวายแด่พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้ง ส่งเสริมการออก

ก�าลังกาย และเสริมสร้างความสามัคคี ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเป็นทุนสส�าหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ และส่งเริมกิจกรรมศูนย์พฒนาเด็กเล็กในความดูแลของ

เทศบาลเมืองปากแพรก ถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมและน�าเงินสนับสนุน จ�านวน 10,000 บาท

สนับสนุนงานแสดงนิทรรศการและผลงาน“อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” 

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอาเซียนเอ็กซิบิชั่น คอนเวนชั่น โรงแรมพีลูส อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

กาญจนบุรี ได้จัดแสดงนิทรรศการและผลงาน “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการบริหารจัดการลุ่มน้�าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อ

แสดงผลงานด้านการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด น�าโดยคุณ

ประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้น�าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง จ�านวน 600 กระป๋อง แจกจ่ายให้

ผู้เข้าร่วมงาน

กิจกรรมด้านศาสนา 

กิจกรรม ถวายผ้ากฐินพระราชทาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 กระทรวงแรงงานน�าผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจ�าปี 2563 ทอดถวายพระสงฆ์จ�าพรรษา ณ วัดไตรธร

รมาราม พระอารามหลวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล 

อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมท�าบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงานประจ�าปี 2563 จ�านวน 5,000 บาท

สนับสนุนกิจกรรมในการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตรงกับขึ้น 15 ค่�า เดือน 3 วัดท่าน้�าตื้น อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา เพื่อสืบทอดประเพณีทาง

พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ด้วยบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญในการท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ดังนั้น บริษัทฯ และบริษัทย่อย น�าโดยคุณ

ประจักษ์  บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม เป็นจ�านวนเงิน 2,000 บาท
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เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี 
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหารจ�ากัด เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและถวายปัจจัย จ�านวน 10,000 

บาท ณ วัดท่าน้�าตื้น เพื่อสมทบทุนสร้างมณฑปไว้เป็นถาวรวัตถุอยู่คู่พระพุทธศาสนา ในพื้นที่วัดท่าน้�าตื้น ต�าบลแก่งเสี้ยน อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  และมอบเงินเพื่อ

สร้างอาคารเรียน จ�านวน 400,500 บาท ณ โรงเรียนบ้านสาละวะ ต�าบลไล่โว่ อ�าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้มีห้องเรียนรองรับนักเรียนอย่างเพียงพอ
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การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อ

เพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ ของบริษัท

โดยตั้งแต่ในปี 2554 จนถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้น�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการก�าหนดกลยุทธ์ที่จ�าเป็นในทุกขบวนการของการ

ประกอบกิจการ และดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความ

ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้า ซึ่งจะ

เป็นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ซึ่งไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ผู้มีส่วนได้เสียนี้รวมถึงพนักงาน ชุมชน สังคมบริเวณที่บริษัทฯ และโรงงานของบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ 

รัฐบาล หรือใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการและมีโอกาสสร้างผลกระทบต่อกิจการหรือได้รับผลกระทบจากกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นประเด็นส�าคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการพยายามเข้าไปมีบทบาทในผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินประเด็นที่ส�าคัญของบริษัทฯ ผนวก

ความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจจนพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของขีดความสามารถขององค์กร ค�านึงถึงปัจจัยที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

และสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัท ซึ่งขั้นตอนการประเมินประเด็นที่ส�าคัญนั้นสอดคล้องกับหลักการของ GRI ประกอบ

ด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 2.การระบุประเด็นระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย 3. การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น 4. การ

คัดเลือกประเด็นและน�าเสนอ     

หลักการประเมินประเด็นสำาคัญด้านความยั่งยืน
1. การระบุผู้มีส่วนได้เสีย  พิจารณาจากผู้ที่สร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ต้นน้�าจนถึงปลายน้�าใน

ห่วงโซ่คุณค่า เพื่อให้เกิดการสร้างผลกระทบในเชิงบวก และลดผลกระทบในเชิงลบ ได้ต่อไป 

2. การระบุประเด็นระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นผลกระทบระหว่างกัน และประเด็นที่องค์กรต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียใน

แต่ละกระบวนการธุรกิจ 

3. การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็น
- การจัดล�าดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : การจัดระดับความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด ซึ่งจะค�านึงถึงอ�านาจ/อิทธิพล 

และความสนใจ/ผลประโยชน์ระหว่างกัน 

- การจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็นของผู้มีส่วนได้เสีย : การประเมินความส�าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งหมด ซึ่งจะ
ค�านึงถึงสองปัจจัย คือ โอกาสและผลกระทบต่อองค์กร และระดับความสนใจและผลกระทบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การคัดเลือกประเด็นและน�าเสนอ พิจารณาคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นที่คัดเลือกมานั้นมีความสอดคล้องกับ

บริบท ความเสี่ยง กลยุทธ์ และการบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร อีกทั้งยังค�านึงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
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Value Chain ผู้มีส่วนได้เสีย ลักษณะความสัมพันธ์

1. พลังขับเคลื่อนการด�าเนินงานของบริษัท

2. Manage Customer Relations

3. Customer Demand

4. Planning

5. Production Scheduling

6. Production

7. Shipping & Packaging

8. Customer

พนักงาน/ผู้บริหาร

ลูกค้า

คู่แข่งทางการค้า

ลูกค้า

คู่ค้า (เกษตรกร)

คู่แข่งทางการจัดหาวัตถุดิบ

ผู้ถือหุ้น

ลูกค้า

คู่ค้า (เกษตรกร)

หน่วยงานราชการ

สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

 พนักงานฝ่ายผลิต, QC, QA

ลูกค้า

สายเรือหรือสายการบิน (Carrier)

หน่วยงานราชการ

 สถาบันการเงิน

ลูกค้า

ทรัพยากรอันมีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสู่ความส�าเร็จของบริษัท

ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ด�าเนินการซื้อสินค้า

ผู้มีอิทธิพลต่อบริษัทในการเลือกตลาดเป้าหมาย ขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 

ประเภทเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน

ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ด�าเนินการซื้อสินค้า

ผู้ที่ร่วมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ข้าวโพดหวาน) ของบริษัทให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ผู้มีอิทธิพลต่อบริษัทในการจัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน หรือ

คล้ายคลึงกัน

ผู ้ถือหุ ้นทั้งหมดของบริษัทที่ร่วมลงทุนและได้รับผลตอบแทนจากการ

ลงทุน

ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ด�าเนินการซื้อสินค้า

ผู้ที่ร่วมในกระบวนการผลิตวัตถุดิบ (ข้าวโพดหวาน) ของบริษัท ให้เป็นไป

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัทมีอ�านาจใน

การตัดสินใจ และมีผลบังคับทางกฏหมาย

ผู้ที่อยู่รอบข้างโรงงานฯหรือได้รับผลกระทบจากการด�าเนินงานซึ่งคาด

หวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่ 

ผู้ขับเคลื่อนการด�าเนินงานของบริษัท และปัจจัยสู่ความส�าเร็จ

ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ด�าเนินการซื้อสินค้า

ผู้ที่ใช้เรือบรรทุกสินค้าหรือเครื่องบินเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับบริษัท

ส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานต่างๆ ของบริษัท มีอ�านาจ

ในการตัดสินใจ และมีผลบังคับทางกฏหมาย

สถาบันที่ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางให้บริการทางการเงินแก่บริษัทเพ่ือการ

ด�าเนินธุรกิจ การช�าระหรือรับช�าระค่าสินค้าและบริการ

ผู้ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงผู้ที่ได้ด�าเนินการซื้อสินค้า

การพิจารณาและวิเคราะห์เพื่อระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
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การประเมินระดับผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญจากการตัดสินใจและการดำาเนินงานของ APURE

วิธีการที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร / การสร้างความสัมพันธ์ / การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และความถี่ในการดำาเนินงาน 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร / การสร้างความสัมพันธ์ / การมีส่วนร่วมกับผู้มี

ส่วนได้เสีย

ความถี่ในการดำาเนินงาน

1. พนักงาน/ผู้บริหาร

2. ลูกค้า

3. ผู้ถือหุ้น

4. คู่ค้า/เกษตรกร

5. สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้

 - การส�ารวจความพึงพอใจ

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นต่างๆ

 - การจัดประชุม

 - การจัดกิจกรรม

 - น�าส่งรายงานต่างๆ ที่ส�าคัญ

 - ระบบโทรศัพท์

 - บอร์ดประชาสัมพันธ์

 - วารสารภายใน

 - การส�ารวจความพึงพอใจ  

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

 - การจัดกิจกรรม

 - วารสาร

 - รายงานประจ�าปี

 - รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 - วารสาร IR News Letter

 - จดหมายข่าวผู้ถือหุ้น

 - การส�ารวจความพึงพอใจ

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และ ข้อคิดเห็นต่างๆ

 - การประชุม/เสวนา/พบปะเยี่ยมเยียน

 - การส�ารวจความพึงพอใจ 

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

 - การจัดกิจกรรม

 - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

 - รายปี

 - เป็นประจ�า

 - เฉพาะกิจ

 - เป็นประจ�า

 - เป็นประจ�า

 - เฉพาะกิจ

 - เฉพาะกิจ 

 - เฉพาะกิจ

 - รายปี

 - เป็นประจ�า

 - เป็นประจ�า

 - ไตรมาส

 - รายปี

 - รายปี

 - รายไตรมาส

 - รายไตรมาส

 - รายปี

 - เป็นประจ�า

 - รายปี/เฉพาะกิจ

 - เป็นประจ�า

 - เป็นประจ�า

 - เป็นประจ�า

 - เฉพาะกิจ

 - เป็นประจ�า



55

วิธีการที่บริษัทใช้ในการสื่อสาร / การสร้างความสัมพันธ์ / การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย และความถี่ในการดำาเนินงาน (ต่อ) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย วิธีการที่ใช้ในการสื่อสาร / การสร้างความสัมพันธ์ / การมีส่วนร่วมกับผู้มี

ส่วนได้เสีย

6. หน่วยงานราชการ /สายเรือหรือสายการบิน

7. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน

 - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

 - การประชุม/พบปะเยี่ยมเยียน

 - การจัดกิจกรรม

 - การส�ารวจความพึงพอใจ 

 - การเปิดรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นต่างๆ

 - เฉพาะกิจ

 - เป็นประจ�า

 - เฉพาะกิจ / รายปี

 - เป็นประจ�า

 - เฉพาะกิจ

 - เป็นประจ�า

ความถี่ในการดำาเนินงาน

ประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นด้านความยั่งยืน 

ตามกรอบ GRI

ประเด็นที่มีสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

การเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านสังคม

-การเคารพสิทธิมนุยชน

-การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

-การปฏิบัติตามกฎหมาย

-ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมี  

 คุณภาพ

-การบริหารความพึงพอใจ 

 และข้อร้องเรียน

 - ความน่าเชื่อถือต่อผู้ถือหุ้น

 - ความยั่งยืนของกิจการ

 - ความยั่งยืนของสังคม

 ภายใต้แนวทาง ดังนี้  

1. CG in substance

2. CSR in process

3. Anticorruption in practice

 - ความสามารถในการช�าระหนี้

 - ความสามารถในการท�าก�าไร

 - ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

 - งบการเงินที่ถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

 - บริหารจัดการห่วงโซอุปทาน

 - การบริหารจัดการวัตถุดิบ

 - สิทธิและความเท่าเทียมกัน

 - การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด

 - ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไข

 - ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

 - ไม่ถูกเรียกร้อง หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์    

   ที่ไม่ชอบธรรม

 - ความถูกต้อง ครบถ้วน  ไม่บิดเบือนข้อมูลข่าวสาร 

   ของสินค้าและบริการ

 - ระดับราคาที่เหมาะสม

 - ความสุภาพ / ประสิทธิภาพในการติดต่อ

 - ความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการ

 - มีความสัมพันธ์ที่ดี

ขอบเขตที่มีสาระสำาคัญ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 - ผู้ถือหุ้น

 - ผู้ถือหุ้น

 - พนักงาน / ผู้ถือหุ้น / ชุมชน

 - ผู้ถือหุ้น / เจ้าหนี้ /สถาบันการเงิน

 - ผู้ถือหุ้น/ผู้บริหาร/พนักงาน

 - ผู้ถือหุ้น/คู่ค้า

 - ผู้ถือหุ้น

 - ผู้บริหาร/พนักงาน/ผู้มีส่วนได้เสีย

 - ผู้บริหาร/พนักงาน/เกษตรกร

 - ผู้ถือหุ้น

 - คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ/ 

   สถาบันการเงิน/เจ้าหนี้

 - พนักงาน/ผู้บริหาร/คู่ค้า/เกษตรกร/ 

   ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

 - คู่ค้า/เกษตรกร

 - ลูกค้า

 - ลูกค้า

 - ลูกค้า

 - ลูกค้า

 - ลูกค้า/คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ/ 

   สถาบันการเงิน/ หน่วยงานราชการ/สายเรือ 

   หรือ สายการบิน 

}
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ประเด็นสำาคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ต่อ)

ประเด็นด้านความยั่งยืน 

ตามกรอบ GRI

ประเด็นที่มีสาระสำาคัญด้านความยั่งยืน

การบริหารแรงงานและการ

พัฒนาศักยภาพมนุษย์

สุขภาพ/ความปลอดภัย

การทุจริต

ความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณภาพชีวิตที่ดี

ด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้วัตถุดิบ

การจัดการคุณภาพอากาศ

- ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ

- การจัดการน�้า

- การจัดการพลังงาน

- การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด / ไม่

บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้ข้อมูลอื่นที่ไม่ถูกต้อง

ตามครรลองของการแข่งขัน / ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่จู่โจมคู่

แข่งโดยปราศจากข้อมูลที่สมเหตุสมผล / ประพฤติปฏิบัติ

ภายใต้ กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

- สวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรม

- การได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และการเสริมสร้าง  

  การปฏิบัติงานอย่างทั่วถึงและสม�า่เสมอ

- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- โอกาสความก้าวหน้าในการท�างาน

- วัฒนธรรมและบรรยากาศในการท�างานที่ดี

- สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย

- สนับสนุนให้บุคคลทุกระดับมีจิตส�านึกในการต่อต้านการ 

  ทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

- ไม่สร้างผลกระทบด้านลบต่อวิถีดั้งเดิมของคนในชุมชน

- การช่วยเหลือสังคม และสนับสนุนกิจกรรมที่เป็น

ประโยชน์

- การดูแลสิ่งแวดล้อม

- การให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

- ค่าตอบแทน/สวัสดิการที่เหมาะสม

- ให้ราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม

- สนับสนุนความรู้และค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก

- สนับสนุนด้านสาธารณูปโภค

การใช้วัตถุดิบหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้

ประโยชน์สูงสุดและ / หรือน�ากลับมาใช้ใหม่ได้

การตรวจสอบ และการกระท�าเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้

เกิดผลกระทบทางลบ และส่งผลให้เกิดผลกระทบทางบวก

การจัดการชีวภาพ น�า้ และพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด การรีไซเคิล

หรือน�ากลับไปใช้ใหม่และผลกระทบที่เกิดจากการใช้น�้า 

พลังงาน และความหลากหลายทางชีวภาพของบริษัท

ขอบเขตที่มีสาระสำาคัญ

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

 - คู่แข่ง

 - พนักงาน

 - พนักงาน

 - พนักงาน

 - พนักงาน

 - พนักงาน

 - พนักงาน / เกษตรกร / ลูกค้า / ชุมชน

 - พนักงาน / คู่ค้า / ลูกค้า /  หน่วยงานราชการ

   สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

 - คู่ค้า/เกษตรกร/ตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ

 - พนักงาน

 - เกษตรกร

 - เกษตรกร

 - สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม

   ผู้บริหาร พนักงาน

   ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน

   ผู้บริหาร พนักงาน ชุมชน
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การประเมินประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ  APURE

suchart
Rectangle



58

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายอย่างชัดเจนในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�าคัญในการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารยังให้ความส�าคัญกับการให้ความรู้กับพนักงานเรื่องการต่อต้านการทุจริต อีกทั้งปลูกฝังการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนการ

ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และ จริยธรรม เพื่อน�าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

 ไม่มีการคอร์รัปชั่น ขู่เข็ญ ยักยอก ไม่น�าเสนอหรือยอมรับการติดสินบน หรือวิธีการอื่นเพื่อให้ได้ผลประโยชน์มาอย่างไม่เหมาะสม

 ไม่รับ หรือให้ของขวัญ การบันเทิง หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการรับ หรือให้ของขวัญตามประเพณี หรือเพื่อรักษา

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลหรือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างองค์กร

 ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และต้องปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อต้านการทุจริต และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างเคร่งครัด ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

 พนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่พึงเพิกเฉยหรือละเลย  เมื่อพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ

บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ  หากมีข้อสงสัย  หรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา  หรือบุคคลที่

ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทฯ  ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�าหนดไว้

 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พึงหลีกเลี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดกับการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท หรือการใช้

โอกาส หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือการท�างานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ

 บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานในการก�ากับดูแล ประเมินความเสี่ยง ตรวจสอบการกระท�าที่อาจจะก่อให้ เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งประเมินผลและหา

แนวทางในการป้องกัน และ บทลงโทษที่เหมาะสม

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ  หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้อง

เรียน  หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่  ให้ความรู้  และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  หรือ

อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

 บริษัทฯ แสดงความมุ่งมั่นส่งเสริมการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสถานประกอบการ พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับหอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย  และก�ากับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้มั่นใจ

ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก  และให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน  และระบบ

บริหารความเสี่ยง  ให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล  มีความรัดกุม  เหมาะสม  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพ

3. ฝ่ายบริหาร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการก�าหนดให้มีระบบการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของ

กฎหมาย  เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจากการกระท�าผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หรือประพฤติมิชอบ
ของบุคคลในองค์กร ทั้งจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ทั้งนี้ การร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสโดยผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มย่อมได้รับความคุ้มครอง ถือ
เป็นความลับ และไม่ถือเป็นความผิดทางวินัยกรณีผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสเป็นพนักงานของบริษัท และบริษัทจะเร่งด�าเนินการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

ทันที

บริษัทจัดให้มีช่องทางสื่อสารส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ และความคิด

เห็น ได้ที่ www.apureholdings.com ช่องติดต่อเรา  หรือติดต่อถึงฝ่ายบุคคลบริษัทได้โดยตรง โทรศัพท์ 02-516-0941-5 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน

ผู้ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการ หมายเหตุ

ผู้ร้องเรียน พบเห็นการกระท�าผิด / ร้องเรียน / แจ้งเบาะแส

พนักงานกระท�าผิด / ฝ่าฝืน กระท�าผิดกฏหมาย ข้อบังคับ ประพฤติไม่เหมาะสม

จรรยาบรรณบริษัท และ/หรือ ได้รับข้อเสียหายเนื่อง

จากข้อร้องเรียนข้างต้น

ผู้รับข้อร้องเรียน

  - คณะกรรมการบริษัท

  - ประธานกรรมการบริหาร

  - เลขานุการบริษัท

  - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

รับช้อร้องเรียน

กรณีไม่ซับซ้อน

- ด�าเนินการให้เสร็จภายใน 30 วัน

- มีเหตุจ�าเป็นขอ CEO เพื่อขยายระยะ

เวลาได้

สรุปรายงานเบื้องต้น เพื่อ CEO สั่งการตามความเร่งด่วน

กรณีเกี่ยวข้องกับ

หลายหน่วยงาน

แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบความคืบหน้าภายใน 

30 วัน (ในกรณีที่เปิดเผยข้อร้องเรียน)

CEO ตั้งคณะท�างานตรวจ

สอบข้อเท็จจริง

สรุปผลการตรวจสอบ การแก้ไข หรือการบรรเทาความสียหายต่อ 

CEO

แผนกทรัพยากรมนุษย์ 

สอบสวนข้อเท็จจริง” 

เพื่อด�าเนินการสอบสวน

และเสนอการลงโทษ

ทางวินัย

รายงานสรุป

 ผู้ร้องเรียน -คณะกรรมการบริษัท

-คณะกรรมการตรวจ

สอบ

-ฝ่ายตรวจสอบภายใน

กรณีพนักงานกระท�าผิด/

ฝ่าฝืน

 
- ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ
- วิธีการ / ขั้นตอนตรวจสอบ ความเสีย
หายที่ เกิดขึ้น
- ผลกระทบต่อบริษัท
- แนวทางแก้ปัญหา
- บทลงโทษ
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

 การควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์

ผู้ตรวจสอบกิจการภายในมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในการการควบคุมและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบ

ขอบเขตอำานาจ

ผู้ตรวจสอบกิจการภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีอ�านาจในการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

• สิทธิการเข้าถึงกิจกรรม, ข้อมูล, ทรัพย์สินและบุคคลโดยได้รับการยินยอม

• สิทธิอย่างเต็มที่และอิสระในการติดต่อและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

• สิทธิในการจัดสรรทรัพยากร, ก�าหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน และน�าเทคนิคต่างๆ มาใช้ตามความจ�าเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

• สิทธิในการร้องขอการช่วยเหลือที่จ�าเป็นจากหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ รวมไปถึงการบริการ จากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร

ทั้งนี้  บุคลากรทุกระดับจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมทั้งให้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อผู้ตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์

บทบาทหน้าที่

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้ถูกก�าหนดให้แยกเป็นอิสระจากส่วนงานอื่น ๆ  ภายในบริษัทฯและมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โดยมีการรายงานผล

การปฏิบัติงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายใน มีบทบาทเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานขอ

งบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบภายในครอบคลุมถึงการตรวจสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการ

ประเมินคุณภาพของการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งรวมถึง

• ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ

• สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถน�าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตาม

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

• สอบทานความเชื่อถือได้ของข้อมูล และรายงานทางการเงิน

• ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ  จากการรั่วไหลสูญหาย หรือจากการทุจริตและพฤติมิชอบ

• วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรอย่างสมประโยชน์และบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

• รายงานประเด็นที่มีความส�าคัญเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการท�างาน การควบคุมกิจกรรมต่างๆของบริษัท รวมทั้งให้ค�าแนะน�าในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติที่

เป็นไปได้

ความรับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบกิจการภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

• พัฒนาแผนการตรวจสอบรายปีที่มีความยึดหยุ่นและเหมาะสม   และน�าเสนอแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทบทวนและให้ความเห็นชอบ

• น�าแผนการตรวจสอบรายปีที่ได้รับความเห็นชอบไปปฏิบัติ

• ด�ารงไว้ซึ่งความเป็นมืออาชีพของผู้ตรวจสอบทั้งด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จ�าเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การตรวจสอบ

• ด�าเนินการให้ค�าปรึกษาแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด

• ประเมินกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือก�าหนดขึ้นใหม่ว่า มีความเหมาะสมและความสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

• จัดท�ารายงานสรุปผลของการด�าเนินการตรวจสอบเป็นรายงวดเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร

• พิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตงานของผู้สอบบัญชีว่าสอดคล้องกับความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งประเมินความสอดคล้องกับขอบเขตงานตรวจสอบภายใน

เพื่อลดความซ้�าซ้อนของงานตรวจสอบและประสิทธิผลที่ได้รับ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ สอดคล้องกับความ

เห็นของผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อท�าให้เกิด

ประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานการประเมินของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุม

การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามแบบประเมินฯ อย่างเพียงพอแล้ว ส�าหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน
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หัวหน้าตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำากับดููแลการปฏิบัติงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นายสุชาติ  เหมือนศรี เป็นหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท และว่าจ้างบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด ซึ่ง

เป็นบุคคลภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

ซึ่งบริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด ได้มอบหมายให้ นายศรรณ ทองประเสริฐ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมี

ความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยบริษัทยังได้จัดตั้งทีมตรวจสอบภายในเพื่อท�าหน้าที่ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาการตรวจ

สอบภายในด้วย

ทั้งนี้้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทมีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง ให้มีความเพียงพอและอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยแผนงานบริหารความ

เสี่ยงมีความสอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่บริษัทก�าหนด สามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การปฏิบัติตาม

นโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการของบริษัท

การประเมินระบบควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไม่มีข้อสังเกตุเพิ่มเติมจากกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติของบริษัท มีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ 

ติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่าสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบ

หรือโดยไม่มีอ�านาจ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยการนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
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รายงานการกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึง ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)  โดยคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ประกาศและก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 

Policy)    ตั้งแต่วันที่  13 พฤศิจกายน 2556 เพื่อให้เกิดระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่าง  คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ ผู้ถือหุ้น 

มีการดูแลให้กิจการด�าเนินการไปในทิศทางที่เหมาะสมควรเป็น  โดยจัดให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุล  มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน น�าไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น   ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจของกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลของบริษัท มีแนวคิดตามหลักการพื้นฐานของการก�ากับดูแลที่ดี เกี่ยวกับความโปร่งใส  ความซื่อสัตย์  ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติ

งานตามหน้าที่ และความสามารถในการแข่งขัน  ตลอดจนการดูแลสนับสนุนผู้บริหารและพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูก

ต้องและ ชอบธรรม โดยยึดถือหลัก 6 ประการ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบ (Accountability)

2. ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)

3. ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)

4. การด�าเนินงานที่โปร่งใส (Transparency)

5. การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน (Creation of Long-term Value to all Stakeholders)

6. ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นอนุกรรมการที่แต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นกลไกอิสระในการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการโดยมีฝ่ายตรวจ

สอบและพัฒนาระบบเป็นผู้รับสนองนโยบายและจัดท�ารายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประสิทธิภาพและคุณค่าของระบบการก�ากับดูแลกิจการที่มี

อยู่ รวมถึงสนับสนุนให้มีการด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร มีผลในทางปฏิบัติ โดยพนักงานทุกระดับในองค์กร ตระหนักในความรับผิดชอบและท�าการประเมินตนเองได้  ก่อให้เกิดวัฒนธรรมการก�ากับดูแลที่ดีในบริษัทฯ  

ท�าให้เกิดสภาวะแวดล้อมการควบคุมที่ดี และพนักงานจะเป็นผู้ที่เห็นความส�าคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติและรักษาหรือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน  ระบบ

การก�ากับดูแลที่ดีมีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ซึ่งเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  และเพิ่มประสิทธิผลในการประกอบกิจการของบริษัท 

( ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์) 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)    ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบัญชีการเงิน       การบริหารองค์กร 

กฎหมายการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง        คณะกรรมการทุกทา่นมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และไม ่ได้เป็นพนักงานหรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อ และเขา้ร่วมประชุมในปี 2563 ดังนี้

1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นายนรวิชญ์ เวทไว กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวสวนัส บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 4 ท่ าน ได้ มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้ อคิดเห็นกับผู้    ตรวจสอบภายใน

 และผู ้สอบบัญชีในเรื�องการปฏิบัติงานและการประสานงานกับฝ่ายจัดการที่เกี�ยวของ สรุปสาระสําคัญของการปฏิบัติหนาที่ของการตรวจสอบดังนี

้

              คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ ให้ความส�าคัญใน 

การด�าเนินงานภายใต้ ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม     รายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานอย่างถูกต้องครบถวนตาม 

มาตรฐานการบัญชี    มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางถูกต้องครบถ้วน   และรายงานคณะกรรมการตรวจสอบฉบับนี้   ได้รับการสอบทานและเห็นชอบโดย

คณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

( ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์) 

     ประธานกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2563 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ   การปรับปรุงบัญชีต่องบการเงินอย่างมีนัยส�าคัญ    ความพอ

 เพียง ในการเปิดเผยข้ อมูล และการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุง

2. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการเข้าท�ารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลทางบัญชี

3. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล             โดย 

พิจารณา  จากรายงานผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบและผู้สอบบัญชี

4. ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง    บริษัท ริสก์เลส โซลูชั่นส์ จ�ากัด        เป็นผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกที่มีความเป็นอิสระและก�าหนดค่าตอบแทนที่

เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับบริษัท สอบทานระบบบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารสิ่งแวดล้อม ปัญหาที่เกี่ยว

กับงบการเงิน เกี่ยวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล ทุกด้านจากฐานข้อมูล ตลอดจนการสอบถามผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

งานด้านบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงแก่บริษัทที่จ�าเป็นและเหมาะสม ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่น่าพอใจเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น

และบริษัท และคณะกรรมการบริษัท

8. การสอบทานการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก�ากับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

9. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง  คณะกรรมการตรวจสอบได้  ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งคณะ      ตามที่ได้ก�าหนดไว้

ในกฎบัตร ของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางปฏิบัตที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความอิสระและก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ�าปี 2563

11. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นด้วย

      คณะกรรมการตรวจสอบได้ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอ�านาจ และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย           มีความเป็นอิสระและไมมี

ขอจํากัดในการเขาถึงขอมูล
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รายงานจากคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 

2543 มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยประธานคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ ประกอบด้วย  

1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายศักดา ศรีนิเวศน์ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

3. นายนรวิชญ์ เวทไว กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้มี

การประชุม 1 ครั้ง และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท สาระส�าคัญของการ

ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระในปี 2563

2. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการที่ออกตามวาระตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2563 กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อคณะกรรมการบริษัท

เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

3. พิจารณาโครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทน ของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการบริษัท    ประจ�าปี 2563 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

อนุมัติ 

4. พิจารณาร่างรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2563 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น

ในรายงานประจ�าปี

5. พิจารณากฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบและการแต่งตั้ง คุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง หน้าที่

และความรับผิดชอบ การประชุม และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่

6. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Self-Assessment) ทั้งคณะ ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฏบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทน และตามแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. พิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ปี 2563 ตามหลัการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ เป็นอิสระ และ

โปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อย่างเหมาะสมแล้ว

( ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์) 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ในการก�ากับดูแล

ให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่จัดท�าขึ้น มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระส�าคัญ โปร่งใส เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ป้องกันการ

ทุจริตและการด�าเนินการที่ผิดปกติ รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่�าเสมอ ตลอดจนมี

การพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และความรอบคอบในการจัดท�า เพื่อให้สะท้อนผลการด�าเนินงานที่เป็นจริงของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ท�าหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงิน และการด�าเนินงานอย่างถูกต้องเพียงพอ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน รวมทั้งให้มีระบบบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทที่เหมาะสม

และมีประสิทธิผล ตลอดจนมีความครบถ้วนเพียงพอ และเหมาะสมของกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่เพียงพอและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบ

การเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ�าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานร่วมกับฝ่ายบริหาร

และผู้สอบบัญชี มีความเชื่อถือได้ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

(นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ)   (นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล) 

             ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานรายการระหว่างกัน

(1) บริษัทฯได้เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนายโกมล โดยบริษัทฯได้เช่าอาคารส�านักงานจากมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงาน

ใหญ่ของบริษัทฯ มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

ประเภทรายการ การเช่าอาคารส�านักงาน อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนาพัฒนา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของ

กิจการ เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ตกลงเข้าท�ารายการ 1 กันยายน 2563

ผู้เช่า บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ให้เช่า มูลนิธิรวมใจพัฒนา

ลักษณะรายการ ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงท�าสัญญาเช่าพื้นที่รวมถึงการบริการเครื่องปรับอากาศและสิ่งอ�านวยความ

สะดวกเพื่อใช้ในอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา รวมพื้นที่ 340 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 

51,000 บาท (เฉลี่ยตารางเมตรละ 150 บาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ มูลนิธิรวมใจพัฒนามีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ก่อตั้งและด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของ

มูลนิธิ

ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี

มูลค่าสิ่งตอบแทน 1,836,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 612,000 บาท)

ในการก�าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการได้มีการพิจารณา

เปรียบเทียบราคาตลาดของค่าเช่าของส�านักงานที่มีลักษณะและที่ตั้งในบริเวณใกล้เคียงกันแล้ว 

พบว่ามีมูลค่าต่�ากว่าราคาตลาด เนื่องจากเป็นมูลนิธิซึ่งไม่ได้ท�าเพื่อการค้าและหาผลก�าไร

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การเช่าอาคารส�านักงาน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งส�านักงานใหญ่ของกิจการ โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนต่�ากว่า

ราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วสมควรในการ

ท�ารายการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับนายโกมลฯ โดยบริษัทฯได้เช่า
อาคารส�านักงานจากมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้าและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

ประเภทรายการ การเช่าพื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 1 อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บสินค้า

และทรัพย์สินของบริษัทฯ

วันที่ตกลงเข้าท�ารายการ 6 มกราคม  2563

ผู้เช่า บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

ผู้ให้เช่า มูลนิธิรวมใจพัฒนา

ลักษณะรายการ ผู้เช่าและผู้ให้เช่าตกลงท�าสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา 

รวมพื้นที่ 120 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 18,000 บาท (เฉลี่ยตารางเมตรละ 150 บาท)

ลักษณะความสัมพันธ์ มูลนิธิรวมใจพัฒนามีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ก่อตั้งและด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการของ

มูลนิธิ

ระยะเวลาให้เช่า 3 ปี

มูลค่าสิ่งตอบแทน 648,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 216,000 บาท)

ในการก�าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการได้มีการพิจารณา

เปรียบเทียบราคาตลาดของค่าเช่าของส�านักงานที่มีลักษณะและที่ตั้งในบริเวณใกล้เคียงกันแล้ว 

พบว่ามีมูลค่าต่�ากว่าราคาตลาด เนื่องจากเป็นมูลนิธิซึ่งไม่ได้ท�าเพื่อการค้าและหาผลก�าไร

(2)
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หัวข้อ รายละเอียด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การเช่าพื้นที่บางส่วนบริเวณ ชั้น 1 ของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดเก็บ

สินค้าและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าสิ่งตอบแทนต่�ากว่าราคาตลาดเมื่อเทียบกับพื้นที่ใกล้

เคียงกัน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วสมควรในการท�ารายการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับนายโกมล โดยบริษัทย่อยของบริษัท

ได้ว่าจ้างนายโกมลเป็นที่ปรึกษา มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

ประเภทรายการ การรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

วันที่ตกลงเข้าท�ารายการ 28 เมษายน 2555

ผู้จ้าง RKI

ผู้รับจ้าง นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ

ลักษณะรายการ นายโกมลเป็นที่ปรึกษาให้แก่ RKI ในเรื่องการบริหารงานด้านโรงงานอุตสาหกรรมและบริหารงาน

ทั่วไป ซึ่งนายโกมล เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความช�านาญในการบริหารงานเกี่ยวกับโรงงานเป็น

อย่างดี

ลักษณะความสัมพันธ์ นายโกมล เป็นบิดาของนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

ระยะเวลาว่าจ้าง เริ่มจ้างตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2555 เป็นต้นไป สิ้นสุดเมื่อบอกกล่าว

มูลค่าสิ่งตอบแทน 50,000 บาทต่อเดือน (600,000 บาทต่อปี) ในการก�าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนนี้ ทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบของกิจการได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นที่ปรึกษา

ของนายโกมลแล้วว่ามีความเหมะสม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นายโกมลฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน

โรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งคุณโกมล เป็นที่ปรึกษาของ RKI

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(3)
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บริษัทย่อยของบริษัทฯได้เข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทที่มีนายโกมลเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 (ไม่ว่าถือหุ้นโดยทางตรงหรือทางอ้อม) ของทุนจดทะเบียน

ช�าระแล้วของบริษัทโดยบริษัทย่อยของบริษัทฯได้เช่ายานพาหนะจากบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้

หัวข้อ รายละเอียด

ประเภทรายการ สนับสนุนธุรกิจปกติ

วันที่ตกลงเข้าท�ารายการ 1 มกราคม 2559

ผู้เช่า RKI

ผู้ให้เช่า (1) บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด (“SPGC”)

(2) บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด (“SSH”)

ลักษณะรายการ บริษัทที่มีนายโกมล เป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ให้ RKI เช่ายานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สร้างโรงงานใหม่ซึ่งปัจจุบันยังมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) SSH รถเทลเลอร ์        จ�านวน 1    คัน  
(2) SPGC               รถโฟล์คลิฟ        จ�านวน              1    คัน

รถอีแต๋น        จ�านวน 1    คัน
รถบรรทุก 10 ล้อ              จ�านวน              1    คัน
รถโดยสาร 6 ล้อ        จ�านวน              1    คัน
รถกอล์ฟ        จ�านวน              2    คัน

ลักษณะความสัมพันธ์ 1. นายโกมลเป็นบิดาของนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ (ประธานกรรมการ/กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม)

2. นายโกมลเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว ใน SPGC SF SSH และ SH
(ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)

ระยะเวลาให้เช่า เริ่มเช่าตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งให้
อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ สัญญาการเช่ายานพาหนะระหว่างบริษัทที่มีนายโกมลเป็นผู้ถือ
หุ้นเกินร้อยละ 30 สิ้นสุดเมื่อบอกกล่าว

มูลค่าสิ่งตอบแทน (1) SSH รถเทลเลอร์ ค่าเช่าคันละ                 75,000   บาทต่อเดือน
(2) SPGC               รถโฟล์คลิฟ ค่าเช่าคันละ 16,000   บาทต่อเดือน

รถอีแต๋น ค่าเช่าคันละ 9,000    บาทต่อเดือน
รถบรรทุก 10 ล้อ ค่าเช่าคันละ          36,000    บาทต่อเดือน
รถโดยสาร 6 ล้อ ค่าเช่าคันละ           18,000    บาทต่อเดือน
รถกอล์ฟ ค่าเช่าคันละ 7,000     บาทต่อเดือน
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ค่าเช่าคันละ     15,000      บาทต่อเดือน

ในการก�าหนดมูลค่าสิ่งตอบแทนนี้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบของกิจการได้มีการพิจารณาเปรียบเทียบ
ราคาตลาดของค่าเช่ายานพาหนะดังกล่าวที่มีลักษณะ และคุณสมบัติใกล้เคียงกันแล้ว พบว่ามีมูลค่าโดย
เฉลี่ยต่�ากว่าราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การเช่ายานพาหนะ เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่สร้างโรงงานใหม่ โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนนั้นได้เปรียบเทียบ
กับราคาตลาดทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วสมควรในการท�ารายการดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(4)
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นโยบายการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลตามมตรา 258 หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะด�าเนินการให้เป็น

ไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทจดทะเบียน และ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน โดยจะค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส�าคัญ

เสมือนกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) เพื่อความโปร่งใส ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือ

หุ้นทุกราย โดยมีการพิจารณาในระดับคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมในการให้ความเห็นในรายการดังกล่าว ว่าสม

เหตุสมผลหรือไม่ และในกรณีที่ผู้บริหารมีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในมติดังกล่าว ถ้ารายการดังกล่าวมีขนาดใหญ่ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ จะน�าเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา และบริษัทจะน�าเสนอมติคณะกรรมการให้ทางผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกทอดหนึ่ง โดยบริษัทจะด�าเนินการให้ที่ปรึกษาทางการ

เงินให้ความเห็นเกี่ยวกับความยุติธรรมและความสมเหตุสมผลในการท�ารายการดังกล่าว และแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อผู้ที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิในการอนุมัติ

ดังกล่าว 
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ      ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ

กระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด�าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 

อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบ

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณ

ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์

ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

• ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทได้บันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดง

ฐานะการเงินเป็นจ�านวนเงินท่ีมีสาระส�าคัญ (ประมาณร้อยละ 2.53 ของสินทรัพย์รวมของกลุ่มบริษัท) ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจที่มีนัยส�าคัญในการ

ประมาณการจ�านวนเงินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยพิจารณาจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซ่ึงมีการปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาด

การณ์ล่วงหน้าเก่ียวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อความสามารถในการช�าระหน้ีของลูกหนี้ ซ่ีงท�าให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการวัดมูลค่าของ

การประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญซึ่งต้องให้ความ

สนใจเปน็พิเศษในการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยนโยบายการบัญชีส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และข้อ 7 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการท่ี 
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เก่ียวข้องกับการประมาณการค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ โดยการสอบถามผู้บริหารและประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการ

ประมาณการ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทดสอบรายละเอียดของค่าเผื่อหนี้สงสัญจะสูญ ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยการวิเคราะห์ระยะเวลาการเก็บหนี้

โดยเฉลี่ย การสุ่มตัวอย่างรายการลูกหนี้การค้าเพื่อทดสอบความถูกต้องของการจัดท�ารายงานแยกอายุลูกหนี้ การจัดกลุ่มลูกหนี้ตามลักษณะของ

ความเสี่ยงพื้นฐาน การตรวจสอบการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้ การสอบถามผู้

บริหารเกี่ยวกับลูกหนี้ที่ค้างช�าระเกินก�าหนดเป็นเวลานานหรือลูกหนี้ที่คาดว่าอาจจะไม่ได้รับช�าระหนี้ การตรวจสอบหลักฐานการติดตามทวงถาม

เพื่อการช�าระหนี้และความเหมาะสมของการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการบัญชี รวมทั้งการตรวจสอบการรับ

ช�าระหนี้ภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีร่วมด้วย นอกจากน้ี ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแล้ว

• ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีสินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นจ�านวนเงินท่ีมีสาระส�าคัญ เนื่องจากสินค้าคง

เหลือ เช่น ข้าวโพดบรรจุกระป๋อง วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง มีการเสื่อมสภาพตามเวลาจนหมดอายุ ท�าให้ไม่สามารถน�ามาขายหรือใช้ผลิตได้อีก 

สินค้าคงเหลือดังกล่าวนี้อาจมีมูลค่าลดลงในปัจจุบัน ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจ�านวนค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือท่ีเส่ือม

สภาพ โดยก�าหนดจ�านวนค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าท่ีเคล่ือนไหวช้าหรือเส่ือมสภาพในแต่ละช่วง

อายุของสินค้าคงเหลือ ซ่ึงฝ่ายบริหารจะก�าหนดอัตราร้อยละท่ีสูงข้ึนตามช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าท่ีเส่ือมสภาพรายตัวประกอบ 

ดังน้ัน ข้าพเจ้าจึงระบุว่า การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส�าคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ กลุ่มบริษัทได้

เปิดเผยนโยบายการบัญชีส�าหรับสินค้าคงเหลือและรายละเอียดส�าหรับสินค้าคงเหลือไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.4 และข้อ 9 ตามล�าดับ

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจและประเมินระบบการควบคุมภายในของกิจการท่ี

เก่ียวข้องกับการประมาณการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้บริหารและประเมินความสมเหตุสมผลของข้อ

สมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและตรวจสอบหลักฐานสนับสนุนข้อสมมติฐานดัง

กล่าว นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี โดยการเข้าร่วมสังเกตการณ์การ

ตรวจนับสินค้า การสุ่มตัวอย่างรายการสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจัดท�ารายงานวิเคราะห์อายุของสินค้าคงเหลือ การตรวจสอบ

ความถูกต้องของการค�านวณค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมทั้งการตรวจสอบการขายสินค้าภายหลังวันสิ้นปีบัญชีร่วมด้วย นอกจากน้ี 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว

• การรับรู้รายได้จากการขาย

เน่ืองจากรายได้จากการขายเป็นธุรกรรมหลักซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและมีมูลค่าท่ีเป็นสาระส�าคัญคิดเป็นร้อยละ 98 ของ

รายได้รวม ซ่ึงรายการค้าดังกล่าวของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการขายต่างประเทศ ท�าให้ต้องมีการพิจารณา เร่ือง การโอนอ�านาจควบคุมในสินค้าประกอบกับ

ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า ดังน้ันข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญเป็นพิเศษเก่ียวกับ จ�านวน มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ของบริษัท

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขาย โดยประเมินความเหมาะสมและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�าความเข้าใจและเลือกตัวอย่างเพ่ือทดสอบการปฏิบัติตามการ

ควบคุมท่ีบริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะ

เวลาบัญชี และตรวจสอบใบลดหนี้ที่บริษัทออกหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพ่ือตรวจสอบ

ความผิดปกติท่ีอาจเกิดข้ึนของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น 

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ

รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี

สาระส�าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระส�าคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

   ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  

ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ

บริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนิน

งานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัทหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

                     การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่า  งบการเงินรวม    และงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดตอ่ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด      และเสนอ 

รายงานของผูส้อบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจา้อยู่ด้วย   ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกัน

 ว ่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป  ข้อมูลที่ 

ขัดต ่อข้อเท็จจรงิอาจเกิดจากการทุจรติหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเทจ็จริง

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน        จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงนิจากการใช้งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กิจการเหล่านี้  

                       ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี          ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วิาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของขา้พเจ ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ

ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง

ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการ

ทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จ

จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท

และบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและ

จากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

รวม และงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ

สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูก

ต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
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หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุม

ดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจ

สอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกับ

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็น

อิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจ

สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่า

นี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ

เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสม

เหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีท่ีรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับน้ีคือ นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร์   

 (นางสาวรุ่งนภา  แสงจันทร์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินลงทุนชั่วคราว  

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  

สินค้าคงเหลือ  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

รวมสินทรัพย์

6

7

14 

8

9

10

13

11

12

13

15

16

17

18

36.1

 250,402,017 

 -   

 277,789,601 

 -     

31,500,000 

 380,588,677 

 42,700,000 

 1,573,299 

 984,553,594 

 22,970,169 

 -   

 -   

 -   

 939,490,156 

 17,510,046 

 2,755,392 

 835,083 

 12,383,234 

 995,944,080 

 1,980,497,674 

 339,714,206 

 27,000,000 

 213,070,837 

 50,000   

32,000,000 

 173,845,145 

 -   

 4,768,491 

 790,448,679 

 -   

 -   

 -   

 45,170,169 

 957,915,598 

 -   

 116,577 

 865,948 

 4,222,656 

 1,008,290,948 

 1,798,739,627 

 111,064,346 

 -   

 6,792,857 

 -    

 40,000,000 

 -   

 -   

 260,996 

 158,118,199 

 16,970,163 

 -   

 899,999,930 

 -   

 4,828,579 

 5,618,628 

 -   

 225,793 

 83,000 

 927,726,093 

 1,085,844,292 

 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 

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

สินทรัพย์

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หนี้สินหมุนเวียน 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไม่หมุนเวียน 

หนี้สินตามสัญญาเช่า  
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 
รวมหนี้สิน 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุ้น 
ทุนจดทะเบียน 
    หุ้นสามัญ 1,054,092,050 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 
ทุนที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว 
    หุ้นสามัญ 958,265,537 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท 
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ก�าไรสะสม  
  จัดสรรแล้ว 
     ทุนส�ารองตามกฎหมาย 
     ส�ารองเพื่อหุ้นทุนซื้อคืน 
     ยังไม่ได้จัดสรร  
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
หัก หุ้นทุนซื้อคืน (จ�านวน 28.59 ล้านหุ้น) 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  

21
22

22
18
23

25

26
27

27

 68,747,578 
 5,756,225 
 5,139,602 

 551,514 
 80,194,919 

 12,619,087 
 27,845,355 
 10,711,652 
 51,176,094 

 131,371,013 

 737,864,435 

 670,785,876 
 387,396,467 

 20,615,000 
 57,703,362 

 599,606,484 
 147,459,534 
(57,703,362)

1,825,863,361 
23,263,300 

 1,849,126,661 
 1,980,497,674 

 73,630,650 
 555,055 

 2,812,015 
 575,123 

 77,572,843 

 706,885 
 29,229,991 
 12,486,562 
 42,423,438 

 119,996,281 

 737,864,435 

 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 

 1,403,699 
 1,804,311 

 -   
 189,000 

 3,397,010 

 3,899,186 
 -   

 1,101,091 
 5,000,277 
 8,397,287 

 737,864,435 

 670,785,876 
 387,396,467 

 20,615,000 
 57,703,362 
(1,342,154)

(8,184)
(57,703,362)

1,077,447,005 
 -   

 1,077,447,005 
 1,085,844,292 

 949,748 
 555,055 
 271,198 
 189,000 

 1,965,001 

 706,885 
 -   

 839,361 
 1,546,246 
 3,511,247 

 737,864,435 

 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 

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายได้ 
รายได้จากการขายและบริการ 
รายได้เงินปันผล 
รายได้อื่น  
ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ  
ค่าใช้จ่ายในการขาย  
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

รวมค่าใช้จ่าย
ก�าไรจากกิจกรรมด�าเนินงาน  
ต้นทุนทางการเงิน  
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
ก�าไรส�าหรับปี 
ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

 ก�าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน ์
     พนักงานที่ก�าหนดไว้ 
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไร 
     หรือขาดทุนในภายหลัง 
ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิจากภาษ ี

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  

การแบ่งปันก�าไร 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

การแบ่งปันก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน  
ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด 
ก�าไรส�าหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาทต่อหุ้น) 

 5 

 5 

 5 
 5 
 5 

 29 

 30 

 30 

 1,980,664,262 
 -   

 10,340,371 
 14,261,273 

 2,005,265,906 

 1,450,618,409 
 113,129,820 
 108,969,578 

 1,672,717,807 
 332,548,099 

 657,722 
 331,890,377 

 6,760,393 

325,129,984 

 2,706,682 

(325,331)
 2,381,351 

 327,511,335 

319,617,017 
5,512,967 

325,129,984 

322,068,375 
5,442,960 

327,511,335 

0.334 

0.340 

 1,701,408,479 
 567,500 

 17,522,714 
 25,540 

 1,719,524,233 

 1,437,406,501 
 121,411,675 
 122,793,657 

 1,681,611,833 
 37,912,400 

 127,996 
 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 

0.030 

 32,400,000 
 98,999,992 
 2,156,485 

 -   
 133,556,477 

 -   
 -   

 38,467,834 
 38,467,834 
 95,088,643 

 223,726 
 94,864,917 

 675,226 

 94,189,691 

(167,304)

 33,461 
(133,843)

 94,055,848 

94,189,691 
 -   

94,189,691 

94,055,848 
 -   

94,055,848 

0.098 

0.100 

 32,400,000 
 567,500 

 3,162,198 
 -   

 36,129,698 

 -   
 -   

 29,851,860 
 29,851,860 
 6,277,838 

 125,111 
 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 

0.005 

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บาท

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรส�าหรับปี 325,129,984 31,339,977 94,189,691 4,725,147 

รายการปรับกระทบก�าไรส�าหรับปีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) 1,899,317 (1,187,200) -     -     

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า (กลับรายการ) (5,203,123) 896,328 -     -     

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์และหนี้สิน 277,541 1,786,376 277,541 999,288 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของตราสารทุน 6,500,000 -     6,500,000 -     

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 83,768,217 71,969,138 1,990,449 827,317 

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (79,556) (565,965) -     -     

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย -     (600,914) -     -     

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 482,375 4,533,231 3,244 (8,430)

ดอกเบี้ยรับ (3,511,830) (3,871,765) (2,127,564) (3,159,399)

เงินปันผลรับ -     (567,500) (98,999,992) (567,500)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,054,772 3,850,387 94,426 259,767 

เงินรางวัลรับจากสลากออมสิน (210,450) (227,800) -     -     

ต้นทุนทางการเงิน 657,722 127,996 223,726 125,111 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,760,393 6,444,427 675,226 1,427,580 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ด�าเนินงาน 417,525,362 113,926,716 2,826,747 4,628,881 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (70,337,085) 17,101,152 (3,379,801) (186,371)

สินค้าคงเหลือ (201,540,409) 168,796,589 -     -     

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2,977,833 4,274,140 (256,321) 504 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (8,160,578) 36,940,249 -     -     

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น (11,054,853) (34,732,245) 453,951 497,076 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (23,609) (1,739,283) -     (764,010)

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (123,000) -     -     -     

เงินสดรับจากการด�าเนินงาน 129,263,661 304,567,318 (355,424) 4,176,080 

ดอกเบี้ยรับ 902,654 410,318 116,329 273,919 

จ่ายภาษีเงินได้ (6,172,090) (18,513,240) (970,884) (1,208,335)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน 123,994,225 286,464,396 (1,209,979) 3,241,664 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

2563 2562

(จัดประเภทใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง -     6,440 -      - 

เงินสดรับจากการรับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -      - 460,000,000 370,000,000 

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน -      - (340,000,000) (480,000,000)

เงินสดรับจากการรับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น  64,000,000 72,000,000 -      - 

เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (63,500,000) (80,000,000) -      - 

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย -     675,000 -      - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น -     (6,000,004) -      - 

เงินรางวัลรับจากการลงทุนในสลากออมสิน 210,450 227,800 -      - 

เงินสดรับจากการรับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น 50,000 600,000 -      - 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (55,398,029) (174,273,995) (4,835,266) (8,869)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 549,869 3,186,370 -     -     

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,972,958) (14,980) -     -     

เงินปันผลรับ -     567,500 98,999,992 567,500 

ดอกเบี้ยรับ 2,543,954 3,440,959 2,192,329 2,711,781 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (54,516,714) (179,584,910) 216,357,055 (106,729,588)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืน (57,703,362) -     (57,703,362) -     

เงินปันผลจ่าย (94,300,577) -     (94,300,577) -     

เงินสดจ่ายเพื่อช�าระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (4,353,223) (695,533) (1,414,607) (511,958)

ดอกเบี้ยจ่าย (657,722) (127,996) (223,726) (125,111)

เงินปันผลจ่ายส�าหรับส่วนได้เสียก็ไม่มีอ�านาจควบคุม (2,500,008) (5,000,000) -     -     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (159,514,892) (5,823,529) (153,642,272) (637,069)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ (90,037,381) 101,055,957 61,504,804 (104,124,993)

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบ

เท่าเงินสด 725,192 (4,102,624) (3,244) 8,430 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 339,714,206 242,760,873 49,562,786 153,679,349 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 250,402,017 339,714,206 111,064,346 49,562,786 

ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการกระทบยอดเงินจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี (61,522,397) (182,742,531) (4,835,266) (8,869)

เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 6,124,368 8,468,536 -     -     

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร (55,398,029) (174,273,995) (4,835,266) (8,869)
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ข้อมูลทั่วไป
(ก)  ภูมิล�าเนาและสถานะทางกฎหมายของบริษัท

   บริษัทได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจ�ากัดกับกระทรวงพาณิชย์เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 2529 และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดและจด
ทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2537

    บริษัทมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้
  อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70 หมู่ที่ 6 ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประเทศไทย

(ข) ลักษณะการด�าเนินงานและกิจกรรมหลัก
  บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยด�าเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งด�าเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สด และเมล็ดพันธ์ุข้าวโพด
 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน
2.1 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก�าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการแสดงรายการได้ท�าข้ึนตามแบบก�าหนดรายการย่อท่ีต้องมีในงบการเงินส�าหรับบริษัทมหาชนจ�ากัด ท่ีก�าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินน้ีได้จัดท�าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี
  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว
        2.2 หลักเกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม
  2.2.1 งบการเงินรวมได้จัดท�าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดังน้ี

ชื่อบริษัท ประเภทของกิจการ
จดทะเบียน

ในประเทศ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น (%)

วันที่ 31 
ธันวาคม
2563

วันที่ 31 
ธันวาคม
2562

บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทางตรง 

 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล    
 อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่ายข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก
และผลไม้สด

ไทย 99.99 99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่าน

 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล

  อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด

      บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด เพาะและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ไทย 75.00 75.00

      บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้สด ไทย 99.99 99.99

2.2.2  บริษัทจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน 
และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อจ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ 

2.2.3  บริษัทน�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันท่ีบริษัทส้ินสุดการ
ควบคุมบริษัทย่อยนั้น

2.2.4 งบการเงินรวมจัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส�าหรับรายการบัญชีที่เหมือนกันหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่คล้ายคลึงกัน

2.2.5   ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว

2.2.6 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัท  และแสดงเป็นรายการแยก
ต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

 2.3   มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

   ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุง
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หรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

   มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วย มาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ�านวน 5 ฉบับ ได้แก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน

มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19 การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

           มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท�าให้
มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน
ฉบับนี้ได้ก�าหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และก�าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สิน
ส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่�า

         การบัญชีส�าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส�าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่า
ด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17

บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาใช้โดยรับรู้ผล 
กระทบสะสมโดยการปรับปรุงยอดยกมาของก�าไรสะสม  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (Modified Retrospective Approach) โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปีก่อนที่
แสดงเปรียบเทียบ ผลกระทบสะสมจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

 
 2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

   เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 2563 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส�าหรับกรอบแนวคิดส�าหรับการ
รายงานทางการเงิน (ใหม่) และมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจากปี 2562 เป็นจ�านวนหลายฉบับ โดยให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564  เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้
การปรับปรุงอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับประกอบด้วยการอ้างอิงหรือการอ้างถึง “IASC’s Framework for the Preparation and Presentation of 
Financial Statements” การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ปรับการอ้างอิงหรือการอ้างถึงบางส่วนที่กล่าวข้างต้นให้
เป็นปัจจุบันและท�าการปรับปรุงอื่นๆเพื่ออธิบายให้ชัดเจนขึ้นว่าเอกสารแต่ละฉบับนั้นเป็นการอ้างอิง “กรอบแนวคิด” ของปีใด

 กรอบแนวคิดสำาหรับการรายงานทางการเงิน
            กรอบแนวคิดส�าหรับการรายงานทางการเงิน ประกอบด้วย การปรับปรุงค�านิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน เกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการ

เงิน นอกจากนี้ยังรวมถึงหลักการใหม่และแนวปฏิบัติที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้าไป ดังต่อไปนี้
  1. การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
  2. การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงเมื่อใดที่จะจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
  3. กิจการที่เสนอรายงาน
  4. เมื่อใดสินทรัพย์และหนี้สินจะถูกเอาออกจากงบการเงิน
            กรอบแนวคิด ยังได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทของความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง 

และความไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
คำานิยามของธุรกิจ
 ค�านิยามของธุรกิจ ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนขึ้นถึงค�านิยามของธุรกิจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้กิจการใช้ในการก�าหนดว่ารายการค้านั้นต้องบันทึกรายการเป็น “การรวมธุรกิจ” หรือ “การซื้อสินทรัพย์” หรือไม่ การปรับปรุงมีดังนี้

1. อธิบายให้ชัดเจนขึ้นในเรื่องการพิจารณาว่าเป็น “ธุรกิจ” นั้น กลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยน�าเข้าและกระบวนการ
ที่ส�าคัญเป็นอย่างน้อยซึ่งเมื่อน�ามารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยส�าคัญท�าให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต

2. ตัดเรื่องการประเมินว่าผู้ร่วมตลาดสามารถทดแทนปัจจัยน�าเข้าหรือกระบวนการที่ขาดหายไปใดๆ และสร้างผลผลิตต่อไปได้ ออกจากมาตรฐานฯ
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3. เพิ่มแนวปฏิบัติและตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเพื่อช่วยให้กิจการประเมินว่ากระบวนการที่ส�าคัญได้ถูกซื้อหรือไม่

4. ท�าให้นิยามของธุรกิจและนิยามของผลผลิตแคบลง โดยการให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า และตัดเรื่องการอ้างอิงความ
สามารถในการลดต้นทุนออกจากมาตรฐานฯ

5. เพิ่มเรื่องการทดสอบความตั้งใจเป็นทางเลือก ซึ่งอนุญาตให้ท�าการประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ได้มาไม่ใช่ธุรกิจหรือไม่
คำานิยามของความมีสาระสำาคัญ

ค�านิยามของความมีสาระส�าคัญ ท�าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง 
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด และท�าให้เกิดการปรับปรุงซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องไปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับอื่น การปรับปรุงช่วยท�าให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นของค�านิยามของความมีสาระส�าคัญโดย

1. การท�าให้ค�านิยามเป็นแนวทางเดียวกันของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิดเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดข้ึนจากความ
แตกต่างของค�านิยาม

2. การรวมข้อก�าหนดสนับสนุนเข้าไว้ด้วยกันของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1  เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน ในค�านิยามเพื่อท�าให้ค�านิยามมีความ
ชัดเจนมากขึ้นและอธิบายถึงการน�าความมีสาระส�าคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้น

3. การน�าแนวปฏิบัติที่มีอยู่ของค�านิยามของความมีสาระส�าคัญมาไว้ในที่เดียวกัน ร่วมกันกับค�านิยาม
การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
 การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ท�าให้เกิดการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่  7  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน การปรับปรุงนั้นได้ปรับเปลี่ยนข้อก�าหนดของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงโดยเฉพาะเพื่อ
เป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ก�าหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม 
(interbank offer rates-IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุงได้ก�าหนดให้กิจการให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับนักลงทุนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ได้
รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

   การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
สภาวิชาชีพบัญชีได้ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2564 

โดยมีการปรับปรุงดังน้ี
 1. การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวข้องกับ COVID-19 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 ท้ังน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้ การ

ปรับปรุงน้ีเพ่ือเป็นการผ่อนปรนในทางปฏิบัติส�าหรับผู้เช่า โดยไม่จ�าเป็นต้องประเมินว่าการยินยอมลดค่าเช่าท่ีเกิดข้ึนอันเป็นผลโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 และเข้าเง่ือนไขตามท่ีระบุไว้ ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือไม่ โดยให้บันทึกการยินยอมลดค่าเช่าน้ันเสมือนว่าไม่ใช่การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 

 2.  เพ่ิมข้อก�าหนดส�าหรับข้อยกเว้นช่ัวคราวท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง โดยกิจการต้องถือปฏิบัติตามการปรับปรุงดังกล่าวกับงบการเงิน
ประจ�าปีส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ท้ังน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบัติก่อนวันท่ีมีผลบังคับใช้ได้

 
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมา

ถือปฏิบัติ

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 3.1  การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อได้โอนอ�านาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่า
ที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

                   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ค่าบริการเมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้วเสร็จ
  บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับตามระยะเวลาและเกณฑ์คงค้าง
  รายได้เงินปันผลรับรับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
  รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
  บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกรายได้อื่นและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือและเงินฝากสถาบันการเงิน    และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนด

จ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน      นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

3.3    ลูกหนี้การค้า
 ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้ารับรู้เมื่อเริ่มแรกด้วยจ�านวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับช�าระ ในกรณีที่มีส่วนประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัย
ส�าคัญจะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับบริษัทและบริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified 
Approach) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งก�าหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุหนี้และรับรู้ผลขาดทุนตั้งแต่การรับรู้รายการลูกหนี้การค้าในการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ลูกหนี้การค้าจะถูก
จัดกลุ่มตามวันที่ครบก�าหนดช�าระ อัตราความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับประวัติการช�าระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับ
เพื่อสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการช�าระหนี้ บริษัทและบริษัท 
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ย่อยได้ระบุผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index) ของประเทศที่ขายสินค้าและบริการให้
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และปรับอัตราการสูญเสียในอดีตตามการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณ์ไว้ในปัจจัยเหล่านี้ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไร
หรือขาดทุนภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
  ลูกหนี้การค้า (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) รับรู้มูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจ�านวน

เงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี) ซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือ ผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การค้าเปรียบเทียบกับมูลค่าที่จะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้ในงบก�าไรขาดทุนทันทีโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่าย
บริหาร
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยว่าจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของลูกค้า จ�านวนค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญพิจารณาจากประวัติการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญและอายุหนี้ของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 3.4 สินค้าคงเหลือ
 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่�ากว่า ราคาทุนของสินค้ามีวิธีค�านวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

 ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และ
อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุนแปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตาม
ปกติ

 ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอื่นๆซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง
กับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลดการค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณการต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จ�าเป็น
ต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้

ผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักและผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุ๋ยยา ค่าแรงงาน ค่าเสื่อม
ราคาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในรอบการเพาะปลูกนั้นๆ ผลผลิตระหว่างปลูกแสดงในราคาทุนโดยจะปันส่วนเป็นต้นทุนผักและผลไม้ให้แต่ละรอบที่มีการเก็บ
เกี่ยวเพื่อน�าไปผลิตเป็นสินค้าคงเหลือ

 บริษัทและบริษัทย่อยตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากยอดสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นปีที่ประมาณจากการพิจารณาสภาพและคุณภาพของสินค้าคง
เหลือโดยฝ่ายบริหาร

3.5 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
 ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

 การจัดประเภทรายการขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของกระแสเงินสดตาม
สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินตามลักษณะการวัดมูลค่าดังนี้
•	 รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม (ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือผ่านก�าไรขาดทุน) และ
•	 รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย
 บริษัทและบริษัทย่อยต้องจัดประเภทรายการใหม่ส�าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้เฉพาะเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการ
บริหารสินทรัพย์เหล่านั้น
 ตราสารทุนสามารถจ�าแนกและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประเภทของการวัดมูลค่าได้สองประเภท ได้แก่ การวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ
ขาดทุน (FVPL) หรือการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ซึ่งไม่สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง 
      ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก บริษัทและบริษัทย่อยต้องวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม บวกหรือหักด้วยต้นทุนการท�ารายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สิน
ทางการเงินนั้น ต้นทุนการท�ารายการของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุนนั้นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน
     สินทรัพย์ทางการเงินซึ่งประกอบด้วยอนุพันธ์แฝงจะพิจารณาในภาพรวมว่ากระแสเงินสดที่เกิดจากสินทรัพย์ทางการเงินนั้นเป็นการจ่ายเพียงเงินต้น
และดอกเบี้ยหรือไม่ 
     การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าตราสารหนี้สามารถท�าได้ 3 วิธี โดยขึ้นอยู่กับการจัดประเภทตราสารหนี้ของบริษัทและบริษัท
ย่อย
•	 ราคาทุนตัดจ�าหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดล

ธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อก�าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท�าให้
เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนดไว้ รายได้ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดัง
กล่าวต้องค�านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการจะรับรู้โดยตรงในก�าไรหรือขาดทุนและแสดงรายการใน
ก�าไรขาดทุนอื่น พร้อมกับก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นก�าไรหรือขาดทุน

•	 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์ทางการเงินต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อบริษัท
และบริษัทย่อยถือครองสินทรัพย์ทางการเงินตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
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ข้อก�าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งท�าให้เกิดกระแสเงินสด ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวัน
ที่ก�าหนดไว้ การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินรับรู้ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น รายการขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้
ดอกเบี้ย และก�าไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องจะรับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน ก�าไรหรือขาดทุน
สะสมที่เคยรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าก�าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการในก�าไรขาดทุนอื่น รายได้
ดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวต้องค�านวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในงบก�าไรขาดทุน

•	 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน (FVPL) สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายหรือ FVOCI ต้องวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า FVPL จะรับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุน และแสดงรายการสุทธิใน
ก�าไรขาดทุนอื่นในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

 เงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนโดยแสดงรายการเป็นรายได้อื่นเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล

 การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะรับรู้เป็นก�าไรขาดทุนอื่นในงบก�าไรขาดทุน รายการขาดทุนจากการ
ด้อยค่า (และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า) ของตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVOCI จะไม่แยกแสดงรายการต่างหากจากรายการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ 
ในมูลค่ายุติธรรม

 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินทั้งหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงทั้งนี้ ผลก�าไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการ

หนี้สินทางการเงินและการตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน โดยการค�านวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�าหน่ายค�านึงถึงส่วนลด
หรือส่วนเกินมูลค่า รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจ�าหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดง
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน         

 การรับรู้รายการและการตัดรายการ
 บริษัทและบริษัทย่อยต้องรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญาตามข้อ
ก�าหนดของสัญญาของเครื่องมือทางการเงินนั้น การซื้อหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติต้องรับรู้รายการในวันซื้อขาย ซึ่งเป็นวันที่บริษัทและบริษัท
ย่อยตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการเฉพาะเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมด
อายุ หรือเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยโอนสินทรัพย์ทางการเงิน และเป็นการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์
ทางการเงิน

             การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้

เหตุการณ์ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิตเกิดข้ึนก่อน  บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเป็นระดับ และ
ก�าหนดวิธีการวัดค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตและการค�านวณดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีแตกต่างกัน   ในแต่ละระดับ โดยมีข้อยกเว้นส�าหรับลูกหน้ีการค้าท่ีไม่มีองค์ประกอบ
เก่ียวกับการจัดหาเงินท่ีมีนัยส�าคัญ ซ่ึงบริษัทและบริษัทย่อยใช้วิธีการอย่างง่ายในการพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ

3.6 สัญญาอนุพันธ์และกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง
 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าท�าสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาในภายหลังด้วยมูลค่า

ยุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน การบัญชีส�าหรับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังขึ้นอยู่กับว่าบริษัทและบริษัทย่อยได้ก�าหนดให้
สัญญาอนุพันธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงหรือไม่ รวมทั้ง ลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดให้
สัญญาอนุพันธ์ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

•	 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือสัญญาผูกมัดที่ยังไม่ได้รับรู้รายการ (การป้องกันความเสี่ยงใน
มูลค่ายุติธรรม) หรือ

•	 การป้องกันความเสี่ยงส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสดของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้รายการแล้ว หรือรายการที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไป
ได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)

 ณ วันที่รับรู้ความสัมพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดท�าเอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างเครื่องมือที่ใช้
ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่าจะชดเชย
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง การจัดท�าเอกสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่น�า
มาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง มูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงทั้งจ�านวนได้มีการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก�าหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจ�านวนมากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก�าหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจ�านวนไม่เกิน 12 เดือน การจัดประเภทสัญญา
อนุพันธ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามการบัญชีป้องกันความเส่ียงเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือหนี้สินไม่หมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก�าหนดของรายการที่
มีการป้องกันความเสี่ยงมีจ�านวนมากกว่า 12 เดือน และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนหรือหนี้สินหมุนเวียนเมื่อระยะเวลาจนถึงวันครบก�าหนดของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีจ�านวนไม่เกิน 12 เดือน
 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ซึ่งมีการก�าหนดและเข้าเง่ือนไขของการ
ป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น และรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วน
ที่ไม่มีประสิทธิผลในก�าไรหรือขาดทุนทันทีที่เกิดขึ้น ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการก�าไรหรือขาดทุนอื่น
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 เมื่อมีการใช้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในการป้องกันความเสี่ยงของรายการในอนาคต โดยทั่วไปบริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดให้การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าขององค์ประกอบราคาปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และ
รับรู้ก�าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาปัจจุบันของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าในส�ารองรายการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด ซึ่งรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบราคาล่วง
หน้าของสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง (องค์ประกอบราคาล่วงหน้าที่สอดคล้องกัน) เป็นก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของส�ารอง
ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งแสดงรวมอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ในบางกรณบีริษัทและบริษัทย่อยอาจก�าหนดให้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจ�านวน (รวมทั้งองค์ประกอบราคาล่วงหน้า) เป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง และรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผล
ของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าทั้งจ�านวนในส�ารองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดซึ่งรวมอยู่ใน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
 จ�านวนท่ีสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นจะมีการจัดประเภทรายการเป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายการที่มีการป้องกันความ
เสี่ยงเป็นก�าไรหรือขาดทุน
 เมื่อเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงนั้นสิ้นสุดอายุ มีการจ�าหน่ายหรือยกเลิก หรือเมื่อการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชี
ป้องกันความเสี่ยง บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดประเภทรายการก�าไรหรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของ
ผู้ถือหุ้นตามเดิมจนกระทั่งเกิดรายการที่คาดการณ์ หรือเมื่อรายการที่คาดการณ์ไม่คาดว่าจะเกิดอีกต่อไป บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดประเภทรายการก�าไร
หรือขาดทุนและต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงที่สะสมและเคยแสดงรวมไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นก�าไรหรือขาดทุนทันที
 ตราสารอนุพันธ์บางตัวไม่มีคุณสมบัติในการป้องกันความเสี่ยง การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ไม่เข้าเงื่อนไขการ
บัญชีป้องกันความเสี่ยงรับรู้ทันทีในก�าไรหรือขาดทุนและรวมอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) อื่น

 3.7 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
 บริษัทร่วม หมายถึง กิจการที่อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของบริษัท กล่าวคือ มีอ�านาจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายทางการเงิน และการด�าเนินงานของกิจการ แต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมนโยบายดังกล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมแสดงโดยวิธีส่วนได้เสียในงบการเงิน
รวม หากบริษัทร่วมมีผลขาดทุนเกินทุนจะรับรู้ส่วนได้เสียในเงินลงทุนดังกล่าวเพียงเท่ากับศูนย์เท่านั้น

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
  บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด�าเนินงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

มากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ�านาจควบคุมหมดไป

  เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้า

มี) ของเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 20 และหรือกิจการที่มีผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดัง
กล่าวบางส่วนร่วมกันไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม 
 บริษัทอื่น หมายถึง กิจการที่บริษัทถือหุ้นแต่ไม่มีอ�านาจควบคุมหรือมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายใด ๆ 

3.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
   ที่ดินแสดงในราคาทุน 
   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี) 

   ราคาทุนรับรู้เมื่อเริ่มแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตาม
วัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการรื้อถอน ขนย้าย และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี)

    
 สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

   การตีราคาใหม่ด�าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่�าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับ
การประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยังก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
และแสดงเป็น “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ลดลงและรับรู้
ขาดทุนในก�าไรหรือขาดทุนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้นแล้ว ในกรณีที่มูลค่าของสินทรัพย์ลดลงจากการตีราคาใหม่จะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับมูลค่า
ที่ลดลงเฉพาะจ�านวนที่ลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันนั้น
 บริษัทและบริษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอาจต่�ากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชี
 รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การต่ออายุ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้นในภายหลัง จะถูกบันทึกเพิ่มในบัญชีของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หากมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพิ่มเติมในอนาคตเกินกว่าที่ได้เคยประเมินได้จากสินทรัพย์นั้น ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบ�ารุง
รักษาอื่นในภายหลังและจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น 
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 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 10 - 33 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3 - 10 ปี
ยานพาหนะ 5 - 10 ปี
สินทรัพย์อื่น 5 - 10  ปี

  บริษัทและบริษัทย่อยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี
  บริษัทและบริษัทย่อยคิดค่าเส่ือมราคาส�าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมี

ต้นทุนที่มีนัยส�าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น
 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดตั้ง
  บริษัทและบริษัทย่อยตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายหรือตัด

จ�าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จ�านวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์
จะถูกโอนไปยังก�าไรสะสม

3.9 สัญญาเช่า
 ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
     ณ วันเริ่มต้นสัญญา บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือ

ประกอบด้วยสัญญาเช่า ถ้าสัญญานั้นเป็นการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้ส�าหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

 บริษัทและบริษัทย่อยประเมินอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ท่ีระบุในสัญญาเช่าหรือตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าที่มีผลอยู่ 
ณ วันที่น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563) โดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหาก
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้นและระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะไม่ใช้
สิทธิเลือกนั้น ทั้งนี้พิจารณาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุ
ของสัญญาเช่าดังกล่าว เป็นต้น

  สินทรัพย์สิทธิการใช้ - ผู้เช่า
 สินทรัพย์สิทธิการใช้รับรู้ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล โดยแสดงมูลค่าตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ (ถ้ามี) ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วย จ�านวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการวัดมูลค่าเริ่มแรก 
ต้นทุนทางตรงที่เกิดขึ้น และการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าใดๆที่จ่ายช�าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลหักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่
ได้รับ
 ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้รวมถึงประมาณการต้นทุนที่จะเกิดขึ้นส�าหรับผู้เช่าในการรื้อและขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง การบูรณะสถานที่ตั้งของ
สินทรัพย์อ้างอิงหรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงให้อยู่ในสภาพตามที่ก�าหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเช่า
  ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แต่ละประเภท
 

       หนี้สินตามสัญญาเช่า
 หนี้สินตามสัญญาเช่าแสดงมูลค่าตามมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล การจ่ายช�าระตาม
สัญญาเช่าดังกล่าวประกอบด้วย การจ่ายช�าระคงที่ (รวมถึงการจ่ายช�าระคงที่โดยเนื้อหา) หักลูกหนี้สิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า (ถ้ามี) และจ�านวนเงินที่คาดว่าผู้เช่า
จะจ่ายช�าระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ การจ่ายช�าระตามสัญญาเช่ายังรวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิการเลือกซื้อ หากมีความแน่นอนอย่าง
สมเหตุสมผลที่บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกนั้น และการจ่ายช�าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษัท
และบริษัทย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

  บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่สัญญาเช่ามีผล หากอัตรา
ดอกเบี้ยตามนัยของหนี้สินสัญญาเช่านั้นไม่สามารถก�าหนดได้ ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลปรับด้วย
ค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมตามระยะเวลาของสัญญาเช่านั้น หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลบริษัทและบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่ม
ขึ้นเพื่อสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า และลดลงเพื่อสะท้อนการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่ายช�าระแล้ว นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะวัด
มูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า จ�านวนเงินที่ต้องจ่ายช�าระ หรือการประเมินสิทธิการเลือกในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

  สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าตำา
 บริษัทและบริษัทย่อยเลือกใช้ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวัน
ที่สัญญาเช่ามีผล และไม่มีสิทธิการเลือกซื้อ) และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�า จ�านวนเงินที่จ่ายช�าระตามสัญญาเช่าดังกล่าวจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

่
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 สัญญาเช่าการเงิน
ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

สัญญาเช่าทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนให้ผู้เช่าทรัพย์สิน จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่า
การเงินถูกบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินที่เช่า  หรือมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จ�านวน
ใดจะต่�ากว่า โดยจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายแต่ละครั้งจะแบ่งเป็นเงินส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้าง ยอดคง
เหลือของภาระผูกพันตามสัญญาเช่าการเงินจะถูกบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า

 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ

รายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

3.10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทและบริษัทย่อยซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้

จ่ายในก�าไรหรือขาดทุน ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์เป็นเวลา 5-10 ปี

3.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยจะประเมินว่ามีข้อบ่งช้ีของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่าหรือไม่ หากสินทรัพย์น้ันมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า 

บริษัทและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่า  ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทและบริษัทย่อย
จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูกกลับรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับ
คืนเพ่ิมข้ึนในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตัดจ�าหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมาย
ถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย  

3.12 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (รวมยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) แสดงในราคาทุน

3.13 ประมาณการหนี้สิน
การประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินก็ต่อเมื่อบริษัทและบริษัทย่อยมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือภาระผูกพันซึ่งเป็นผล

มาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อช�าระภาระหนี้สินดังกล่าว โดยจ�านวนภาระ
หนี้สินดังกล่าวสามารถประมาณจ�านวนเงินได้อย่างน่าเชื่อถือถ้าผลกระทบดังกล่าวเป็นนัยส�าคัญ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตจะคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านวณภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน 

3.14 เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีนโยบายที่จะประกอบธุรกรรมตราสารทางการเงินนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพ่ือการเก็งก�าไรหรือ

เพื่อการค้า
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญวิธีการที่ใช้ซึ่งรวมถึงเกณฑ์ในการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละ

ประเภทได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34

3.15 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ
ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอน

เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ถือปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยค�านึง
ถึงประวัติการช�าระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับสะท้อนข้อมูลปัจจุบันและการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจ
มหภาคที่มีผลต่อความสามารถในการช�าระหนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)  อัตราการว่างงาน และดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price 
Index) 

ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้

แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น
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  ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
 ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินค้าคง
เหลือนั้น โดยค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินค้านั้น และค่า
เผื่อส�าหรับสินค้าเก่าล้าสมัย เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินค้าแต่ละชนิด จ�านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคง
เหลือที่ประมาณได้ เมื่อน�ามาเปรียบเทียบกับจ�านวนเดิมที่มีในบัญชี ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือทั้งที่ลดลงและเพิ่มขึ้นจะแสดงเป็นค่าใช้จ่ายภาย
ใต้หัวข้อต้นทุนขายและบริการในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
 บริษัทพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
เงินลงทุนนั้น รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

การก�าหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า 
 บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดอายุสัญญาเช่าตามระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่าโดยรวมระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญา
เช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกนั้น และระยะเวลาตามสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือก
ในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือที่จะไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่าโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�าให้เกิดส่ิงจูงใจใน
ทางเศรษฐกิจส�าหรับบริษัทและบริษัทย่อยในการใช้สิทธิเลือกนั้น ภายหลังจากวันที่สัญญาเช่ามีผล บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หาก
มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีนัยส�าคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือก

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และตราสารอนุพันธ์
      มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่องวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า บริษัทและบริษัทย่อยใช้

ดุลยพินิจในการเลือกวิธีการและตั้งข้อสมมติฐานซึ่งส่วนใหญ่อ้างอิงจากสถานะของตลาดที่มีอยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ค่าเสื่อมราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ตลอดจนสินทรัพย์สิทธิการใช้ และค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ฝ่ายบริหารจ�าเป็น
ต้องท�าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งาน(ถ้ามี)และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งชี้ 
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็น
ไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องประมาณการ
ว่าควรรับรู้จ�านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ�านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ�านวนก�าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 
 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการ
ประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน เป็นต้น

 3.16 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุมโดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่

ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับบริษัท ผู้บริหาร
ส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น

  ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ บริษัทค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูป
แบบทางกฎหมาย

 3.17 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้บันทึกไว้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่าง

ประเทศที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินได้บันทึกไว้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ก�าไรหรือขาดทุน
จากการแปลงค่าได้บันทึกเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดปัจจุบัน
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 3.18 ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้
บริษัทและบริษัทย่อยด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุน โดยสินทรัพย์ของกองทุน

แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากพนักงานและบริษัทและบริษัทย่อย เงินจ่าย
สมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์)
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระส�าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามข้อบังคับของบริษัทและบริษัทย่อยกฎหมายแรงงาน 

และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�าหรับพนักงาน 
บริษัทและบริษัทย่อยค�านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดัง
กล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน อัตราการ
มรณะและอัตราเงินเฟ้อ

ผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) จะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของก�าไรสะสม

 3.19 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ�านวนที่จะต้องจ่าย ค�านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 
ของก�าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับ
ยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการค�านวณภาษี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค�านวณข้ึนจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก�าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะ
มีก�าไรทางภาษีจากการด�าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมใน
ครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และ
ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส�าหรับปีท่ีบริษัทและบริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช�าระหนี้สินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่มีก�าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะหักกลบกันได้ก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายและภาษีเงินได้น้ีประเมิน
โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน

 3.20  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
   ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไร(ขาดทุน)ส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกท่ีออก

จ�าหน่ายอยู่แล้วในระหว่างปี
4. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัต ิ   

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลข้อ 2.3 บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติในระหว่างงวดปัจจุบัน โดยปรับผลกระทบสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีก�าไรสะสม ณ วันที่ 
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดงเปรียบเทียบ
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 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติ แสดงได้ดังนี้  

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562

(จัดประเภทใหม่)

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการ

เงินและกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินลงทุนชั่วคราว 27,000,000 (27,000,000) - -

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 213,070,837 (2,624,073) - 210,446,764

 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 27,000,000 - 27,000,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 45,170,169 - 45,170,169

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 45,170,169 (45,170,169) - -

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 957,915,598 - (1,517,930) 956,397,668

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 19,246,942 19,246,942

หนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 555,055 - 4,091,661 4,646,716

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 706,885 - 13,637,351 14,344,236

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 437,106,121 (2,624,073)  - 434,482,048

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562

(จัดประเภทใหม่)

ผลกระทบจากมาตรฐาน

การรายงานทางการ

เงินและกลุ่มเคร่ืองมือ

ทางการเงิน

ผลกระทบจาก

มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16

ณ วันที่ 1 

มกราคม 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 3,594,150 - - 3,594,150

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 23,470,000 - 23,470,000

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น 23,470,000 (23,470,000) - -

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,746,226 - (1,517,930) 228,296

 สินทรัพย์สิทธิการใช้ - - 3,636,511 3,636,511

หนี้สินหมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 555,055 - 554,154 1,109,209

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินตามสัญญาเช่า 706,885 - 1,564,427 2,271,312

กำาไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร 61,545,937 - - 61,545,937
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4.1 เครื่องมือทางการเงิน 
ผลกระทบที่มีต่อก�าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดังต่อไปนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 437,106,121 61,545,937

การเพิ่มขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนีห้มุนเวียนอื่น                   (2,624,073)                               -

ก�าไรสะสมยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เฉพาะผลกระทบ

   จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 มาถือปฏิบัติ 434,482,048 61,545,937

  ณ วันที่ 1 มกราคม  2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการ
เงิน และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ดังนี้

บาท

ราคาทุนตัดจำาหน่าย

งบการเงินรวม 

(จัดประเภทใหม่)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(จัดประเภทใหม่)

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  339,714,206 49,562,786

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 213,070,837 3,594,150

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น  32,000,000 160,000,000

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น  27,000,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว  50,000 -

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น  45,170,169 23,470,163

657,005,212 236,627,099 

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 73,630,650 949,748

หนี้สินตามสัญญาเช่า  18,990,952 3,380,521

 92,621,602 4,330,269

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้าที่ต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทละบริษัทย่อยมีรายการลูกหนี้การค้า
และเงินให้กู้ยืมระยะยาวกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ต้องมีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ลูกหนี้การค้า
        บริษัทและบริษัทย่อยได้ปฏิบัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส�าหรับ
ลูกหนี้การค้าทั้งหมด
    ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยมีการจัดกลุ่มลูกหนี้การค้าตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกัน
และระยะเวลาเกินก�าหนดช�าระ อัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากลักษณะการจ่ายช�าระเงินในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจัยในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่ออัตราขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ด้วยวิธีการดังกล่าว ค่าเผื่อผลขาดทุนส�าหรับลูกหนี้การ
ค้ามีรายละเอียด ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยังไม่ถึง

กำาหนดชำาระ

ไม่เกิน 3

เดือน 3 - 6 เดือน

เกินกว่า

6 เดือน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดลูกหนี้ 99,116,673 71,113,336 3,606,488 47,543,457 221,379,954

ค่าเผื่อผลขาดทุน
952,856 671,573 76,953 46,586,962

48,288,344
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยังไม่ถึง

ก�าหนดช�าระ

ไม่เกิน 3

เดือน 3 - 6 เดือน

เกินกว่า

6 เดือน รวม

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ยอดลูกหนี้ 2,889,000 - - - 2,889,000

ค่าเผื่อผลขาดทุน - - - - -

การกระทบยอดค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 กับค่าเผ่ือผลขาดทุนลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียน
อ่ืน ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 มีดังนี้ 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อผลขาดทุนลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (45,664,271) -

ผลกระทบจากการปรับปรุงยอดยกมาที่มีต่อก�าไรสะสม

ยังไม่ได้จัดสรร (2,624,073) -

ค่าเผื่อผลขาดทุน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (48,288,344) -

4.2 สัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าววัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทและบริษัทย่อย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มดังกล่าวที่น�ามาค�านวณหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 อยู่ระหว่าง 
ร้อยละ 3.10 - 8.69 ต่อปี

ส�าหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินตามสัญญาเช่าดังกล่าวก่อนวันน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่น�ามาปฏิบัติใช้ครั้งแรก 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เปิดเผย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  8,452,923 2,456,244

บวก  สิทธิที่จะซื้อหรือขยายระยะเวลาที่ค่อนข้างแน่ที่จะมีการใช้สิทธิ 17,151,208 1,836,000

หัก  สัญญาพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (5,803,511) (2,048,244)

19,800,620 2,244,000

หัก  ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี (1,272,359) (125,419)

หัก  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอตัดบัญชี (799,249) -

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ 17,729,012 2,118,581

หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  1,261,940 1,261,940

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 18,990,952 3,380,521

ประกอบด้วย

   หนี้สินสัญญาเช่าหมุนเวียน  4,646,716  1,109,209 

   หนี้สินสัญญาเช่าไม่หมุนเวียน  14,344,236  2,271,312 

 18,990,952  3,380,521 
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สินทรัพย์สิทธิการใช้แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ที่ดิน 3,433,161 -

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,752,962 2,118,581

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 1,854,874 -

ยานพาหนะ 11,205,944 1,517,930

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 19,246,941 3,636,511

5.  รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอ�านาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระท�าผ่านบริษัทที่ท�าหน้าที่ถือ

หุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับ
กิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารส�าคัญที่เป็นกรรมการ หรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมี
อ�านาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

 5.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อย

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย

บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จ�ากัด ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย

บริษัท สวีทซีดส์ จ�ากัด กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

บริษัท ข้าวโพดหวาน จ�ากัด กรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น

มูลนิธิรวมใจพัฒนา มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด กรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นเครือญาติกรรมการ

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จ�ากัด (มหาชน) กรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นเครือญาติกรรมการ

บริษัท ลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หล�า กรรมการของบริษัทย่อย

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ เครือญาติกรรมการ

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ เครือญาติกรรมการ
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นโยบายการกำาหนดราคา

รายการ นโยบายการก�าหนดราคา

ขายสินค้า ราคาและเงื่อนไขที่ต่อรองกัน

รายได้ค่าบริหารการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ จ�านวน 2.7 ล้านบาทต่อเดือน 

รายได้ค่าเช่า ตามที่ก�าหนดในสัญญา

ซื้อสินค้า ราคาและเงื่อนไขที่ต่อรองกัน

ซื้อเมล็ดพันธุ์ ตามที่ก�าหนดในสัญญา

ค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์ ตามที่ก�าหนดในสัญญา

ค่าบริหารจัดการ ตามที่ก�าหนดในสัญญา

ค่าเช่า ตามที่ก�าหนดในสัญญา

ดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน ตามที่ก�าหนดในสัญญา

 

 5.2  รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
รายการระหว่างกันท่ีมีสาระส�าคัญส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขาย

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 1,725,000 3,890,000 - -

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด 300,000 1,410,000 - -

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 17,430,000 3,000,000 - -

รายได้จากการบริการ

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 8,278,359 7,023,491 - -

รายได้ค่าบริหารการตลาดและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด - - 32,400,000 32,400,000

ดอกเบี้ยรับ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด - - 1,988,493 2,885,479

เงินปันผลรับ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด - - 98,999,992 -

รายได้อื่น

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จ�ากัด 586,388 271,753 - -

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 70,998 80,500 - -

ขายสินทรัพย์

บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด - 50,000 - -

ซื้อสินค้า

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 9,418,842 10,010,944 - -

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 2,670,000 1,580,000 - -

บริษัท ข้าวโพดหวาน จ�ากัด 1,890,000 10,732,500 - -

ค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์และซื้อเมล็ดพันธุ์

บริษัท สวีทซีดส์ จ�ากัด 8,065,072 8,132,963 - -

ค่าใช้จ่ายการผลิต
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด - 2,100,000 - -

บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด 4,750 1,524,000 - -

ค่าบริหารจัดการ

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 19,574,900 26,602,400 - -

ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หล่�า - 2,000,400 - -

ค่าใช้จ่าย

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 15,349 50,862 - -

บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด - 624,600 - -

มูลนิธิรวมใจพัฒนา - 828,000 - 612,000

นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 600,000 600,000 - -

ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด - 720,000 - -

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ - 410,526 - -

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ - 331,579 - -

ดอกเบี้ยจ่าย

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด  154,956 - - -

บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด  118,024 - - -

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด  35,300 - - -

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  39,341 - - -

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ  57,977 - - -

มูลนิธิรวมใจพัฒนา  74,698 - 57,846 -

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผลประโยชน์ระยะสั้น 16,647,748 16,095,385 9,275,000  8,901,000

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 143,593 172,339 10,193  7,796

รวม 16,791,341 16,267,724 9,285,193 8,908,796
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 5.3  สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ยอดคงเหลือที่มีสาระส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ลูกหนี้การค้า

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 1,178,730 782,006 - -

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 225,000 600,000 - -

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด - 225,000 - -

รวม 1,403,730 1,607,006 - -

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด - - 2,956,945 3,160,781

บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จ�ากัด 627,435 190,755 - -

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด - 11,482 - -

รวม 627,435 202,237 2,956,945 3,160,781

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรม อาหาร จ�ากัด - - 40,000,000 160,000,000

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

มูลนิธิรวมใจพัฒนา 54,000 54,000 - -

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ 110,526 110,526 - -

รวม 164,526 164,526 - -

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด 1,970,250 638,728 - -

บริษัท สวีทซีดส์ จ�ากัด 765,665 527,564 - -

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 1,000,000 420,000 - -

บริษัท ข้าวโพดหวาน จ�ากัด - 382,500 - -

รวม 3,735,915 1,968,792 - -

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จ�ากัด 1,431,150 1,314,800 - -

บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด - 215,070 - -

บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด - 160,500 - -

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด - 64,200 - -

นายโกมล  จึงรุ่งเรืองกิจ 160,500 107,000 - -

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ - 125,000 - -

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ - 36,842 - -

รวม 1,591,650 2,023,412 - -

หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จ�ากัด  4,572,799 - - -

บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จ�ากัด  3,531,646 - - -

บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด  826,075 - - -

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  1,277,215 - - -

นางสาวภูริภาส จึงรุ่งเรืองกิจ  1,698,002 - - -
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

มูลนิธิรวมใจพัฒนา  1,999,660 - 1,564,427 -

รวม  13,905,397 - 1,564,427 -

5.4  สัญญากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 
ภาระผูกพัน

1) เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2562 บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ได้ท�าสัญญาจ้างบริหารงานกับบริษัท วิจัย พัฒนาพันธ์ุพืชไทย จ�ากัด เพ่ือวางแผนและจัดการ
องค์กร โดยมีผลบังคับใช้ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทน 7  ล้านบาท  และหากก�าไรสุทธิต่�ากว่าปีละ 5
ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน คู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะด�าเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่ และมีค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส�าหรับปริมาณการผลิตและปริมาณยอดขายท่ีเกิน
กว่า 45,000 กิโลกรัมโดยมีอัตราค่าตอบแทน 100 - 200 บาทต่อกิโลกรัม
เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการต่อสัญญา มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนปีละ 5  ล้าน
บาท และหากก�าไรสุทธิต่�ากว่าปีละ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน คู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะด�าเนินธุรกิจต่อไปหรือไม่ และมีค่าตอบแทนเพ่ิมเติมส�าหรับปริมาณ
การผลิตและปริมาณยอดขายท่ีเกินกว่า 45,000 กิโลกรัมโดยมีอัตราค่าตอบแทน 75 - 150 บาทต่อกิโลกรัม

2) บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ได้ท�าสัญญาจ้างบริหารกับ ดร.ทวีศักด์ิ ภู่หล�า มีผลบังคับใช้คราวละ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม
2562 และต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยตกลงจ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 166,700 บาท

3)  บริษัท สวีทซีดส์ จ�ากัด (ผู้อนุญาต) ได้ท�าสัญญาอนุญาตให้บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด (ผู้รับอนุญาต) เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ โดยท่ีผู้อนุญาตเป็น
ผู้ท�าการค้นคว้าพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสมพันธ์ุต่างๆ และเป็นเจ้าของและมีสิทธ์ิในข้าวโพดหวานเหล่าน้ัน และผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะรับสิทธ์ิในการเป็นผู้
ผลิตเมล็ดพันธ์ุเพ่ือจ�าหน่ายในประเทศไทย
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2562 บริษัทท้ังสองได้ท�าสัญญาฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และต่อสัญญาอีก 1
ปี นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยมีข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิทธ์ิในเทคโนโลยีให้แก่ผู้อนุญาตดังต่อไปน้ี
- ค่าสิทธิ์ต่อปี
1. พันธ์ุท่ีมียอดขายต้ังแต่ 1,000 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน 2,500 กิโลกรัม คิดค่าสิทธ์ิปีละ 100,000 บาทต่อหน่ึงสายพันธ์ุ 
2. พันธ์ุท่ีมียอดขายต้ังแต่ 2,500 กิโลกรัมข้ึนไป คิดค่าสิทธ์ิปีละ 250,000 บาทต่อหน่ึงสายพันธ์ุ
- ค่าสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งตามจ�านวนเมล็ดพันธุ์ที่จ�าหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 75 บาท
- ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่เพื่อใช้ในการผลิตในอัตรากิโลกรัมละ 1,000 บาท

4) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร
จ�ากัด โดยไม่ก�าหนดระยะเวลาในอัตราเดือนละ 20,000 บาท

5) เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัดได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด เพ่ือใช้ในการผลิต
หรือเก็บสินค้าทางการเกษตรตลอดท้ังปุ๋ยและวัสดุเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร จ�านวน 1 สัญญา นับต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 20,000 บาท

6) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด นับต้ังแต่วันท่ี 1
สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท โดยหากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15
วัน ต่อมาเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2563 ได้มีการยกเลิกสัญญาแล้ว

7) เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2559 บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด เพ่ือใช้ในการเพาะปลูก
พืชผลทางการเกษตร จ�านวน 1 สัญญา นับต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าปีละ 37,500 บาท

8) บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด และบริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันสองแห่ง
จ�านวนรวม 7 สัญญา สัญญาเช่าก�าหนดค่าเช่าเป็นรายเดือน ต้ังแต่เดือนละ 9,000 บาท ถึงเดือนละ 75,000 บาท โดยหากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอก
เลิกสัญญา ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

9) เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ท�าสัญญารับจ้างบริหารการตลาดและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กับบริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรม
อาหาร จ�ากัด โดยคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกันในอัตรา 2,700,000 บาทต่อเดือน มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับต้ังแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป และต่อสัญญา
คราวละหน่ึงปี

10) เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องกัน เพ่ือใช้ประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมของบริษัท นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2558 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2561 ในอัตราเดือนละ 35,000 บาท ต่อมาได้มีการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี
นับต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2564 ในอัตราเดือนละ 36,842.11 บาท (รวมภาษีถูกหัก ณ ท่ีจ่าย) และเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 บริษัท
ได้ท�าสัญญาเช่าท่ีดินอีกฉบับหน่ึง ระยะเวลาสัญญานับต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ในอัตราเดือนละ 25,000 บาท

11) เม่ือวันท่ี  1 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ต่อสัญญาเช่าทรัพย์สินประเภทเคร่ืองจักร จ�านวน 3 เคร่ือง กับบริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จ�ากัด เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วัน
ท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท ต่อเคร่ือง

12) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัทได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็นส�านักงาน โดยมีก�าหนดระยะเวลา 3 ปี มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,000 บาท และค่าน้�าเดือนละ 3,000 บาท ต่อมาได้มีการต่อ
สัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,000 บาท และค่าน้�าเดือนละ 3,000
บาท

13) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่าพื้นที่อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็น
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สถานที่จัดเก็บสินค้าและทรัพย์สินของบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือน
ละ 18,000 บาท และค่าน้�าเดือนละ 1,000 บาท ต่อมาได้มีการต่อสัญญาเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 
2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 18,000 บาท และค่าน้�าเดือนละ 1,000 บาท

14) เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัท อกริเฟร็ช จ�ากัด ได้ท�าสัญญาเช่ายานพาหนะกับบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด นับตั้งแต่วัน
ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 15,000 บาท โดยหากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือให้
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

15) บริษัทและบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด และผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัทได้ค้�าประกันวงเงินสินเชื่อ (หมายเหตุ 20)
ให้แก่บริษัทในกลุ่ม โดยจดจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 15) ซึ่งค้�าประกันในนามบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่า
ธรรมเนียมระหว่างกัน

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสดในมือ 810,315 745,642 175,158 221,545

    เงินฝากธนาคาร - บัญชีกระแสรายวัน 13,368,339 6,590,833 186,442 79,100

           - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 230,651,307 326,828,100 110,702,746 49,262,141

- บัญชีฝากประจ�า 5,572,056 5,549,631 - -

250,402,017 339,714,206 111,064,346 49,562,786

7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,403,730 1,607,006 - -

ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 203,294,971 196,166,960 - -

ลูกหนี้การค้า - เกษตรกร 14,277,311 15,905,542 - -

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหนี้การค้า (48,593,605) (45,186,239) - -

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 170,382,407 168,493,269 - -

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 627,435 202,237 2,956,945 3,160,781

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,949,762 2,204,043 500,183 413,369

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุ 64,412,921 18,031,051 - -

เงินมัดจ�าอื่น - 37,500 - -

ลูกหนี้อื่น 4,420,570 925,916 3,292,380 -

เงินทดรองเกษตรกร 8,742,659 9,668,521 - -

ดอกเบี้ยค้างรับ 334,017 268,795 22,743 -

เงินทดรอง 1,096,031 378,417 20,606 20,000

       ลูกหนี้กรมสรรพากร 25,197,243 11,218,632 - -
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       บัตรภาษี 2,220,612 2,120,488 - -

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (1,594,056) (478,032) - -

ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 107,407,194 44,577,568 6,792,857 3,594,150

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 277,789,601 213,070,837 6,792,857 3,594,150

ลูกหนี้การค้าจ�าแนกตามอายุหนี้ที่ค้างช�าระได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 105,879,239 94,257,878

เกินก�าหนดช�าระ :

ไม่เกิน 3 เดือน 60,966,263 70,538,429

3 - 6 เดือน 3,172,887 2,990,672

เกินกว่า 6 เดือน 48,957,623 45,892,529

รวม 218,976,012 213,679,508

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (48,593,605) (45,186,239)

สุทธิ  170,382,407 168,493,269

ลูกหนี้การค้า แยกตามสกุลเงินต่าง ๆ ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

เงินตราต่างประเทศ (เหรียญ) บาท

2563 2562 2563 2562

บาท 65,528,327 70,901,288

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 4,773,266 142,565,045 125,571,065

ปอนด์สเตอร์ลิง 27,858 1,119,989 5,777,263

ยูโร - - 411,250

เยน 33,252,991 9,539,486 9,659,303

ดอลลาร์สิงคโปร์ 9,975 223,165 331,119

ดอลลาร์ออสเตรเลีย - - 1,028,220

218,976,012 213,679,508

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 45,664,271 46,851,471

ผลกระทบมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 2,624,073 -

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี 1,899,317 -

ยอดลดลงในระหว่างปี - (1,187,200)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 50,187,661 45,664,271

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(จัดประเภทใหม)่ (จัดประเภทใหม่)
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ในระหว่างปี 2563 บริษัทย่อยมีเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุแก่บริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง ไม่มีหลักประกัน
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุมีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 18,031,051 28,725,274

บวก เพิ่มขึ้นระหว่างปี  76,588,273 35,180,896

หัก ลดลงระหว่างปี (30,206,403) (45,875,119)

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี  64,412,921 18,031,051

8. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
รายการเปลี่ยนแปลงของเงินให้กู้ยืมระยะสั้น ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ 31 ธ.ค. 2563

บริษัท เมทเทิลวัน จ�ากัด 32,000,000 63,500,000 (64,000,000) 31,500,000

รวม 32,000,000 63,500,000 (64,000,000) 31,500,000

บาท

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ 31 ธ.ค. 2562

บริษัท เมทเทิลวัน จ�ากัด 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 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทท่ีไม่เก่ียวข้องกันแห่งหน่ึง จ�านวน 31.5 ล้านบาท และ 32.0 ล้านบาท ตามล�าดับ มีการ
ท�าสัญญา และคิดดอกเบ้ียอัตราร้อยละ 5 ต่อปี ก�าหนดช�าระคืนภายในระยะเวลา 120 วัน โดยไม่มีหลักประกัน

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 ธ.ค. 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ 31 ธ.ค. 2563

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล 

 อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด 160,000,000 340,000,000 (460,000,000) 40,000,000

รวม 160,000,000 340,000,000 (460,000,000) 40,000,000

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ณ 31 ธ.ค. 2562

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล 

 อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด 50,000,000 480,000,000 (370,000,000) 160,000,000

รวม 50,000,000 480,000,000 (370,000,000) 160,000,000

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีเงินให้กู้ยืมระยะส้ันในรูปของต๋ัวสัญญาใช้เงิน จ�านวน 2 ฉบับ และ 8 ฉบับ แก่บริษัทย่อย จ�านวน 40 ล้านบาท และ 160 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ และคิดดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ก�าหนดช�าระคืนภายในระยะเวลา 120 วัน 



102

9. สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

สินค้าส�าเร็จรูป 78,431,362 31,311,397

งานระหว่างท�า 41,852,182 34,697,984

สินค้ากึ่งส�าเร็จรูป 192,663,403 67,071,282

วัตถุดิบ 4,477,303 2,504,906

วัสดุหีบห่อ 54,468,819 37,983,452

อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง 15,593,641 12,446,119

ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก 215,392 146,553

รวม 387,702,102 186,161,693

หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า (7,113,425) (12,316,548)

สุทธิ  380,588,677 173,845,145

รายการเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ยอดคงเหลือยกมาต้นปี 12,316,548 11,420,220

ยอดเพิ่มขึ้นในระหว่างปี - 896,328

ยอดลดลงในระหว่างปี (5,203,123) -

ยอดคงเหลือยกไปปลายปี 7,113,425 12,316,548

มูลค่าสินค้าคงเหลือที่ปรับลดลงและ

รับรู้เป็นต้นทุนขายส�าหรับปี - 896,328

มูลค่าการกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ที่ปรับลดลงส�าหรับปี (5,203,123) -

10.  สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นประกอบด้วย เงินฝากประจ�ากับสถาบันการเงินในประเทศประเภท 6 - 7 

เดือน และ 6 - 11  เดือน มีจ�านวนเงิน 27.00 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.60 - 0.65 ต่อปี และร้อยละ 1.30 - 1.63 ต่อปี ตามล�าดับ และสลากออมสินจ�านวน 
314,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 50 บาท รวมเป็นเงิน 15.70 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนคือจนครบก�าหนด 3 ปี ร้อยละ 0.40 ต่อปี ตามล�าดับ และไม่ติดภาระค้�าประกัน

11.  เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วม ประกอบด้วย

บาท

เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย เงินลงทุนวิธีราคาทุน

ทุนช�าระแล้ว

(บาท)

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

2563  2562 2563 2562

บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จ�ากัด 3,750,000 48 - - 7,450,000 7,450,000

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - - (7,450,000) (7,450,000)

สุทธิ - - - -
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12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ประกอบด้วย

บาท

ทุนช�าระแล้ว

(บาท)

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

2563 2562

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล

อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด 900,000,000 100 899,999,930 899,999,930

หัก  ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน - -

สุทธิ 899,999,930 899,999,930

บริษัทย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญ
บริษัทได้รวมบริษัทย่อยหน่ึงแห่ง คือ บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนช่ันแนล อุตสาหกรรม

อาหาร จ�ากัด ซ่ึงมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุมท่ีมีสาระส�าคัญ ดังน้ี

ช่ือบริษัท

ประเทศท่ีจัดต้ังและ

สถานท่ีหลักของ

ธุรกิจ

สัดส่วนของความเป็นเจ้าของ

และสิทธิในการออกเสียงท่ีถือ

โดยส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคุม (ร้อยละ)

บาท

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจัดสรร

ส�าหรับส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจ

ควบคุม

ส่วนได้เสียท่ีไม่มี

อ�านาจควบคุมสะสม

2563 2562 2563 2562 2563 2562

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ไทย 75.00 75.00 5,471,877 2,198,787 30,792,159 25,320,282

รวม 5,471,877 2,198,787 30,792,159 25,320,282

ข้อมูลทางการเงินของบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด ก่อนตัดรายการระหว่างกัน มีดังน้ี

บาท

2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน 88,284,507 53,788,663

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 17,291,510 33,817,394

หนี้สินหมุนเวียน 8,741,796 4,229,432

หนี้สินไม่หมุนเวียน 3,553,124 1,983,037

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 30,792,159 25,320,282

รายได้ 100,096,656 85,862,013

ก�าไรส�าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 5,541,884 2,198,787

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปีส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (70,007) -

เงินปันผลจ่ายแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,500,000 5,000,000

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 29,214,362 18,938,171

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 254,423 (7,668,931)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (10,304,744) (20,000,000)

กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 19,164,041 (8,730,760)
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13.  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

เงินลงทุนในเงินฝากสลากออมสิน 6,000,000 21,700,000 - -

เงินลงทุนทั่วไป 16,970,169 23,470,169 16,970,163 23,470,163

รวม 22,970,169 45,170,169 16,970,163 23,470,163

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยลงทุนในเงินฝากสลากออมสินจ�านวน 120,000 หน่วยและ 434,000 หน่วย มูลค่า หน่วยละ 50 บาท รวม
เป็นเงิน 6.00 ล้านบาท และ 21.70 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนถือจนครบก�าหนด 3 ปี ร้อยละ 0.40% ต่อปี ตามล�าดับ

เงินลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ทุนช�าระแล้ว

(บาท)

สัดส่วน

เงินลงทุน

(ร้อยละ)

2563 2562 2563 2562

บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จ�ากัด 150,000,000 4.50 31,050,000 31,050,000 31,050,000 31,050,000

บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ 1,719,000,000 0.70 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000

     จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท เกษตรนคร จ�ากัด 30,000,000 1.30 3,138,000 3,138,000 3,138,000 3,138,000

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด * 850,800,000 1.32 11,250,000 11,250,000 - -

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง

      จ�ากัด (มหาชน) 2,493,357,781 0.00 8 8 2 2

รวม 57,438,008 57,438,008 46,188,002 46,188,002

หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จ�ากัด (26,793,767) (19,993,767) (26,793,767) (19,993,767)

บริษัท เกษตรนคร จ�ากัด (2,724,072) (2,724,072) (2,724,072) (2,724,072)

บริษัท สยามเดลมองเต้ จ�ากัด (11,250,000) (11,250,000) - -

รวม (40,767,839) (33,967,839) (29,517,839) (22,717,839)

สุทธิ 16,670,169 23,470,169 16,670,163 23,470,163

* ถือหุ้นโดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด (บริษัทย่อย)

14. เงินให้กู้ยืมระยะยาว
เงินให้กู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - 50,000

หัก เงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี - (50,000)

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ - -
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          ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น โดยไม่คิดดอกเบี้ย และต้องจ่ายช�าระเป็นรายเดือนๆละ 50,000 บาท 
มีระยะเวลา 3 ปี โดยต้องจ่ายช�าระคืนทั้งหมดภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ค้�าประกันโดยคู่มือจดทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล ซึ่งในระหว่างงวดได้รับช�าระครบ
ถ้วนแล้ว

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ  31 ธ.ค. 62 จ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึน จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 63

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาที่ตีใหม่ 220,069,120 - - - 220,069,120

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 301,324,448 - - 508,589 301,833,037

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 878,166,672 22,612,516 (2,416,595) 40,381,054 938,743,647

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 30,794,834 634,718 - - 31,429,552

ยานพาหนะ 44,341,756 4,994,065 (810,000) (3,505,500) 45,020,321

สินทรัพย์อื่น 6,715,200 - (77,880) 17,829 6,655,149

งานระหว่างท�าและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 23,388,436 33,281,098 - (40,907,472) 15,762,062

รวม 1,504,800,466 61,522,397 (3,304,475) (3,505,500) 1,559,512,888

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (98,845,145) (10,223,395) - - (109,068,540)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (383,638,031) (63,715,488) 1,946,297 - (445,407,222)

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน (28,077,612) (1,255,466) - - (29,333,078)

ยานพาหนะ (30,683,943) (2,518,480) 809,999 1,987,570 (30,404,854)

สินทรัพย์อื่น (5,640,137) (246,767) 77,866 - (5,809,038)

รวม (546,884,868) (77,959,596) 2,834,162 1,987,570 (620,022,732)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 957,915,598 939,490,156

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ  31 ธ.ค. 61 จ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึน จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 62

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่

ที่ดิน - ราคาที่ตีใหม่ 220,069,120 - - - 220,069,120

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 288,809,310 150,573 (445,744) 12,810,309 301,324,448

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 721,639,190 12,908,982 (3,714,561) 147,333,061 878,166,672

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 31,127,570 442,705 (775,441) - 30,794,834

ยานพาหนะ 44,341,756 - - - 44,341,756

สินทรัพย์อื่น 6,651,702 131,249 (227,293) 159,542 6,715,200

งานระหว่างท�าและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 19,094,412 169,109,022 - (164,814,998) 23,388,436

   รวม 1,331,733,060 182,742,531 (5,163,039) (4,512,086) 1,504,800,466

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร (89,607,991) (9,682,895) 445,741 - (98,845,145)

เครื่องจักรและอุปกรณ์ (327,885,717) (56,846,551) 1,094,237 - (383,638,031)
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บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ  31 ธ.ค. 61 จ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึน จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 62

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน (27,457,606) (1,395,376) 775,370 - (28,077,612)

ยานพาหนะ (27,200,442) (3,483,501) - - (30,683,943)

สินทรัพย์อื่น (5,603,872) (263,551) 227,286 - (5,640,137)

   รวม (477,755,628) (71,671,874) 2,542,634 - (546,884,868)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 853,977,432 957,915,598

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ  31 ธ.ค. 62 จ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึน จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 63

ราคาทุน

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 1,204,682             140,266 - -          1,344,948

ยานพาหนะ 7,932,286 4,695,000 - (3,505,500) 9,121,786

สินทรัพย์อื่น 56,667 - - - 56,667

    รวม 9,193,635 4,835,266 - (3,505,500) 10,523,401

ค่าเสื่อมราคาสะสม

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน (992,176)           (121,538)        - -        (1,113,714)

ยานพาหนะ (6,414,356) (109,152) - 1,987,570 (4,535,938)

สินทรัพย์อื่น (40,877) (4,293) - - (45,170)

    รวม (7,447,409) (234,983) - 1,987,570 (5,694,822)

อุปกรณ์ - สุทธิ 1,746,226 4,828,579

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ  31 ธ.ค. 61 จ�านวนท่ีเพ่ิมข้ึน จ�านวนที่ลดลง รับโอน (โอนออก) ณ  31 ธ.ค. 62

ราคาทุน

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 1,201,420                3,262 - -          1,204,682

ยานพาหนะ 7,932,286 - - - 7,932,286

สินทรัพย์อื่น 51,060 5,607 - - 56,667

    รวม 9,184,766 8,869 - - 9,193,635

ค่าเสื่อมราคาสะสม

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน (873,865)           (118,311) - -          (992,176)

ยานพาหนะ (5,713,256) (701,100) - - (6,414,356)

สินทรัพย์อื่น (32,971) (7,906) - - (40,877)

    รวม (6,620,092) (827,317) - - (7,447,409)

อุปกรณ์ - สุทธิ 2,564,674 1,746,226
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี

    ต้นทุนขาย 73,902,621 66,816,718 - -

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,056,975 4,855,156 234,983 827,317

รวม 77,959,596 71,671,874 234,983 827,317

ก�าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพย์สิน 79,556 565,965 - -

16. สินทรัพย์สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ และการเคลื่อนไหวส�าหรับปีสิ้นสุดวัน   

    ที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ที่ดิน อาคารและส่วน

ปรับปรุง

เครื่องจักร และ

อุปกรณ์

ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

3,433,161 2,752,962 1,854,874 13,193,514 21,234,511

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,433,161 2,752,962 1,854,874 13,193,514 21,234,511

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - - 3,737,583 3,737,583

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,433,161 2,752,962 1,854,874 16,931,097 24,972,094

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

- - - (1,987,570) (1,987,570)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - - - (1,987,570) (1,987,570)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (686,632) (783,540) (774,585) (3,229,721) (5,474,478)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (686,632) (783,540) (774,585) (5,217,291) (7,462,048)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - - - -

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,433,161 2,752,962 1,854,874  11,205,944  19,246,941 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,746,529 1,969,422 1,080,289  11,713,806  17,510,046 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ถาวรที่คิดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมเป็นจ�านวน 226.59 ล้านบาท 
และ 208.40 ล้านบาท ตามล�าดับ (เฉพาะกิจการเป็นจ�านวนเงิน 5.23 ล้านบาท และ 5.07 ล้านบาท ตามล�าดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารในประเทศแห่งหนึ่ง (หมายเหตุ 
20) มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีจ�านวน 163.70 ล้านบาท และ 170.48 ล้านบาท ตามล�าดับ
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อาคารและส่วนปรับปรุง ยานพาหนะ รวม

ราคาทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 

16 มาถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,118,581 3,505,500 5,624,081

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 2,118,581 3,505,500 5,624,081

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - 3,737,583 3,737,583

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,118,581 7,243,083 9,361,664

ค่าเสื่อมราคาสะสม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - -

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 

16 มาถือปฏิบัติ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - (1,987,570) (1,987,570)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - (1,987,570) (1,987,570)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี (577,795) (1,177,671) (1,755,466)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (577,795) (3,165,241) (3,743,036)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - - -

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  2,118,581  1,517,930  3,636,511 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  1,540,786  4,077,842  5,618,628 

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 2562

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 2563

ราคาทุน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,615,009 2,344,058 - 18,959,067

โปรแกรมระหว่างติดตั้ง - 628,900 - 628,900

16,615,009 2,972,958 - 19,587,967

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (16,498,432) (334,143) - (16,832,575)

(16,498,432) (334,143) - (16,832,575)

สุทธิ 116,577 2,755,392

บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 2561

เพิ่มขึ้น (ลดลง) ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 2562

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16,600,029 14,980 - 16,615,009

หัก  ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (16,201,168) (297,264) - (16,498,432)

สุทธิ 398,861 116,577

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่คิดค่าตัดจ�าหน่ายหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่ มีราคาทุนรวมเป็นจ�านวน 16.43 ล้าน
บาท และ 16.35 ล้านบาท ตามล�าดับ
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18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดังนี้

  บาท

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 835,083 865,948 225,793 167,872

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (27,845,355) (29,229,991) - -

(27,010,272) (28,364,043) 225,793 167,872

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 63

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

      ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 2,090,411 - 2,090,411

      ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า 2,335,678 (822,519) - 1,513,159

      ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    40,646 (40,646) - -

      ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,197,446 179,401 (325,331) 2,051,516

      หนี้สินตามสัญญาเช่า - 184,809 - 184,809

รวม 4,573,770 1,591,456 (325,331) 5,839,895

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

      ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน (24,563,720) - - (24,563,720)

 ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจากการเปลี่ยนแปลง

       อายุการใช้งาน (8,374,093) 87,646 - (8,286,447)

รวม (32,937,813) 87,646 - (32,850,167)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้

(28,364,043)          รอการตัดบัญชี - สุทธิ (27,010,272)

บาท

งบการเงินรวม

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

      ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า 2,284,044 51,634 - 2,335,678

      ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    430,590 (389,944) - 40,646

      ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย   120,000 (120,000) - -

      ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 1,422,507 774,939 - 2,197,446

รวม 4,257,141 316,629 - 4,573,770

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

      ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน (24,563,720) - - (24,563,720)

 ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจากการเปลี่ยนแปลง

       อายุการใช้งาน (7,934,546) (439,547) - (8,374,093)
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รวม (32,498,266) (439,547) - (32,937,813)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้

          รอการตัดบัญชี - สุทธิ (28,241,125) (28,364,043)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 62 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 63

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 167,872 18,885 33,461 220,218

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 27,405 - 27,405

รวม 167,872 46,290 33,461 247,623

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินจากการเปลี่ยนแปลง

       อายุการใช้งาน - (21,830) - (21,830)

รวม - (21,830) - (21,830)

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 167,872 225,793

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดตามบัญชี รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในระหว่างปี ยอดตามบัญชี

ณ 31 ธ.ค. 61 ในก�าไรขาดทุน ในก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

ณ 31 ธ.ค. 62

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

ภาระผูกพันหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 115,919 51,953 - 167,872

รวม 115,919 51,953 - 167,872

19.  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม  2563 (วันที่ถือปฏิบัติครั้งแรก) ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จัดการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน 

และจัดประเภทรายการสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4

บาท

งบการเงินรวม 

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุน

ราคาทุนตัด

จ�าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 250,402,017 250,402,017

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 277,789,601 277,789,601

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 31,500,000 31,500,000

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 42,700,000 42,700,000

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 22,970,169 - 22,970,169

22,970,169 602,391,618 625,361,787

หนี้สินทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 68,747,578 68,747,578

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 18,375,312 18,375,312

- 87,122,890 87,122,890
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

มูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุน
ราคาทุนตัดจ�าหน่าย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 111,064,346 111,064,346

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 6,792,857 6,792,857

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 40,000,000 40,000,000

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 16,970,163 - 16,970,163

16,970,163 157,857,203 174,827,366

หนี้สินทางการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 1,403,699 1,403,699

หนี้สินตามสัญญาเช่า - 5,703,497 5,703,497

- 7,107,196 7,107,196

20.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยมีวงเงินสินเช่ือระยะส้ันในวงเงินรวม 370.20 ล้านบาท และ 40.00 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ดังนี้

ประเภทวงเงินสินเช่ือ อัตราดอกเบ้ีย วงเงิน 

(ร้อยละต่อปี) (ล้านบาท)

(1)  เงินเบิกเกินบัญชี MOR 42.20

(2)  กู้ยืมเพ่ือการส่งออก MLR-1.75 265.00

(3)  เงินกู้ยืมระยะส้ันในรูปต๋ัวสัญญาใช้เงิน MLR-1.00 50.00

(4)  หนังสือค้�าประกัน 2.00 13.00

(ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

(5)  ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 40.00

วงเงินสินเช่ือดังกล่าวค้�าประกันโดยการจดจ�านองท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง (หมายเหตุ 15) ของบริษัทย่อย และค้�าประกันในนามบริษัทย่อยและนายโกมล  จึงรุง่เรืองกิจ 
(ผู้ถือหุ้นของบริษัท) โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

21. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

(จัดประเภทใหม่) (จัดประเภทใหม่)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,735,915 1,968,792 - -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น 26,282,920 33,855,749 - -

เช็ครอจ่าย 300,227 426,457 - -

รวมเจ้าหนี้การค้า 30,319,062 36,250,998 - -

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,591,650 2,023,412 - -

เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น 36,836,866 35,356,240 1,403,699 949,748

รวมเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 38,428,516 37,379,652 1,403,699 949,748

รวมเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 68,747,578 73,630,650 1,403,699 949,748
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22. หนี้สินตามสัญญาเช่า
มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าและการเคลื่อนไหวส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แสดงได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 1,261,940 1,261,940

ผลกระทบจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16   มาถือปฏิบัติ 17,729,012 2,118,581

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 18,990,952 3,380,521

เพิ่มขึ้น 3,737,583 3,737,583

เงินจ่ายช�าระ (4,353,223) (1,414,607)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 18,375,312 5,703,497

หัก ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี (5,756,225) (1,804,311)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระในหนึ่งปี 12,619,087 3,899,186

      ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของก�าไรหรือขาดทุน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ 5,474,478 1,755,466

ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 657,668 223,726

รวม 6,132,146 1,979,192

 

      หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ

2562 2562

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,393,834 1,393,834

หัก  ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (131,894) (131,894)

1,261,940 1,261,940

หัก  ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (555,055) (555,055)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 706,885 706,885

บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าจ�านวน 4.35 ล้านบาท  (เฉพาะกิจการ 1.41 ล้านบาท) และมีการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย์
สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีไม่ใช่เงินสดจ�านวน 3.74 ล้านบาท (เฉพาะกิจการ 3.74 ลา้นบาท)
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562 2562

เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ เงินต้น ดอกเบี้ยรอตัด ยอดช�าระ

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระหลังจาก

หนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 706,885 43,641 750,526 706,885 43,641 750,526

ถึงก�าหนดการจ่ายช�าระเกินห้าปี - - - - - - -

รวม 706,885 43,641 750,526 706,885 43,641 750,526

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลิสซ่ิงในประเทศ ซ่ึงเป็นสัญญาเช่าซ้ือยานพาหนะคงเหลือจ�านวน 1 ฉบับ มูลค่าตาม
สัญญารวมเป็นเงิน 2.41 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนช�าระ 60 เดือน จ่ายช�าระรวมงวดละ 0.05 ล้านบาท

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ�ากัดต่างๆ ที่ ก�าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
งบแสดงฐานะการเงิน

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันต้นปี 12,486,562 8,636,175 839,361 579,594

ต้นทุนบริการในอดีตและดอกเบี้ย

- การแก้ไขในโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน - 2,552,167 - 183,312

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการระหว่างปี (123,000) - - -

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ยระหว่างปี 1,054,772 1,298,220 94,426 76,455

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (2,706,682) - 167,304 -

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ ณ วันสิ้นปี 10,711,652 12,486,562 1,101,091 839,361

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ต้นทุนบริการในอดีต - 2,552,167 - 183,312

ต้นทุนบริการปัจจุบัน

ต้นทุนบริการ 866,607 943,927  75,914 51,743

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 188,165 354,293  18,512 24,712

รวม 1,054,772 3,850,387  94,426 259,767

ผล (ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ผล (ก�าไร) ขาดทุนที่เกิดจาก

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์ (2,198,200) - - -

การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน  1,462,529 - 104,122 -

ประสบการณ์ (1,971,011) -  63,182 -

รวม (2,706,682) -  167,304 -
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส�าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 

2562 สรุปได้ดังน้ี 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

อัตราคิดลด

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 (488,968) (457,945) (48,462) (38,145)

ลดลงร้อยละ 0.5  529,187 591,413  52,056 40,880

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5  560,812 633,495  56,501 43,192

ลดลงร้อยละ 0.5 (520,320) (585,696) (53,024) (40,550)

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 (1,136,050) (1,303,361) (118,910) (94,719)

ลดลงร้อยละ 1  1,323,762 1,504,202  137,904 109,672

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

2563 2562

ร้อยละ ร้อยละ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราคิดลด 1.25 - 2.23 1.71 1.92 - 4.03 3.44

อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน 0.77 - 6.08 3.38 0.00 - 6.12 3.99

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 7.00 - 26.00 11.00 0.00 - 22.00 11.00

อัตราการทุพพลภาพ 10.00* 10.00* 10.00* 10.00*

อัตรามรณะ 100.00* 100.00* 100.00* 100.00*

* ตารางมรณะไทย พ.ศ. 2560

24.  การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนิน

ธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากับ 0.07 : 1  และ 0.07 : 1 ตามล�าดับ

25. ทุนเรือนหุ้น
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติในเรื่องส�าคัญ  ต่อไปนี้ (ซึ่งได้

รับการอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2561)
25.1   การลดทุน

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมทุนจดทะเบียน 682,010,648.20 บาท (จ�านวน 974,300,926 หุ้น) เป็น 670,785,875.90 
บาท (จ�านวน 958,265,537 หุ้น) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ�าหน่ายของบริษัท จ�านวน 16,035,389 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท

25.2   การเพิ่มทุน
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบก�าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุนจ�านวน 67,078,587.10 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
จ�านวน 670,785,875.90 บาท (จ�านวน 958,265,537 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ�านวน 737,864,463.00 บาท (จ�านวน 1,054,092,090 หุ้น) โดยการออกหุ้นสามัญ
ใหม่จ�านวน 95,826,553 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท 

25.3  การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจ�านวน 95,826,553 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวม 67,078,587.10 บาท โดยมีราย
ละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย ใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท อกริเพียว โฮลด้ิงส์ จ�ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2 (APURE-W2) (“ใบส�าคัญ

แสดงสิทธิ” หรือ “APURE-W2”)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้

วัตถุประสงค์ของการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะสามารถน�าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิดังกล่าวมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เมื่อมีการใช้สิทธิจากใบส�าคัญ

แสดงสิทธิดังกล่าว เพื่อที่บริษัทจะได้มีความพร้อมและความยืดหยุ่นทางด้านการเงินส�าหรับโครงการ หรือการลงทุน 

หรือเงินส�ารองเพื่อการด�าเนินงานต่างๆ ในอนาคต

จ�านวนที่ออก ไม่เกิน 95,826,553 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0 บาท (ศูนย์บาท)

อัตราการใช้สิทธิ ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับ

สิทธิ)

ราคาการใช้สิทธิ ปีที่ 1 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 4.00 บาทต่อหุ้นสามัญ

ปีที่ 2 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 4.50 บาทต่อหุ้นสามัญ

ปีที่ 3 สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 5.00 บาทต่อหุ้นสามัญ

วันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ วันที่จะก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะ

กรรมการบริหารมอบหมาย

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิจ�านวน 95,826,553 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่มีชื่อปรากฏในวันก�าหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบส�าคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดย

วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อใบส�าคัญแสดง

สิทธิ 1 หน่วย 

ในการค�านวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ หากมีเศษหุ้นสามัญจากการค�านวณ

ตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจ�านวน

ในกรณีที่มีเศษของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการค�านวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษ

ดังกล่าวทิ้งทั้งจ�านวน และในกรณีที่มีใบส�าคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกใบ

ส�าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ก�าหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกๆ สิ้นไตรมาส (วันท�าการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม) ตลอดอายุ

ของใบส�าคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 

ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันก�าหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อน�าไปใช้

สิทธิได้ในวันก�าหนดการใช้สิทธิครั้งต่อๆ ไปได้ตลอดอายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญ

แสดงสิทธิแล้วใบส�าคัญแสดงสิทธิใดๆ ท่ีไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและส้ินผลไป

วันสุดท้ายของการใช้สิทธิจะตรงกับวันที่ใบส�าคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 มีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอ

ขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ APURE-W2 ทั้งนี้ในกรณีที่วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวตรงกับวันหยุดท�าการให้เลื่อนวันใช้

สิทธิครั้งสุดท้าย ดังกล่าวเป็นวันท�าการก่อนหน้า

26. การจัดสรรก�าไรสะสม
ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด ซ่ึงก�าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรส�ารองตามกฎหมายด้วยจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�า 

ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้จัดสรรก�าไรเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายจ�านวน 4.94 ล้านบาทและ 2.70 ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 1/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ�านวน 47.82 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
 การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน 

ไตรมาส 2/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จ�านวน 46.48 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 11 กันยายน 2563

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส�ารองน้ีจะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนส�ารองดังกล่าวจะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
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ส�าหรับบริษัทย่อย - บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จ�ากัด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 1/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ�านวน 49.50 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2563
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ไตรมาส 2/2563 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ�านวน 49.50 ล้านบาท โดยมีก�าหนดจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 12 กันยายน 2563

ส�าหรับบริษัทย่อย - บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จ�ากัด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 20.00 บาท 

จ�านวน 10.00 ล้านบาท  โดยมีก�าหนดจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2563

27.  หุ้นทุนซื้อคืน

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ และวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,305,285,022 925,462,853 - -

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปถึงส�าเร็จรูปและ

  งานระหว่างท�า (185,069,407) 162,572,299 - -

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 190,280,726 207,162,409 21,240,108 18,739,114

ค่าจ้างเหมา - 32,707 - -

ค่าขนส่ง 68,725,444 81,778,440 - -

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 83,768,217 71,969,138 1,990,449 827,317

ค่าบริหารจัดการและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 71,538,669 85,269,351 - -

ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 52,527,947 45,518,868 372,586 462,199

ค่าสาธารณูปโภค 28,519,794 28,915,007 266,626 242,206

ค่าเชื้อเพลิง 42,333,337 34,356,726 - -

ค่าใช้จ่ายส�านักงาน 12,064,247 11,833,476 1,569,476 1,041,542

ค่าเช่าจ่าย 1,014,571 4,954,766 - -

ค่าภาษีและอากรอื่น 1,096,286 949,453 44,391 83,288

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับรายการ) 1,899,317 (1,187,200) - -

ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (5,203,123) 896,328 - -

ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน 6,500,000 - 6,500,000 -

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 มีมติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นของบริษัทคืนในจ�านวนเงินไม่เกิน 61 ล้านบาท จ�านวนหุ้นที่
จะซื้อคืน 90 ล้านหุ้น คิดเป็นจ�านวนหุ้นซื้อคืนประมาณร้อยละ 9.39 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้ว โดยก�าหนดระยะเวลารับซื้อหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 19 
ตุลาคม 2563 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหุ้นทุนซื้อคืนในบัญชีจ�านวน 28.59 ล้านหุ้น มีต้นทุนเฉลี่ยหุ้นละ 2.02 บาท เป็นต้นทุนรวม 57.70 ล้านบาท หุ้นทุนซื้อคืน
คงเหลือจ�านวน 28.59 ล้านหุ้นน้ี เม่ือค�านวณตามมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท จะเป็นร้อยละ 2.98 ของทุนท่ีช�าระแล้ว
 บริษัทได้กันก�าไรสะสมเพื่อเป็นส�ารองส�าหรับหุ้นทุนซื้อคืนเป็นจ�านวนเงิน 57.70 ล้านบาท โดยจะไม่น�าส�ารองนี้ไปจ่ายเป็นเงินปันผล จนกว่าจะขายหุ้นทุนซื้อ
คืนออกไปหรือลดทุนที่ช�าระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จ�าหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี แล้วแต่กรณี

บริษัทสามารถถือหุ้นทุนที่ซื้อคืน จ�านวนรวม 28.59 ล้านหุ้นดังกล่าวไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ
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29. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
29.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่่ในก�าไรขาดทุน :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน :

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปี 8,439,495 6,321,509 699,686 1,479,533

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว

ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ (1,679,102) 122,918 (24,460) (51,953)

รวม 6,760,393 6,444,427 675,226 1,427,580

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น :

          ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก

  คณิตศาสตร์ประกันภัย (325,331) - 33,461 -

รวม (325,331) - 33,461 -

29.2 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้
 การกระทบยอดระหว่างจ�านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้และผลคูณของก�าไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

และ 2562 สรุปได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส�าหรับปี 331,890,377 37,784,404 94,864,917 6,152,727

อัตราภาษีที่ใช้ (%) 20 20 20 20

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค�านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 66,378,075 7,556,881 18,972,983 1,230,545

ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน�ามาหักใน

การค�านวณก�าไรทางภาษี

- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ

ก�าไรทางภาษี 3,629,290 1,434,054 1,503,341 318,995

ผลกระทบทางภาษีของรายได้ที่ต้องน�ามาค�านวณก�าไรทางภาษี

- รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้น - (121,960) (19,799,998) (121,960)

- ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มในทางภาษี (1,100) - (1,100) -

สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรฐานส่งเสริมการลงทุน (56,995,765) - - -

ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินที่ได้รับสิทธิทางภาษี (3,944,209) (3,960,985) - -

อื่น (2,305,898) 1,536,437 - -

รวมรายการกระทบยอด (59,617,682) (1,112,454) (18,297,757) 197,035

รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 6,760,393 6,444,427 675,226 1,427,580
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29.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้
 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีแท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่    31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม

2563 2562

จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี 

(%)

จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี 

(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 331,890,377 37,784,404

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 66,378,075 20.00 7,556,881 20.00

รายการกระทบยอด (59,617,682) (17.96) (1,112,454) (2.94)

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 6,760,393 2.04 6,444,427 17.06

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562

จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี 

(%)

จ�านวนภาษี (บาท) อัตราภาษี 

(%)

ก�าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับปี 94,864,917 6,152,727

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 18,972,983 20.00 1,230,545 20.00

รายการกระทบยอด (18,297,757) (19.29) 197,035 3.20

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 675,226 0.71 1,427,580 23.20

30.  ก�าไรต่อหุ้น
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับงวดส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ส�าหรับงวดด้วยจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักของหุ้น

สามัญที่ถือโดยบุคคลภายนอกที่ออกอยู่ในระหว่างงวด
ก�าไรต่อหุ้นปรับลดค�านวณโดยการหารก�าไรส�าหรับงวดด้วยผลรวมของจ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ออกอยู่ในระหว่างงวดกับจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�า

หนักของหุ้นสามัญที่บริษัทอาจต้องออกเพื่อแปลงใบส�าคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้นให้เป็นหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้น�าใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ APURE-W2 มารวมค�านวณการปรับลดในก�าไรต่อหุ้นที่อาจเกิดจากการใช้สิทธิของใบส�าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยในระหว่างงวดต่�ากว่าราคาใช้สิทธิของใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ส�าหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไรส�าหรับงวดที่เป็นของบริษัทใหญ่ (พันบาท) 319,617,017 29,141,190 94,189,691 4,725,147

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (พันหุ้น) 958,265,537 958,265,537 958,265,537 958,265,537

หัก  หุ้นสามัญซื้อคืน (พันหุ้น) (15,876,151) - (15,876,151) -

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก

รวมหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (พันหุ้น) 942,389,386 958,265,537 942,389,386 958,265,537

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.334 0.030 0.098 0.005

ก�าไรต่อหุ้นปรับลด (บาทต่อหุ้น) 0.340 0.030 0.100 0.005

31.  ส่วนงานด�าเนินงาน
 กลุ่มบริษัทน�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน โดยแสดงส่วนงานด�าเนินงานตามมุมมองผู้บริหารเป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจาก
การบริหารการจัดการและโครงสร้างการบริหารและการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทเป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน
 กลุ่มบริษัทด�าเนินกิจการเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยมี
ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน ดังนี้
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ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามกลุ่มธุรกิจส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563

ข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง

ผักและ

ผลไม้สด

เมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดหวาน

รวม รายการตัดบัญชี รวม

รายได้จากบุคคลภายนอก 1,780,880,448 81,806,515 117,977,299 1,980,664,262 - 1,980,664,262

รายได้ระหว่างหน่วยงาน 125,004 18,663 42,150,000 42,293,667 (42,293,667) -

รวมรายได้ 1,781,005,452 81,825,178 160,127,299 2,022,957,929 (42,293,667) 1,980,664,262

กำาไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหักภาษี 411,447,730 (7,836,721) 27,721,499 431,332,508 (99,442,131) 331,890,377

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 2,746,293,032 64,800,633 105,576,018 2,916,669,683 (936,193,839) 1,980,475,844

บาท

งบการเงินรวม

2562

ข้าวโพดหวาน

บรรจุกระป๋อง

ผักและ

ผลไม้สด

เมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดหวาน

รวม รายการตัดบัญชี รวม

รายได้จากบุคคลภายนอก 1,445,133,431 148,934,505 107,340,543 1,701,408,479 - 1,701,408,479

รายได้ระหว่างหน่วยงาน 208,552 540,050 35,820,000 36,568,602 (36,568,602) -

รวมรายได้ 1,445,341,983 149,474,555 143,160,543 1,737,977,081 (36,568,602) 1,701,408,479

ก�าไร (ขาดทุน) ตามส่วนงาน

ก่อนหักภาษี 42,597,261 (4,974,819) 11,086,615 48,709,057 (10,924,653) 37,784,404

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 2,695,843,069 72,723,897 87,606,058 2,856,173,024 (1,057,433,397) 1,798,739,627

ส่วนงานภูมิศาสตร์
กลุ่มบริษัทน�าเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์ในต่างประเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ต่างประเทศ 1,811,855,228 1,517,482,886

ในประเทศ 168,809,034 183,925,593

รวมรายได้ 1,980,664,262 1,701,408,479

ลูกค้ารายใหญ่
 รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 1 รายจากส่วนงานข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ�านวนเงินประมาณ 223.69 ล้านบาท  (2562 : ลูกค้ารายใหญ่ 
1 ราย จ�านวน 170.36 ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

32.  สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากการได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 จ�านวน 1 โครงการ ในกิจการผลิตหรือถนอม

อาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้สิทธิประโยชน์ดังนี้
-  ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุน มีก�าหนด

เวลา 3 ปี  
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รายได้จากการขายของบริษัทจ�าแนกตามกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 แสดงได้ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

2563 2562

ธุรกิจที่ได้รับการ

ส่งเสริม

การลงทุน

ธุรกิจที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

การลงทุน 

รวม ธุรกิจที่ได้รับ

การส่งเสริม

การลงทุน 

ธุรกิจที่ไม่ได้รับ

การส่งเสริม

การลงทุน 

รวม

รายได้จากการขายและบริการ

ในประเทศ 36,804,378 132,004,656 168,809,034 - 183,925,593 183,925,593

ต่างประเทศ 1,734,551,406 77,303,822 1,811,855,228 - 1,517,482,886 1,517,482,886

รวมรายได้ 1,771,355,784 209,308,478 1,980,664,262 - 1,701,408,479 1,701,408,479

33. เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงาน
บริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานส�าหรับพนักงานประจ�าทั้งหมดของบริษัทตามความในพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พนักงานและบริษัทจ่ายสมทบเข้าเงินกองทุนตามโครงการน้ีในอัตราร้อยละของเงินเดือนของพนักงานแต่ละคน พนักงานจะได้รับส่วนท่ีบริษัทสมทบตามระเบียบ

และข้อบังคับของเงินกองทุนและตามระยะเวลาการท�างานกับบริษัท บริษัทได้แต่งตั้งผู้จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเพื่อบริหารกองทุนตามข้อก�าหนดในพระราชบัญญัติ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบเข้ากองทุนส�ารองเล้ียงชีพ ส�าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ�านวนเงิน 0.91 ล้านบาท และ 0.96 ล้านบาท ตาม
ล�าดับ (เฉพาะกิจการเป็นจ�านวนเงิน 0.80 ล้านบาท และ 0.74 ล้านบาท ตามล�าดับ)

34. เครื่องมือทางการเงิน
34.1 การบริหารความเส่ียง

บริษัทและบริษัทย่อยบริหารความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนในสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตามปกติธุรกิจโดยใช้ระบบการ
จัดการและการควบคุมภายในองค์กรโดยทั่วไป และไม่ได้ประกอบธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินใด ๆ เพื่อการค้าหรือการเก็งก�าไร

34.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะ

ยาว ทั้งนี้สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสดของกิจการ บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินอื่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี ้

บาท

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 230,651,307 5,572,056 14,178,654 250,402,017

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 277,789,601 277,789,601

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 31,500,000 - 31,500,000

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - 42,700,000 - 42,700,000

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - 6,000,000 16,970,169 22,970,169

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - 68,747,578 68,747,578

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 18,375,312 - 18,375,312
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บาท

งบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 326,828,100 5,549,631 7,336,475 339,714,206

เงินลงทุนชั่วคราว - 27,000,000 - 27,000,000

ลูกหนี้หารค้าและลูกหนี้อื่น - - 199,731,717 199,731,717

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 32,000,000 - 32,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - 50,000 - 50,000

เงินลงทุนในเงินฝากสลากออมทรัพย์ 21,700,000 - 21,700,000

หน้ีสินทางการเงิน -

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - 72,327,063 72,327,063

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,261,940 - 1,261,940

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย

รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 110,702,746 - 361,600 111,064,346

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 6,792,857 6,792,857

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 40,000,000 - 40,000,000

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น - - 16,970,163 16,970,163

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - 1,403,699 1,403,699

หน้ีสินตามสัญญาเช่า - 5,703,497 - 5,703,497

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อัตราดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง

ตามอัตราตลาด

อัตราดอกเบี้ย

คงที่

ไม่มี

อัตราดอกเบี้ย
รวม

สินทรัพย์ทางการเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,262,141 - 300,645 49,562,786

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - - 3,594,150 3,594,150

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - 160,000,000 - 160,000,000

หน้ีสินทางการเงิน

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน - - 432,068 432,068

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,261,940 - 1,261,940

-
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34.3 ความเส่ียงจากการให้สินเช่ือ
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�าหนดให้มีนโยบายและวิธี

การในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ดังกล่าว นอก
เหนือไปจากที่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

34.4 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการเงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การค้า 

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์ และเจ้าหนี้การค้า เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะเข้าท�าสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมแต่ละกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่าง
ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่ครบก�าหนดในหนึ่งปี ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 143,478,201 3,878,690 125,571,065 2,095,910

ยูโร 1,119,983               - 411,250               -

ปอนด์สเตอร์ลิง               -               - 5,777,263               -

เยน 9,539,486               - 9,659,303 1,381,239

ดอลลาร์สิงค์โปร์ 223,161               - 331,119               -

คอลลาร์ออสเตรเลีย               -               - 1,028,220               -

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทมียอดซื้อขายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปีบริษัทได้เข้าท�า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสิทธิที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ

      34.5    ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัท รวมทั้งจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงินต่างๆเพื่อส�ารองในกรณีที่มีความจ�าเป็นและเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแส
เงินสด

34.6 มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงไว้ในงบการเงินมีอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ฝ่ายบริหารของบริษัทเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระส�าคัญกับ
มูลค่าตามบัญชี

ก�าไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือทางการเงินสุทธิ
จ�านวนรวมของก�าไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือทางการเงินที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

ก�าไร(ขาดทุน)จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารทุนที่

  มูลค่ายุติธรรมที่รับรู้ผ่านก�าไรหรือขาดทุน (6,500,000)      - (6,500,000)      -

รวมก�าไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือทางการเงินสุทธิ (6,500,000)      - (6,500,000)      -
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35. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 62

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลดลง)*

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ยอดคงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 63เพิ่มขึ้น
การได้มาซ่ึง

บริษัทย่อย

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,261,940 (4,353,223)        21,466,595          - 18,375,312

รวม 1,261,940 (4,353,223)        21,466,595          - 18,375,312

บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 61

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลดลง)*

รายการที่ไม่ใช่เงินสด ยอดคงเหลือ ณ

31 ธ.ค. 62เพิ่มขึ้น การได้มาซ่ึง

บริษัทย่อย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,957,473 (695,533)          -          - 1,261,940

รวม 1,957,473 (695,533)          -          - 1,261,940

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 

31ธ.ค. 62

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลดลง)*

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 63

เพิ่มขึ้น การได้มาซ่ึง

บริษัทย่อย

หนี้สินตามสัญญาเช่า 1,261,940 (1,414,608)          5,856,165          - 5,703,497

รวม 1,261,940 (1,414,608)          5,856,165          - 5,703,497

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 

31ธ.ค. 61

กระแสเงินสด

เพิ่ม (ลดลง)*

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธ.ค. 62

เพิ่มขึ้น การได้มาซ่ึง

บริษัทย่อย

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,773,898 (511,958)          -          - 1,261,940

รวม 1,773,898 (511,958)          -          - 1,261,940

* กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินสุทธิรวมจ�านวนเงินสดรับและเงินสดช�าระคืนในงบกระแสเงินสด

36. ภาระผูกพัน
36.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้

งบการเงินรวม

2563 2562

สัญญาซื้อเครื่องจักร

- สกุลเงินไทย (บาท) 2,792,700 -

- สกุลเงินสหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์สหรัฐ) 39,080 -

- สกุลเงินยูโรโซน (ยูโร) 320,516 -

 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีเงินมัดจ�าค่าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์เป็นจ�านวนรวม 9.97 ล้านบาท และ 1.82 ล้านบาทตามล�าดับ
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36.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการท�าสัญญาบริการและสัญญาเช่าด�าเนินงาน ดังนี้

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

จ่ายช�าระภายใน

       ไม่เกิน 1 ปี 3,971,818 6,897,923 1,003,018 2,156,244

       1 - 5 ปี 73,000 1,555,000 60,000 300,000

รวม 4,044,818 8,452,923 1,063,018 2,456,244

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าบริการที่เกี่ยวข้องจากการน�ามาตรฐานการรายงานทางการ  
 เงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ส�าหรับสัญญาเช่าและหนี้สินตามสัญญาเช่าบริการ   
  ที่เกี่ยวข้องที่เคยจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่เหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม 

    ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
37. หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

37.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยสองแห่งมีภาระหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้�าประกันการใช้ไฟฟ้าในการด�าเนินงานปกติ 
จ�านวน 3.53 ล้านบาท

37.2     บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีภาระหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการค้�าประกันเงินกู้และวงเงินสินเช่ือให้กับบริษัท ย่อยอีกแห่งหน่ึง  ซ่ึงได้รับจากสถาบันการเงินในวงเงินรวม 28 
ล้านบาท

37.3    บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีคดีความถูกฟ้องร้องเป็นจ�าเลยร่วม เก่ียวกับอัตราภาษีน�าเข้าในยุโรป โดยศาลพิพากษาให้บริษัทใช้อัตราภาษีร้อยละ 12.8 (จากเดิม ท่ีบริษัท   
    ใช้คือ ร้อยละ 3.6) จนกว่าจะมีการประกาศเปล่ียนแปลงอัตราภาษีดังกล่าว

38. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดประเภทใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผล 

กระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น การจัดประเภทรายการใหม่ มีดังต่อไปน้ี

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ท่ีเคยแสดงไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม่ ท่ีเคยแสดงไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 199,731,717 (199,731,717) - 3,594,150 (3,594,150) -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 213,070,837 213,070,837 - 3,594,150 3,594,150

ลูกหนี้สรรพากร 11,218,631 (11,218,631) - - - -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,888,980 (2,120,489) 4,768,491 - - -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 72,327,063 (72,327,063) - 432,068 (432,068) -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น - 73,630,650 73,630,650 - 949,748 949,748

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,878,710 (1,303,586) 575,124 706,680 (517,680) 189,000

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส�าหรับปีสิ้นสุด

       วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้จากการขายและบริการ - - - - 32,400,000 32,400,000

รายได้เงินปันผล - 567,500 567,500 - 567,500 567,500

รายได้อื่น 18,090,214 (567,500) 17,522,714 36,129,698 (32,967,500) 3,162,198
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บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

  ท่ีเคยแสดงไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม่ ท่ีเคยแสดงไว้เดิม เพิ่มขึ้น (ลดลง) จัดประเภทใหม่

งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 430,607 4,102,624 4,533,231 - (8,430) (8,430)

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4,296,466 (4,296,466) - 186,371 (186,371) -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - 17,101,152 17,101,152 - 186,371 (186,371)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 17,078,826 (12,804,686) 4,274,140 - - -

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (36,035,831) 36,035,831 - (20,604) 20,604 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้

หมุนเวียนอื่น - 34,732,245 (34,732,245) - (497,076) (497,076)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (435,697) (1,303,586) (1,739,283) (246,330) (517,680) (764,010)

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด - (4,102,624) (4,102,624) - 8,430 8,430

39. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
การจ่ายเงินปันผล

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้น
ละ 0.57 บาท ส�าหรับหุ้นที่ออกจ�าหน่ายและได้รับช�าระแล้วจ�านวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นจ�านวนเงิน 51,300,000 บาท โดยให้ด�าเนินการจ่ายเงินปันผลให้เสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2564

40. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปัจจุบันได้ขยายวงกว้างข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลท�าให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจและมี

ผลกระทบต่อธุรกิจส่งออกผักและผลไม้สดและอุตสาหกรรมโดยรวมของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงาน การรับรู้และการวัดมูลค่า
ของสินทรัพย์และหน้ีสินในงบการเงิน ของบริษัทย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และท�าการประเมินผลกระทบทางการ
เงินเก่ียวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง

41. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564
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ค่าตอบแทนจากการสอบผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปี 2563 จ�านวนเงิน 

2,548,000 บาท ส�าหรับค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่  ค่าพาหนะเดินทาง และค่าล่วงเวลา จ�านวนเงิน 88,819.04 บาท โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจ�าปี 2563 ได้แก่          

1) นาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 

2) นาย ธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 

3) นางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 

4) นางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517 

5) นาย สุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 

6) นางสาว โสรยา ตินตะสุวรรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658 

7) นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 

8) นางสาว รุ่งนภา  แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รายการที่
1

2

3

4

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำากัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำากัด

บริษัท อกริเฟร็ช จำากัด

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

จำานวนเงิน (บาท)
650,000

1,168,000

365,000

365,000

2,548,000

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

รายการที่
1

2

3

4

ชื่อบริษัทผู้จ่าย
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำากัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำากัด

บริษัท อกริเฟร็ช จำากัด

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

จำานวนเงิน (บาท)
22,952

17,230

31,407

17,230

88,819

ข้อมูลข้างต้น 

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า ส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้า

สังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย 

ให้ข้าพเจ้า ส�านักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและส�านักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

  ลงชื่อ………………………………………..

(นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์)

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10142 

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ�ากัด  

ไม่ ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน กล่าวคือ………………………………………………………………..
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการสำาหรับปี 2563

รายได้จากการขายและบริการ

บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเท่ากับ  1,722.70 ล้านบาท 1,701.41ล้านบาท และ 1,980.66 ล้านบาท ในปี 2561 - 2563 ตามล�าดับ  ในปี 2563 

บริษัทฯมียอดขายสินค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น  ถึงแม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิค-19 แต่บริษัทฯ ยังคงมีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในต่างประเทศอย่าง

ใกล้ชิดผ่านการใช้ระบบออนไลน์ และบริษัทฯยังมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา (ที่เป็นเงินตราค้าขายหลักของบริษัทฯ)

ในส่วนของตลาดในประเทศ จะได้เห็นว่า มีการเติบโตในส่วนของเมล็ดพันธุ์และผักและผลไม้สดเพิ่มมากขึ้น  

รายละเอียดของยอดขายในประเทศและต่างประเทศ แสดงรายละเอียดประกอบดังตารางต่อไปนี้

รายการ 2561 2562 2563

มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศ

• ข้าวโพดหวานแปรรูป (RKI) 1,123.41 1209.74 1,570.32
• ผักและผลไม้สด (AF) 152.49 129.89 68.36
• ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (RKI) 234.19 177.86 173.18

รวม 1,510.09 1,517.49 1,811.86
มูลค่าการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศ

ข้าวโพดหวานแปรรูป (RKI) 40.58 53.11 28.67
• เมล็ดพันธุ์  (SCP) 72.97 42.37 47.74
• อื่นๆ (RKI) 71.35 61.84 73.57
• ข้าวโพดหวานบรรจุถุงสูญญากาศ (RKI) 7.74 4.09 3.84
• ผักและผลไม้สด (AF) 19.96 22.50 14.99

รวม 212.60 183.91 168.81
มูลค่าการจำาหน่ายรวม 1,722.69 1,701.39 1,980.67

ต้นทุนสินค้าขาย

บริษัทมีต้นทุนสินค้าขายเท่ากับ 1,343.99 ล้านบาท  1,437.41 ล้านบาท และ 1,450.62 ล้านบาท ในปี 2561 - 2563 ตามล�าดับ บริษัทฯ มีอัตราส่วนต้นทุน

สินค้าขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 78.02  ร้อยละ 84.48 และ ร้อยละ 73.24 ในปี 2561 - 2563  โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากในปี 2563 นี้มีการส่งออกสินค้าเพิ่ม

ขึ้น วัดจากจ�านวนตู้สินค้าส่งออกที่เพิ่มขึ้น ท�าให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้น และสภาวะอัตราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

ก�าไรขั้นต้น

บริษัทมีก�าไรขั้นต้นเท่ากับ 378.71 ล้านบาท  264.00 ล้านบาท  และ 530.05 ล้านบาท ในปี 2561 - 2563 ตามล�าดับ และมีอัตราส่วนก�าไรขั้นต้นเท่ากับ ร้อย

ละ 21.98  ร้อยละ 15.52  และ ร้อยละ 26.76 ในปี 2561 - 2563 ตามล�าดับ เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น มีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และต้นทุนลดลงตามที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมผลตอบแทนผู้บริหาร)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทประกอบด้วย เงินเดือนพนักงานและค่าล่วงเวลา ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการพนักงาน ค่าตอบแทนผู้

บริหาร ค่าซ่อมบ�ารุงอาคาร และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ  238.35  ล้านบาท 244.21  ล้านบาท และ 222.10 

ล้านบาท ในปี 2561 - 2563  ตามล�าดับ หรือเท่ากับร้อยละ 13.83  ร้อยละ 14.35 และร้อยละ 11.21 ของรายได้จากการขาย ในปี 2561 - 2563 ตามล�าดับ โดยในปี 2563  

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีใหม่ ( TFRS 16 ) เรื่องสัญญาเช่า จากเดิมบันทึกเป็น ค่าใช้จ่าย เปลี่ยนใหม่เป็น บันทึกเข้าสิทธการใช้ซึ่งอยุ่ในหมวดสินทรัพย์

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิส�าหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)

บริษัทมีก�าไรส�าหรับปี (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) เท่ากับ 119.55 ล้านบาท  29.14 ล้านบาท และ 319.62 ล้านบาท  ในปี 2561 - 2563  ตามล�าดับ  

คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิเท่ากับ ร้อยละ 6.94 ร้อยละ 1.71 และ ร้อยละ 16.14 ในปี 2561 - 2563  ตามล�าดับ ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราก�าไรสุทธิของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คือ ทา

งบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น และมีก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกา (ที่เป็นเงินตราค้าขายหลักของบริษัทฯ) และค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารยังลดลงอีกด้วย

•
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