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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

หมวดธุรกิจ
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
0107537002079 (เดิมเลขที่ บมจ.454)
เลขที่ 70 อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-516-0941-45 โทรสาร 02-516-0946
www.apureholdings.com หรือ www.rkifood.com
E-MAIL : irs@apureholdings.com
อาหารและเครื่องดื่ม
ประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding Company) โดยมีบริษัทย่อยที่ดำเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร คือ บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เป็นธุรกิจหลัก ที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99
470,522,167.50 บาท
454,673,765.70 บาท

•

ได้รับรางวัล DISCLOSURE REPORT AWARD 2003 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

•

ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Quartile ที่ 2 จาก “สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย” จากการประเมินผล
เรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2548

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
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บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
0105540066897 (เดิมเลขที่ 966/2540)
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.ท่าน้ำตื้น-เขาปูน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร 034-653390-1 E-mail: info@rkifood.com
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋อง
364,400,000 บาท
364,400,000 บาท
ร้อยละ 99.99 (โดยบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))
บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
0105544033837 (เดิมเลขที่ 522/2544)
เลขที่ 99 หมู่ 1 ถ.ท่าน้ำตื้น-เขาปูน ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-653323-4 โทรสาร 034-653390-1
ผู้จัดจำหน่ายผัก และผลไม้สด
30,250,000, บาท
30,250,000 บาท
ร้อยละ 100 (โดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ต่อ)
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน
ทุนเรียกชำระแล้ว
สัดส่วนการถือหุ้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด
0105532015588 (เดิมเลขที่ 1556/2532)
เลขที่ 128/10 หมู่ 8 หมู่บ้านพฤกษากาญจนบุรี 7 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 034-520-798-9
โทรสาร 034-520-800
พัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวาน, ผลิตเพื่อใช้ ในกิจการของบริษัท ริเวอร์แคว
อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และจำหน่ายทั่วไป
5,000,000 บาท
5,000,000 บาท
ร้อยละ 75 (โดยบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด)
บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซ็นเตอร์ จำกัด
0105522010818 (เดิมเลขที่ 1089/2522)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 21 ถนนสีลม กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02-516-0941-45 โทรสาร 02-516-0946
ธุรกิจการเกษตร
3,750,000 บาท
3,750,000 บาท (โดยบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน))
ร้อยละ 48

นายทะเบียนหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชี
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4,6,7 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-229-2800 หรือ 02-654-5599
โทรสาร 02-359-1262-63

ผู้สอบบัญชี

นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3899
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305
บริษัท กรินทร์ออดิท จำกัด
138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 02-634-2484-6
โทรสาร 02-634-2668 E-mail : audit@karinaudit.co.th
www.karinaudit.co.th
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สารจากประธานกรรมการ
ในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยมีความผันผวน และมีปัจจัยลบหลายด้าน ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรที่บริษัทดำเนินการอยู่ ปัจจัยลบดังกล่าว ได้แก่ การแข็งค่าของเงินบาท ปัญหา
ภัยธรรมชาติทั้งภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม ปัญหาดังกล่าวนอกจากจะส่งผลให้บริษัทขาดแคลนวัตถุดิบที่ ใช้ ในการผลิตแล้ว คุณภาพ
ของวัตถุดิบที่ ได้ก็ลดลงอีกด้วย อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ ไขปัญหาในหลายๆ ด้านดังกล่าว จึงทำให้
บริษัทฯ ได้มี โอกาสขยายตลาดมากขึ้นตลอดจนทำยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีนี้
สำหรับการดำเนินธุรกิจในปี 2556 นี้ คาดว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ยังคงไม่คลี่คลายในทางที่ดีมากนัก อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ ในระดับหนึ่งแล้ว อีกทั้งบริษัท คาดการณ์ว่าความต้องการในสินค้า
เกษตรทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน และภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั่วโลก สร้างความเสีย
หายอย่างมากให้กับประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรสำคัญๆ ของโลก รวมทั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ประเทศคู่ค้ามีกำลัง
ซื้อเพิ่มมากขึ้นนับว่าเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ที่จะสามารถขยายตลาด และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น
การเพิ่มศักยภาพทางการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะมีประสบการณ์ในวงการเกษตรแปรรูป
เพื่อส่งออกมานานนับสิบปี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มีการวางแผนจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยี่
การผลิตที่ดี และมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังต้องศึกษาและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตในโรงงานครั้งสำคัญ
ในส่วนนโยบายการบริหารงาน ทางบริษัทยึดหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวปฏิบัติ ในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดกับลูกค้า สร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร และสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่น่าพอใจ ทั้งนี้ บริษัทจะพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
พร้อมจะฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการในเวทีการแข่งขันทางการค้าโลก เพื่อทำให้บริษัทฯเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปต่อไป
ในอนาคต
สุดท้ายนี้ กรรมการบริษัทฯ ทุกคน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจที่ ให้การสนับสนุน
บริษัทด้วยดีตลอดมา พร้อมทั้งขอขอบคุณเป็นพิเศษต่อคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สติปัญญา และ
ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเข้มแข็ง ช่วยให้ธุรกิจของบริษัท สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในปีที่ผ่านมา
และคาดหวังว่าผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะช่วยกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอย่างเต็มความสามารถต่อไป
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นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกรรมการบริษัทฯ

สรุปผลการดำเนินงานรวม
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)

2553
268.04
552.50
193.56
358.95
888.76
(828.06)
(131.53)
(7.37)
(51.86)
(47.89)
1.42
0.79
10.60
6.28
13.28
6.83%
(6.06%)
0.54

2554
309.69
604.53
241.63
362.91
941.35
(827.41)
(98.68)
(8.10)
13.32
19.75
1.32
0.71
13.24
6.58
18.00
12.10%
1.19%
0.67

หน่วย : ล้านบาท
2555 
560.95
1,021.21
602.55
418.66
1,120.25
(957.76)
(102.56)
(16.01)
57.59
(46.92)
0.94
0.54
17.39
5.08
11.56
14.51%
5.14%
1.44

โครงสร้างรายได้	
รายได้
ข้าวโพดหวานแปรรูปต่างประเทศ
ผักสดขายต่างประเทศ
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศ
ขายเมล็ดพันธุ์
รวมรายได้

2553
537.31
215.06
40.48
95.69*
888.54

%
60.47
24.20
4.50
10.77
100.00

2554
617.38
213.72
50.56
59.69*
941.35

%
65.59
22.70
5.37
6.34
100.00

หน่วย : ล้านบาท
2555
%
780.75
69.70
196.20
17.51
98.36
8.78
44.94
4.01
1,120.25
100.00

* ยอดขายเมล็ดพันธ์ ปี 2553 – 2555 ของ บจ.ริเวอร์แควฯ, บจ.อกริเฟร็ช และ บจ.ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



การประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุน (Holding and Investment Company) โดยปัจจุบันได้มีนโยบายการลงทุนหลักในธุรกิจ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร สำหรับปี 2555 โครงสร้างการดำเนินธุรกิจหลักทางกลุ่มบริษัทได้ดำเนินธุรกรรมหลักดังนี้
1. ธุ ร กิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วโพดหวาน ธุ ร กรรมนี้ ด ำเนิ น การโดยบริ ษั ท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข้ า วโพดหวาน จำกั ด (SWEET CORN
PRODUCTS CO., LTD.) ที่ซึ่งถือหุ้นโดยบจก. ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร (“ริ เวอร์แคว”) ร้อยละ
75 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 5 ล้านบาท โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การพัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการ
เพาะปลูก ขายเมล็ดพันธ์ และจัดหาวัตถุดิบข้าวโพดหวาน เพื่อมาใช้ ในกิจการของ “ริเวอร์แคว”
2. ธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานกระป๋องและถุงสูญญากาศ ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (RIVER KWAI INTERNATIONAL FOOD INDUSTRY CO., LTD. ) ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วจำนวน 364.4 ล้านบาท โดยการนำวัตถุดิบข้าวโพดหวานมาแปรรูปในบรรจุภัณฑ์
กระป๋องและถุงสุญญากาศ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก สำหรับการขายในประเทศนั้น
มีสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “เทสตี้” และ “ริ เวอร์แคว” วางขาย ตามซุปเปอร์มาร์เกต ต่างๆ อยู่อย่างแพร่หลาย
3. ธุรกิจผักสด และผลไม้สด ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดยบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด (AGRIFRESH LTD.) ซึ่งถือหุ้นโดยริเวอร์แคว
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 30.25 ล้านบาท โดยเริ่มธุรกรรมตั้งแต่การนำผักสดมาคัด ตัดแต่ง ใส่บรรจุภัณฑ์
และส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ
4. ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ “เตตร้า รีคาร์ท” (TETRA RECART) ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์แบบใหม่ ในกล่องกระดาษมา
ใช้ ในการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป สับปะรด ผลไม้รวมและอื่นๆ เป็นการวางตำแหน่งสินค้าในตลาดบน และขยายฐาน
สินค้าออกไปนอกเหนือจากสินค้าข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องที่ริเวอร์แควดำเนินการอยู่เดิม ธุรกรรมนี้ดำเนินการโดย
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด (SIAM DEL MONTE CO.LTD.) ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 3.75 ของทุนจดทะเบียน 300
ล้านบาท โดยมี DEL MONTE ASIA (PTE) LTD. จากประเทศสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 87.55 และบริษัท สามร้อยยอด
จำกัด (ผู้ผลิตสินค้าสับปะรด) ถือหุ้นร้อยละ 8.70 บริษัท สยามเดลมองเต้ มี โรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ธุรกิจดังกล่าวสามารถสนับสนุนและช่วย ขยายฐานการตลาด และการขายให้กับธุรกิจของบริษัทฯได้

ก้าวสำคัญในปี 2555
ธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อเป็นอาหารยังมีความต้องการในตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง สินค้าข้าวโพดหวานบรรจุ
กระป๋องที่บริษัทดำเนินการอยู่มีการแข่งขันด้านราคาจากผู้ผลิตในประเทศไทยอย่างรุนแรง ขณะเดียวกันยังมีผู้ผลิตรายใหญ่
ในตลาดโลก คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการี ที่ต้องการรักษาส่วนแบ่งตลาดของตนไว้ เพื่อความอยู่รอดของอุตสาหกรรม
คาดการณ์ว่ามาตรการกีดกันการค้ารูปแบบต่างๆ จะมีการหยิบยกมาใช้กันอย่างรุนแรงมากขึ้น นอกเหนือจากมาตรการตอบโต้
การทุ่มตลาด (Anti Dumpling) ที่ยุโรปนำมาใช้กับสินค้าจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังสามารถรักษายอดส่งออกได้ตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายตลาดในเอเชีย และตะวันออกกลาง อย่างต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจผัก และผลไม้สด ที่ส่งออกทางอากาศ ผู้บริโ ภคในต่างประเทศอยู่ ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและกำลังซื้อ
ในตลาดลดลง ประกอบกับค่าเงินของประเทศคู่ค้าสำคัญ เช่น อังกฤษ และประเทศในสหภาพยุโรปมีค่าเงินอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยเน้นตลาดเอเชียเป็นหลัก
การเพิ่มศักยภาพทางการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะมีประสบการณ์ในวงการเกษตรแปรรูป
เพื่อส่งออกมานานนับสิบปี มีทีมงานที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มีการวางแผนจัดการวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยี่
การผลิตที่ดี และมีสินค้าที่มีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังต้องศึกษาและพัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตในโรงงานครั้งสำคัญ
โดยบริษัทได้จัดหาเงินลงทุนจากการระดมทุนเพิ่มทุนและรับความช่วยเหลือทางการเงินจากนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทจึงซึ่งการดำเนินงานปรับปรุงดังกล่าวเป็นไปตามแผนงานปี 2555-2556 และจะศึกษาเทคโนโลยี ใหม่ๆ
เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
1.

ความเสี่ยงในการไม่ได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
บริษัทยังมีขาดทุนสะสมทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยผู้ถือหุ้นมีความเสี่ยง
ที่จะไม่ ได้รับเงินปันผลตามนโยบายเงินปันผลที่กำหนดไว้อีกช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกว่าบริษัทจะล้างขาดทุนสะสมได้หมด

2.

ความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (EXCHANGE RATE RISK)
บริษัทมีรายได้หลักมาจากการส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศ หรือ ประมาณร้อยละ 87.21 ของยอดขายรวม
ในปี 2555 โดยมีรายรับเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ, ยูโร และปอนด์เป็นส่วนใหญ่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ตามภาวะเศรษฐกิจ มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยการนำเครื่องมือทางการเงินมาใช้ ซึ่งได้แก่การทำ
Forward Contract นอกจากนี้บริษัทได้ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดเงินตราระหว่างประเทศอย่างใกล้ชิดและพยายาม
ปรับเปลี่ยนการใช้สกุลเงินต่างๆ กับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้ารายใหม่ ให้เหมาะสม

3.

ความเสี่ยงจากความผันผวนของปริมาณ และราคาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักของบริษัทคือข้าวโพดหวาน และผักผลไม้สดอื่นๆ ที่มีดินฟ้าอากาศ และฤดูกาลเข้ามาเป็นปัจจัยที่อาจมี
ผลกระทบกับผลผลิต ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับสภาวะดินฟ้าอากาศ อันมีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตจากการเพาะปลูกในแต่  
ละปี และความต้องการของผู้ผลิตรายอื่นตลอดจนตลาดสด บริษัทจึงมีความเสี่ยงในแง่ความผันผวนของปริมาณและราคา
ของวัตถุดิบที่จะเข้าโรงงานในแต่ละปี ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทโดยตรง
การบริหารความเสี่ยงสามารถดำเนินการได้ โดยมีสมาชิกผู้เพาะปลูกวัตถุดิบข้าวโพดหวานในประเทศมากกว่า
7,000 ครอบครัว โดยไม่มีผู้ผลิตวัตถุดิบรายใดที่บริษัทพึ่งพิงการซื้อวัตถุดิบในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าวัตถุดิบ
ทั้งหมด

ตารางราคาข้าวโพดหวานเฉลี่ย และเปอร์เซ็นต์การผันผวนราคาข้าวโพดหวาน
ปี
ราคาข้าวโพดหวาน เฉลี่ย
(บาท/กิโลกรัม)
2005
3.81
2006
4.31
2007
4.27 	
2008
4.72
2009
4.80
2010
4.92
2011
5.31
2012
5.54

การผันผวนราคา 
%
4.96%
13.12%
(0.93%)
10.54%
1.69%
2.5%
7.93%
4.33%

ราคาของวัตถุดิบปี 2012 ต่ำสุดอยู่ที่ราคา 5.33 บาท/กก. และราคาสูงสุดอยู่ที่ 6.04 บาท/กก.
โดยในปี 2555 นี้ บริษัทฯ ต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบ ค่าน้ำมันขนส่ง รวมถึงบรรจุภัณฑ์
กระป๋องเปล่าที่เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนหลัก และค่าแรงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งต้องปรับขึ้นตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
ตามที่กฎหมายกำหนด
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการผลิตไว้ล่วงหน้า ทั้งแผนรายปี รายไตรมาส และรายเดือน เพื่อให้สามารถ
บริหารจัดการต้นทุนดังกล่าวได้
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 649.53 ล้านหุ้น หรือ 454.67 ล้านบาท
โดยมีผู้ถือหุ้นหลักประกอบด้วย
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายชื่อผู้ถือหุ้น
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายเชิดชัย ลีลานภาพรรณ์
นายทวีฉัตร จุฬางกูร
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์
นางปราณี
เกตุศิริ
น.ส.อรจิรา วัฒนาพร
น.ส.มยุรี
โฉมเชิด
นายฤทธิ์ณรงค์ คุณวัฒนาการ
นายเชษฐ
เหมือนส้ม
อื่นๆ		
รวมหุ้นทุนที่ออกจำหน่าย

จำนวนหุ้น
172,600,000.00
129,983,100.00
32,599,920.00
14,310,296.00
12,000,000.00
8,200,000.00
6,600,000.00
6,160,000.00
5,509,700.00
5,100,000.00
256,470,935.00
649,533,951.00

ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
26.57
20.01
5.02
2.20
1.85
1.26
1.02
0.95
0.85
0.79
39.49
100.00

คณะกรรมการบริษัท
กรรมการทุกคนมีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
บรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและเพิ่มพูนค่าการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(STAKEHOLDERS) อื่นๆ คณะกรรมการ ร่วมกับฝ่ายจัดการกำหนดวิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION) ให้มีขึ้นและให้ทุก
คนได้ปฏิบัติตาม นอกจากนี้ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเต็มที่ เชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัท และผู้ที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน (STAKEHOLDERS) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงความ
เห็นของตนอย่างอิสระ
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มี คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน (รวมคณะกรรมการตรวจสอบ) มีรายชื่อดังนี้
1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการ/ประธานกรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายศุภเสฎฐ์ ลีลานาพรรณ์
กรรมการ/รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายนรวิชญ์ สุปรินายก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายศักดา
ศรีนิเวศน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นางกิตติมา
อิ่มประเสริฐ
กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
8. นางเสาวณีย์ จิตต์สันติสุข
กรรมการ
9. นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์
กรรมการ
(ประวัติของคณะกรรมการ ดูได้ที่เอกสารแนบท้าย)
ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ หรือ นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ หรือ
นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท


รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
1. ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรวิชญ์ สุปรินายก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายศักดา
ศรีนิเวศน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ประวัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดูได้ที่เอกสารแนบท้าย)
ผู้บริหารของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
2. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายประจักษ์ บัวซ้อน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางวิไล
ณ ลำพูน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
6. นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ
กรรมการ
7. นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์
กรรมการ
จำนวนหรื อ ชื่ อ กรรมการซึ่ ง ลงชื่ อ ผู ก พั น บริ ษั ท ได้ คื อ นางวิ ไ ล ณ ลำพู น หรื อ นางสาวชมพู นุ ท มิ ต รสงเคราะห์ หรื อ
นายประจักษ์ บัวซ้อน หรือ นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ หรือนางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือ
ชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ผู้บริหารของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1. นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายประจักษ์ บัวซ้อน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการผู้จัดการ
4. นางวิไล
ณ ลำพูน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
6. นางสาวศุภกาญจน์ ลิ้นฤาษี
ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
7. นางวิไล
ณ ลำพูน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
1. นางสาวเกศินี ยอดดำเนิน
2. นางวิไล
ณ ลำพูน
3. นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
4. นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ
5. นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นางวิไล ณ ลำพูน นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์ นางสาวกุลชุลี สัจจะเวทะ
นางสาวเกศินี ยอดดำเนิน นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง คณะกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ซึ่งคณะกรรมการที่ออกอาจจะได้รับ การแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง ให้เป็นกรรมการได้อีก หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้ง ในกรณีที่มีการเสนอกรรมการใหม่จะดำเนินการโดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ
นำเสนอกรรมการใหม่ให้กับทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยสามารถออกเสียงเลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนก็ ได้ แต่ต้องใช้เสียงทั้งหมดในการออกเสียง
บุคคลที่ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้เป็นผู้รับเลือกให้เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พิจารณาแต่งตั้งในครั้งนั้น

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนการประชุมไว้ดังนี้
1.
ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการสำหรับการับรองงบการเงินของบริษัท
ตำแหน่ง
จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการ
30,000.00
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000.00
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
20,000.00
กรรมการ
20,000.00
2.

ค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการที่มิได้เกี่ยวข้องกับการรับรองงบการเงินของบริษัท
ตำแหน่ง
จำนวนเงิน (บาท)
ประธานกรรมการ
15,000.00
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000.00
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10,000.00
กรรมการ
10,000.00

ซึ่งตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 ได้อนุมัติวงเงินรวมไม่เกิน 1,200,000 บาท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการ
บริษัทนำไป จัดสรรเอง ซึ่งการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ไม่ ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน
บริ ษั ท ยั ง ไม่ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณา ค่ า ตอบแทน แต่ ก ารกำหนดค่ า แทนของคณะกรรมการบริ ษั ท ก็ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณา
อย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก
แผนงานการขยายตัวทางธุรกิจ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปี 2554-2555
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
นายสุเรศพล
จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกรรมการ
นายศุภเสฎฐ์
ลีลานาพรรณ์
รองประธานกรรมการ
นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางเสาวณีย์
จิตต์สันติสุข
กรรมการ
นางกิตติมา		
อิ่มประเสริฐ
กรรมการ
นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์
กรรมการ
รวม				
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2554
60,000.00
40,000.00
60,000.00
40,000.00
40,000.00
240,000.00

หน่วย:บาท
2555
120,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
80,000.00
520,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศักดา		
ศรีนิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ
นายนรวิชญ์
สุปรินายก
กรรมการตรวจสอบ
รวม		

2554
60,000.00
40,000.00
100,000.00

หน่วย:บาท
2555
120,000.00
80,000.00
80,000.00
280,000.00

ประวัติกรรมการ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท
ชื่อหน่วยงาน/
(%)
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
29 - ปริญญาตรี
26.57 2548-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท 	
ประธานกรรมการ			 คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี				
กอล์ฟคลับ จำกัด
				 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
			 - ปริญญาโท				
จำกัด (มหาชน)
				 MBA. General Business				
/บริษัทการลงทุนทาง		
				 University of Texas, San Antonio.				
ด้านการเกษตร
				
นายศุภเสฏฐ์ ลีลานภาพรรณ์ 35 - ปริญญาตรี 	
2554-ปัจจุบัน รองประธาน
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
รองประธานกรรมการ			 สาขาบริหาร วิชาเอก การตลาด				
จำกัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์				
/บริษัทการลงทุนทางด้าน
			 - ปริญญาโท				
การเกษตร
				 MBA. Finance		
2551-ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยโพลีเอทิลิน
				 Golden Gate University USA.			
ผู้จัดการทั่วไป
โคตติ้ง อินเตอร์ เนชั่นแนล
								
จำกัด
								
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี 		
								
โคตรติ้งซัพพลาย
						
2547-2550 ผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท ไทยโพลีเอทิลิน
							
และการตลาด
โคตติ้ง อินเตอร์ เนชั่นแนล
								
จำกัด
								
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี อี 		
								
โคตรติ้ง ซัพพลาย
ศ.ดร. ธรรมศักดิ์
62 - ปริญญาตรีและโท
ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
พงศ์พิชญามาตย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์			
ประธานกรรมการ
จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและ
Ph.D., H.A.U. ,India			
ตรวจสอบ	 /บริษัทการลงทุนทางด้าน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ปริญญา วปอ. รุ่น 40				
การเกษตร			
				 หลักสูตรการบริหารอุดมศึกษา		
2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอุดมศึกษา
			 - University of Warwick และ				
(กกอ.)			
				 The University of Oxford		
2551-ปัจจุบัน คณบดีสำนักวิชา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
				 Visiting Prof. (NCSU.,USA.			
เทคโนโลยีการเกษตร
				 และ M.U. Australia.		
2545-2549 คณบดี คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
						
2543-2545 รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
						
2539-2543 คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัท
(%)
-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

ช่วงเวลา
2554-ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
กรรมการ

นางสาวสินีมาศ
29 - ปริญญาตรี
โสตภิภาพนุกูล
คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
กรรมการ			 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย				
				 - ปริญญาโท สาขาการบัญชี				
					 MBA.University of Texas,		
2553-ส.ค.2554 นักลงทุนสัมพันธ์
					 San Antonio				
				 - ปริญญาโท สาขาการเงินระหว่าง		
2549-2550 นักบัญชีและฝ่ายขาย
					 ประเทศ Post-Granduated
					 Certificate Fordham University.
นางกิตติมา อิ่มประเสริฐ
39 - ปริญญาตรี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ			 สาขาการบัญชี				
					 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น				
									
							
2544-ปัจจุบัน กรรมการและ
								
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางเสาวณีย์ จิตต์สันติสุข
52 - ปริญญาตรี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ			 สาขาการบัญชี				
					 มหาวิทยาลัยรามคำแหง				
									
						
2528-ปัจจุบัน กรรมการและ
								
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
							
และการเงิน
นายศักดา ศรีนิเวศน์
58 - ปริญญาตรี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ			 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บณั ฑิต 			
และกรรมการตรวจสอบ			 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช				
			 - Master of Science Rural				
				 Development		
2551-ปัจจุบัน นักวิชาการเกษตร
				 Central Luzon State University,			
ระดับชำนาญการพิเศษ
				 Philippines.				
						
2548-2551 นักวิชาการเกษตร
							
ข้าราชการระดับ 8
								
						
2546-2548 นักวิชาการเกษตร
							
ข้าราชการระดับ 7
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษัทลงทุนทาง
ด้านการเกษตร
บริษทั บีทเี อส กรุป๊ โฮลดิง้ ส์
จำกัด
หจก.เอกทองกรุงเทพฯ

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษัทลงทุนทาง
ด้านการเกษตร
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท
กอล์ฟคลับ จำกัด
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษทั ลงทุน
ทางด้านการเกษตร
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษัทการลงทุน
ทางด้านการเกษตร
สำนักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

สัดส่วน
การถือ
หุ้นใน

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท
(%)
ช่วงเวลา
ตำแหน่ง
นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์ 55 - ปริญญาตรี
2554-ปัจจุบัน กรรมการ
กรรมการ			 นิติศาสตร์บัณฑิต				
					 มหาวิทยาลัยรามคำแหง				
				 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต				
					 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 		
2546-ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ
					 (การจัดการทั่วไป)				
					 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช				
									
									
นายนรวิชญ์ สุปรินายก
30 - ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
ปัจจุบัน
กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ			 วิชาเอกการบัญชี จุฬาลงกรณ์			
และกรรมการตรวจสอบ			 มหาวิทยาลัย				
			 - นักเรียนแลกเปลี่ยนที่ California 				
				 State University, Fresno 		
2551-ปัจจุบัน Dealer อาวุโสฝ่าย
				 (Dec 2002-June 2003)			
การค้าเงินตรา
			 - ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต 			
ต่างประเทศ
				 วิชาเอกการเงินและอนุพันธ์			
แผนกบริหารการเงิน
				 ทางการเงิน University of Illinois 		
2549-2550 Global Markets
				 at Urbana-Champaign			
Operation Officer

ชื่อหน่วยงาน/
บริษัท/ประเภทธุรกิจ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษัทการลงทุน
ทางด้านการเกษตร
มูลนิธิรวมใจพัฒนา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ		
การวิจัยทางด้านการเกษตร 	
เพื่อศึกษาและค้นคว้าทาง
ด้านการเกษตร ฯลฯ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน)
/บริษัทลงทุน
ทางด้านการเกษตร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด		
(มหาชน)
Deutsche Bank AG
Bangkok, Thailand.

คุณสมบัติของกรรมการ
ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา
•
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•
Directors Accreditation Program (DAP) DAP รุ่น 67 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท
นางสาวธิติญา เมืองเหลือ ได้ร่วมอบรมสัมมนา
•
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 87 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554
•
ชมรมเลขานุการบริษัทไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน
“Fundamental Practice for Corporate Secretary” (FPCS19) เดือน พฤศจิกายน 2551
•
Thailand Securities Institute
“Investor Relations Training Program” นักลงทุนสัมพันธ์” วันที่ 21 ธันวาคม 2548
•
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“การใช้ โปรแกรม ELCID สำหรับส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน”

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
1.

สิทธิของผู้ถือหุ้น
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปฏิบัติตนตามหลักการของการเป็นผู้บริหารที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนและ
บริษัทย่อยได้มีแผนการในการสนับสนุนให้คณะกรรมการของบริษัทได้มีการปฏิบัติตนตามหลักการของการเป็นผู้บริหารที่ดี
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และการกำกับ
ดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาว
ของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย
บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนิน
ธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ STAKEHOLDERS หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการของบริษัททุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ธนาคารผู้ ให้สินเชื่อ ตลอดจนลูกค้า โดยยึดหลัก 6 ประการ คือ
(1) ความรับผิดชอบ (Accountability)
(2) ความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ (Responsibility)
(3) ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
(4) การดำเนินงานที่ โปร่งใส (Transparency)
(5) การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน (Creation of Long-term Value to all
Stakeholders)
(6) ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)
ขณะเดียวกันคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ ใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายและข้อพึ่งปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของนโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการนี้
ตลอดเวลาโดยท่านสามารถเข้าไปศึกษานโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้จาก
Web site: www.apureholdings.com
สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วันทำการ รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
พร้อมเอกสารประกอบประชุมทั้งหมดไว้ ใน Website ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร โดยในแต่ละวาระ
มีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ทางบริษัทฯ ได้แนบใบ
มอบฉันทะไว้ ให้ โดยเสนอมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและลงคะแนนแทน
และบริษัทได้แนบประวัติของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นมี โอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถาม
ทางบริษัทพร้อมอำนวยความสะดวก และดูแลอย่างเป็นธรรมทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2555 บริษัทฯ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 30 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
ธาราเทพ อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้ า พระยาปาร์ ค เลขที่ 247 ถนนรั ช ดาภิ เ ษก แขวงดิ น แดง เขตดิ น แดง
กรุงเทพมหานคร 10400 ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 72 ราย นับเป็นจำนวน
หุ้นได้ 301,009,052 หุ้น คิดเป็น 53.74% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งว่าครบองค์ประชุม ประธานจึงได้เปิดการ
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ประชุมและแจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่างๆ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการลงมติในวาระการประชุมต่างๆ โดยการลงคะแนนเสียง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สอบถามข้อสงสัย แสดงความคิดเห็น และใหข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบได้ บริษัทนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2555 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลัง
ประชุมภายใน 14 วัน
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เวลา 14.30 น. ณ ห้องธาราเทพ
อาคารธาราเทพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ปรากฎว่า มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 109 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 287,248,813 หุ้น
คิดเป็น 51.28% ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งว่าครบองค์ประชุม ประธานจึงได้เปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบถึงวิธี
การลงมติต่างๆ ในการประชุมในครั้งนี้ ชี้แจงรายละเอียดวาระการประชุมต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกัน
ในการลงมติในวาระการประชุมต่างๆ โดยการลงคะแนนเสียง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อสงสัย แสดงความ     
คิดเห็น และใหข้อเสนอแนะต่างๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ บริษัทนำส่ง
รายงาน การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังประชุมภายใน 14 วัน

2.

ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมจากบริษัทฯ โดยบริษัทได้สร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
จะดู แ ลให้ ก ารใช้ เ งิ น ของผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสม ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ต่ อ ความมั่ น ใจในการลงทุ น กั บ บริ ษั ท ฯ
คณะกรรมการมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการ และผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
ในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้บริหารของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้บริหารจะจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบที่
กำหนดในข้อบังคับว่าด้วยการรายงานการถือหลักทรัพย์และส่งสำเนารายงานให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงาน    
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
•
รายงานการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ค รั้ ง แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วั น นั บ แต่ วั น ปิ ด การขายหลั ก ทรั พ ย์
ต่อประชาชน หรือวันที่ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร
•
รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขายโอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น

3.

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้ลงทุนเจ้าหนี้ ธนาคารผู้ ให้สินเชื่อ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ตลอดจนลูกค้า โดยบริษัทจะปฎิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับ
ดูแลกิจการ และข้อพึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ นโยบายในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
ตลอดเวลา

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

15

4.

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร,ผู้บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1. นายสุเรศพล
จึงรุ่งเรืองกิจ
ประธานกรรมการ
2. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้บริหารของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1. นายสุเรศพล
จึงรุ่งเรืองกิจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางสาวสินิมาศ โสตภิภาพนุกูล
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นายประจักษ์
บัวซ้อน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/กรรมการผู้จัดการ
4. นางวิไล
ณ ลำพูน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
5. นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
6. นางสาวศุภกาญจน์ ลิ้นฤาษี
ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
7. นางวิไล
ณ ลำพูน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
1. นางสาวเกศินี
ยอดดำเนิน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2. นางวิไล
ณ ลำพูน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3. นางสาวชมพูนุท มิตรสงเคราะห์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
4. นางสาวกุลชุลี
สัจจะเวทะ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ในที่นี้ผู้บริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ผู้บริหารใน
สายงานต่างๆ ซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ในปี 2555 จำนวน 2 ราย ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนทั้งสิ้น 4.02 ล้านบาท
และใน “ริเวอร์แคว” จำนวน 7 ราย ได้รับค่าตอบแทนทั้งสิ้น 2.36 ล้านบาท
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบาย
บัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ
รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินคณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิด
ปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ ในระดับที่น่าพอใจ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง ทั้งรายงานข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์ และ Web-site ของบริษัท ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทรศัพท์ 02-516-0941-44
www.apureholdings.com, หรือ E-MAIL: irs@apureholdings.com
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5.

ความรับผิดชอบของกรรมการ
คณะกรรมการ เป็นองค์กรสูงสุดที่เป็นผู้ออกหลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการกรรมการเป็นตัวอย่างสูงสุด
ในการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการนี้ กรรมการทุกคนจะต้องมีภาวะผู้นำและสามารถควบคุมการดำเนิน
งานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจของธุรกิจ โดยสามารถสร้างและ
เพิ่มมูลค่าการลงทุนให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) อื่นๆ คณะกรรมการ จะร่วมกับฝ่ายจัดการ
กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และ
งบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล นอกจากนี้ กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเต็มที่เชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (Stakeholders) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยทักษะและความซื่อสัตย์สุจริต และแสดง
ความเห็นของตนอย่างเป็นอิสระ
กรรมการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ และทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง
กรรมการ ควรพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมี
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ควรมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการการควรกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด
เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
จะต้องใช้ดุลยพินิจที่เป็นอิสระเสมอในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถไว้วางในการตัดสินใจที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพกับธุรกิจ
กรรมการ จะต้องพิจารณาเสนอผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็น
กรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งที่ว่างอย่างรอบคอบ และโปร่งใส และอาจจัดให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาด้วยก็ ได้
กรรมการ ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้กับธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุม
ของบริษัทเสมอ การขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัทมาก กว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มี
ความประสงค์เป็นกรรมการอีกต่อไป

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่ทำกับบริษัท
หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
กรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อันเป็น
สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือตามที่ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการกำหนด
กรรมการควรส่ ง เสริ ม ให้ จั ด ทำจรรยาบรรณธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เพื่ อ ให้ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน
ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ ในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการควรติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยา
บรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
กรรมการจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงานด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
นโยบาย จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมดังกล่าว และทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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7.

8.
9.

กรรมการควรกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย
และรายงานให้คณะกรรมการทราบ เป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับ
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
หากมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการท่านนั้น กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงหรือเข้าประชุมรายการนั้น
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และกลยุทธ์ที่สำคัญของกิจการ และดูแลให้มั่นใจว่าฝ่าย
จัดการนำนโยบาย และกลยุทธ์ ไปปฏิบัติตามที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของถือหุ้น เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

ขอบเขตอำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและริเวอร์แคว สรุปได้ดังนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีขอบเขตการดำเนินตามธุรกิจปกติตามที่ ได้รับมอบอำนาจไว้ ในหนังสืออำนาจดำเนินการของ
บริษัท และบริษัทย่อย ในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณลงทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร และการดำเนิน
การอื่นๆ ตามวงเงินที่ ได้มีการกำหนดไว้ ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท และ
บริษัทย่อยโดยกรรมการอิสระเข้าร่วมในการพิจารณา อย่างไรก็ตามการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นจะไม่รวมถึงการมอบอำนาจ
ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจอาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทมีการติดตามและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ในคณะบริหาร กรรมการบริษัท หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรม กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง
กันกับบริษัทในลักษณะที่ ไม่ควร
ซึ่งบริษัทมีนโยบายการดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึง การจัดทำรายงานทางการเงินการใช้ทรัพย์สินของบริษัท
อย่างถูกทาง และการป้องกันมิให้เกิดธุรกรรมในลักษณะที่ ไม่สมควรระหว่างบริษัทและผู้ที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ โดยมอบหมายให้
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยตรง

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติ
ต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติและมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 	
3 ท่าน
กรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร 	 3 ท่าน
และเป็นกรรมการอิสระ 	 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
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การรวม หรือแยกตำแหน่ง
ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบาย
การกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ
การประชุมคณะกรรมการ
ในปี 2555 การประชุมคณะกรรมการ โดยปกติมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส และมีการประชุม
พิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระอย่างชัดเจน ล่วงหน้า ซึ่งมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน
เป็นประจำ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุม
ล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้ง
จะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชม. ในปี 2555 คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระ
พิเศษ จำนวน 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทครบองค์ประชุมบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ได้ โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุป ณ. 31 ธันวาคม 2555 ได้ดังนี้
รายชื่อ
1. นายสุเรศพล
2. น.ส.สินีมาศ
3. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์
4. นายนรวิชญ์
5. นายศักดา
6. นายศุภเสฏฐ์
7. นางกิตติมา
8. นางเสาวณีย์
9. นางสาวเทียมใจ

จึงรุ่งเรืองกิจ
โสตภิภาพนุกุล
พงศ์พิชญามาตย์
สุปรินายก
ศรีนิเวศน์
ลีลานภาพรรณ์
อิ่มประเสริฐ
จิตต์สันติสุข
ศศิศาสตร์

วาระที่เหลือ
ในการดำรง
ตำแหน่ง
2 ปี
4 เดือน
1 ปี
1 ปี
2 ปี
4 เดือน 	
2 ปี
4 เดือน
1 ปี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม
การประชุม
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
3/4
3/5
6/9
3/4 	
4/5
7/9
4/4
4/5
8/9
1/4
3/5
4/9
4/4
5/5
9/9
3/4
5/5
8/9
4/4
5/5
9/9
4/4
5/5
9/9
4/4
5/5
9/9

คณะกรรมการตรวจสอบ
มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการที่เป็นอิสระดังรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนรวิชญ์ สุปรินายก
กรรมการตรวจสอบ
3. นายศักดา
ศรีนิเวศน์
กรรมการตรวจสอบ
นิยามของกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีความเป็นอิสระตามที่คณะการบริษัทได้กำหนดไว้ ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังกล่าว ดังนี้
1.
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ให้นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2.
ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้เงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
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3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้
รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณาญาณอย่างอิสระของตน
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทจดทะเบียน
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนเว้นแต่ ได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนสังกัดอยู่ เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฏหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทจดทะเบียน บริษัทใหญ่ บริษัมย่อย บริษัทร่วม บริษัท
จดทะเบียน หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วน
ของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ไม่เป็นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อย
ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการใน
นามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี การตรวจสอบการบริหารงาน และความมีประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายใน
องค์ประกอบและวาระ
•
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคัดเลือกจากกรรมการบริษัทอิสระและไม่ ใช่ผู้บริหาร ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวต้องมีอย่างน้อย 3 คน และมีคุณสมบัติตามที่ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
•
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
•
กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระ
แล้วอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
•
ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิของเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้
ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
•
ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่ ได้เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจ
ควบคุมบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
•
ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหาร
ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
•
ไม่ ได้เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
•
กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่ง
สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความหน้าเชื่อถือของงบการเงิน
•
กรรมการตรวจสอบต้องสามารถแสดงความเห็น และข้อเสนอแนะต่อรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
จากฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัท
ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นองค์กรอิสระที่จะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัท เพื่อก่อให้เกิด
การกำกับดูและกิจการที่ดี โดยมีอำนาจ บทบาท และการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
•
สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
•
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
•
สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความ
เห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
•
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
•
สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำบทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management’s Discussion and
Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
•
พิจารณาแผนการตรวจสอบภายใน และบุคคลากรของฝ่ายตรวจสอบภายใน
•
จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
•
ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
•
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งเกี่ยวกับผลประโยชน์
•
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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•
•
•
•

ความเห็นหรือข้อสังเกตุโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาสอบทานและปรับปรุงกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
อย่างสม่ำเสมอ
ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวน
นโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็น
ในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายบริหารหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย
การรายงาน
•
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
•
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
คณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
•
รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
•
การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทหากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ ไขภายในเวลาตาม
กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามกำหนดต่อสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปได้ดังนี้
รายชื่อ
1. ศ.ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
2. นายนรวิชญ์ สุปรินายก
3. นายศักดา
ศรีนิเวศน์

วาระที่เหลือ
ในการดำรง
ตำแหน่ง
1 ปี
1 ปี
2 ปี

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
การประชุม
การประชุม
วาระปกติ
วาระพิเศษ
รวม
4/4		
4/4
1/4		
1/4
4/4		
4/4

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวรวมทั้งเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้บริหารของบริษัทและบุคคลที่
เกี่ยวข้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
บริษัทยังได้มีการระบุไว้ ในสัญญาว่าจ้างและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ ให้ลูกจ้างต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจะไม่
นำความลับเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทไปให้ผู้หนึ่งผู้ ใด หรือเปิดเผยให้ผู้หนึ่งผู้ ใดทราบเป็นอันขาด อันอาจเป็นทางเสียหายแก่
บริษัท ซึ่งถ้ามีการฝ่าฝืนบริษัทจะทำการพิจารณาความผิดตามสัญญาว่าจ้าง
บริษัทจะมีบทลงโทษแก่ผู้บริหาร ถ้าพบว่าผู้บริหารได้ ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทได้
รับความเสื่อมเสียและเสียหาย
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บุคคลากร
บริษัทมีจำนวนพนักงานในบริษัทฯ, ริเวอร์แคว และผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน โดยแบ่งแยกตามสายงานดังนี้
ในวันสิ้นปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 733 คน ดังนี้
•
พนักงานประจำ
137
•
พนักงานรายวันประจำสายการผลิต
596

คน
คน

พนักงานประจำ 137 คน เป็นพนักงานของบริษัท 17 คน ริเวอร์แคว 79 คน บจ. อกริเฟร็ช 33 คน และ บจ.ผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดหวาน 8 คน พิจารณาแผนผังโครงสร้างองค์กรที่แนบท้ายมา ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงาน
และการเปลี่ ย นแปลงจำนวนพนั ก งานที่ เ ป็ น นั ย สำคั ญ การปรั บ เปลี่ ย นจำนวนพนั ก งานมี เ พี ย งบางส่ ว นเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาพเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมา แต่ ไม่เป็นจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ และบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายแรงงาน
ค่าตอบแทนพนักงาน สำหรับพนักงานถัวเฉลี่ย 140 คน ในปี 2555 ซึ่งเป็นยอดรวมของพนักงาน บจ. ริเวอร์แคว บจ. อกริเฟร็ช
และบจ. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด ตามที่ ได้แสดงไว้ ในงบการเงินรวมของบริษัท เป็นมูลค่า 32.89 ล้านบาท และเฉพาะ
บริษัทฯ มีนโยบายในการให้เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่ากับร้อยละ 5 ของเงินเดือนโดยพนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินสมทบ
ดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 1 ปี

รายการระหว่างกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหาร
สำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรือ
อาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษทั ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชัน่ แนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด
บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
บริษัทร่วม
บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด
บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด
มูลนิธิรวมใจพัฒนา
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
		

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น
มีกรรมการร่วมกัน
เครือญาติของกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ		
กรรมการ
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บริษัท
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด
บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเรศพล
จึงรุ่งเรืองกิจ
			
นายโกมล
จึงรุ่งเรืองกิจ
ดร.ทวีศักดิ์
ภู่หลำ
นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัท
ดังกล่าวและมีกรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
(ตามมติที่ประชุมแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554)
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กรรมการของบริษัทย่อย
กรรมการบริษัท

นโยบายการกำหนดราคา
รายการค้า
ขายสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสินค้า
ซื้อเมล็ดพันธุ์
ค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์
ดอกเบี้ยรับ-จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสำนักงาน
ค่าตอบแทนจ้างบริหารแก่กรรมการ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าที่ปรึกษา

นโยบายการกำหนดราคา
ราคาตลาด
จำนวน 2.5-3 ล้านบาทต่อเดือน
ตามที่กำหนดในสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่กำหนดในสัญญา
อัตราร้อยละ 4.50-6.75 ต่อปี
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6-6.75 ต่อปี ตามสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

รายงานรายการระหว่างกัน
(1)

บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยอ้อมของกิจการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับนายสุเรศพล
จึงรุ่งเรืองกิจ โดยกิจการได้กู้ยืมเงินจากนายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ จำนวน 10 ล้านบาท มีรายละเอียดของรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
หัวข้อ
รายละเอียด
ประเภทรายการ
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
วันที่ตกลงเข้าทำรายการ
1 กรกฎาคม 2555
ผู้กู้ยืม
บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
ผู้ ให้กู้ยืม
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
นายสุเรศพลดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของกิจการ และถือหุ้น
		ร้อยละ 21.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
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หัวข้อ
วงเงินกู้ยืมรวม
จำนวนเงินที่กู้ยืมจริง
ระยะเวลาให้กู้ยืม
อัตราดอกเบี้ย
มูลค่าสิ่งตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
(2)

รายละเอียด
10,000,000 บาท
10,000,000 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555)
12 เดือน
ร้อยละ 6.25 ต่อปี
ดอกเบี้ยที่ต้องชำระจำนวน 625,000 บาท
การกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผล ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งไม่เกินอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารชั้นนำ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราตลาด และ
เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่บริษัทย่อยกู้ยืมจากธนาคารชั้นนำ ซึ่งกิจการได้รับ		
ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมครั้งนี้
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทมีรายการที่เกี่ยวโยงกันกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ขอผ่อนผัน ได้แก่ นายโกมล โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติรับความช่วยเหลือทางการเงินจาก
นายโกมล จำนวน 3 รายการได้แก่ (1) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 มีมติกู้ยืมเงินจำนวน 35 ล้านบาท (2) ณ วันที่ 14
สิงหาคม 2555 มีมติกู้ยืมเงินจำนวน 47 ล้านบาท และ (3) ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2555 มีมติกู้ยืมเงินจำนวน 120 ล้านบาท
มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันทั้ง 3 รายการดังนี้
หัวข้อ
ประเภทรายการ
ผู้กู้ยืม
ผู้ ให้กู้ยืม
ลักษณะความสัมพันธ์
วันที่เกิดรายการ
วงเงินกู้ยืมรวม (บาท)
จำนวนเงินที่กู้ยืมจริง (บาท)
(ข้อมูลวันก่อนยื่นคำขอผ่อนผัน)
ระยะเวลาให้กู้ยืม (เดือน)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
มูลค่าสิ่งตอบแทน (บาท)
(ดอกเบี้ยที่ต้องชำระ)
รวมมูลค่าสิ่งตอบแทน (บาท)
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

รายละเอียด
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (ซึ่งต่อไป
จะเรียกว่า “RKI”)
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโกมล เป็นบิดาของผู้ขอผ่อนผัน
รายการที่ 1
รายการที่ 2
รายการที่ 3
16 กรกฎาคม 2555
14 สิงหาคม 2555
3 ตุลาคม 2555
35,000,000
47,000,000
120,000,000
35,000,000
47,000,000
110,000,000
12
6.625
2,318,750

12
6.625
3,113,750

12
6.625
7,950,000

13,382,500
การกู้ยืมเงินมีความสมเหตุสมผล ในอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม ซึ่งไม่เกินอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารชั้นนำ เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราตลาด และ
เป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่บริษัทย่อยกู้ยืมจากธนาคารชั้นนำ ซึ่งกิจการได้รับ		
ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมครั้งนี้
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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(3)

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยง
กันกับนายโกมล โดยบริษัทย่อยของบริษัทได้ว่าจ้างนายโกมลเป็นที่ปรึกษา มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
หัวข้อ
ประเภทรายการ
วันที่ตกลงเข้าทำรายการ
ผู้จ้าง
ผู้ว่าจ้าง
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ระยะเวลาว่าจ้าง
มูลค่าสิ่งตอบแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(4)

บริษัทได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลตามมาตรา 258 ของนายโกมล โดยบริษัทได้เช่าอาคารสำนักงานจากมูลนิธิ
รวมใจพัฒนา มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
หัวข้อ
ประเภทรายการ
วันที่ตกลงเข้าทำรายการ
ผู้เช่า
ผู้ ให้เช่า
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ระยะเวลาให้เช่า
มูลค่าสิ่งตอบแทน
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รายละเอียด
การรับบริการจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1 มกราคม 2555
RKI
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโกมลเป็นที่ปรึกษาให้แก่ RKI ในเรื่องการบริหารงานด้านโรงงานอุตสาหกรรม
และบริหารงานทั่วไป
นายโกมล เป็นบิดาของผู้ขอผ่อนผัน
1 ปี (ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555)
150,000 บาทต่อเดือน (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท)
นายโกมล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และเป็นผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านโรงงานอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งคุณโกมล เป็น
ที่ปรึกษาของ RKI
มีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

รายละเอียด
การเช่าอาคารสำนักงาน อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70 หมู่ที่ 6
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
1 กันยายน 2554
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มูลนิธิรวมใจพัฒนา
ผู้เช่าและผู้ ให้เช่าตกลงทำสัญญาเช่าพื้นที่รวมถึงการบริการเครื่องปรับอากาศและ
สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อใช้ ในอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา รวมพื้นที่ 180 ตาราง
เมตร ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 27,000 บาท (เฉลี่ยตารางเมตรละ 150 บาท)
มูลนิธิรวมใจพัฒนามีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง		
ประธานกรรมการของมูลนิธิ
3 ปี
972,000 บาท (เฉลี่ยปีละ 324,000 บาท)

(5)

บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับนายโกมลและบุคคลตามมาตรา 258 ของนายโกมล โดยบริษัทย่อย
ของบริษัทได้เช่ายานพาหนะจากนายโกมลและบริษัทที่มีนายโกมลเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 (ไม่ว่าถือหุ้นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม) ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าว มีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี้
หัวข้อ
ประเภทรายการ
วันที่ตกลงเข้าทำรายการ
ผู้เช่า
ผู้ ให้เช่า

รายละเอียด

สนับสนุนธุรกิจปกติ
1 มกราคม 2555
RKI
(1) บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด (“SPGC”)
(2) บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด (“SF”)
(3) บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด (“SSH”)
(4) บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (“SH”)
(5) นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ลักษณะรายการ
นายโกมล และบุคคลตามมาตรา 258 ของนายโกมล ให้ RKI เช่ายานพาหนะ ดังนี้
(1) SPGC
รถเฮี๊ยบ
จำนวน 1 คัน
(2) SF
รถเครน
จำนวน 1 คัน
(3) SSH
รถเทลเลอร์
จำนวน 1 คัน
(4) SH
รถ 10 ล้อ
จำนวน 1 คัน
(5) นายโกมล
รถแทรกเตอร์
จำนวน 1 คัน
		
รถแม็คโคร
จำนวน 1 คัน
		
รถโฟล์คลิฟ
จำนวน 1 คัน
		
รถอีแต๋น
จำนวน 2 คัน
ลักษณะความสัมพันธ์
1. นายโกมลเป็นบิดาของผู้ขอผ่อนผัน
2. นายโกมลเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
ใน SPGC SF SSH และ SH (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม)
ระยะเวลาให้เช่า
เริ่มเช่าตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์
ยกเลิกสัญญา จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบไม่น้อยกว่า 15 วัน ทั้งนี้ สัญญา
การเช่ายานพาหนะระหว่างนายโกมลกับ SH ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2555
มูลค่าสิ่งตอบแทน
(1) SPGC
รถเฮี๊ยบค่าเช่าคันละ
75,000 บาท ต่อเดือน
(2) SF
รถเครนค่าเช่าคันละ
150,000 บาท ต่อเดือน
(3) SSH
รถเทลเลอร์ค่าเช่าคันละ
75,000 บาท ต่อเดือน
(4) SH
รถ 10 ล้อค่าเช่าคันละ
75,000 บาท ต่อเดือน
(5) นายโกมล
รถแทรกเตอร์ค่าเช่าคันละ
45,000 บาท ต่อเดือน
		
รถแม็คโครค่าเช่าคันละ
135,000 บาท ต่อเดือน
		
รถโฟล์คลิฟค่าเช่าคันละ
16,000 บาท ต่อเดือน
		
รถอีแต๋นค่าเช่าคันละ
18,000 บาท ต่อเดือน
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“เศรษฐกิจไทยปี 2555 มีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุทกภัยอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2556”
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แถลงข่าวประมาณการเศรษฐกิจไทย ณ เดือนกันยายน
2555 ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวได้ที่ร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3 - 5.8) เร่งขึ้นจากปีก่อน
หน้าตามปัญหาข้อจำกัดในภาคการผลิตที่เริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชน ทั้งการบริโภคภาคเอกชน และ
การลงทุนภาคเอกชนที่สามารถฟื้นกลับสู่ระดับก่อนอุทกภัยได้แล้ว นอกจากนี้ นโยบายของภาครัฐ เช่น การเพิ่มรายได้แรงงาน
รายวันและเงินเดือนข้าราชการ การรับจำนำข้าวเปลือก โครงการรถยนต์คันแรก โครงการบ้านหลังแรก และการทยอยปรับลดภาษี
เงินได้นิติบุคคล ยังมีส่วนสนับสนุนการใช้จ่ายภายในประเทศ ขณะที่การบริโ ภคและการลงทุนภาครัฐมีบทบาทในการสนับสนุน
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอ
และผั น ผวนสู ง จากปั ญ หาหนี้ ส าธารณะในกลุ่ ม ประเทศสหภาพยุ โ รป สำหรั บ เสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ คาดว่ า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 - 3.5) ลดลงจากปีก่อนหน้า ตามราคาน้ำมัน
และสินค้าโภคภัณฑ์ ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่ชะลอลง
ประกอบกับผลจากแนวทางการดูแลราคาน้ำมันขายปลีกของภาครัฐ
สำหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2556 สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดว่า เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่
ร้อยละ 5.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.7 - 5.7) โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐและอุปสงค์จากต่างประเทศที่
คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ อันมีปัจจัยสนับสนุนจากการเบิกจ่ายตามแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม
3.5 แสนล้านบาทที่คาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนได้มากขึ้นในปี 2556 ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่แ ม้ว่าจะยังคงมี
ความเสี่ยง แต่มีแนวโน้มว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลง ภายหลังจากที่มีการเร่ง
การบริโ ภคและการลงทุนเพื่อฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยไปมากแล้วในปีก่อน ในด้านเสถียรภาพภายในประเทศ คาดว่า
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2556 จะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 - 4.0) ตามอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในเอเชีย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “อย่างไรก็ตาม ในการประมาณการเศรษฐกิจจำเป็นต้อง
คำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าที่จะเป็นไปได้รวดเร็วมากน้อยเพียงใด การเบิกจ่าย
งบประมาณของภาครัฐที่จะเป็นไปตามเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด ความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุน อีกทั้งสถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมืองของประเทศต่างๆ ในโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย”
เอกสารแนบ
รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 และ 2556
1. เศรษฐกิจไทยในปี 2555
1.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2555 คาดว่าจะขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.5 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 5.3 - 5.8) เป็นการฟื้นตัวเร่งขึ้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว
เพี ย งร้ อ ยละ 0.1 เนื่ อ งจากปั ญ หาข้ อ จำกั ด ในภาคการผลิ ต ที่ สื บ เนื่ อ งจากอุ ท กภั ย เริ่ ม คลี่ ค ลายลงตามลำดั บ
โดยเฉพาะการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ฟื้นตัวดีต่อเนื่อง จากการที่ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถกลับมา
ทำการผลิตได้และมีการเร่งผลิตเพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อที่ยังค้างอยู่ ประกอบกับอุปสงค์ภาคเอกชนที่สามารถฟื้น
ตัวอย่างแข็งแกร่งและกลับสู่ระดับก่อนอุทกภัยได้แล้ว โดยการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 14.1
(โดยมี ช่ ว งคาดการณ์ ที่ ร้ อ ยละ 13.6 - 14.6) เร่ ง ขึ้ น ตามแผนขยายการลงทุ น ของผู้ ป ระกอบการเพื่ อ รองรั บ
ความต้องการสินค้าที่ยังมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้ดี ประกอบกับความจำเป็นของผู้ประกอบการภาคธุรกิจในการ
เร่ ง ลงทุ น เพื่ อ ฟื้ น ฟู ค วามเสี ย หายของอาคารบ้ า นเรื อ นและซ่ อ มแซมเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รในภาคอุ ต สาหกรรม
จากภาวะอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับการนำเข้าสินค้าทุนที่ยังขยายตัวได้ ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยาย
ตัวร้อยละ 5.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 5.0 - 5.5) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้ม
รายได้ของประชาชนที่อยู่ ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะรายได้ภาคเกษตรที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ ในช่วงครึ่งหลังของปีตาม
ปริมาณผลผลิตที่ขยายตัว และราคาสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะยังได้ประโยชน์จากมาตรการแทรกแซงราคาของภาครัฐ
ขณะที่รายได้นอกภาคเกษตรกรรมมีแนวโน้มที่ดีเช่นกันตามการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการ
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สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะยังคงมีบทบาทในการสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยคาด
ว่าการบริโภคภาครัฐจะขยายตัวร้อยละ 3.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.8 - 3.3) และการลงทุนภาครัฐคาดว่า
จะขยายตัวร้อยละ 8.1 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 7.6 - 8.6) ตามการใช้จ่ายในโครงการภาครัฐ ทั้งมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น อาทิ การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ และมาตรการในส่วนของแผนการบริหารจัดการน้ำ
ในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม 3.5 แสนล้านบาท ที่เริ่มทยอยลงทุนได้ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2555
เป็นต้นไป ซึ่งมาตรการภาครัฐดังกล่าวจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
สำหรับปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการคาดว่าจะชะลอลงมาขยายตัวที่ร้อยละ 3.7 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 3.2 - 4.2) ตามอุปสงค์ต่อสินค้าส่งออกของไทยที่คาดว่าจะลดลง จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงอ่อนแอและ
ผันผวนสูงจากปัญหาหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปที่ขยายวงกว้างและมีทีท่าว่าจะยืดเยื้อ ประกอบกับ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเอเชียยังคงมีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การส่งออกด้านบริการคาดว่าจะขยาย
ตัวได้ตามการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะเร่งตัวสูงกว่าการส่งออก
โดยจะขยายตัวร้อยละ 6.6 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 6.1 - 7.1) ตามอุปสงค์ภายในประเทศที่เร่งตัวภายหลัง
อุทกภัย ประกอบกับความต้องการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อฟื้นฟูความเสียหายของภาคการผลิตจากเหตุการณ์อุทกภัย
1.2

2.

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ เสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ ในด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2555 คาดว่าจะอยู่ที่
ร้อยละ 3.3 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 - 3.5) ลดลงจากปีก่อนหน้า จากราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มขยายตัวในอัตราชะลอลง อันเป็นผลมาจากอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่ชะลอลงตาม
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบาง ประกอบกับผลจากแนวทางการดูแลราคาน้ำมันขายปลีกของภาค
รัฐ โดยเฉพาะในส่วนของการชะลอการกลับมาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงออกไปเป็นช่วงต้นปี 2556
เพื่อดูแลราคาน้ำมันขายปลีกภายในประเทศ ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.6 ของ
กำลังแรงงานรวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 - 0.7 ของกำลังแรงงานรวม) ในด้านเสถียรภาพภายนอก
ประเทศ คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลที่ 2.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.3 ถึง 0.8 ของ GDP) เนื่องจากดุลบริการ รายได้ และเงินโอนที่คาดว่าจะขาดดุลค่อนข้าง
มาก ตามรายจ่ายค่าระวางสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากจากการนำเข้าสินค้าที่คาดว่าจะขยายตัว ประกอบกับ
ดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 5.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 5.1 - 6.1 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่า
นำเข้าสินค้าในปี 2555 จะขยายตัวร้อยละ 10.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0 - 11.0) ขณะที่มูลค่าส่งออก
สินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.0 - 5.0)

เศรษฐกิจไทยในปี 2556
2.1 ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 5.2
(โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.7 - 5.7) ซึ่งจะมีแรงขับเคลื่อนหลักจากอุปสงค์ภาครัฐและอุปสงค์จากต่างประเทศ
ที่คาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ โดยการลงทุนภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวได้ ในระดับสูงที่ร้อยละ 16.9 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 15.9 - 17.9) อันมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งรายจ่ายงบประมาณและรายจ่ายตามแผนบริหาร
จัดการน้ำในระยะยาวของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม 3.5 แสนล้านบาทที่คาดว่าจะเริ่มทยอยลงทุนได้มากขึ้นในปี
2556 ขณะที่การบริโภคภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.2 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 2.7 - 3.7) ตามการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจำปีของรัฐบาลในปี 2556 ที่คาดว่าจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ สถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่แม้ว่าจะยังคงมีความเสี่ยง แต่มีแนวโน้มว่าจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นได้ ในช่วงปลายปี 2556 คาดว่าจะช่วย
สนับสนุนให้ปริมาณการส่งออกสินค้าและบริการฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับการขยายตัวที่ร้อยละ 7.3 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 6.3 - 8.3) ส่วนปริมาณการนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 5.4 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 4.4 - 6.4) อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ภาคเอกชนมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอัตราชะลอลงกลับสู่
ระดับการขยายตัวปกติ ภายหลังจากที่ผู้ประกอบการได้เร่งลงทุนเพื่อฟื้นฟูไปมากแล้วในช่วงปีก่อนหน้า ขณะที่ความ
ต้องการบริโ ภคที่อั้นมาจากช่วงอุทกภัยได้รับการตอบสนองไปแล้ว โดยการบริโ ภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัว
ขยายตัวชะลอลงจากปีก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 4.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.5 - 4.5) ส่วนการลงทุนภาคเอกชน
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.0 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 9.0 - 11.0)
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2.2

ด้ า นเสถี ย รภาพเศรษฐกิ จ เสถี ย รภาพภายในประเทศ ในด้ า นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในปี 2556 คาดว่ า จะอยู่ ที่
ร้อยละ 3.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 3.0 - 4.0) ตามอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตาม
แนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจเอเชีย ส่วนอัตราการว่างงานคาดว่าจะยังคงอยู่ ในระดับต่ำที่ร้อยละ 0.6 ของกำลัง
แรงงานรวม (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.5 - 0.7 ของกำลังแรงงานรวม) ในด้านเสถียรภาพภายนอกประเทศ
คาดว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลเล็กน้อยที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของ GDP (โดยมี
ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.0 - 1.0 ของ GDP) เนื่องจากดุลการค้าที่คาดว่าจะเกินดุลลดลงมาอยู่ที่ 5.0 พันล้าน
เหรียญสหรัฐ (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 4.0 - 6.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามมูลค่าสินค้านำเข้าที่คาดว่าจะขยายตัว
ในอัตราเร่งกว่ามูลค่าสินค้าส่งออก โดยคาดว่ามูลค่านำเข้าสินค้าในปี 2556 จะขยายตัวร้อยละ 11.0 (โดยมีช่วง
คาดการณ์ที่ร้อยละ 10.0 - 12.0) ขณะที่มูลค่าส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 10.5 (โดยมีช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 9.5 - 11.5)

สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 0-2273-9020
ที่มา : กระทรวงการคลัง
ผู้นำเสนอ : กลุ่มสารนิเทศการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ภาวะอุตสาหกรรม

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตข้าวโพดหวานแปรรูปในประเทศ ปัจจุบันมี โรงงานผู้ผลิตที่ทำการผลิตข้าวโพดหวานเป็นหลัก
อยู่ 7-8 แห่ง ซึ่งบริษัทย่อยของบริษัท คือ บจก. ริเวอร์แควฯ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มียอดส่งออกสูงของประเทศ ส่วนผู้ผลิตรายอื่นๆ
ภายในประเทศอีกหลายรายจะเป็นโรงงานผู้ผลิตผักและผลไม้ฯ หลากหลายประเภท โดยเสริมการผลิตข้าวโพดหวานในบางฤดูกาล
ข้อมูลของอุตสาหกรรมที่สำคัญ คือ
1.
จากข้อมูลกรมศุลกากร ระหว่างปี 2553 ถึง ปี 2555 ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง เป็น
มูลค่ารวม 5,108.50 ล้านบาท 5,701.21 ล้านบาท และมูลค่ารวม 5,684.35 ล้านบาทตามลำดับ โดยแบ่งเป็นการ
ส่งออกไปยังประเทศ 10 รายใหญ่และอื่นๆ ในปี 2555 ดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
ประเทศที่นำเข้า
2553
2554
2555
1. ญี่ปุ่น
673.07
860.36
1,087.40
2. เกาหลี
449.34
412.58
525.66
3. ไต้หวัน
436.65
471.18
443.15
4. อังกฤษ
395.65
286.78
361.60
5. รัสเซีย
493.81
531.24
229.28
6. ซาอุดิ อราเบีย
99.36
174.28
211.44
7. ฟิลิปปินส์
205.03
173.27
203.36
8. เยอรมันนี
116.24
200.73
201.01
9. สหรัฐอเมริกา
145.48
112.57
199.41
10.ออสเตรเลีย
180.70
190.49
180.57
11.อื่นๆ
1,913.17
2,287.73
2,041.47
รวม
5,108.50
5,701.21
5,684.35
หมายเหตุ
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เป็นข้อมูลจากสถิติการส่งออกของกรมศุลกากร ในสินค้ารหัส 20058000000 โดย ริเวอร์แคว เป็นผู้ส่งออกในปี 25532555 เป็นมูลค่า 537.31 ล้านบาท 617.38 ล้านบาท และ780.75 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.52, 10.82 และ
13.74 ตามลำดับ

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2.

ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานแปรรูปในตลาดโลกในภูมิภาคสำคัญได้ถูกกำหนดโดยผู้ผลิตรายใหญ่ โดยเฉพาะ
การกำหนดราคาของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และฮังการีเป็นสำคัญขณะที่ผู้ผลิตในประเทศมีมากรายขึ้น การแข่งขัน
จึงเป็นการแข่งขันทั้งในด้านราคาและคุณภาพของสินค้า

3.

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานส่งออกในประเทศไทยยังเผชิญปัญหาตั้งแต่ 2549 เกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีตอบโต้
การทุ่มตลาดขั้นต้นสำหรับข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเมล็ดของไทย และส่งผลให้ผู้นำเข้าในสหภาพยุโรปถูกเรียก
เก็บเงินค้ำประกันการนำเข้า จึงทำให้การส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเมล็ดไปยังสหภาพยุโรป มีแนวโน้มลดลง

อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานภายในประเทศไทยมีการขยายตัว และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น
ตามลำดับ โดยส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง และสามารถขยายตลาดการส่งออกได้อีก เช่น ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้
ไต้หวัน ออสเตเรีย ฟิลิปปินส์ และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง ขณะที่ข้าวโพดหวานสดแช่แข็งในตลาดโลกมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสของไทยในการส่งออก เช่น สหรัฐฯ แคนนาดา ออสเตรเลีย อิหร่าน ฯลฯ

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ผลการดำเนินงานของปี 2554-2555
ล้านบาท

2554

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
รายได้อื่น
กำไรเบื้องต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ดอกเบี้ยจ่าย
กำไรสุทธิสำหรับปี
อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขาย
อัตราส่วนกำไรเบื้องต้นต่อรายได้จากการขาย
อัตราส่วนดอกเบี้ยจ่ายต่อรายได้จากการขาย
อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อรายได้จากการขาย

2555

941.35
827.41
10.15
113.94
98.68
8.10
13.33
87.90%
12.10%
0.86%
1.42%

1,120.25
957.76
15.52
162.50
102.56
16.01
57.59
85.50%
14.51%
1.43%
5.14%

อัตราส่วนการ
เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
19.01%
15.75%
52.91%
42.62%
3.93%
97.65%
332.03%
(2.73)%
19.92%
66.28%
261.97%

1.

รายได้จากการขายสำหรับปี 2555 และ 2554 มีมูลค่า 1,120.25 ล้านบาท และมูลค่า 941.35 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้
จากการขายเพิ่มขึ้นจำนวน 178.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.01 จากปีที่ผ่าน

2.

ต้นทุนขายสำหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 85.50 ของยอดขายและปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 87.90 ของยอดขาย อัตราส่วน
ต้นทุนขายต่อยอดขายมีสัดส่วนที่ลดลง เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ ถึงแม้ว่า ราคาวัตถุดิบ ข้าวโพด
หวาน และ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระป๋องเปล่า และ ฝาปิด มีราคาสูงขึ้นก็ตาม

3.

กำไรสุทธิสำหรับปี 2555 มีมูลค่า 57.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 44.26 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ
332.03

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) หรืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2551
0.71
0.37
11.56
31.58
8.12
44.95
(3.41)
(26.16)
(0.63)
26.76
14.64

2552
1.55
0.99
11.73
31.12
7.78
46.92
7.55
11.30
4.97
14.25
13.43

2553
1.42
0.79
10.60
34.43
6.28
58.12
(8.57)
(13.95)
(4.64)
6.83
13.28

2554
1.32
0.71
13.24
27.57
6.58
55.47
4.39
3.10
2.70
12.10
18.00

2555
0.94
0.54
17.39
20.99
5.08
71.85
9.28
14.25
6.74
14.51
11.56

สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
ผลตอบแทนสุทธิจากส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวม

2551
24.93
(28.44)
0.70
2.32
(0.49)
4.93
4.85

2552
27.18
7.81
0.41
0.68
6.14
50.49
50.06

2553
27.48
(14.99)
0.35
0.54
(5.60)
31.89
31.45

2554
20.28
3.09
0.40
0.67
3.14
34.40
33.43

2555
31.57
13.31
0.59
1.44
4.71
39.28
38.76

2554
1.32
0.71
13.24
27.57
6.58
55.47
4.93
3.10
2.70
12.10
18.00
20.28
3.09
0.40
0.67
3.14
34.40
33.43

อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงร้อยละ
2555
2554
2555
0.94
(7.04%)
(28.79%)
0.54
(10.13%)
(23.94%)
17.39
24.91%
31.34%
20.99
(19.92%)
(23.87%)
5.08
4.78%
(22.80)%
71.85
(4.56%)
29.53%
9.28
71.41%
88.24%
14.25
122.22%
359.68%
6.74
158.19%
149.63%
14.51
77.16%
19.92%
11.56
35.54%
(35.78)%
31.57
(26.20%)
55.67%
13.31
120.61%
330.74%
0.59
14.29%
47.50%
1.44
24.07%
114.93%
4.71
156.07%
50.00%
39.28
7.87%
14.19%
38.76
6.74%
15.94%

แสดงอัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) หรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (เท่า) หรืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (%)
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรขั้นต้น
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)
ผลตอบแทนสุทธิจากส่วนผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวม

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน
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1.

สภาพคล่องของบริษัท
บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนลดลงจาก 1.32 เท่าในปี 2554 เป็น 0.94 เท่า ในปี 2555 และอัตราส่วน
สินทรัพย์คล่องตัวลดลงจาก 0.71 เท่า เป็น 0.54 เท่า เนื่องจากผลกระทบของภัยธรรมชาติ ทั้งสภาวะภัยแล้ง และสภาวะ
น้ำท่วม ส่งผลทำให้วัตถุดิบขาดแคลน และผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

2.

ความสามารถในการบริหารผลตอบแทน
บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.93 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 9.28 ในปี 2555
และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.10 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 14.25 ในปี 2555 บริษัทฯ
มีความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่ธุรกิจใช้ดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น โดยผู้ถือหุ้นมี โอกาสได้รับผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.70 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 6.74 ในปี 2555
อัตรากำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.10 เป็น 14.51 เนื่องจากฝ่ายบริหารมีการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในปี 2555

3.

ความสามารถในการชำระหนี้
บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 0.40 เท่า ในปี 2554 เป็น 0.59 เท่า ในปี 2555 และอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.67 เท่า ในปี 2554 เป็น 1.44 เท่า ในปี 2555 และอัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 3.14 เท่า ในปี 2554 เป็น 4.71 เท่า ในปี 2555 มีอัตราส่วน กระแสเงินสดต่อหนี้สินหมุนเวียน
เพิ่มขึ้นจาก 34.40 เท่าในปี 2554 เป็น 39.28 เท่า ในปี 2555 และอัตราส่วนกระแสเงินสดต่อหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก
33.43 เท่าในปี 2554 เป็น 38.76 เท่าในปี 2555 จะเห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการชำหนี้ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.

ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์
บริษัทฯ มีอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มขึ้นจาก 13.24 เท่า ในปี 2554 เป็น 17.39 เท่า ในปี 2555 บริษัทฯ
มีความสามารถในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ได้เร็วขึ้นจาก 27.57 วัน เป็น 20.99 วัน แต่อัตราหมุนเวียนของสินค้าลดลงจาก
6.58 เท่า เป็น 5.08 เท่า และระยะเวลาการขายสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 55.47 วัน เป็น 71.85 วัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีคำสั่ง
ซื้อล่วงหน้าจากลูกค้าจึงไม่เป็นปัญหาในเรื่องระยะเวลาการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนจากการสอบผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7305 ในรอบปี 2555 จำนวนเงิน 1,730,000 บาท
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
รายการที่
ชื่อบริษัทผู้จ่าย
1
บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์
2
บจ. ริเวอร์แควฯ
3
บจ. ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
4
บจ. อกริเฟร็ช
			

ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี
530,000.00
720,000.00
240,000.00
240,000.00
1,730,000.00

ข้อมูลข้างต้น
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงาน
สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและ
ไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น
ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….................
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการ
อื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและ
สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ………………………………………..
(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7305
บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ 	ผู้ถือหุ้น
 	
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ
งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชี
ที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการประเมิน ความเสี่ยง
ดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของ
กิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ ไม่ ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสม
เหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงานรวม และกระแส
เงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
6,8
ลูกหนี้เกษตรกร - สุทธิ
9
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
10
ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก - สุทธิ		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
11
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
12
เงินลงทุนในบริษัทร่วม-สุทธิ
12
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
13
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
14
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ
15
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
16
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ		
		 รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
รวมสินทรัพย์

งบการเงินรวม
2555
2554

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

163,597,426
12,432,387
122,933,925
5,889,033
238,379,778
618,320
17,096,176
560,947,045

72,745,673
49,513
74,953,808
5,495,233
138,504,809
4,995,454
12,945,519
309,690,009

105,692,885
88,387
24,082,507
999,448
130,863,227

8,908,374
49,513
6,916,885
793,144
16,667,916

22,952,776
432,055,383
711,830
2,030,000
2,516,531
460,266,520
1,021,213,565

22,445,274
265,102,053
2,179,454
2,344,000
2,773,186
294,843,967
604,533,976

265,999,930
22,952,776
3,870,003
181,000
293,003,709
423,866,936

265,999,930
22,445,274
3,452,558
186,000
292,083,762
308,751,678

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

หมายเหตุ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
		 จากสถาบันการเงิน
17
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
18
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึง
		 กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
20
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
19
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ
20
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
21
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
		 รวมหนี้สิน		
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 560,145,438 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
หุ้นสามัญ 560,145,438 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.70 บาท		
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		
ขาดทุนสะสม		
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
		 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน		
		 กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย		
รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		
ส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
2555
2554

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

300,409,133
91,076,780
202,000,000

54,454,845
74,652,154
100,000,000

100,000,000
1,061,507
-

8,842
419,446
-

1,396,740
716,364
2,848,739
598,447,756

1,756,817
2,182,106
1,555,872
234,601,794

1,734,833
102,796,340

404,494
602,523
1,435,305

1,418,182
2,688,782
4,106,964
602,554,720

3,202,483
3,824,295
7,026,778
241,628,572

550,406
550,406
103,346,746

466,436
466,436
1,901,741

392,101,807

392,101,807

392,101,807

392,101,807

392,101,807 392,101,807
22,574,642
22,574,642
(68,857,580) (124,556,511)
57,765,338
80,203
57,845,541
403,664,410
14,994,435
418,658,845
1,021,213,565

57,765,338
41,329
57,806,667
347,926,605
14,978,799
362,905,404
604,533,976

392,101,807 392,101,807
22,574,642
22,574,642
(94,236,462) (107,867,841)
80,203
80,203
320,520,190
320,520,190
423,866,936

41,329
41,329
306,849,937
306,849,937
308,751,678

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
บาท

หมายเหตุ
รายได้จากการขาย
29
ต้นทุนขาย			
29
กำไรขั้นต้น				
รายได้อื่น			
26
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายในการขาย		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร		
ค่าใช้จ่ายอื่น				
รวมค่าใช้จ่าย			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้		
ต้นทุนทางการเงิน		
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		
ภาษีเงินได้			
25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื่อขาย
กำไร (ขาดทุน) และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม		
						
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ ไม่มีอำนาจควบคุม		
						
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
24
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		

งบการเงินรวม
2555
2554
1,120,251,678 941,348,342
957,755,081 827,412,470
162,496,597 113,935,872
15,515,040
10,153,799
178,011,637 124,089,671
24,110,566
27,109,988
68,665,432
51,788,286
9,770,036
12,712,662
13,195
7,066,162
102,559,229
98,677,098
75,452,408
25,412,573
16,009,965
8,104,085
59,442,443
17,308,488
1,852,876
3,992,860
57,589,567
13,315,628

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
35,518,332
2,605,804
35,518,332
2,605,804
16,398,599
16,765,725
5,380,000
6,777,000
424
6,066,795
21,779,023
29,609,520
13,739,309 (27,003,716)
107,930
28,112
13,631,379 (27,031,828)
13,631,379 (27,031,828)

38,874
57,628,441

14,731
13,330,359

38,874
13,670,253

14,731
(27,017,097)

55,698,931
1,890,636
57,589,567

11,187,148
2,128,480
13,315,628

13,631,379
13,631,379

(27,031,828)
(27,031,828)

55,737,805
1,890,636
57,628,441

11,201,879
2,128,480
13,330,359

13,670,253
13,670,253

(27,017,097)
(27,017,097)

0.10
560,145,438

0.02
560,145,438

0.02
560,145,438

(0.05)
560,145,438

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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40

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
392,101,807
392,101,807

หมายเหตุ
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554		
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย		
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไร (ขาดทุน) และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
เงินปันผลจ่าย			
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย		
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไร (ขาดทุน) และกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
เงินปันผลจ่าย			
23
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
392,101,807
392,101,807

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

22,574,642
22,574,642

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ
22,574,642
22,574,642
(124,556,511)
55,698,931
(68,857,580)

57,765,338
57,765,338

41,329
38,874
38,874
80,203

57,806,667
38,874
38,874
57,845,541

งบการเงินรวม (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรที่ยังไม่รับรู้
รวมองค์
ส่วนเกิน
จากการปรับ
ประกอบอื่น
ทุนจากการ มูลค่าหลักทรัพย์ ของส่วนของ
ขาดทุนสะสม
ตีราคาที่ดิน
เผื่อขาย
ผู้ถือหุ้น
(135,743,659)
57,765,338
26,598
57,791,936
14,731
14,731
14,731
14,731
11,187,148
(124,556,511)
57,765,338
41,329
57,806,667
347,926,605
38,874
38,874
55,698,931
403,664,410

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่
336,724,726
14,731
14,731
11,187,148
347,926,605

14,978,799
1,890,636
(1,875,000)
14,994,435

ส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำนาจ
ควบคุม
14,100,319
2,128,480
(1,250,000)
14,978,799

362,905,404
38,874
38,874
57,589,567
(1,875,000)
418,658,845

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
350,825,045
14,731
14,731
13,315,628
(1,250,000)
362,905,404

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

41

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555		
กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย		
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

392,101,807
392,101,807

กำไรที่ยังไม่รับรู้จากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย		
รวมรายได้ (ค่าใช้จ่าย) สุทธิของรายการที่รับรู้ ในส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำไร(ขาดทุน)และกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554		

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชำระแล้ว
392,101,807
392,101,807

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

22,574,642
22,574,642

22,574,642
22,574,642

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น
สามัญ

(107,867,841)
13,631,379
(94,236,462)

(80,836,013)
(27,031,828)
(107,867,841)

41,329
38,874
38,874
80,203

26,598
14,731
14,731
41,329

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรที่ยังไม่รับรู้
จากการปรับ
มูลค่าหลักทรัพย์
ขาดทุนสะสม
ตีราคาที่ดิน

306,849,937
38,874
38,874
13,631,379
320,520,190

333,867,034
14,731
14,731
(27,031,828)
306,849,937

รวมส่วน
เผื่อขาย

งบกระแสเงินสด
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม
2555
2554
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		
รายการปรับปรุงกระทบกำไร (ขาดทุน) สุทธิเป็น
		 เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
		 หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)		
		 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายผลผลิตระหว่างเพาะปลูก		
		 ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง/ตัดจำหน่ายสินค้า		
		 โอนกลับค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง		
		 โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น		
		 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
		 ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน		
		 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		
		 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		
		 โอนกลับประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		
		 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน		
		 ดอกเบี้ยรับ		
		 เงินปันผลรับ		
		 ต้นทุนทางการเงิน		
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
		 ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
		 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
		 ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น		
		 ลูกหนี้เกษตรกร		
		 ลูกหนี้อื่น			
		 สินค้าคงเหลือ		
		 ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก		
		 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน		
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น		

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
42

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

59,442,443

17,308,488

13,631,379

(27,031,828)

(349,008)
5,055,199
5,435,591
(759,502)
20,775,794
(10,164)
(548,469)
(2,051,384)
1,167,983
(442,760)
(162,000)
16,009,965

3,100,487
1,573,657
6,678,059
(2,865,475)
(2,032,771)
20,323,689
975,000
6,540,572
(2,052,106)
1,111,371
(552,898)
(67,500)
8,104,085

(759,502)
1,183,912
424
550,406
(47,624)
(162,000)
107,929

(2,032,771)
2,039,624
975,000
6,066,795
8,536
(281,822)
(67,500)
28,112

103,563,688

58,144,658

14,504,924

(20,295,854)

(1,031,440)
(36,873,936)
(507,946)
(9,019,418)
(105,310,560)
(678,065)
314,000
(4,150,657)
256,654

(654,056)
(8,573,228)
(2,489,309)
(639,317)
(29,155,864)
(525,733)
(8,941,177)
2,928,816

(17,165,623)
(206,304)
5,000

12,347,744
131,904
153,169

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554
งบการเงินรวม
2555
2554
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น		
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
จ่ายชำระหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่ลาออก		
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล		
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร		
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน		
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร		
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เงินสดรับจากการลดมูลค่าเงินลงทุนทั่วไป		
เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั่วคราว		
จ่ายเงินลงทุนเพิ่มทุนในบริษัทย่อย		
		 เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น - บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน		
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		
เงินปันผลจ่ายที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน		
		 เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
เงินสดในมือ			
เงินฝากกระแสรายวัน		
เงินฝากออมทรัพย์		
		 รวม				

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

519,493
8,272,879
1,292,866
(252,112)
(3,318,618)
(46,923,172)

393,984
17,637,135
(770,999)
(5,408,589)
(2,191,509)
19,754,812

642,061
1,132,310
(1,087,632)

2,686
(1,427,836)
(14,436)
(9,102,623)

442,761
162,000
(185,824,567)
(93,031)
142,716
252,000
(12,344,000)
(197,262,121)

552,898
67,500
(37,283,162)
1,246,358
(35,416,406)

47,625
162,000
(1,601,781)
252,000
(1,140,156)

281,822
67,500
(159,348)
(15,000,000)
15,000,000
(25,000,000)
(24,810,026)

245,954,288
102,000,000
(2,664,531)
(1,875,000)
(8,377,711)
335,037,046
90,851,753
72,745,673
163,597,426

(70,689,198)
100,000,000
(467,736)
(4,962,580)
(1,250,000)
(8,898,135)
13,732,351
(1,929,243)
74,674,916
72,745,673

99,991,159
(870,930)
(107,930)
99,012,299
96,784,511
8,908,374
105,692,885

(95,406)
(401,968)
(28,112)
(525,486)
(34,438,135)
43,346,509
8,908,374

773,999
18,276,249
144,547,178
163,597,426

653,800
14,814,530
57,277,343
72,745,673

100,000
105,592,885
105,692,885

100,000
20,000
8,788,374
8,908,374

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นในตั๋วสัญญาใช้เงิน
ซึ่งกำหนดรับคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
2 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทซื้อทรัพย์สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จำนวน 0.89 ล้านบาทและ 4.18 ล้านบาทตามงบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม 2555
1.

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งในประเทศไทยและเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เลขที่ 70
หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 (เดิม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ)
บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อยซึ่งดำเนินธุรกิจหลัก
เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพด

2.

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
งบการเงินรวมของบริษัท ประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) บริษัท
ย่อย เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานเพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อยในการพิจารณาเรื่องการ
ควบคุมได้พิจารณาถึงสิทธิในการออกเสียงที่จะได้มาในปัจจุบันไม่ว่าได้จากการใช้สิทธิหรือจากการแปลงสภาพตราสาร
งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง
รายการบั ญ ชี ย อดคงเหลื อ และรายการกำไรหรื อ ขาดทุ น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ที่ มี นั ย สำคั ญ ระหว่ า งบริ ษั ท และ
บริษัทย่อยได้ถูกตัดทิ้งในการทำงบการเงินรวม เว้นแต่รายการขาดทุนที่ยังไม่ ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งกลุ่มบริษัทจะไม่สามารถได้รับ
คืนต้นทุนที่เสียไป นโยบายการบัญชีของบริษัทย่อยที่แตกต่างไปจากนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทจะถูกเปลี่ยนให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้ โดยกลุ่มบริษัท นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทย่อยจัดทำขึ้นโดยมีวันที่ในงบการเงินเช่นเดียวกับบริษัท

ชื่อบริษัท
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ประเภทของกิจการ

อัตราร้อยละของการถือหุ้น
จดทะเบียน 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
ในประเทศ
2555
2554

บริษัทย่อยทางตรง
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล 	
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

ผลิตและจำหน่ายข้าวโพด
บรรจุกระป๋อง ผักและผลไม้สด

ไทย

99.99

99.99

บริษัทย่อยทางอ้อม โดยถือหุ้นผ่าน
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด
บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด
		

เพาะและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผักและ
ผลไม้สด

ไทย

75.00

75.00

ไทย

99.99

99.99

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

3.

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน
บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นภาษาไทยและมีหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทโดยจัดทำขึ้น
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความถึงมาตรฐานการ
บัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ได้มีมติให้ประกาศใช้แล้ว และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบ
ของงบการเงิน ยกเว้นรายการบางประเภทซึ่งใช้เกณฑ์ตามที่อธิบายในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ฝ่ายบริหารประมาณการ
และกำหนดข้อสมมติที่เกี่ยวข้องอันจะมีผลต่อตัวเลขของสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และ
หนี้สิน ที่อาจเกิดขึ้น ณ วันที่ ในงบการเงิน และตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่เสนองบการเงินดังกล่าว
ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากตัวเลขประมาณการ ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารได้จัดทำตัวเลขประมาณการขึ้นจากความเข้าใจ
ในเหตุการณ์และ สิ่งที่ ได้กระทำไปในปัจจุบันอย่างดีที่สุด
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ ในประเทศไทยและ
จัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย
มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหม่
มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และการตีความ
มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่มีผลบังคับใช้แต่บริษัทยังไม่ ได้นำมาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มีดังต่อไปนี้
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
			 เกี่ยวกับ ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
			 ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที่ ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
			 เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ ไม่ ได้คิดค่า
			 เสื่อมราคาที่ ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่อง ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
			 หรือของผู้ถือหุ้น
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน
มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และการตีความมาตรฐานการบัญชี ใหม่ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อข้อมูล
ทางการเงินที่นำเสนอ ยกเว้นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่องส่วนงานดำเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี หนี้สินหรือสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรือได้รับคืนจากหน่วยงาน
จัดเก็บภาษี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้น
รอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชั่วคราวของฐานภาษีของสินทรัพย์
หรือหนี้สิน และมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นด้วยอัตราภาษีสำหรับงวดที่กิจการคาดว่าจะได้รับประโยชน์จาก
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชำระหนี้สินภาษี โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมาย
ภาษีอากรที่บังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน บริษัทจะเริ่มนำ
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 โดยการปรับปรุงย้อนหลัง ผู้บริหารของบริษัทอยู่ ในระหว่าง
การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กำหนดให้กิจการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงาน
ภายในเพื่อให้ผู้บริหารใช้ บริษัทจะเริ่มนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลกระทบเฉพาะการเปิดเผยข้อมูล
ของกิจการในหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินเท่านั้น สำหรับการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนงาน เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจผ่านทางบริษัทย่อย ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรแปรรูป ประเภทข้าวโพดบรรจุกระป๋อง ผัก ผลไม้สดและเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด โดยในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ผู้บริหารของบริษัทจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานในภาพรวมทั้งบริษัท ผู้บริหารจึง
เห็นว่าการนำเสนอข้อมูลของส่วนงานดำเนินงานในปัจจุบันเพียงพอและสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชี
ฉบับนี้แล้ว
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
บริษัทได้ ใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญในการจัดทำงบการเงิน ดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดได้แสดงอยู่ ในงบแสดงฐานะการเงินที่ราคาทุน สำหรับเพื่อการแสดงงบกระแส
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นๆ ที่มีสภาพคล่องสูง
ซึ่งมีกำหนดถอนเมื่อซื้อภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคำนวณจากร้อยละของ
ลูกหนี้ โดยวิเคราะห์จากประสบการณ์การชำระเงินในอดีตและการสอบทานสถานะของลูกหนี้ที่คงค้างอยู่ ณ วันที่ ใน
งบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคือผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของลูกหนี้การค้าเมื่อเปรียบเทียบ
กับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้การค้า หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อสามารถระบุได้
สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ต้นทุนในการซื้อประกอบด้วยราคาซื้อ และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้านั้น เช่น ค่าอากรขาเข้า ค่าขนส่ง
หักด้วยส่วนลดและ เงินที่ ได้รับคืนจากการซื้อ ต้นทุนของสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรง
ทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิตซึ่งปันส่วนตามเกณฑ์การดำเนินงานตามปกติ
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กลุ่มบริษัทประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากราคาขายที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ขายผลผลิตระหว่างเพาะปลูกเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเพาะปลูกผักและผลไม้ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าเมล็ดพันธุ์
ค่าปุ๋ยยา ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นในรอบการเพาะปลูกนั้นๆ ผลผลิตระหว่างปลูกแสดงในราคาทุน
โดยจะปันส่วนเป็นต้นทุนผักและผลไม้ ให้แต่ละรอบที่มีการเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าคงเหลือ
กลุ่มบริษัทได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสำหรับสินค้าที่เสื่อมคุณภาพ เสียหาย ล้าสมัยและค้างนาน
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย เงินลงทุนในตราสารหนี้แสดงในราคาทุนตัดจำหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนหลังหักค่าเผื่อการ
ด้อยค่า ของเงินลงทุน ซึ่งตามวิธีราคาทุนกำหนดให้กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เมื่อกลุ่มบริษัท ได้รับการปันส่วนรายได้จากกำไรสะสมของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลังจากวันที่ ได้ลงทุนในบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม ทั้งนี้ การปันส่วนรายได้ที่ ได้รับในส่วนที่เกินกว่ากำไรดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการคืนเงินลงทุน ซึ่งจะรับรู้รายการ
โดยการลดราคาทุน ของเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ ในงบดุลด้วยการอ้างอิงราคาเสนอซื้อของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายการกำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
จริง ของเงินลงทุนเผื่อขายรับรู้อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปแสดงในราคาทุน
หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า
ในการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างผลตอบแทนสุทธิที่ ได้รับจากการจำหน่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนชนิดเดียวกันมีการ
จำหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ายคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจากจำนวนที่ถือครอง
ทั้งหมด
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ ราคาที่ตีใหม่หมายถึงมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่มีการตีราคาใหม่หักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
อาคาร และอุปกรณ์แสดงในงบแสดงฐานะการเงินด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่นั้นดำเนินการโดยผู้ประเมินราคาอิสระอย่างมีหลักเกณฑ์ทุกๆ 3 - 5 ปี เพื่อมิให้ราคาตาม
บัญชี ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีนัยสำคัญ และในระหว่างนี้หากมีปัจจัยอื่นใดที่มี
ผลกระทบอย่าง มีสาระสำคัญต่อมูลค่าสินทรัพย์ กลุ่มบริษัทจะให้มีการประเมินราคาใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญในปีนั้นๆ ทันที
กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ดังต่อไปนี้
•
กลุ่มบริษัทบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามหากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาลดลง และ
บริษัทได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว ส่วนที่เพิ่ม จากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้
เป็นรายได้ ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปีก่อนแล้ว
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•

กลุ่มบริษัทรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพย์” อยู่ ในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกนำไปหักออกจาก “ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์” ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นและส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

กลุ่มบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ยกเว้นที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการใช้งานที่ประมาณไว้ของสินทรัพย์ดังนี้
อาคาร		
10 - 33 ปี
ส่วนปรับปรุงที่ดินและส่วนปรับปรุงอาคาร
3 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์
5 - 20 ปี
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง
10 ปี
อุปกรณ์สำนักงาน
3 และ 10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
อื่นๆ		
10 ปี
รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแทนในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
อย่างเป็นสาระสำคัญจะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
กำไรขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นผลต่างจากจำนวนเงินที่ ได้รับกับราคาตามบัญชี และได้รวม
อยู่ ในการคำนวณกำไรจากการดำเนินงาน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ทราบได้แน่นอน ได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงใน
ราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ที่ประมาณการไว้คือ 3 ปี
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ยอดสินทรัพย์คงเหลือตามบัญชีของกลุ่มบริษัทจะได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินว่ามีข้อบ่งชี้
เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจไม่สามารถได้รับประโยชน์คืนกลับมา รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าเป็นผลต่างราคาตามบัญชีที่สูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ซึ่งคือจำนวนที่สูงกว่าระหว่างราคาขายสุทธิเมื่อ
เทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ถูกจัดกลุ่มให้อยู่กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าจะเกิดกระแสเงินสดเป็นอิสระจากกลุ่ม
อื่นเพื่อประโยชน์ ในการประเมินพิจารณาเรื่องการด้อยค่า
กลุ่มบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือบันทึกลดส่วนเกินทุนในกรณีที่สินทรัพย์
นั้นเคย ตีราคาเพิ่ม และจะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่ต่อไป หรือเป็นไป
ในทางที่ลดลง โดยบันทึกเป็นรายได้อื่นในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือนำไปเพิ่มส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่
กรณี
สัญญาเช่าระยะยาว
กรณีบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ ได้ โอนไปให้กับ
ผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่าย จะปันส่วน
ระหว่างหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ ได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไร
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งาน
ของสินทรัพย์ที่เช่า แต่หากมีความไม่แน่นอน ในสิทธิการเป็นเจ้าของเมื่อสัญญาสิ้นสุดจะคำนวณค่าเสื่อมราคาตามอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะต่ำกว่า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ตกอยู่กับผู้ ให้เช่า
จะจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน เงินที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน (สุทธิจากสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจากผู้ ให้เช่า)
จะบันทึก ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่านั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้กับผู้ ให้เช่า
จะบันทึก เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกนั้นเกิดขึ้น
ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ของภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือ
จากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ต้องเกิดการไหลออกของ
ทรัพยากรเพื่อจ่ายชำระภาระผูกพัน และจำนวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ รายจ่ายที่จะได้รับคืน
บันทึกเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากก็ต่อเมื่อการได้รับคืนคาดว่าจะได้รับอย่างแน่นอน
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
•

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วย
เงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึก
เป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
•

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง
บริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน
บริษัทฯและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละ
หน่วย ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ ได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันที ในกำไรหรือขาดทุน
ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกบริษัทฯและบริษัท
ย่อยเลือก รับรู้หนี้สินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้สินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึก
ปรับกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของปีปัจจุบัน
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การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายเมื่อส่งมอบสินค้าและลูกค้ายอมรับสินค้านั้น รายได้จากการขายเป็นจำนวนที่สุทธิ
จากภาษีขายและส่วนลด
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
รายได้เงินปันผลรับ รับรู้เมื่อมีสิทธิได้รับเงินปันผล
รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทแปลงค่ารายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นให้เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการและแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ ในงบแสดงฐานะการเงินให้เป็น
เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น กำไรและขาดทุนที่เกิดจากรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิด
การแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินดังกล่าวได้บันทึกทันที ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น
ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
บันทึกใน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คำนวณขึ้นจากกำไร(ขาดทุน) ของบริษัท หรือบริษัทย่อยหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายและรายการ
สำรองซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน
ข้อมูลจำแนกส่วนงาน
ส่วนงานทางธุรกิจแสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของแต่ละส่วนงานทางธุรกิจซึ่งมีความเสี่ยง และผลตอบแทน
ที่แตกต่างกัน ส่วนงานทางภูมิศาสตร์แสดงให้เห็นถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการภายใต้สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง
ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างของส่วนที่ดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น
เครื่องมือทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วยเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้และเจ้าหนี้อื่น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม นโยบายการบัญชีที่สำคัญ และ
เกณฑ์การวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวได้เปิดเผยไว้ ในนโยบายการบัญชีของรายการ
ที่เกี่ยวข้องแล้ว
5.

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารอาจต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ ไม่แน่นอนในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ด้วยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ ได้แก่
สัญญาเช่าการเงิน/สัญญาเช่าดำเนินงาน
บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าทำสัญญาเช่ายานพาหนะ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยได้พิจารณาและประเมินขอบเขตของ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วพบว่า ความเสี่ยงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเป็นของผู้ ให้เช่า สัญญาเช่าดังกล่าวจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เกิดจากการปรับมูลค่าของลูกหนี้จากความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหาร
ได้ ใช้ ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้
รายตัว ประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต การวิเคราะห์อายุลูกหนี้และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนั้น
การปรับปรุงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอาจมีขึ้นได้ ในอนาคต
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริษัทและบริษัทย่อยพิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
อย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสำคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
ค่าเสื่อมราคา
ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารใช้ประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และได้มีการทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากหากมีการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนจะตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ และจะพิจารณาการด้อยค่าหากมี
ข้อบ่งชี้
6.

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันยังรวมความถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการ รวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ ใกล้ชิดกับบุคคล
ดังกล่าวซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหา
ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
6.1 ลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัท
บริษัท
บริษัทย่อย
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด
บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์
ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัท
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย
ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อย

บริษัทร่วม
บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จำกัด

ถือหุ้นทางตรงโดยบริษัทและมีกรรมการร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด
บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด
มูลนิธิรวมใจพัฒนา

ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัทย่อยและมีกรรมการร่วมกัน
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น*
กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น*
มีกรรมการร่วมกัน
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บริษัท
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
			
บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
			
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ
นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์

ลักษณะความสัมพันธ์
เครือญาติของกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
และกรรมการ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด
และกรรมการในบริษัทดังกล่าวและมีกรรมการร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท
(ตามมติที่ประชุมแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2554)
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
กรรมการของบริษัทย่อย*
กรรมการบริษัท

นโยบายการกำหนดราคา
รายการค้า
ขายสินค้า
รายได้ค่าบริหารจัดการ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อสินค้า
ซื้อเมล็ดพันธุ์
ค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์
ดอกเบี้ยรับ-จ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าเช่าสำนักงาน
ค่าตอบแทนจ้างบริหารแก่กรรมการ
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าที่ปรึกษา
*

6.2

ราคาตลาด
จำนวน 2.5-3 ล้านบาทต่อเดือน
ตามที่กำหนดในสัญญา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามที่กำหนดในสัญญา
อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 – 6.75 ต่อปี ตามสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามที่กำหนดในสัญญา
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่ปี 2535 ถึงไตรมาส 2 ปี 2554 และในไตรมาส 2 ปี 2555
กรรมการดังกล่าวได้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทย่อยดังกล่าว และได้ทำสัญญาจ้างบริหาร (ดูหมายเหตุ 6.4 (ค))

รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญที่รวมอยู่ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
รายได้จากการขาย
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด		
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด		
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1,403,839
7,164,361

274,335
640,000

-

-

บาท

			

บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด		
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด		
รายได้ค่าบริหารจัดการ
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล		
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
รายได้อื่น
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด		
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด		
ดอกเบี้ยรับ - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อสินค้า
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด		
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด		
ค่าลิขสิทธิ์เมล็ดพันธุ์และซื้อเมล็ดพันธุ์
บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด		
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด		
ค่าตอบแทนจ้างบริหารแก่กรรมการ
ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ		
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร		
ค่าใช้จ่าย - ผลประโยชน์พนักงาน
กรรมการและผู้บริหาร		
ค่าเช่าสำนักงาน
มูลนิธิรวมใจพัฒนา		
ค่าเช่ายานพาหนะ
บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด		
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด		
บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด		
บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด		
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ		
ค่าที่ปรึกษา
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ		
นางสาวเทียมใจ ศศิศาสตร์		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ		
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ		

งบการเงินรวม
2555
2554
1,850
1,135,126
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
-

-

-

33,500,000

-

61,840
7,840
-

168,000
-

-

77,671

15,161,763
8,186,938

25,062,066
-

-

-

5,763,823
1,381,539

7,080,939
77,998

-

-

1,500,000

-

-

-

9,770,036

12,712,662

5,380,000

6,777,000

38,133

443,350

4,245

6,596

324,000

108,000

324,000

108,000

900,000
1,800,000
900,000
450,000
2,568,000

-

-

-

1,800,000
600,000

-

600,000

-

612,603
9,053,630

311,507
920,958

-

-
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6.3

สินทรัพย์และหนี้สินระหว่างกัน
ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญที่รวมอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
ลูกหนี้การค้า
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด
บริษัท เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด
รวม
ลูกหนี้อื่น-ค่าบริหารงานค้างรับ
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนลอุตสาหกรรม
อาหาร จำกัด
เจ้าหนี้การค้า
บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด
บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด
รวม
เจ้าหนี้อื่น-ค่าเช่าพาหนะค้างจ่าย
บริษัท ซัมมิทไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
บริษัท ซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด
บริษัท ซัมมิทสตาร์โฮม จำกัด
บริษัท ซัมมิท เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
รวม
ดอกเบี้ยค้างจ่าย-เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกัน
นายสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
รวม				
ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย
นายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
กรรมการและผู้บริหาร
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

91,000
1,600,000
4,194
1,695,194

23,754
640,000
663,754

-

-

-

-

22,470,000

6,860,000

90,763
1,997,637
32,000
2,120,400

1,600,906
1,600,906

-

-

722,250
1,444,500
722,250
240,750
1,926,000
5,055,750

-

-

-

10,000,000
192,000,000
202,000,000

10,000,000
90,000,000
100,000,000

-

-

53,082
7,539,041
7,592,123

36,818
36,818

-

-

1,350,000

-

-

-

369,968

266,060

4,245

-

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวระหว่างปีดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ณ วันสิ้นปี

-

บาท

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

-

15,000,000
(15,000,000)
-

ในระหว่างปี 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินเมื่อทวงถาม จำนวน 1 ฉบับ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.5 ต่อปี
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการเคลื่อนไหวระหว่างปีดังนี้
งบการเงินรวม
2555
2554
* คุณสุเรศพล จึงรุ่งเรืองกิจ
ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ณ วันสิ้นปี
** คุณโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ
ณ วันต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
ณ วันสิ้นปี

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

10,000,000
10,000,000

10,000,000
10,000,000

-

-

90,000,000
102,000,000
192,000,000

90,000,000
90,000,000

-

-

*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกัน
จำนวน 2 สัญญา มีกำหนดชำระภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2556 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 - 6.25 ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ย
ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน
** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการกู้ยืมเงินในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน มีระยะ
เวลา 1 ปี โดยไม่มีหลักประกัน จำนวน 4 ฉบับ และ 2 ฉบับ ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.625 - 6.75 ต่อปี และ
กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆไตรมาส วงเงินกู้ยืมจำนวน 120 ล้านบาท และ 200 ล้านบาท ตามลำดับการกู้ยืมเงินดังกล่าวข้างต้นได้
รับการอนุมัติตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 แล้ว
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6.4

ภาระผูกพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ภาระผูกพัน
ก) บริษัท วิจัย พัฒนาพันธุ์พืชไทย จำกัด(ผู้อนุญาต) ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน
จำกัด (ผู้รับอนุญาต) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยที่ผู้อนุญาตเป็นผู้ทำการค้นคว้าพัฒนาข้าวโพด
ไร่ลูกผสมพันธุ์ต่างๆ และเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้าวโพดไร่เหล่านั้น และผู้รับอนุญาตมีความประสงค์
จะรับสิทธิ์ในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตามที่ระบุในสัญญา ผู้รับอนุญาตตกลง
จะจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิ์ในเทคโนโลยี ให้แก่ผู้อนุญาต โดยตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 สรุปได้ดังนี้
•
ค่าสิทธิ์ตามจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 7 บาท
•
ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่เพื่อใช้ ในการผลิตในอัตรากิโลกรัมละ 200 บาท

ข)

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิทธิ์ในเทคโนโลยี ให้แก่
ผู้อนุญาตดังต่อไปนี้
•
ค่าสิทธิ์ตามจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในอัตราร้อยละ 10 ของยอดขาย โดยชำระค่าสิทธิ์ในวันที่
5 ของเดือนถัดไป
•
ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่เพื่อใช้ ในการผลิตในอัตรากิโลกรัมละ 200 บาท
บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด (ผู้อนุญาต) ได้ทำสัญญาอนุญาตให้บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด (ผู้รับ
อนุญาต) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ โดยที่ผู้อนุญาตเป็นผู้ทำการค้นคว้าพัฒนาข้าวโพดหวานลูกผสม
พันธุ์ต่างๆ และเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในข้าวโพดหวานเหล่านั้น และผู้รับอนุญาตมีความประสงค์จะรับสิทธิ์
ในการเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย ตามที่ระบุในสัญญา ผู้รับอนุญาตตกลงจะจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิ์ในเทคโนโลยี ให้แก่ผู้อนุญาตดังต่อไปนี้
•
ค่าสิทธิ์ปีละ 250,000 บาทต่อหนึ่งสายพันธุ์ที่ ใช้ ในการผลิต
•
ค่าสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งตามจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 62.50 บาท
มีผลบังคับใช้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554
อย่างไรก็ตาม เมื่อสัญญาดังกล่าวสิ้นสุด บริษัททั้งสองได้ทำหนังสือแนบท้ายสัญญาฉบับเดิมโดยมีข้อตกลง
จ่ายค่าตอบแทนตามหนังสือแนบท้ายสัญญาเดิม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2554
ต่อมาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 บริษัททั้งสองได้มีการจัดทำหนังสือแนบท้ายสัญญาฉบับเดิม โดย
บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด ยังมีเมล็ดพันธุ์ ซึ่งผลิตในปี 2553 คงเหลืออยู่ บริษัท สวีทซีดส์
จำกัด (ผู้อนุญาต) จึงเห็นสมควรให้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ผลิตในปี 2553 ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยัง
ตกค้างอยู่ โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
•
แจ้งยอดคงเหลือ ของเมล็ดพันธุ์เมื่อสิ้นปี 2554 โดยแจ้งยอดภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554
•
ตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นค่าสิทธิ์ในเทคโนโลยี ให้แก่ผู้อนุญาต ดังนี้
ค่าสิทธิ์ปีละ 250,000 บาทต่อหนึ่งสายพันธุ์ที่ ใช้ ในการผลิตโดยจ่ายภายในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ.2555
ค่าสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งตามจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 75 บาทโดยจ่าย
ทุกสิ้นเดือน ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
•
ในช่วงของการต่อเวลาตามหนังสือแนบท้ายสัญญานี้หาก บริษัท สวีทซีดส์ จำกัด(ผู้อนุญาต) มีความ
จำเป็นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ ได้รับอนุญาตและผู้รับอนุญาตมีอยู่ ผู้รับอนุญาตตกลงขายให้แก่ผู้อนุญาต
ในราคาต้นทุนบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ กำไรหรือในราคาที่ตกลงกันล่วงหน้า

56

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อสิ้นสุดวันที่ในหนังสือแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ และไม่มีผู้ ใดผิดสัญญาเดิม หรือสัญญาแนบท้ายฉบับนี้ ให้
ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของสัญญาอนุญาตให้เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ ซึ่งทำขึ้นระหว่าง บริษัท
สวีทซีดส์ จำกัด กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด ฉบับลงวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยหนังสือ
แนบท้ายฉบับนี้สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 อย่างไรก็ตาม บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาฉบับใหม่ภายใต้
ข้อตกลงเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556 บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีข้อตกลงจ่ายค่าตอบแทนเป็นสิทธิ์ในเทคโนโลยี ให้แก่
ผู้อนุญาตดังต่อไปนี้
•
ค่าสิทธิ์ปีละ 250,000 บาทต่อหนึ่งสายพันธุ์ที่ ใช้ ในการผลิต
•
ค่าสิทธิ์อีกส่วนหนึ่งตามจำนวนเมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายในอัตรากิโลกรัมละ 75 บาทโดยจ่ายทุกสิ้นเดือน
ที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์
•
ค่าซื้อเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์พ่อและสายพันธุ์แม่เพื่อใช้ ในการผลิตในอัตรากิโลกรัมละ 1,000 บาท
ค)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 บริษัทย่อย(บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด) ได้ทำสัญญาจ้างบริหารกับ
บุคคลธรรมดา(เคยเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าวและปี 2555 ได้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
ดังกล่าว ดูหมายเหตุ6.1*)เพื่อบริหารงาน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 โดยมีข้อตกลงที่สำคัญสรุป
ได้ดังนี้
1.
บริษัทย่อยตกลงจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำจำนวนเงิน 2 ล้านบาทต่อปี(แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ทุก 3 เดือน)
2.
กำไรขั้นต้นส่วนที่เกินกว่าจำนวน 10 ล้านบาท ตกลงแบ่งกันฝ่ายละ 50% (เริ่มตั้งแต่ปี 2556
เป็นต้นไป)
3.
จ่ายค่าอนุญาตผลิตเมล็ดพันธ์และใช้ ในกิจการของกลุ่มบริษัท พันธุ์ละจำนวนเงิน 250,000 บาทต่อปี
4.
จ่ายค่าสิทธิจำนวนเงิน 75 บาทต่อกิโลกรัม
หากกำไรสุทธิต่ำกว่าปีละ 5 ล้านบาท เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน คู่สัญญาจะตกลงกันว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไป
หรือไม่
*ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2555 อดีตกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว ได้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท
ย่อยดังกล่าว

ง)

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัดได้ทำสัญญาเช่าอาคารโรงงานกับบริษัท
ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ซึ่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งสามารถต่ออายุได้
ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 10,000 บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวสิ้นสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 และบริษัท
ทั้งสองยังคิดค่าเช่าอาคารในอัตราเดือนละ 10,000 บาท จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2553
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553 บริษัททั้งสองได้มีการทำสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัททั้งสองได้ยกเลิกสัญญาเดิม และได้มีการทำสัญญาฉบับใหม่เป็นระยะเวลา
1 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2555 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ
20,000 บาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 บริษัทได้มีการทำสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 29 มีนาคม 2555 จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2556 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 20,000 บาท

จ)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์กับบริษัท
ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 350,000 บาท โดยไม่มี
กำหนดระยะเวลาในการเช่าและในการบอกเลิกสัญญานั้น หากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา
ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
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ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 บริษัททั้งสองได้ทำสัญญาฉบับใหม่ ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 180,000
บาทโดยไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเช่า และในการบอกเลิกสัญญานั้น หากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอก
เลิกสัญญา ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
บริษัททั้งสองได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าวแล้ว
ฉ)

เมื่อวันที่ 1 กันยาน 2554 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา เพื่อใช้เป็น
สำนักงาน โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ในอัตราเดือนละ 27,000 บาท

ช)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างบริหารจัดการกับบริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อเป็นการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการบริษัทย่อยดังกล่าว เพื่อให้กิจการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคิดค่าธรรมเนียม
ระหว่างกันในอัตรา 2,500,000 บาท ต่อเดือน
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 บริษัทได้มีการทำสัญญาใหม่ โดยคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกันในอัตรา
3,000,000 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

ซ)

ณ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์
เนชั่นแนลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เพื่อใช้ ในการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร จำนวน 1 สัญญา นับตั้ง
แต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่า ปีละ 37,500 บาท โดยชำระปีต่อปี

ฌ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้ทำสัญญา
เช่ายานพาหนะ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 3 สัญญา สัญญาเช่ากำหนดค่าเช่าเป็นรายเดือน ตั้งแต่
เดือนละ 75,000 บาท ถึงเดือนละ 150,000 บาท โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาในการเช่าและในการบอกเลิก
สัญญานั้น หากฝ่ายใดมีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 15 วัน

ญ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ได้ทำสัญญา
เช่ายานพาหนะ กับนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัท) จำนวน 4 สัญญา สัญญาเช่ากำหนด
ค่าเช่าเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนละ 16,000 บาท ถึงเดือนละ 135,000 บาท โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาใน
การเช่าและในการบอกเลิกสัญญานั้น หากฝ่ายใด มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญา ต้องบอกกล่าวเป็น
หนังสือทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน

ฎ)

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญาจ้างกรรมการบริษัทท่านหนึ่ง เพื่อเป็นที่ปรึกษางานทางด้าน
กฎหมาย แก่บริษัท นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ
50,000 บาท โดยชำระทุกวันที่สิ้นสุดของเดือน
ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญาใหม่เป็นระยะเวลา 1 ปี มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 50,000 บาท

การค้ำประกัน
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง จำนวนประมาณ 79 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท ริเวอร์แควอินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศหลายแห่ง จำนวน 386.54 ล้านบาท และ ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทได้สิ้นสุดภาระค้ำประกันกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งแล้ว
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ข)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาระค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ของบริษัท ผลิตภัณฑ์
ข้าวโพดหวาน จำกัด แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ วงเงิน 2.2 ล้านบาท

ค)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด มีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด แก่ธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จำนวน
ประมาณ 239.87 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด ได้สิ้น
สุดภาระค้ำประกันดังกล่าวแล้ว

ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทและบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรม
อาหาร จำกัด มีภาระค้ำประกันวงเงินขายลดเช็ค ให้แก่บริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด แก่ธนาคาร
พาณิชย์แห่งหนึ่ง วงเงินจำนวน 10 ล้านบาท ค้ำประกันโดยที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ริเวอร์แคว
อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด และค้ำประกันในนามของบริษัทและบริษัท ริเวอร์แคว อินเต
อร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด เต็มวงเงิน

จ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินใน
ประเทศหลายแห่ง จำนวน 50 ล้านบาท ค้ำประกันโดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ และจำนวน 20 ล้านบาท
ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่มีการคิคค่าธรรมเนียม
ระหว่างกัน

ฉ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง
จำนวน 254.50 ล้านบาท ค้ำประกันโดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยไม่มีการคิดค่า
ธรรมเนียมระหว่างกัน
การค้ำประกันข้างต้นกลุ่มบริษัทไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน

7.

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด - ราคาทุน
บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
รายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น		
รวม				
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน		
สุทธิ				
เงินฝากประจำ - ที่เกินกำหนด 3 เดือน (ไม่เกิน 1 ปี)
รวม				

32,184
80,203
112,387
(24,000)
88,387
12,344,000
12,432,387

บาท

32,184
41,329
73,513
(24,000)
49,513
49,513

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

32,184
80,203
112,387
(24,000)
88,387
88,387

32,184
41,329
73,513
(24,000)
49,513
49,513

เงินฝากประจำแก่สถาบันการเงินประเภท 5 เดือน จำนวน 10 ล้านบาทข้างต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
และใบรับฝากเงินแก่สถาบันการเงินอายุ 6 เดือน จำนวน 2.34 ล้านบาทข้างต้น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 ต่อปี และไม่
ติดภาระค้ำประกัน

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

59

8.

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น		
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
ลูกหนี้การค้าสุทธิ		
ลูกหนี้อื่น			
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
1,695,194
663,754
135,262,581 97,840,176
(26,126,610) (26,589,764)
110,831,165 71,914,166
12,102,760
3,039,642
122,933,925 74,953,808

ลูกหนี้การค้าจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
รวม			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ			

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
24,082,507
6,916,885
24,082,507
6,916,885

บาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
59,966,411

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
40,324,069

46,307,108
2,596,585
2,603,652
25,484,019
136,957,775
(26,126,610)
110,831,165

28,277,864
2,417,349
1,417,000
26,067,648
98,503,930
(26,589,764)
71,914,166

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มระหว่างปี
โอนกลับระหว่างปี
ตัดจำหน่ายระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555
(26,589,764)
(1,678,346)
2,141,500
(26,126,610)

บาท

2554
(90,346,589)
(1,048,270)
1,171,800
63,633,295
(26,589,764)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทได้ โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมจำนวน 2.14 ล้านบาท
และจำนวน 1.17 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้รับชำระหนี้ซึ่งได้เคยตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้สองรายที่บริษัทดำเนินคดี
ฟ้องร้อง จำนวน 63.63 ล้านบาท เนื่องจากศาลได้มีคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระเงิน แต่ลูกหนี้เป็นนิติบุคคลต่างประเทศมีภูมิลำเนา
ในต่างประเทศจึงไม่อาจใช้คำพิพากษาศาลดังกล่าว ดำเนินการบังคับคดี ได้ และบริษัทย่อยได้ติดตามแล้ว ลูกหนี้ดังกล่าว
ไม่มีทรัพย์สินใดในประเทศ
ลูกหนี้อื่นประกอบด้วย

ค่าบริหารงานค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
ลูกหนี้อื่น			
อื่นๆ				
สุทธิ				
9.

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2,964,554
1,033,550
728,246
535,627
8,409,960
1,470,465
12,102,760
3,039,642

ลูกหนี้เกษตรกร - สุทธิ
ลูกหนี้เกษตรกรจำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
เกินกำหนดชำระ
ไม่เกิน 1 ปี		
เกินกว่า 1 ปี
รวม			
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สุทธิ			
มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
22,470,000
6,860,000
1,612,507
56,885
24,082,507
6,916,885

บาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
4,829,335

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
4,058,482

970,181
2,432,810
8,232,326
(2,343,293)
5,889,033

1,383,128
2,282,770
7,724,380
(2,229,147)
5,495,233

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิ่มระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2555

บาท
งบการเงินรวม
(2,229,147)
(114,146)
(2,343,293)

2554

(1,889,127)
(340,020)
(2,229,147)

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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10.

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
สินค้าคงเหลือประกอบด้วย

สินค้าสำเร็จรูป
งานระหว่างทำ
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป
วัตถุดิบ			
วัสดุหีบห่อ		
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง
รวม			
หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
สุทธิ			

บาท
งบการเงินรวม

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
10,424,230
20,101,042
164,485,980
4,266,745
33,724,445
9,533,441
242,535,883
(4,156,105)
238,379,778

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
17,280,388
27,602,186
63,540,586
4,364,017
23,402,875
8,152,301
144,342,353
(5,837,544)
138,504,809

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าในงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
(5,837,544)
(4,990,622)
เพิ่มระหว่างปี
(5,204,515)
(5,658,360)
ลดลงระหว่างปี
6,885,954
4,811,438
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(4,156,105)
(5,837,544)
ในระหว่างปี 2555 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงจำนวน 6.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการทำลาย
สินค้าซึ่งเคยตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าไว้
ในระหว่างปี 2554 ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าที่ลดลงจำนวน 1.95 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้มีการทำลาย
สินค้าซึ่งเคย ตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าไว้ และส่วนที่ลด จำนวน 2.86 ล้านบาท เนื่องจากขายสินค้าที่เคยตั้งค่า
เผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าไว้
11.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี		
ลูกหนี้กรมสรรพากร		
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		
ค่าภาษีอากรส่งออกและนำเข้ารอเรียกเก็บ		
เงินทดรองจ่าย		
อื่นๆ				
รวม				
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
สุทธิ				
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
64,400
61,879
4,935,593
7,152,465
2,714,271
664,401
6,261,311
4,655,054
2,308,814
1,238,579
6,599,128
5,081,054
22,883,517 18,853,432
(5,787,341) (5,907,913)
17,096,176 12,945,519

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
7,570
941,244
654,612
70,000
58,204
60,962
999,448
793,144
999,448
793,144

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
(5,907,913)
(5,023,917)
เพิ่มระหว่างปี
(2,883,996)
ตัดจำหน่ายระหว่างปี
120,572
2,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(5,787,341)
(5,907,913)

12.

ในระหว่างปี 2554 กลุ่มบริษัทได้ตัดจำหน่ายเงินทดรองจ่ายและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 2 ล้านบาท เนื่องจากค้าง
นานและรายการดังกล่าวได้รับอนุมัติไว้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท

			
ทุนชำระแล้ว

เงินลงทุนวิธีส่วนได้เสีย

สัดส่วน

ที่แสดงในงบการเงินรวม

เงินลงทุน

ณ วันที่

ณ วันที่

เงินลงทุนวิธีราคาทุน
ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
(บาท)

(ร้อยละ)

2555

2554

2555

2554

บริษัทย่อย
บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล
อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
266,000,000
99.99			 265,999,930 265,999,930
บริษัทร่วม
*บริษัท เยนเนอรัล บิสซิเนส เซนเตอร์ จำกัด
3,750,000
48.00
7,450,000 7,450,000
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน					 (7,450,000) (7,450,000)
สุทธิ							
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม					 265,999,930 265,999,930

เงินปันผลรับ
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2554

-

-

-

-

รายการเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม
273,449,930
248,449,930
เพิ่มทุน			
25,000,000
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
273,449,930
273,449,930
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
(7,450,000)
(7,450,000)
สุทธิ			
265,999,930
265,999,930
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนในบริษัทย่อยและ
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย (บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด) (หมายเหตุ 22) และทำให้ดำรง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเท่าเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทได้นำหุ้นบางส่วนของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร
จำกัด (บริษัทย่อย) ที่ถือโดยบริษัทจำนวน 24.63 ล้านหุ้น ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง
(หมายเหตุ 17)
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 บริษัทได้มีการไถ่ถอนการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวแล้ว
*บริษัทร่วมดังกล่าวหยุดดำเนินพาณิชยกิจแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือถึงผลกระทบต่าง ๆ จากการชำระบัญชี
13.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
บาท
สัดส่วน
เงินลงทุน
ทุนชำระแล้ว
(ล้านบาท)

งบการเงินรวม
ณ วันที่

ณ วันที่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
(ร้อยละ)

2555

บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด
150
4.50 31,050,000
บริษัท จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
1,719
0.70 12,000,000
บริษัท เกษตรนคร จำกัด
30
1.30 3,138,000
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด*
300
3.75 11,250,000
รวม					 57,438,000
หัก ผลขาดทุนจากการด้อยค่า สะสมของเงินลงทุน
บริษัท โกลด์ มาสเตอร์ จำกัด			 (20,891,334)
บริษัท เกษตรนคร จำกัด			 (2,343,890)
บริษัท สยามเดลมองเต้ จำกัด			 (11,250,000)
รวม					 (34,485,224)
สุทธิ					 22,952,776

2554

2555

31,050,000
12,000,000
3,390,000
11,250,000
57,690,000

31,050,000
12,000,000
3,138,000
46,188,000

2554

เงินปันผล
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555

2554

31,050,000
12,000,000
3,390,000
46,440,000

67,500
94,500
162,000

67,500
67,500

(21,265,625) (20,891,334) (21,265,625)
(2,729,101) (2,343,890) (2,729,101)
(11,250,000)
(35,244,726) (23,235,224) (23,994,726)
22,445,274 22,952,776 22,445,274

162,000

67,500

* ถือหุ้นโดย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (บริษัทย่อย)

รายการเคลื่อนไหวของผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของเงินลงทุนในบริษัทอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม		
(35,244,726) (37,277,497) (23,994,726) (26,027,497)
เพิ่มระหว่างปี		
โอนกลับระหว่างปี		
759,502
2,032,771
759,502
2,032,771
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
(34,485,224) (35,244,726) (23,235,224) (23,994,726)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทได้ โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น จำนวน 0.76
ล้านบาท และ จำนวน 2.03 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของบริษัทที่ลงทุนมีมูลค่าสูงกว่ามูลค่าตาม
บัญชีของ เงินลงทุนนั้น
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
ประกอบด้วย

102,271,250

9,046,427

(24,537,701)
(2,002,457)
3,117,393
(23,422,765)

14,291,710

(14,530,352)
(3,557,926)
2,862,258
(15,226,020)

26,910,640
5,086,660
864,300
(3,343,870)
29,517,730

622,666

(457,435)
(247,722)
(705,157)

1,327,823
1,327,823

2,207,215

(4,176,859)
(385,861)
(4,562,720)

6,769,935
6,769,935

-

14,259,283
160,011,287
(42,585,695)
131,684,875

(251,946,868)
(19,215,138)
6,033,017
(265,128,989)

517,048,921
186,704,228
42,585,695
(6,568,777)
(42,585,695)
697,184,372

รวม

19,215,138
18,719,854

65,411,220

106,520,020

(164,658,861)
(9,941,884)
(174,600,745)

34,578,482
875,747
158,872
(3,143,909)
32,469,192

อื่นๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2555									
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 2554									

(43,585,660)
(3,079,288)
53,366
(46,611,582)

-

242,124,170
20,715,184
14,032,641
276,871,995

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

432,055,383

84,558,568
15,350
27,529,882
(80,998)
112,022,802

106,520,020
106,520,020

ที่ดินซึ่งแสดงตาม อาคารและ
เกณฑ์ราคาที่ตีใหม่ ส่วนปรับปรุง

บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามเกณฑ์ราคาทุน
เครื่องตกแต่งและ
ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และป้องกันภัย

131,684,875

ราคาที่ตีใหม่/ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

14.
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รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ราคาที่ตีใหม่/ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
เพิ่มขึ้น
โอนเข้า
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
76,804,098
679,805
14,140,040
(7,065,375)
84,558,568
(41,627,479)
(2,956,761)
998,580
(43,585,660)
40,972,908

106,520,020
106,520,020
106,520,020

ที่ดินซึ่งแสดงตาม อาคารและ
เกณฑ์ราคาที่ตีใหม่ ส่วนปรับปรุง

77,465,309

(154,774,438)
(9,884,423)
(164,658,861)

230,046,628
15,178,165
(3,100,623)
242,124,170

เครื่องจักร
และอุปกรณ์

10,040,781

(22,800,117)
(2,101,400)
363,816
(24,537,701)

33,715,050
1,245,297
(381,865)
34,578,482

12,380,288

(14,697,713)
(3,140,415)
3,307,776
(14,530,352)

25,590,248
4,445,628
2,976,682
(6,101,918)
26,910,640

870,388

(351,204)
(106,231)
(457,435)

1,327,823
1,327,823

บาท
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามเกณฑ์ราคาทุน
เครื่องตกแต่งและ
ระบบไฟฟ้า
อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ และป้องกันภัย

2,593,076

(3,646,235)
(530,624)
(4,176,859)

6,248,590
506,392
14,953
6,769,935

อื่นๆ

14,259,283

-

8,892,929
19,397,406
(14,031,052)
14,259,283

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

265,102,053

(237,897,186)
(18,719,854)
4,670,172
(251,946,868)

489,145,386
41,452,693
17,131,675
(13,549,158)
(17,131,675)
517,048,921

รวม

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

เครื่องตกแต่ง
ส่วนปรับปรุง และอุปกรณ์
อาคาร
สำนักงาน ยานพาหนะ
ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
โอนออก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

7,065,375 8,132,675 7,392,314
159,348
(7,065,375)
- 8,292,023 7,392,314
193,687 1,408,093
- (3,007,704) (2,640,000)
- 5,478,006 6,160,407

อื่นๆ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

1,415,229
1,415,229
1,415,229

-

24,005,593
159,348
(7,065,375)
17,099,566
1,601,780
(5,647,704)
13,053,642

(527,555) (6,470,330) (4,304,724) (1,303,355)
(471,025) (412,197) (1,131,738)
(24,664)
998,580
- (6,882,527) (5,436,462) (1,328,019)
- (455,227) (704,020)
(24,664)
- 3,007,280 2,640,000
- (4,330,474) (3,500,482) (1,352,683)

-

(12,605,964)
(2,039,624)
998,580
(13,647,008)
(1,183,911)
5,647,280
(9,183,639)

-

3,452,558
3,870,003

ค่าเสื่อมราคาที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555						

2,039,624
1,183,911

-

1,409,496
1,147,532

1,955,852
2,659,925

87,210
62,546

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อย (บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร
จำกัด) ได้บันทึกที่ดินในราคาที่ตี ใหม่ การประเมินราคาที่ดินโดยให้ผู้ประเมินราคาอิสระ บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์
เอเจนซี่ จำกัด (รายงานลงวันที่ 18 ตุลาคม 2553) และบริษัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น(1999) จำกัด (รายงานลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 6 มิถุนายน 2555) ซึ่งได้ ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในการประเมินมูลค่าที่ดิน
ทำให้มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้นตามงบการเงินรวม จำนวน 57.77 ล้านบาท โดยแสดงในรายการบัญชี
“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน” ภายใต้ “ส่วนของผู้ถือหุ้น”
ตามงบการเงินรวมบริษัทย่อยแห่งหนึ่งบันทึกต้นทุนการกู้ยืม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน
1.43 ล้านบาท รวมในราคาทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ซึ่งคิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังใช้ดำเนิน
งานอยู่ ในราคาทุนจำนวน 99.79 ล้านบาท และ 119.75 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินรวม และจำนวน 6 ล้านบาท
และจำนวน 9.01 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ราคา
ตามบัญชี จำนวน 74.34 ล้านบาท และ 109 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ ได้รับจากธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ
กลุ่มบริษัทมียานพาหนะที่อยู่ภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่าซึ่งรวมแสดงในรายการข้างต้น มีราคา
ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 จำนวน 4.46 ล้านบาท และ 7.68 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินรวม
และจำนวน 1.91 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ตัดจำหน่ายบัญชีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารราคาตามบัญชีจำนวนเงิน 6.07 ล้านบาท
เนื่องจากการย้ายที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ และบริษัทบันทึกผลขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินในงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสำหรับงวดภายใต้บัญชี “ค่าใช้จ่ายอื่น”
15.

สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน-สุทธิ
รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555
2554
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ณ วันที่ 1 มกราคม
12,048,430
12,048,430
ซื้อเพิ่ม/โอนเข้า
93,030
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
12,141,460
12,048,430
ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม
(9,868,976)
(8,265,139)
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี
(1,560,654)
(1,603,837)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
(11,429,630)
(9,868,976)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี

16.
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711,830

2,179,454

ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2555		
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี 2554		

1,560,654
1,603,837

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินฝากประจำประเภท 6 เดือนและเงินฝากออม
ทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์สองแห่ง จำนวนเงิน 2.03 ล้านบาท และ 2.34 ล้านบาท ตามลำดับในงบการเงินรวม ได้นำไป
เป็นหลักทรัพย์เพื่อ ค้ำประกันการใช้ ไฟฟ้าและการออกหนังสือค้ำประกันอื่นจากธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

17.

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร		
เงินกู้ยืมเพื่อการส่งออก		
เงินกู้ยืมระยะสั้น		
รวม				

บาท

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
6,601,974
8,845
8,842
65,426,000 34,446,000
228,381,159 20,000,000 100,000,000
300,409,133 54,454,845 100,000,000
8,842

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 100 ล้านบาท โดยการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 1 ฉบับ
ครบกำหนด ชำระคืน วันที่ 20 มีนาคม 2556 โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี และตามงบการเงินรวม เงินกู้ยืม
ระยะสั้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จำนวน 110.50 ล้านบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินแก่สถาบันการเงินสองแห่ง จำนวน
4 ฉบับ ครบกำหนดชำระคืน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน 2556 โดยเสียอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.175 ถึง
6 ต่อปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งในวงเงิน
จำนวน 22.20 ล้านบาท และ 9.70 ล้านบาท ตามลำดับโดยมีอัตราดอกเบี้ย MOR นอกจากนี้บริษัทย่อยแห่งหนึ่งยังมี
วงเงินกู้ยืมเพื่อการส่งออกจากธนาคารพาณิชย์ หลายแห่งในวงเงิน จำนวน 180 ล้านบาท และ 170 ล้านบาท ตามลำดับ
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 - 6.75 ต่อปี และร้อยละ 4.53 - 6.40 ต่อปี ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนอง/จำนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) ที่ดินที่ ไม่ ได้ ใช้ดำเนินงานของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นค้ำประกันโดยการจดจำนอง/จำนำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14) ที่ดินที่ ไม่ ได้ ใช้ดำเนินงานของบริษัทย่อย และหุ้นของบริษัทย่อย
ที่ถือโดยบริษัท (หมายเหตุ 12)
เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวข้างต้นจำนวน 50 ล้านบาท ค้ำประกันโดยนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ และจำนวน 20 ล้านบาท
ค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคารของนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ (ผู้ถือหุ้นของบริษัท) โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
18.

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน		
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น		
เช็ครอจ่าย			
เจ้าหนี้อื่น			
รวม				

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2,120,400
1,600,906
42,734,304 42,425,930
5,496,991 12,229,652
40,725,085 18,395,666
91,076,780 74,652,154

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
1,061,507
419,446
1,061,507
419,446

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		
อื่นๆ				
รวม				
19.

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
1,224,507
1,759,794
38,908,316 14,986,192
592,262
1,649,680
40,725,085 18,395,666

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
สุทธิ			

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
161,507
123,796
900,000
295,650
1,061,507
419,446

บาท
งบการเงินรวม
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554

-

-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้

ณ วันต้นปี		
กู้เพิ่มระหว่างปี
จ่ายชำระคืนระหว่างปี
ณ วันสิ้นปี		

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555

บาท
งบการเงินรวม
-

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2554
467,736
(467,736)
-

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน เพื่อซื้อสำนักงานอาคารพาณิชย์ โดยดอกเบี้ย MRR + 1
มีกำหนดชำระคืนเงินต้นทุกเดือน จำนวน 84 งวด โดยชำระงวดละ 0.03 ล้านบาท โดยเริ่มชำระงวดแรกเดือนเมษายน
2551 เงินกู้ยืม ระยะยาวดังกล่าวค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินและอาคารพาณิชย์ของบริษัทย่อยดังกล่าว (หมายเหตุ 14)
ในไตรมาส 3 ปี 2554 กลุ่มบริษัทได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมตามสัญญา และไม่มีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติมระหว่างปี
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บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

20.

เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาวประกอบด้วย

บาท

งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว		
3,033,834
5,439,256
หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี		
(218,912)
(479,956)
					
2,814,922
4,959,300
หัก ส่วนของหนี้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (1,396,740) (1,756,817)
สุทธิ			
1,418,182
3,202,483

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
931,840
(60,910)
870,930
(404,494)
466,436

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าการเงิน เพื่อเช่ายานพาหนะจำนวน 7 สัญญา และ
จำนวน 8 สัญญา ตามสำดับ สัญญาเช่ากำหนดชำระค่าเช่าเป็นงวดรายเดือน ตั้งแต่เดือนละ 10,284 บาท ถึงเดือนละ
36,000 บาท โดยมีระยะเวลาการเช่า 4 ปี กรรมสิทธิ์ในยานพาหนะดังกล่าวจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท เมื่อกลุ่ม
บริษัทได้ชำระเงินงวดสุดท้ายตามสัญญาเช่า
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าการเงินระยะยาวมีดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
2555			
2554
เจ้าหนี้
เจ้าหนี้
ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย
เช่าการเงิน รอตัดบัญชี
สุทธิ
เช่าการเงิน รอตัดบัญชี
ไม่เกิน 1 ปี
1,538,202 (141,462) 1,396,740 2,018,557 (261,740)
เกินกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี 1,495,632
(77,450) 1,418,182 3,420,699 (218,216)
รวม		
3,033,834 (218,912) 2,814,922 5,439,256 (479,956)

สุทธิ
1,756,817
3,202,483
4,959,300

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555			
2554
เจ้าหนี้
ดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญา ดอกเบี้ยจ่าย
รอตัดบัญชี
สุทธิ
เช่าการเงิน รอตัดบัญชี
430,080
(25,586)
501,760
(35,324)
931,840
(60,910)

สุทธิ
404,494
466,436
870,930

ไม่เกิน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ ไม่เกิน 5 ปี
รวม		

เจ้าหนี้
ตามสัญญา
เช่าการเงิน
-

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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21.

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญอิสระรายหนึ่งได้ทำการประเมินภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆของพนักงาน
โดยใช้วิธีการ Projected unit credit ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์ระยะยาวอื่นๆ ของพนักงาน ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
ผลประโยชน์พนักงานต้นปี		
3,824,295
8,121,513
5,900
โอนกลับผลประโยชน์พนักงานปี 2554		
(2,051,384)
บวก จำนวนที่รับรู้		
1,167,983
1,111,370
550,406
8,536
หัก หนี้สินลดลงจากการชำระ		
(252,112) (5,408,588)
(14,436)
ผลประโยชน์พนักงานปลายปี		
2,688,782
3,824,295
550,406
งบการเงินรวม
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันที่ ไม่ ได้จัดให้มีกองทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
จำนวนที่ควรรับรู้ ในกำไรหรือขาดทุนตามรายงานของ
นักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีดังนี้
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ดอกเบี้ยของภาระผูกพัน
จำนวนที่รับรู้ ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สมมติฐานตามเกณฑ์คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial basis)

อัตราคิดลด (ร้อยละ)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ)
อายุครบเกษียณ (ปี)
22.
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บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,688,782

550,406

566,217
116,066
682,283

42,927
21,779
64,706

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555
31 ธันวาคม 2554
4.12
4.41
7.74
7.60
60
60

การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
บริษัทย่อย :
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 241 ล้านบาท เป็นจำนวน 266 ล้านบาท โดยออก
หุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2554

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยทางอ้อม :
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติ
อนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม การแตกหุ้นและการเพิ่มทุน ดังนี้
1) มีมติอนุมัติให้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมในอัตราร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นจำนวนเงิน 0.75 ล้านบาท
2) มีมติอนุมัติให้แตกหุ้นหรือการเปลี่ยนแปลงจำนวนและมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
3) มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 1 ล้านบาท เป็นจำนวน 5.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จำนวน 425,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 4.25 ล้านบาท
บริษัทย่อยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท อกริเฟร็ช จำกัด ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติ
ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.25 ล้านบาท เป็นจำนวน 30.25 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,500,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นเงิน 25 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2554
และที่ประชุมคณกรรมการบริษัทย่อย (บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด) ซึ่งถือหุ้นในบริษัท
ย่อยทางอ้อมดังกล่าว ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุน และลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทางอ้อมดังกล่าว และทำให้ดำรงสัดส่วนการถือเท่าเดิม
23.

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ก) ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 15 บาท จำนวน
500,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 7.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1) ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย รวมจำนวนเงิน 1.87 ล้านบาท และ
2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด) จำนวน 375,000 หุ้น
คิดเป็นเงิน ปันผลจ่าย รวมจำนวนเงิน 5.63 ล้านบาท
ข) ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน จำกัด เมื่อวันที่ 29
เมษายน 2554 มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จำนวน
500,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1) ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 125,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่าย รวมจำนวนเงิน 1.25 ล้านบาท ให้จ่าย
เงินปันผลทั้งหมด ในปี 2554 ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว และ
2) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด) จำนวน 375,000 หุ้น
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย รวมจำนวนเงิน 3.75 ล้านบาท

24.

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักที่ออกและชำระแล้วในระหว่างปี

25.

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยอีกสามแห่ง คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีปรับปรุงด้วยรายการที่
กำหนดภายใต้ประมวลรัษฎากรไม่ ให้หรือให้ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 23 ของกำไรสุทธิ
ก่อนภาษีเงินได้ ตามประกาศคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554
รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทย่อยคำนวณขึ้นจากกำไรสุทธิของหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายและรายการสำรอง
ซึ่งยังไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีและหักด้วยผลขาดทุนทางภาษียกมาไม่เกิน 5 ปีจากปีก่อน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
บาท
2555
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
13,631,379
ภาษีเงินได้		
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนภาษีเงินได้
13,631,379
บวก (หัก) รายการที่ต้องบวกกลับตามประมวลรัษฎากร
1,021,086
			 รายได้ที่ให้ถือเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร
(162,000)
หัก ขาดทุนสะสมทางภาษียกมาไม่เกินห้าปี
(99,534,263)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิทางภาษี
(85,043,798)
26.

รายได้อื่น

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน(ดูหมายเหตุ 13)
เงินปันผลรับ		
โอนกลับค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า		
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพสำหรับสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม		
ค่าบริหารจัดการ		
อื่นๆ				
รวม				
27.
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บาท

งบการเงินรวม
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
759,502
2,032,771
162,000
67,500
1,244,483
2,141,500
1,171,800
3,877,013
4,073,955
1,800,000
6,775,025
15,515,040

1,563,290
10,153,799

2554
(27,031,828)
(27,031,828)
1,613,033
(67,500)
(92,764,133)
(118,250,428)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2555
2554
759,502
2,032 ,771
162,000
67,500
33,500,000
1,096,830
35,518,332

505,533
2,605,804

ค่าใช้จ่ายแยกตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยู่ในการคำนวณกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 สามารถ
นำมาแยกตามลักษณะที่สำคัญได้ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป
กึ่งสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ		
(86,588,092) (24,197,478)
วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ ไป		
779,769,899 555,131,351
ค่าขนส่ง			
97,622,599
97,114,274
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน		
138,583,610 126,410,888
13,461,898
13,821,838
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
21,430,105
20,323,691
1,183,912
2,039,624

รายงานประจำปี 2555
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28.

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
โดยเข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานต้องจ่าย
เงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนนี้ ในอัตราเดียวกันกับพนักงาน
กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 ดังนี้
บาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554
2555
2554
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
464,925
1,932,664
406,575
450,498

29.

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลจำแนกตามส่วนงานของกลุ่มบริษัทในงบการเงินรวมโดยจำแนกตามส่วนงานเป็นการขายในประเทศและขาย
ต่างประเทศ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 มีดังนี้
งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
(ล้านบาท)
ขายในประเทศ
ขายต่างประเทศ
รวม
2555
2554
2555
2554
2555
2554
ขายสุทธิ
134
107
986
834
1,120
941
ต้นทุนขาย
(94)
(81)
(864)
(747)
(958)
(828)
ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน
40
26
122
87
162
113
รายได้จากการดำเนินงานอื่น					
16
10
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง					
(103)
(98)
ต้นทุนทางการเงิน					
(16)
(8)
ภาษีเงินได้					
(2)
(4)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ					
57
13
สินทรัพย์ถาวร					
432
265

30.

เครื่องมือทางการเงิน
ก) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากมีเงิน
เบิกเกินบัญชีและ เงินกู้ยืม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินดังกล่าวส่วนใหญ่จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น
กลุ่มบริษัทมิได้ ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ข)

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกลุ่มบริษัท
มีนโยบายในการให้สินเชื่อที่ระมัดระวัง ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญ
นอกเหนือจากจำนวนที่ ได้ ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของลูกหนี้ที่มีนัยสำคัญ

รายงานประจำปี 2555
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ค)

มูลค่ายุติธรรม
เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่จัดอยู่ ในประเภทระยะสั้น และเงินกู้ยืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ประกอบกับกลุ่มบริษัทได้มีการทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมใน งบการเงิน ณ วันที่ ในงบดุล ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทจึงเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกล่าวจะไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญกับมูลค่าตามบัญชี

ง)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญที่แสดงใน
งบการ เงินรวม มีดังต่อไปนี้(กลุ่มบริษัทไม่ ได้ทำการป้องกันความเสี่ยง หรือสัญญาซื้อขายต่างประเทศล่วงหน้า)
				
เหรียญ
สกุลเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เหรียญออสเตรเลีย
เหรียญเดนมาร์ก
เหรียญยูโร
เหรียญสหราชอาณาจักร
เหรียญญี่ปุ่น
เหรียญสิงคโปร์

31.
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2,526,973
47,223
81,835
55,703
254,284
20,662,166
14,249

78,505
2,154
57,745
6,871,072
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
30.6316
31.7757
5.4372
40.5563
49.3458
35.4531
25.0340

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ2554 บริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวนประมาณ 3.13 ล้านบาท
และ 2.25 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทย่อย
ข)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่ ไ ม่เกี่ยวข้องกันเพื่อใช้ ใน
การเพาะปลูกพืชผลการเกษตรจำนวน 1 สัญญา โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2554
ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ในอัตราค่าเช่าปีละ 250,000 บาท

ค)

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดถอดยอดกับเกษตรกรผู้มีความ
เชี่ยวชาญในการเพาะปลูกข้าวโพดหลายราย โดยกำหนดราคารับซื้อผลผลิตที่มีความชื้นไม่เกิน 30% และ 50%
ในราคาที่กำหนดในสัญญา หากความชื้นสูงกว่าที่กำหนด จะหักน้ำหนักตามตารางการรับซื้อของบริษัทย่อย ในกรณี
ที่เกษตรกรปฏิบัติผิดสัญญาและก่อให้เกิดความเสียหาย เกษตรกรตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้
แก่บริษัทย่อยและยินยอมชำระเบี้ยปรับ ตามจำนวนพื้นที่ที่ทำสัญญาในอัตราไร่ละ 30,000 บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าว
มีผลบังคับใช้ ใน แต่ละฤดูกาลเพาะปลูก

ง)

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้ประกอบ
อุตสาหกรรมของบริษัทจำนวน 1 สัญญา โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ในอัตราค่าเช่า
เดือนละ 25,000 บาท โดยแบ่งชำระปีละ 2 ครั้ง เป็นจำนวนเงินงวดละ 150,000 บาท ชำระงวดแรก ทุกวันที่ 10
มิถุนายน ของ ทุกปี งวดที่สอง ทุกวันที่ 10 มกราคม ของทุกปี

จ)

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้ากับคณะบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อใช้เก็บสินค้าและพัสดุจำนวน 1 สัญญา โดยกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 ถึงวัน
ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 67,450 บาท

รายงานประจำปี 2555
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ฉ)

32.

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าโกดังเก็บสินค้ากับคณะบุคคลที่ ไม่เกี่ยวข้องกัน
เพื่อใช้ เก็บสินค้าและพัสดุจำนวน 1 สัญญา โดยกำหนดระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2555
ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 51,475 บาท

การจัดประเภทรายการใหม่
บริษัทมีการจัดประเภทรายการใหม่ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -สุทธิ
		 สินทรัพย์หมุนเวียน -สุทธิ
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 หนี้สินหมุนเวียน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น -สุทธิ
		 สินทรัพย์หมุนเวียน -สุทธิ
		 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
		 หนี้สินหมุนเวียน
33.

หลังจัดประเภทใหม่

71,914,159
15,985,168
54,074,382
22,133,644

3,039,649
(3,039,649)
20,577,772
(20,577,772)

74,953,808
12,945,519
74,652,154
1,555,872

7,710,029
1,021,969

6,916,885
(6,916,885)
419,446
(419,446)

6,916,885
793,144
419,446
602,523

คดีฟ้องร้อง
ก) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายหนึ่ง เป็นค่าสินค้าที่ค้างชำระจำนวน
ทุนทรัพย์ 59.37 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวชำระเงิน จำนวน 59.37 ล้านบาท
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ อย่างไรก็ตามในปี 2554
บริษัทย่อยได้ตัดจำหน่าย ลูกหนี้ดังกล่าว (หมายเหตุ 8)
ข)

34.

ก่อนจัดประเภทใหม่

บาท
ปี 2554
จัดประเภทใหม่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 บริษัทย่อยได้ยื่นฟ้องลูกหนี้การค้าต่างประเทศรายหนึ่ง เป็นค่าสินค้าที่ค้างชำระจำนวน
ทุนทรัพย์ 3.26 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ศาลได้มีคำพิพากษาให้ลูกหนี้การค้าดังกล่าวชำระเงินจำนวน 3.26 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์ อย่างไรก็ตาม
ในปี 2554 บริษัทย่อยได้ ตัดจำหน่ายลูกหนี้ดังกล่าว (หมายเหตุ 8)

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ของบริษัทฯและบริษัทย่อยในการบริหารทางการเงิน คือ การดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง และการดำรงไว้ซึ่งโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 งบการเงินรวมแสดงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 1.44 (งบการเงินเฉพาะกิจการแสดง
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็น 0.32)

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
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35.

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ตามรอบระยะเวลาการรายงาน
บริษัท :
ก) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จำนวน 78,420,360.90 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 392,101,806.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จำนวน 470,522,167.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 112,029,087 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท
และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.03 บาท ในกรณีที่มีหุ้นที่เหลือจากการเสนอขาย
ตามสิทธิแล้วให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือไปจัดสรรและเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด เมื่อวันที่ 23 - 29 มกราคม
2556 มีผู้ถือหุ้นรายเดิมมาใช้สิทธิแล้วจำนวน 89,388,513 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.03 บาท เป็นจำนวนเงิน 181.46
ล้านบาท

ข)

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติลงทุนโดยการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด (บริษัทย่อย) จากทุน
จดทะเบียนจำนวน 364,400,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 445,400,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่
จำนวน 8,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 81,000,000 บาท

บริษัทย่อย :
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ครั้งที่
1/2556 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์
เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด จากทุนจดทะเบียนจำนวน 266,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน
364,400,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 9,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 98,400,000 บาท
36.
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การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

รายงานประจำปี 2555
บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Operations
The Company is Holding and Investment Company (HIC) currently follows a policy of investing in basic lines of
agro-industries. In the mid year 2012, the Company has restructuring it business and the major operation are as
follow:
1.
Sweet corn production : The transaction is conducted by the company. Sweet Corn Products Co., Ltd.
(SCP), River Kwai International Food Industry Co., Ltd. (River Kwai) holds 75 percent of the THB 5 million in
paid up capital. Development and seed production. Promotion of cultivation. Selling seeds. Sweet corn and
raw materials to use. The activities of the “River Kwai”.
2.
Canned sweet corn products business : The transaction is conducted by the company. River Kwai
International Food Industry Co., Ltd. (River Kwai), HIC holds 99.99 percent of the registered and paid up
capital of THB 364.4 million, River Kwai is the sweet corn manufacturer by processing and packaging in
cans and vacuum bags. The products are mostly exported party sells in domestic market through
supermarkets under the brand “Tastee” and “River Kwai”.
3.
Fresh vegetable and fruit : The transaction is conducted by the company. AgriFresh Ltd. River Kwai holds
100 percent of the registered capital of THB 30.25 million. The company operate by selecting, processing,
packaging, and shipping of fresh vegetables and fruits to export markets:
4.
Tetra Recart Packaging : The transaction is conducted by the company. River Kwai has introduced a new  
packaging technology for fully-integrated in sweet corn, pineapple, mixed fruit product and other products.
The packaging system is based on Tetra Pak’s Tetra Recart packaging system which is a square laminated  
paperboard and easy-to-open carton. The “Tetra Recant” system would be positioned for the upper market
and expand to the new marketing base. The Company related in this business is Siam Del Monte Co., Ltd.
which River Kwai holds 3.75 percent share holding from the registered capital of THB 300 million, Del
Monte Asia (PTE) Ltd. (Singapore) and Sam Roi Yod Co., Ltd. hold 87.55 and 8.70 percent, respectively.
Siam Del Monte Co., Ltd. Factory is located in Khoa Saming. This project is able to expand the market
base and increase the company’s income.
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Highlights of Combined Operating Results
As of 31 December

2010

2011

Millions of Baht
2012

Working capital
268.04
309.69
560.95
Consolidated assets
552.50
604.53
1,021.21
Liabilities
193.56
241.63
602.55
Shareholders’ equity
358.95
362.91
418.66
Consolidated revenues
888.76
941.35
1,120.35
Cost of sales
(828.06)
(827.41)
(957.76)
 	 Sales & administrative expenses               	
(131.53)
(98.68)
(102.56)
 	 Interest paid                                                	
(7.37)
(8.10)
(16.01)
 	 Net profit (Loss)                                            	
(51.86)
13.33
57.59
Cash generated from operations               	
(47.89)
19.75
(46.92)
Liquidity ratio                                               	
1.42
1.32
0.94
Trade debt turnover ratio                               	
10.60
13.24
17.39
Inventory turnover ratio                                	
6.28
6.58
5.08
Creditor turnover ratio                                 	
13.28
18.00
11.56
Gross profit                                               	
6.83%
12.10%
14.51%
Net profit                                              	
(6.06%)
1.19%
(5.14%)
Debt/Equity ratio                                        	         0.54	         0.67	         1.44

Revenues by Activity & Year
2010
Exported processed sweet corn
537.31
Exported fresh vegetables
215.06
Domestic sales
40.48
Seed sales
95.69*
Total:                         	 888.73

   %         2010           %     
60.47
617.38
65.59
24.20
213.72
22.70
4.56
50.56
5.37
10.77
59.69*
6.34
100.00
941.35
100.00

Millions of Baht
   2012
%
780.75
69.70
196.20
17.51
98.36
8.78
44.94
4.01
941.35
100.00

*  Seed Sales of 2010 to 2012 derived from River Kwai, AgriFresh and Sweet Corn Products Co., Ltd.
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Risk Factors
1.

Dividend Risk
The company accumulated operating losses requiring continuing investment, making it impossible for
the company to pay dividends, as required by law. Shareholders must bear the risk of no dividends in spite
of company policy unit such time as accumulated losses are covered.

2.

Risk of exchange rate changes 
Company’s main revenue comes from exporting goods to sell abroad, or 87.21 percent. Of total
sales in the year 2012 with revenues to U.S. dollars, euros and pounds are mainly Fluctuations in the
exchange rate economy. Affect the performance of the company.
However, the Company. Has been to prevent such risk. The adoption of financial instruments used.
Forward Contract including the reported addition, the company is tracking the movement of international
currency markets closely, and try to adjust the currency. With existing customers and new customers to
appropriate.

3.

Raw materials price and supply fluctuations risk
Sweet corn and Fresh Produce, the company’s main raw materials, are influenced by weather and
seasons, which can affect their volume and quality, as well as the demand of the industry competitors and
fresh markets. Thus, the company bears the fluctuation of supply and raw material price that can affect
directly on production costs.
Risk management can be implemented by members who plant sweet corn in the domestic are more
than 7,000 families, but the company has never bought more than 20% of the value of all raw materials.

Average sweet corn price and yearly percent change
Year
Average Price (baht/kg)
  	
2005
3.81
2006
4.31
2007
4.27
   	
2008
4.72
2009
4.80
2010
4.92
2011
5.31
2012
5.54

% change
4.96%
13.12%
(0.93%)
10.54%
1.69%
2.50%
7.93%
4.33%

Remark : The price in 2012 ranged from a low of 5.33 baht/kg to 6.04 baht/kg

In 2012, the company faced with the increasing of production cost which is due to the price of oil for
transportation and empty-can packaging, major costs of production. In addition, wages are also higher in line with
the inflation rate and the minimum wages rate announced by the government.
However, the company has the yearly, quarterly and monthly production plan in order to manage the above
cost.
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Shareholders
million.

As of 19 February 2013, the registered and paid-up capital was of 649.53 million shares or THB 454.67
The principal shareholders were as follows:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 		

Shareholders

Number of shares 	

Mr. Suredpon
Jungrungruangkit	          172,600,000.00 	
Mr. Cherdchai
Leelanapapun 	          129,983,100.00 	
Mr. Thaweechat Jurangkul	           32,599,920.00 	
Thai NVDR Company Limited	           14,310,296.00 	
Mr. Nattapat
Rungsun	           12,000,000.00 	
Mrs. Pranee
keadsriri  	             8,200,000.00
Miss Aornjira
wattanaporn	             6,600,000.00 	
Miss Mayuree
Chomchred	             6,160,000.00 	
Mr. Ritnarung
kunwttanakarn	             5,509,700.00 	
Mr. Chet
Mhluemsom 	             5,100,000.00
Others		
256,470,935.00 	
Total Issued Share Capital
         649,533,951.00

Percentage of shares
26.57
20.01
5.02
2.20
1.85
1.26
1.02
0.95
0.85
0.79
39.49
100.00

Company Directors
As of the end of 2012, the board had 9 directors, 3 of whom formed the audit committees. Their names are
as follows:
1. Mr. Suredpon Jungrungruangkit 	
Chairman (authorized signatory)
2. Mr. Suphasetd Lelanaphaparn
Director /Vice-president  
3. Miss Sineemas Sotpiparpnukul
Chief Executive Officer (authorized signatory)
4. Dr. Thammasak Pongpichayamart             	Independent Director and
   			
Chairman Audit Committee member
5. Mr. Norawit
Suparinayok
Independent Director and Audit Committee member
6. Mr. Sakda
Sinives
Independent Director and Audit Committee member
7. Mrs. Kittima
Imprasert
Director (authorized signatory)    	   
8. Mrs. Saowanee Chitsuntisuk
Director
9. Miss Thiemjai Sasisart       	
Director
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Explanation and Analysis of Management
THB : Million
Sale 	
Cost of Good Sold
Other Income
Gross Profit
Selling and Administration Expense
Interest
Net Profit (Loss)
Cost of Good Sold/Net Sale
Gross Profit/Net Sale
Interest/Net Sale
Net Profit (Loss)/Net Sale
1.
2.
3.

2011
941.35
827.41
10.15
113.94
98.68
8.10
13.33
87.90%
12.10%
0.86%
1.42%

2012
1,120.25
957.76
15.52
162.50
102.56
16.01
57.59
85.50%
14.51%
1.43%
5.14%

% of Change
19.01%
15.75%
52.91%
42.62%
3.93%
97.65%
332.03%
(2.73%)
19.92%
66.28%
261.97%

Revenue from sales for 2012 and 2011 were Baht 1,120.25 million and Baht 941.35 million, respectively,
which was increased by Baht 178.90 million or equivalent to 19.01 percent from 2011.
Cost of sale in 2012 was 85.50 percent of the total sales, while in 2011 it was 87.90 percent of the total
sales. The ratio of cost of sales and total sales decreased against the cost of raw material-sweet corn,
packaging-empty can and opened lid which the prices are higher.
Net profit increased from Baht 57.59 million in 2011 to Baht 44.26 million or equivalent to 332.03 percent .
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Financial Ratios
AgriPure Holdings Public Co Ltd
As of December 31
Current Ratio (Time)
Quick Ratio (Time)
Receivable Turnover (Time)
Collection Period (Days)
Inventory Turnover (Time)
Sale Period (Days)
Return on Assets: ROA
Return on Equity: ROE
Operating Income Margin (percent)
Gross Profit Margin (percent)
Net Profit Margin (percent)
Payable Turnover (Time)
Payment Period (Days)
Net Profit-to Equity (percent)
Debt-to-Asset Ratio (Time)
Debt-to-Equity (Time)
Interest Coverage Ratio (Time)
Cash Flow/Current Liability
Cash Flow/Total Liability
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2008
0.71
0.37
11.56
31.58
8.12
44.95
(3.41)
(26.16)
(0.63)
26.76
(2.94)
14.64
24.93
(28.44)
0.70
2.32
(0.49)
4.93
4.85

2009
1.55
0.99
11.73
31.12
7.78
46.92
7.55
11.30
4.97
14.25
2.76
13.43
27.18
7.81
0.41
0.68
6.14
50.49
50.06

2010
1.42
0.79
10.60
34.43
6.28
58.12
(8.57)
(13.95)
(4.64)
6.83
(6.06)
13.28
27.48
(14.99)
0.35
0.54
(5.60)
31.89
31.45

2011
1.32
0.71
13.24
27.57
6.58
55.47
4.39
3.10
2.70
12.10
1.42
18.00
20.28
3.09
0.40
0.67
3.14
34.40
33.43

2012
0.94
0.54
17.39
20.99
5.08
71.85
9.28
14.25
6.74
14.51
5.14
11.56
31.57
13.31
0.59
1.44
4.71
39.28
38.76

Financial Ratios AgriPure Holdings Public Co Ltd

                                                                                                                                                                  
					
As of December 31
2011
2012
2011
Current Ratio (Time)
1.32
0.94
(7.04%)
Quick Ratio (Time)
0.71
0.54
(10.13%)
Receivable Turnover (Time)
13.24
17.39
24.91%
Collection Period (Days)
27.57
20.99
(19.92%)
Inventory Turnover (Time)
6.58
5.08
4.78%
Sale Period (Day)
55.47
71.85
(4.56%)
Return on Assets: ROA
4.93
9.28
71.41%
Return on Equity: ROE
3.10
14.25
122.22%
Operating Income Margin (percent)
2.70
6.74
158.19%
Gross Profit Margin (percent)
12.10
14.51
77.16%
Net Profit Margin (percent)
1.42
5.14
120.61%
Payable Turnover (time)
18.00
11.56
35.54%
Payment Period (Days)
20.28
31.57
(26.20%)
Net Profit-to Equity (percent)
3.09
13.31
120.61%
Debt-to Asset Ratio (Time)
0.40
0.59
14.29%
Debt-to-Equity (Time)
0.67
1.44
24.07%
Interest Coverage Ratio (Time)
3.14
4.71
156.07%
Cash Flow/Current Liability
34.40
39.28
7.87%
Cash Flow/Total Liability
33.43
38.76
6.74%

% Change
2012
(28.79%)
(23.94%)
31.34%
(23.87%)
(22.80%)
29.53%
88.24%
359.68%
149.63%
19.92%
261.97%
(35.78%)
55.67%
330.74%
47.50%
114.93%
50.00%
14.19%
15.94%
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Financial Ratios
Liquidity Ratio
The current ratio of company decreased from 1.32 times in 2011 to 0.94 times in 2012 and market liquidity
dropped rapidly from 0.71 times to 0.54 times because of natural disasters, drought conditions and flood
conditions. This could led to a shortage of raw materials. In addition, exchange rate appreciation would impact on
the Market liquidity compared to last year.

Profitability
The return on assets (ROA) of company increased from 4.93 percent in 2011 to 9.28 percent in 2012, and
return on equity (ROE) in 2011 was 3.10 percent, compared with 14.25 percent in the previous year.  This implies
that the efficiency of using the assets to generate profit is higher than the previous year, leading to increasing the
dividend of shareholder. In addition, the ratio of net profit increased from 2.70 percent in 2011 to 6.74 percent in
2012. The gross profit increased from 12.10 percent to 14.51 percent due to the efficiency of management team in
2012.
Ability to pay debts
The Debt-to-Asset ratio of company increased from 0.40 times in 2011 to 0.59 times in 2012 and its Debtto-Equity ratio increased from 0.67 times to 1.44 times. Moreover, the interest coverage ratio of company also
increased from 3.14 times to 4.71 times. The Company has still had ability to pay interest expenses and         
short-term debts. The Company’s net cash flow to current liability increased from 34.40 to 39.28 , and the ratio of
cash flow to total liability increased from 33.43 time to 38.76 time.

Efficiency of using assets
The Company’s receivables turnover increased from 13.24 times in 2011 to 17.39 times in 2012 because
the Company could collect all debts rapidly from 27.57 days to 20.99 days, while the inventory turnover of
company is lower from 6.58 times to 5.08 times because sale period increased rapidly from 55.47 days to 71.85
days.
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Auditor’s Report
To

The Shareholders’equity of
Agripure Holdings Public Company Limited
I have audited the accompanying consolidated and separate financial statements of Agripure Holdings
Public Company Limited and its subsidiaries, and of Agripure Holdings Public Company Limited, respectively,
which comprise the consolidated and separate statements of financial position as at December 31, 2012, the
consolidated and separate statements of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows
for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated and separate
financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as
management determines is necessary to enable the preparation of consolidated and separate financial statements
that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
My responsibility is to express an opinion on these consolidated and separate financial statements based
on my audit. I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. Those standards require that I
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the consolidated and separate financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the
financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control. An audit also includes
evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made
by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my
audit opinion.
Opinion
In my opinion, the consolidated and separate financial statements referred to above present fairly, in all
material respects, the financial position as at December 31, 2012 and the financial performance and cash flows for
the year then ended of Agripure Holdings Public Company Limited and its subsidiaries and Agripure Holdings
Public Company Limited, respectively, in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Registration No. 7305
Karin Audit Company Limited
Bangkok, Thailand
February 27, 2013

(Ms. Kannika Wipanurat)
Certified Public Accountant (Thailand)
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Statements of Financial Position
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
Baht
Note
Assets
Current Assets
Cash and cash equivalents		
Temporary investments - net
7
Trade accounts receivable and
		 other accounts receivable - net
6,8
Accounts receivable - farmer - net
9
Inventories - net
10
Plantation cost - net		
Other current assets - net
11
Total current assets
Non-Current assets
Investments in subsidiaries
12
Investments in associates company - net
12
Long term investment - net
13
Property, plant and equipment - net
14
Intangible assets - net
15
Pledged deposits at financial institutions
16
Other non-current assets - net		
		 Total non-current assets		
Total assets

Consolidated Financial Statements

2012

Annual Report 2012
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2012

2011

163,597,426
12,432,387

72,745,673
49,513

105,692,885
88,387

8,908,374
49,513

122,933,925
5,889,033
238,379,778
618,320
17,096,176
560,947,045

74,953,808
5,495,233
138,504,809
4,995,454
12,945,519
309,690,009

24,082,507
999,448
130,863,227

6,916,885
793,144
16,667,916

22,952,776
432,055,383
711,830
2,030,000
2,516,531
460,266,520
1,021,213,565

22,445,274
265,102,053
2,179,454
2,344,000
2,773,186
294,843,967
604,533,976

265,999,930
22,952,776
3,870,003
181,000
293,003,709
423,866,936

265,999,930
22,445,274
3,452,558
186,000
292,083,762
308,751,678

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Separate Financial Statements

Statements of Financial Position (Cont.)
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2012 AND 2011
Baht
Consolidated Financial Statements

Note
Liabilities and shareholders’ equity
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term loans
		 from financial institutions
17
Trade accounts payable
		 and Other accounts payable
18
Short-term loan from Director
6
Liabilities under finance lease - current portion
20
Accrued income tax		
Other current liabilities		
		 Total current liabilities		
Non-Current Liabilities
Long - term loans from financial institutions
19
Liabilities under finance lease - net
20
Provision for employees’ benefits
21
		 Total non-current liabilities		
		 Total liabilities		
Shareholders’ equity
Share capital
Authorized share capital
560,145,438 ordinary shares, Baht 0.70 par value		
Issued and paid-up share capital
560,145,438 ordinary shares, Baht 0.70 par value		
Premium on ordinary shares		
Deficits				
Other components of equity
		 Revaluation of surplus on land		
		 Unrealized gain on securities - available for sales		
Total equity attributable to equity holders of the Company
Total equity of parent company		
Non controlling interests		
		 Total shareholders’ equity		
Total liabilities and shareholders’ equity		

2012

2011

Separate Financial Statements

2012

2011

300,409,133

54,454,845

100,000,000

8,842

91,076,780
202,000,000
1,396,740
716,364
2,848,739
598,447,756

74,652,154
100,000,000
1,756,817
2,182,106
1,555,872
234,601,794

1,061,507
1,734,833
102,796,340

419,446
404,494
602,523
1,435,305

1,418,182
2,688,782
4,106,964
602,554,720

3,202,483
3,824,295
7,026,778
241,628,572

550,406
550,406
103,346,746

466,436
466,436
1,901,741

392,101,807

392,101,807

392,101,807

392,101,807

392,101,807
22,574,642
(68,857,580)

392,101,807
22,574,642
(124,556,511)

392,101,807
22,574,642
(94,236,462)

392,101,807
22,574,642
(107,867,841)

57,765,338
80,203
57,845,541
403,664,410
14,994,435
418,658,845
1,021,213,565

57,765,338
41,329
57,806,667
347,926,605
14,978,799
362,905,404
604,533,976

80,203
80,203
320,520,190
320,520,190
423,866,936

41,329
41,329
306,849,937
306,849,937
308,751,678

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Statements of Comprehensive Income
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011
Baht
Consolidated Financial Statements

Note
Revenues from sales
29
Cost of sales		
29
Gross profit			
Other income		
26
Profit before expenses		
Selling expenses		
Administrative expenses		
Management benefit expenses		
Other Expenses		
Total expenses			
Profit (loss) before finance cost and income
tax expenses		
Finance cost			
Profit (loss) before income tax expenses		
Income tax expenses
25
Profit (loss) for the years		
Other comprehensive income
Unrealized gain on securities - available for sales		
Total comprehensive income(loss) for the years		
Profit (loss) attributable to:
Equity holders of the Company		
Equity attributable to non-controlling interests		
						
Total comprehensive income(loss) attributable to:
Equity holders of the Company		
Equity attributable to non-controlling interests		
						
Basic profit (loss) per share (Baht: share)
24
Weighted average number of ordinary shares (Shares)		

2012
1,120,251,678
957,755,081
162,496,597
15,515,040
178,011,637
24,110,566
68,665,432
9,770,036
13,195
102,559,229

2011
941,348,342
827,412,470
113,935,872
10,153,799
124,089,671
27,109,988
51,788,286
12,712,662
7,066,162
98,677,098

35,518,332
35,518,332
16,398,599
5,380,000
424
21,779,023

2,605,804
2,605,804
16,765,725
6,777,000
6,066,795
29,609,520

75,452,408
16,009,965
59,442,443
1,852,876
57,589,567

25,412,573
8,104,085
17,308,488
3,992,860
13,315,628

13,739,309
107,930
13,631,379
13,631,379

(27,003,716)
28,112
(27,031,828)
(27,031,828)

38,874
57,628,441

14,731
13,330,359

38,874
13,670,253

14,731
(27,017,097)

55,698,931
1,890,636
57,589,567

11,187,148
2,128,480
13,315,628

13,631,379
13,631,379

(27,031,828)
(27,031,828)

55,737,805
1,890,636
57,628,441

11,201,879
2,128,480
13,330,359

13,670,253
13,670,253

(27,017,097)
(27,017,097)

0.10
560,145,438

0.02
560,145,438

0.02
560,145,438

(0.05)
560,145,438

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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2012

2011
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22,574,642
22,574,642

392,101,807
392,101,807

22,574,642

392,101,807

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

Beginning balance as at January 1, 2012		
Unrealized gain on securities - available for sales		
Net income (expenses) recognized directly
in shareholders’ equity		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Dividend paid		
23
Ending balance, December 31, 2012		

Notes
Beginning balance as at January 1, 2011		
Unrealized gain on securities - available for sales		
Net income (expenses) recognized directly
in shareholders’ equity		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Dividend paid		
23
Ending balance as at December 31, 2011		

Premium
on ordinary
shares
22,574,642
-

Issued and 	
paid-up
share capital
392,101,807
-

AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

Statements of Changes in Shareholders’ Equity

55,698,931
(68,857,580)

(124,556,511)
-

11,187,148
(124,556,511)

57,765,338

57,765,338
-

57,765,338

38,874
80,203

41,329
38,874

14,731
41,329

38,874
57,845,541

57,806,667
38,874

14,731
57,806,667

Consolidated Financial Statements (Unit : Baht)
Equity holders of the Company
Equity attributable to shareholders of the Company
Other comprehensive income
Total
Unrealized gain
equity
Revaluation 	 on securities attributable
of surplus
- available to shareholders
Deficits
on land
for sales of the Company
(135,743,659)
57,765,338
26,598
57,791,936
14,731
14,731

38,874
55,698,931
403,664,410

347,926,605
38,874

14,731
11,187,148
347,926,605

Total
Equity
holders of
the
Company
336,724,726
14,731

1,890,636
(1,875,000)
14,994,435

14,978,799
-

2,128,480
(1,250,000)
14,978,799

38,874
57,589,567
(1,875,000)
418,658,845

362,905,404
38,874

14,731
13,315,628
(1,250,000)
362,905,404

Equity
attributable
to NonTotal
Controlling shareholders’
Interests
equity
14,100,319
350,825,045
14,731
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392,101,807
392,101,807

Beginning balance as at January 1, 2012		
Unrealized gain on securities - available for sales		
Net income (expenses) recognized directly in shareholders’ equity		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Ending balance as at December 31, 2012		

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

392,101,807
392,101,807

Notes

Issued and
paid-up
share capital

Beginning balance as at January 1, 2011		
Unrealized gain on securities - available for sales		
Net income (expenses) recognized directly in shareholders’ equity		
Total comprehensive income (loss) for the year		
Ending balance as at December 31, 2011		

AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

Statements of Changes in Shareholders’ Equity (Cont.)

22,574,642
22,574,642

22,574,642
22,574,642

(107,867,841)
13,631,379
(94,236,462)

(80,836,013)
(27,031,828)
(107,867,841)

41,329
38,874
38,874
80,203

26,598
14,731
14,731
41,329

306,849,937
38,874
38,874
13,631,379
320,520,190

333,867,034
14,731
14,731
(27,031,828)
306,849,937

Separate Financial Statements (Unit : Baht)
Equity attributable to shareholders 
of the Company
Other comprehensive income
Premium on
Unrealized gain
Total
ordinary
on securities
shareholders’
shares
Deficits
- available for sales
equity

Statements of Cash Flows
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

Baht

Consolidated Financial Statements
Cash flow from operating activities
Profit (loss) before tax		
Adjustments to reconcile net profit (loss) for cash received
		 from (used in) operations
		 Doubtful debts (reversal)		
		 Loss on partial of plantation cost		
		 Loss on decilning in value of inventory		
		 Reversal of impairment loss on inventory		
		 Reversal of impairment loss on long-term investment		
		 Depreciation and amortization		
		 Written-off non-current assets		
		 (Profit) Loss on sale/written-off of fixed asset		
		 Unrealized gain on exchange rate		
		 Reversal of provisions for employee benefits		
		 Provisions for employee benefits		
		 Interest income		
		 Dividends received		
			 Financial costs		
Profit (loss) from operations before changes in operating assets
and liabilities			
Changes in operating assets (increase) decrease
Trade accounts receivable - related parties		
Trade accounts receivable - other parties		
Accounts receivable - farmer		
Accounts receivable - other		
Inventories			
Plantation cost		
Pledged deposits at financial institutions		
Other current assets		
Other non-current assets		

2012

2011

59,442,443

Separate Financial Statements

2012

2011

17,308,488

13,631,379

(27,031,828)

(349,008)
5,055,199
5,435,591
(759,502)
20,775,794
(10,164)
(548,469)
(2,051,384)
1,167,983
(442,760)
(162,000)
16,009,965

3,100,487
1,573,657
6,678,059
(2,865,475)
(2,032,771)
20,323,689
975,000
6,540,572
(2,052,106)
1,111,371
(552,898)
(67,500)
8,104,085

(759,502)
1,183,912
424
550,406
(47,624)
(162,000)
107,929

(2,032,771)
2,039,624
975,000
6,066,795
8,536
(281,822)
(67,500)
28,112

103,563,688

58,144,658

14,504,924

(20,295,854)

(1,031,440)
(36,873,936)
(507,946)
(9,019,418)
(105,310,560)
(678,065)
314,000
(4,150,657)
256,654

(654,056)
(8,573,228)
(2,489,309)
(639,317)
(29,155,864)
(525,733)
(8,941,177)
2,928,816

(17,165,623)
(206,304)
5,000

12,347,744
131,904
153,169

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Statements of Cash Flows (Cont.)
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2012 AND 2011

Baht

Consolidated Financial Statements
Changes in operating liabilities increase (decrease)
Trade accounts payable - related parties		
Trade accounts payable and Other account payable - other parties
Other current liabilities		
Provision for employees’ benefits		
Income tax paid		
		 Net cash provided by (used in) operating activities		
Cash flow from investing activities
Cash received from interest income		
Cash received dividend		
Cash paid for purchase of fixed assets		
Cash paid for purchase of intangible assets		
Cash received from disposal of fixed assets		
Cash payable - related parties		
Cash received - related parties		
Cash received from decilning in value of long - term investment
Cash payable - temporary investments		
Repayment of investment in subsidiary		
		 Net cash used in investing activities		
Cash flow from financing activities
Increase (decrease) in bank overdrafts and short-term loans from
		 financial institutions		
Cash received Short-term loans from directors related		
Cash payable repayment of long-term loans		
Cash payable repayment of obligation under finance lease		
Cash received long - term loan from a financial institution		
Cash payment for financial costs		
		 Net cash provided by (used in) financing activities		
Increase (decrease) in cash and cash equivalent- net		
Cash and cash equivalent at the beginning of the years		
Cash and cash equivalent at the end of the years		
Cash and cash equivalents comprise :
Cash on hand		
Current accounts		
Saving accounts		
Total				

2012

2011

519,493
8,272,879
1,292,866
(252,112)
(3,318,618)
(46,923,172)

Separate Financial Statements

2012

2011

393,984
17,637,135
(770,999)
(5,408,589)
(2,191,509)
19,754,812

642,061
1,132,310
(1,087,632)

2,686
(1,427,836)
(14,436)
(9,102,623)

442,761
162,000
(185,824,567)
(93,031)
142,716
252,000
(12,344,000)
(197,262,121)

552,898
67,500
(37,283,162)
1,246,358
(35,416,406)

47,625
162,000
(1,601,781)
252,000
(1,140,156)

281,822
67,500
(159,348)
(15,000,000)
15,000,000
(25,000,000)
(24,810,026)

245,954,288
102,000,000
(2,664,531)
(1,875,000)
(8,377,711)
335,037,046
90,851,753
72,745,673
163,597,426

(70,689,198)
100,000,000
(467,736)
(4,962,580)
(1,250,000)
(8,898,135)
13,732,351
(1,929,243)
74,674,916
72,745,673

99,991,159
(870,930)
(107,930)
99,012,299
96,784,511
8,908,374
105,692,885

(95,406)
(401,968)
(28,112)
(525,486)
(34,438,135)
43,346,509
8,908,374

773,999
18,276,249
144,547,178
163,597,426

653,800
14,814,530
57,277,343
72,745,673

100,000
105,592,885
105,692,885

100,000
20,000
8,788,374
8,908,374

Supplemental disclosures of cash flows information:
1. For the purpose of preparing the statements of cash flows, cash and cash equivalents items include cash in hand and cash at banks and	 
short-term investment in promissory notes which are due within 3 months.
2. For the year ended December 31,2012 and 2011,the Group in the consolidated financial statements acquired fixed asset under finance lease
amount of Baht 0.89 million and 4.18 million ,respectively.

Notes to financial statements are an integral part of these financial statements.
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Note to Financial Statements
AGRIPURE HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES
DECEMBER 31, 2012
1.

General information
Agripure Holdings Public Company Limited (“the Company”) is incorporated in Thailand, registered
as a public company and listed on the Stock Exchange of Thailand. Its head office is The Ruamjaipattana
Foundation Building No. 70 Moo 6 Klong 1 District, Klongluang, Pathumtanee. Since September1, 2011. (Old
office is located on 1010 Shinawatra tower 3, 15th floor, Viphavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok.)
The Company is the holding company and operated via the subsidiary companies in Thailand which
the main businesses are manufacturing and distribution of agro products i.e. canned sweet corn, fresh
vegetable and fruit and commercial seed.

2.

Principles of consolidated financial statements
The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its
subsidiary companies (“the Group”). Subsidiaries, which are those entities in which the Group has power to
govern the financial and operating policies, are consolidated. The existence and effect of potential voting
rights that are presently exercisable or presently convertible are considered when assessing whether the
Group controls another entity. Subsidiaries are consolidated from the date on which control is transferred to
the Group and are no longer consolidated from the date that control ceases.
Related party transactions, balances and unrealized gains on transactions between group companies
are eliminated; unrealized losses are also eliminated unless cost cannot be recovered. Where necessary,
accounting policies of subsidiaries have been changed to ensure consistency with the policies adopted by
the Group. The accounting policy of the subsidiary which different from accounting policy of the Company
group will be amended to comply with the policy used by the Company group. Moreover, the financial
statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Company and using
consistent significant policies.

Name

Direct holdings
River Kwai International 	
Food Industry Co., Ltd.
		
Indirect holdings through River Kwai
International Food Industry Co., Ltd.
Sweet Corn Products Co., Ltd.
		
Agrifresh Co., Ltd.
		

Type of Business

Manufacturing and distribution
of canned sweet corns, fresh
vegetable and fruit products.

Percentage of holdings
Country of December 31, December 31,
Registration
2012
2011

Thailand

99.99

99.99

Breeding and distribution
Thailand
of corn seeds
Manufacturing and distribution 	
Thailand
of fresh vegetable and fruit products

75.00

75.00

99.99

99.99
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3.

Basis for preparation of financial statements
These consolidated and separate financial statements are presented in Thai language and
Thai Bath, and in conformity with Thai Generally Accepted Accounting Principles under the Accounting Act
B.E. 2543 (or 2000), being those Thai Accounting Standards issued under the Account Profession Act B.E.
2547 (or 2005), and the financial reporting requirements of the Securities and Exchange Commission Act
B.E. 2535 (or 1992).
The consolidated and separate financial statements have been prepared under the historical cost
convention except as disclosed in the accounting policies below.
The preparation of financial statements in conformity with Thai Generally Accepted Accounting
Principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of
assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial
statements and the amounts of revenues and expenses in the reported periods. Actual results may differ
from those estimates. Although the management has most well prepared the figures of estimation from the
understanding of events and the things that have been done presently.
The consolidated and separate financial statements issued for Thai report purposes are prepared in
the Thai language. This English translation of the financial statements has been prepared for the
convenience of readers not conversant with the Thai language.
New accounting standards, amendments to accounting standards, new financial reporting
standard and new interpretation
The following new accounting standards, amendments to accounting standards, new financial
reporting standard and new interpretation are mandatory, but the Company has not early adopted them.
Effective for the periods beginning on or after 1 January 2013
TAS 12
Income Taxes
TAS 20
(Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government
			
Assistance
TAS 21
(Revised 2009) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates
TFRS 8		
Operating Segments
TSIC 10		
Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities
TSIC 21		
Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets
TSIC 25		
Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders
Accounting Treatment Guidance for Transfers of Financial Assets.
Effective for the periods beginning on or after 1 January 2014
TFRIC 4		
Determining whether an Arrangement contains a Lease
TFRIC 12		
Service Concession Arrangements
TFRIC 13		
Customer Loyalty Programmes
TSIC 29		
Service Concession Arrangements: Disclosure
The Company’s management has determined that the new accounting standards, amendments to
accounting standards, new financial reporting standard and new interpretation will not significantly impact
the financial information being presented, except for TAS 12 Income Taxes and TFRS 8 Operating
Segments.
TAS 12, this deals with taxes on income, comprising current tax and deferred tax. Current tax assets
and liabilities are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation
authorities, using tax rates and tax law that have been enacted or substantively enacted by the end of the
reporting period. Deferred taxes are measured based on the temporary difference between the tax base of
an asset or liability and its carrying amount in the financial statements and using the tax rates that are

96

Annual Report 2012

AgriPure Holdings Public Company Limited

expected to apply to the period when the asset is realised or the liability is settled, based on tax rates and
tax law that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The Company
will apply this standard from 1 January 2013 retrospectively. The management is currently assessing the
impact of applying this standard.
TFRS 8, the standard requires a ‘management approach’, under which segment information is
presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. The Company will apply this
standard from 1 January 2013. The Company’s management has determined that this standard will impact
on entity-wide disclosures only. For segment information, as the Company currently operated via the
subsidiary companies in Thailand which the main businesses are manufacturing and distribution of agro
products i.e. canned sweet corn, fresh vegetable and fruit and commercial seed, by divided into domestic
and foreign. Moreover, the Company’s management allocates resources and assesses the Company’s
performance as a whole. Therefore, the Company’s management has determined that the current disclosure
of segment information is sufficient and consistent with this standard’s requirements.
4.

Significant accounting policies
The Company used significant accounting policies in the preparation of the annual financial
statements are as follows:
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents are carried in the statement of financial position at cost. For the purposes
of the cash flow statement, cash and cash equivalents comprise cash on hand, deposits with banks and
other short-term highly liquid investments with original maturities of three months or less.
Trade accounts Receivable
Trade accounts receivable are carried in the statements of financial position at the amount expected
to be collectible. Allowance for doubtful receivables are estimated by percentage of accounts receivable
which is assessed primarily on analysis of payment histories and review of all outstanding amounts at
statements of financial position date. The amount of the allowance is the difference between the carrying
amount of the receivable and the amount expected to be collectible. Bad debts are written off during the
year in which they are identified.
Inventories
Inventories are stated at the lower of weighted average cost or net realizable value. The cost of
purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the acquisition of the
inventory, such as import duties and transportation charge, less all attributable discounts, allowances or
rebates. The cost of finished goods and work in process comprises raw materials, direct labour, other direct
costs and related production overheads, the latter being allocated on the basis of normal operating
activities.
The Group estimates the net realisable value by using the selling price in the ordinary course of
business less selling expenses.
Plantation cost is expense with respect to agriculture of vegetable and fruit which mainly composed
of seeds fee, fertilizer fee, labor fee, depreciation and other expenses incurred in the period of those
agricultures. Plantation cost is reflected at cost. It will be allocated to cost of vegetables and fruits each
period constituting harvesting in order to produce as inventory.
The Group makes the allowance for diminutions in the value of obsolete, defective or slow-moving
inventories.
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Investments
Current investment consists of investment in debt instrument and is accounted for by using
amortized cost method.
Investments in subsidiary and associate
Investments in subsidiary and associate are reported by using the cost method of accounting in the
separate financial statements less allowance for impairment investment. Under cost method, it’s determined
that the Company recognize income from the investment in subsidiary only to the extent that The Company
receives distributions from accumulated profits of the subsidiary arising after the date of acquisition.
Distributions received in excess of such profits are regarded as a recovery of investment and are
recognized as a reduction of the cost of the investment.
•
Investments in marketable equity securities
Investments in marketable equity securities that the Group holds as available-for-sales securities are
fair valued annually at the statements of financial position date. Fair value is determined by reference to the
Stock Exchange of Thailand’s quoted bid price. The unrealized gains and losses of available-for-sale
investments are recognized in equity.
•
Investments in non-marketable equity securities
Investments in non-marketable equity securities are classified as general investments are carried at
cost, less impairment.
On disposal of an investment, the difference between the net disposal proceeds and the carrying
amount is charged or credited to the statements of comprehensive income. When disposing of part of the
Group’s holding of a particular investment in equity securities, the carrying amount of the disposed part is
determined from the weighted average carrying amount of the total holding of the investment.
Property, plant and equipment
Land is stated at revalued amount. The revalued amount means the fair value as at the date of
reappraised less accumulated impairment losses (as if).
Plant and equipment are stated in the statements of financial position at historical cost less
accumulated depreciation and accumulated impairment losses (as if).
Revalued asset is basically preceded by independent appraiser every 3 - 5 years so that the carrying
amount as at the date in the statements of financial position will not be materially different from fair value.
During this period if there are any other factors which materially affect the value of property, the Group will
arrange the revaluation by an independent appraiser in that year.
The differences arising from revaluation are recorded as follows: •
The Group recorded the assets carrying amount is increased as a result of the revaluation; as
“Surplus from revaluation of assets” under the shareholders’ equity in the statements of financial
position. However, if those asses had previously devalued and the Group had recognized as
expenses in the comprehensive income statements, this revaluation increase will be recognized as
income to the extent that it reverses a revaluation decrease previously recognized as an expense.
•
The Group records the assets carrying amount is decreased as a result of the revaluation as
expense in the comprehensive income statement. However, if those assets had previously revalued
and still have the remaining “Surplus from revaluation of assets” under the shareholders’ equity in
the balance sheets, a revaluation decrease is to be charged directly against the related “Surplus from
revaluation of assets” to the extent that the decrease does not exceed the amount held in the
revaluation surplus. Any excess amount is to be recognized as expenses in the comprehensive
income statement.
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The Group’s depreciation is calculated on the straight-line method to write off the cost of each
asset, except for land and assets under construction, to their residual values over their estimated useful life
as follows:
Buildings
10 - 33 years
Land and buildings improvement
3 - 20 years
Machineries and factory equipments
5 - 20 years
Fixtures and fittings
10 years
Office equipments
3 and 10 years
Motor vehicles
5 years
Others		
10 years
Expenditure incurred for addition, renewal or betterment, which results in a substantial increase in an
asset’s current replacement value, is capitalized. Repair and maintenance costs are recognized as an expense
when incurred.
Gains and losses on disposals are determined by comparing proceeds with carrying amount and are
included in operating profit.
Intangible assets
Intangible assets that are acquired by the Group, which have finite useful lives such as computer
software, are stated at cost less accumulated amortization and impairment losses. Amortization is calculated
using the straight-line method to allocate the cost over their estimated useful lives (3 years).
Impairment of assets
The company is the lessee.
The carrying amounts of the Group’s assets and also intangible assets are reviewed at each
statements of financial position date to determine whether there is any indication of impairment. If any such
indication that the carrying amount may not be recoverable. An impairment loss is recognised for the
amount by which the carrying amount of the assets exceeds its recoverable amount which is the higher of
an asset’s net selling price and value in use. For the purposes of assessing impairment, assets are grouped
at the lowest level for which there is separately identifiable cash flows.
The Group will recognize impairment losses in the statement of comprehensive income, or reduce
the revaluation increment in assets in case that those assets are previously revalued. The reversal of
impairment losses will be recognized as part of other income or as a revaluation increment in assets when
there is an indication that the impairment losses are no longer exist or decreased.
Accounting for leases - Where the Company is the lessee
Long term leases which substantially transferred all the risks and rewards of ownership are classified
as finance leases. Finance leases are capitalised at the inception of the lease at the lower of the fair value
of the leased property or the present value of the minimum lease payments. Each lease payment is
allocated to the principal and to the finance charges so as to achieve a constant rate on the finance
balance outstanding. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other longterm payables. The interest element of the finance cost is charged to the statement of comprehensive
income over the lease period so as to achieve a constant periodic rate of interest on the remaining balance
of the liability for each period. The Assets acquired under finance leases while depreciation is carried
throughout the useful life of leased asset. However, if there is uncertainty in the right of ownership when the
contract is terminated, depreciation is carried according to useful life of leased assets or life of leased
contract whichever the period is lower.
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Long term leases not transferring a significant portion of the risks and rewards of ownership to the
lessee are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives
received from the lessor) are charged to the statement of comprehensive income on a straight line basis
over the period of the lease.
When an operating lease is terminated before the lease period has expired, any payment required to
be made to the lesser by way of penalty is recognized as an expense in the period in which termination
takes place.
Provisions
Provisions are recognized when the Group has a present legal or constructive obligation as a result
of past events, it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, and a
reliable estimate of the amount can be made. Where the Group expects a provision to be reimbursed, the
reimbursement is recognised as a separate asset but only when the reimbursement is virtually certain.
Employee benefits
Employee benefits
Short-term employee benefits
Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognized as expenses
when incurred.
Post-employment benefits
Defined contribution plans
The Company, its subsidiaries and its employees have jointly established a provident fund. The fund
is monthly contributed by employees and by the Company and its subsidiaries. The fund’s assets are held
in a separate trust fund and the Company and its subsidiaries’ contributions are recognized as expenses
when incurred.
Defined benefit plans
The Company and its subsidiaries have obligations in respect of the severance payments it must
make to employees upon retirement under labor law. The Company and its subsidiaries treat these
severance payment obligations as a defined benefit plan.
The obligation under the defined benefit plan is determined by the Company and subsidiaries actuary
based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.
Actuarial gains and losses arising from other long-term benefits are recognized immediately in profit
or loss.
For the first-time adoption of TAS 19 Employee Benefits, the Company and its subsidiaries elected to
recognize the transitional liability, which exceeds the liability that would have been recognized at the same
date under the previous accounting policy, through an adjustment to the beginning balance of retained
earnings in the current year.
Revenue and Expense recognition
Sales are recognized on the delivery of goods or on customer acceptance. Sales are shown net of
sales taxes and discounts.
Interest income is recognized on time proportion basis.
Dividend Income is recognized when obtain the right to receive the dividend.
Other income and expensed is recognized on an accrual basis.
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Foreign currency transactions
The Group translates foreign currency transactions into Baht using the exchange rate prevailing at
the date of the transaction. Monetary assets and liabilities at the statement of financial position date
denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate prevailing at that date.
Gains and losses resulting from the settlement of foreign currency transactions and from the translation of
monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognised in the statements of
comprehensive income as incurred.
Finance costs
Interest expenses and similar costs are charged to the statement of comprehensive income for the
period in which they are incurred, except to the extent that they are capitalized as being directly
attributable to the acquisition, construction or production of an asset which necessarily takes a substantial
period of time to be prepared for its intended use or sale. The interest component of finance lease
payments is recognized in the statement of comprehensive income using the effective interest rate method.
Income tax
Income tax is calculated on the earnings (loss) of the Company or subsidiaries after adding back
certain expenses and provisions for expenses not yet currently allowable for tax computation purposes and
after deducting tax loss brought forward from last years
Segment information
Business segments provide products and services that are subject to risks and returns that are
different from those of other business segments. Geographic segments provide products or services within
a particular economic environment that is subject to risks and returns that are different from those of
components operating in other economic environments.
Financial instruments
Financial assets and liabilities carried on the statement of financial position include cash and cash
equivalents, investment in equity securities, trade and other receivables, trade and other payables, and loan
receivables and payables. The accounting policies on recognition and measurement of these items are
disclosed in the respective accounting policies found in this Note.
The Group is a party to financial instruments that reduce its exposure to fluctuations in foreign
exchange. These instruments, which are foreign currency forward contracts are not recognized in the
financial statements on inception.
5.

Significant accounting judgments and estimates
The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles at
times requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are
inherently uncertain. These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures and actual
results could differ. The significant accounting judgments and estimates are as follows:
Finance leases/ Operating leases
The Company and subsidiaries have entered into lease agreements for the rental of motor vehicles.
The Company and subsidiaries have determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the
arrangements, that the lesser retains all the significant risk and rewards of ownership of these properties,
and so accounts for the contracts as operating leases.
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Allowance for doubtful accounts
Allowances for doubtful accounts are intended to adjust the value of receivables for probable credit
losses. The management uses judgment to establish reserves for estimated losses for each outstanding
debtor. The allowances for doubtful accounts are determined through a combination of specific reviews,
collection experience, and analysis of debtor aging, taking into account changes in the current economic
conditions. However, the use of different estimates and assumptions could affect the amounts of
allowances for receivable losses and adjustments to the allowances may therefore be required in the future.
Impairment of investments
The Company and subsidiaries treat investments as impaired when there has been a significant or
prolonged decline in the fair value below their cost or where other objective evidence of impairment exists.
The determination of what is “significant” or “prolonged” requires judgment.
Depreciation
In calculating depreciation of plant and equipment, the management estimates useful lives and
salvage values of the plant and equipment and reviews estimated useful lives and salvage values if there
are any changes.
Intangible assets
Intangible assets are systematically amortized over their estimated useful lives, and are subject to
impairment if there is an indication they may be impaired.
6.

Related parties
Enterprises and individuals that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or
are controlled by, or are under common control with, the company, including holding companies,
subsidiaries and fellow subsidiaries are related parties of the company. Associates and individuals owning,
directly or indirectly, an interest in the voting power of the company that gives them significant influence
over the enterprise, key management personnel, including directors and officers of the company and close
members of the family of these individuals and companies associated with these individuals also constitute
related parties.
In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the
relationship, and not merely the legal form.
6.1

Nature of relationship
Company
Subsidiaries
River Kwai International Food 	
Industry Co., Ltd.
Sweet Corn Product Co., Ltd.
Agrifresh Co., Ltd.
Associated company
General Business Center Co., Ltd.
Related Companies
Siam Del Monté Co., Ltd.
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Relationship
Direct owned by the Company
Indirect owned through a subsidiary
Indirect owned through a subsidiary
Direct owned by the Company and Common directors
Indirect owned through a subsidiary and
Common directors

Company
Sweet Seeds Co., Ltd.
Thaiseeds Research and 	
Development Co., Ltd.
The Ruamjaipattana Foundation
Chiangrai Frozen Food Co., Ltd.
Summit Pinenurst Golt Club Co., Ltd.
Summit Footwere Co., Ltd.
Summit Starhume Co., Ltd.
Summit Housing Co., Ltd.
Directors related
Mr. Suredpon Jungrungruangkit
			
Mr. Komol Jungrungruangkit
Dr. Taweesak Pulam
Miss.Thiemjai Sasisart

Relationship
Held by a director of a subsidiary*
Held by a director of a subsidiary*

}

Common directors
Director’s family is the shareholder and director
Shareholder of the Company being such
company’s director being such company’s
director and shareholder
Shareholder and Director of the Company
(Approved in Meeting on May 6, 2011)
Shareholder of the Company
Director of a subsidiary*
Director

Pricing policies
Trading transaction
Revenue from sales
Revenue from management fee
Rental income
Purchase of goods
Purchase of seed
Seed royalty expense
Interest income / expenses
Director benefit expenses
Short-term loan from director
Rental expense
Management fee to director payable
Vehicle rent expense
Advisory fee
*

6.2

Pricing policies
Market price
Bath of 2.5 - 3 Million per month.
As identified in contract
Market price
Market price
As identified in contract
4.50% per annum
Approved in Meeting of Shareholders
As interest rate 6-6.75% per annum in agreement
As identified in contract
As identified in contract
As identified in contract
Approved in Meeting of company

Such director was a such subsidiary’s director sine year 1992 to the second quarter of year 2011, And the
second quarter of year 2012, such person has being a such subsidiary’s director and has entered into
management agreement (see to note 6.4 (C))

Income and expenses transactions with related parties
Significant transactions in statements of comprehensive income for the years ended December
31, 2012 and 2011 are as follows:
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Consolidated
Financial Statements
2012
2011
Revenue from sales
Siam Del Monté Co., Ltd.		
Thaiseeds Research and
Development Co., Ltd.		
Sweet Seeds Co., Ltd.		
Chiangrai Frozen Food Co., Ltd.		
Revenue from management fee
River Kwai International Food Industry Co., Ltd.
Other income
Siam Del Monté Co., Ltd		
Chiangrai Frozen Food Co., Ltd.		
Interest income-short term loan
to related parties		
Purchase of goods
Siam Del Monté Co., Ltd.		
Chiangrai Frozen Food Co., Ltd.		
Seed royalty expense and purchase of seed
Sweet Seeds Co., Ltd.		
Thaiseeds Research and Development Co., Ltd.
Management fee to director payable
Dr. Taweesak Pulam		
Management benefit expenses
Director benefit and Management expenses
Estimated liability - employee benefit
Director and Director Management		
Office rental
The Ruamjaipattana Foundation		
Vehicle rental expenses
Summit Pinenurst Golt Club Co., Ltd.		
Summit Footwere Co., Ltd.		
Summit Starhume Co., Ltd.		
Summit Housing Co., Ltd.		
Mr. Komol Jungrungruangkit		
Consulting fee
Mr. Komol Jungrungruangkit		
Miss. Thieemjai sastsart		
Interest expenses - Short-term loan 
from Director
Mr. Suredpon Jungrungruangkit		
Mr. Komol Jungrungruangkit		
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Baht

Separate
Financial Statements
2012
2011

1,403,839

274,335

-

-

7,164,361
1,135,126

640,000
1,850
-

-

-

-

-

33,500,000

-

61,840
7,840

168,000
-

-

-

-

-

-

77,671

15,161,763
8,186,938

25,062,066
-

-

-

5,763,823
1,381,539

7,080,939
77,998

-

-

1,500,000

-

-

-

9,770,036

12,712,662

5,380,000

6,777,000

38,133

443,350

4,245

6,596

324,000

108,000

324,000

108,000

900,000
1,800,000
900,000
450,000
2,568,000

-

-

-

1,800,000
600,000

-

600,000

-

612,603
9,053,630

311,507
920,958

-

-

6.3

Assets and liabilities with related parties
Significant outstanding balances in statements of financial position
and 2011 are as follows:
Baht
Consolidated
Financial Statements
2012
2011
Trade accounts receivable
Siam Del Monté Co., Ltd.		
91,000
23,754
Thaiseeds Research and Development Co., Ltd.
1,600,000
640,000
Chiangrai Frozen Food Co., Ltd.		
4,194
Total		
1,695,194
663,754
Other receivable - Management fee
River Kwai International Food Industry Co., Ltd.
Trade accounts payable
Sweet Seeds Co., Ltd.		
90,763
1,600,906
Siam Del Monté Co., Ltd.		
1,997,637
Thaiseeds Research and Development Co., Ltd.
32,000
Total		
2,120,400
1,600,906
Accounts payable other-Accrued Vehicle 
rental expenseexpense
Summit Pinenurst Golt Club Co., Ltd.		
722,250
Summit Footwere Co., Ltd.		
1,444,500
Summit Starhume Co., Ltd.		
722,250
Summit Housing Co., Ltd.		
240,750
Mr. Komol Jungrungruangkit		
1,926,000
Total		
5,055,750
Short-term loan from director
Mr. Suredpon Jungrungruangkit		
10,000,000
10,000,000
Mr. Komol Jungrungruangkit		
192,000,000
90,000,000
			
202,000,000 100,000,000
Accrued Interest-Short-term loan 
from Director
Mr. Suredpon Jungrungruangkit		
53,082
36,818
Mr. Komol Jungrungruangkit		
7,539,041
Total		
7,592,123
36,818
Accrued consultant fee
Mr. Komol Jungrungruangkit		
1,350,000
Provision for employees’ benefits
Director and Director Management		
369,968
266,060

as at December 31, 2012
Separate
Financial Statements
2012
2011
4,245

-

22,470,000

6,860,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,245

-
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Movement during the years of short-term loan from related parties are as follow
Baht
Consolidated
Separate
Financial Statements
Financial Statements
2012
2011
2012
2011
River Kwai International Food Industry Co., Ltd
Beginning balance in the years
Addition during in the years
15,000,000
Deduction during in the years
- (15,000,000)
Ending balance in the years
During of 2011, short-term loans from related party were promissory notes at call with interest rate 4.5% per
annum.
Movement during the years of short-term loan from director are as follow
Baht
Consolidated
Separate
Financial Statements
Financial Statements
2012
2011
2012
2011
* Mr. Suredpon Jungrungruangkit
		 Beginning balance in the years
10,000,0000
		 Addition during in the years
- 10,000,000
		 Deduction during in the years
		 Ending balance in the years
10,000,000 10,000,000
**
		
		
		
		

Mr. Komol Jungrungruangkit
Beginning balance in the years
Addition during in the years
Deduction during in the years
Ending balance in the years

90,000,000
102,000,000
192,000,000

90,000,000
90,000,000

-

-

*

As at December 31, 2012 and 2011, Short-term loan from related party by two loan agreements without collateral,
due within June 21, 2013, interest charged at the rate of 6%-6.25% per annum and interest payment within the
ten date of month.
** As at December 31, 2012 and 2011, there are short-term loan from related party in form of 4 and 2 promissory
notes, respectively; without collateral, due within one year, interest charged at the rate of 6.625% - 6.75% per
annum and interest payment by quarterly. Loan amount of Baht 120 million and 200 million, respectively.
The above loans have been approved by the General Shareholders’ Meeting, held on December 26, 2012.
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Commitments with related parties
Commitments
a) 	 Thai seeds Research and Development Co., Ltd. (grantor) has entered into an agreement with
Sweet Corn Product Co., Ltd. (grantee) to breed and distribute seed. The Grantor is the owner
of field corn, which are researched and developed by the grantor. The grantee intends to be
assigned as the breeder and distributor in those field corns. According to the agreement, the
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grantee agrees to pay for technology license Since January 1, 2011, as follows:
• Additional fee of product sale of Bath 7 per kg.
• Purchase of species father seed and mother species for use in the production of Baht
200 per kg.
As at January 1, 2013, the Companies has entered into a renew agreement which is effective
on January 1, 2013 to December 31, 2013. The agreement to pay compensation to the right
to license technology as the following:
• Additional fee of product sale by 10% of revenue, and the repayment date at the 5th of
each month.
• Purchase of species father seed and mother species for use in the production of Baht
200 per kg.
b) 	 Sweet Seeds Co., Ltd. (grantor) has entered into the agreement in order to grant Sweet Corn
Product Co., Ltd. (grantee) to breed and distribute seed. The Grantor is the owner of sweet
corn, which are researched and developed by the grantor. The grantee intends to be assigned
as the breeder and distributor in those sweet corns. According to the agreement, the grantee
agrees to pay for technology license as follows:
• Annual Fee of Baht 250,000 per product.
• Additional fee of product sale of Baht 62.50 per kg
This is valid for six months effective on January 1, 2011 to June 30, 2011.
Later the two Companies have entered a new agreement to extend the term agreement
commencing in the same term and condition which is effective on July 1, 2011 to December
31, 2011.
As at November 28, 2011 two Companies have entered an agreement attached to the original
contract Sweet Corn Product Co., Ltd. The seeds produced in the year 2010 remain the pale
Sweet Corn Product Co., Ltd. (Grantee) has agreed to sell seed corn produced in the year
2010 The seeds can remain. The following conditions must be followed.
•
The outstanding balances. Seed at the end of 2011, within December 30, 2011.
•
Agreed to pay a license fee to license the technology.
- 	 Annual Fee of Baht 250,000 per product. Payments within January 1, 2012.
- 	 Additional fee of product sale of Baht 75 per kg. Payments the end of per
month with the sale of seeds.
•
During the expanding period as attached of agreement, it Sweet Seeds Co., Ltd.
(Grantor) need to use seeds and the grantee has it, the grantee accept for sale to the
grantor at the pricing by cost plus 25 percentage.
And when the termination of this agreement, and has no missing the term and condition of
the old agreement, so this agreement could be terminate by June 30, 2012. However, such
two Companies renew agreement but under the same condition, effective since July 1, 2012
to December 31, 2012.
As at January 1, 2013, the subsidiary has entered into a renew agreement which is effective
on January 1, 2013 to December 31, 2013. Under an agreement, the subsidiary has to pay
compensation to the right to license technology as the following:
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•
•

Annual Fee of Baht 250,000 per product.
Additional fee of product sale of Baht 75 per kg Payments the end of per month with
the sale of seeds.
•
Purchase of species father seed and mother species for use in the production of Baht
1,000 per kg.
c) 	 On March 20, 2012, a subsidiary (Sweet Corn Product Co., Ltd.) has entered into management
agreement with a person (a former director of such subsidiary and on 2012 has being such
subsidiary’s director note 6.1)*, starting from April 1, 2012. A significant agreements are as
follow;
1.
A subsidiary consent to pay for minimum compensation amount of Baht 2 million per
annum, a payment divide by every 3 month.
2.
The excess of Baht of 10 million of gross profit, sharing by 50% each. (starting from
year 2013)
3.
A subsidiary consent to pay for breed seed fee and use in company group amount of
Baht 250,000 per annum.
4.
A subsidiary consent to pay for breed seed fee amount of Baht 75 per kg.
A contract parties will re-considerate about continuance if net profit less than Baht 5 million
per year.
*above former director of such subsidiary has being such subsidiary’s director on April 25,
2012.
d) 	 On May 1, 2008, Sweet Corn Product Co., Ltd. has entered into factory lease agreement with
River Kwai International Food Industry Co., Ltd. for 2 years with option to renew at the rental
in amount of Baht 10,000 per month. The agreement is expired on April 30, 2010, both parties
agreed to lease charge of Baht 10,000 per month until July 31, 2010.
Later on August 1, 2010, the two Companies has entered a new lease agreement for a period
of one year which effective on August 1, 2010 until July 31, 2011 at rental charge of Baht
100,000 per month.
On April 1, 2011, the two Companies has cancelled old agreement and entered a new
agreement for a period of one year which effective on April 1, 2011 until March 28, 2012 at
rental charge of Baht 20,000 per month.
On March 29, 2012, the subsidiary Company has entered into an agreement for a period of
one year, effective date since March 29, 2012 to March 28, 2013, rental fee amount of Baht
20,000 per annum.
e) 	 On June 1, 2010, Agrifresh Co., Ltd. has entered into property, plant and equipment
agreement with River Kwai International Food Industry Co., Ltd. at the rental charge in of Baht
350,000 per month for an period indefinite of the agreement. If any parties have to terminate
the agreement, the parties must be made a notice at least 30 days.
Later on May1, 2011, the two Companies has entered new agreement at the rental charge in
of Baht 180,000 per month for an period indefinite of the agreement. If any parties have to
terminate the agreement, the parties must be made a notice at least 30 days. And at
December 31, 2011, the subsidiary has cancelled an agreement.
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f) 	

On September 1, 2011, the Company has agreement for the lease of some property with
Ruamjaipattana Foundation use for office. This agreement for period of 3 years which effective
September on 1, 2011 until August 31, 2014 at rental charge of Baht 27,000 per month.
g) 	 On January 1, 2012, the Company has entered into management agreement with a subsidiary
(River Kwai International Food Industry Co., Ltd.) to provide an advice and consultation for
managing a subsidiary, management fee is amount of Baht 2,500,000 per year.
And on May 16, 2012, the Company has entered into the new agreement charged fee by Baht
of 3 million per month. Starting from June, 2012.
h) 	 On January 1, 2012 Agrifresh Co., Ltd has entered into land rental agreement with River Kwai
International Food Industry Co., Ltd for the cultivation of agricultural crops, a contract which
effective January on 1, 2012 onwards by the rental rate of 37,500 baht per year.
i) 	 On January 1, 2012, A subsidiary (River Kwai International Food Industry Co., Ltd.) has entered
into 3 vehicle rental agreement with a related companies, rental fee Baht of 75,000 to Baht of
150,000 and cancellation notify by the written at last 15 days in advance.
j) 	 On January 1, 2012, A subsidiary (River Kwai International Food Industry Co., Ltd.) has entered
into 4 vehicle rental agreement with Mr. Komol Jungrungruangkit (Major shareholder of the
Company), rental fee Baht of 16,000 to Baht of 135,000 and cancellation notify by the written
at last 15 days in advance.
k) 	 On January 1, 2012, the Company has entered into a lawyer consultation agreement with a
director, starting from January on 1,2012 until December 31, 2012, charging service fee by
Baht of 50,000 per month, and due payment by the ended date of month.
And on January 2, 2013 the Company has entered into the an agreement for a period of one
year, effective date since January 1, 2013 to December 31, 2013, charging service fee by Bath
of 50,000 per month.

Guarantee
a) As at December 31, 2012, the Company has obligation in respect of guarantee for credit line
of River Kwai International Food Industry Co., Ltd. with a local commercial bank in amount
Baht of 79 million.
As at December 31, 2011, the Company has obligation in respect of guarantee for credit line
of River Kwai International Food Industry Co., Ltd. with a local commercial bank in amount
Baht of 386.54 million. And as at December 31, 2012, the Company has been expired the
bank guarantee.
b) As at December 31, 2012 and 2011, the Company has obligation in respect of guarantee
for bank overdraft of Sweet Corn Product Co., Ltd. with a local commercial bank in credit line
Baht of 2.2 million.
c) 	 As at December 31, 2011, Sweet Corn Product Co., Ltd. has obligation in respect of guarantee
for credit line of River Kwai International Food Industry Co., Ltd. with a local commercial bank
in amount of Baht 239.87 million. And as at December 31, 2012, the Company has been
expired the bank guarantee.
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d) 	 As at December 31, 2012 and 2011, the Company and River Kwai International Food Co., Ltd.
has reduced check guarantee limit for sale of Sweet Corn Product Co., Ltd, limited to one
commercial bank credit Bath of 10 million, secured by land which is owned by River Kwai
International Food Co., Ltd. Restrictions and guarantees on behalf of the Company and River
Kwai International Food Co., Ltd. Limit.
e) 	 As at December 31, 2012 and 2011, the subsidiary has short-term loans from financial
institutions amount of Baht 50 million, guarantee by Mr. Komol Jungrungruangkit and amount
of Baht 20 million, guarantee by bank deposits of Mr. Komol Jungrungruangkit. (shareholder of
the Company)
f) 	 As at December 31, 2012 the subsidiary has credit line from a local commercial bank Baht of
254.50 million. Guarantee by bank deposits of Mr. Komol Jungrungruangkit (shareholder of the
Company)
Guarantees above the Group do not charge a fee between them.
7.

Temporary investments - net
Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011

Available for sales securities
Marketable securities at cost
		 PAE (Thailand) Public Company Limited
Unrealized gain on available for sales securities
Total			
Less Accumulated impairment loss
Net				
Fixed deposit –Over three months (not over 1 year)
Total			

32,184
80,203
112,387
(24,000)
88,387
12,344,000
12,432,387

32,184
41,329
73,513
(24,000)
49,513
49,513

32,184
80,203
112,387
(24,000)
88,387
88,387

32,184
41,329
75,513
(24,000)
49,513
49,513

Fixed deposit with financial institution by 5 months amount of Bath 10 million, with the interest rate
charged by 3.25% per year, and certificate of deposit with financial institution by 6 months amount of Bath
2.34 million, with the interest rate charged by 2.75% per year, and has no any pledged.
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8.

Trade - accounts receivable and other – accounts receivable – net
Trade – account receivable and other – accounts receivable consist of :
Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
Trade accounts receivable – Related parties
1,695,194
663,754
Trade accounts receivable – Other companies
135,262,581
97,840,176
Less allowance for doubtful debts
(26,126,610) (26,589,764)
Trade accounts receivable – net
110,831,165
71,914,166
Other accounts receivable
12,102,760
3,039,642
24,082,507
6,916,885
Total			
122,933,925
74,953,808
24,082,507
6,916,885
Accounts receivable can be aged as follow:

Within credit term
Overdue
		 Less than 3 months
		 3 – 6 months
		 6 – 12 months
		 Over 12 months
Total			
Less allowance for doubtful debts
Net				

Baht
Consolidated Financial Statements
As at
As at
December 31, 2012
December 31, 2011
59,966,411
40,324,069
46,307,108
2,596,585
2,603,652
25,484,019
136,957,775
(26,126,610)
110,831,165

28,277,864
2,417,349
1,417,000
26,067,648
98,503,930
(26,589,764)
71,914,166

The movement of allowance for doubtful debts for the years ended December 31, 2012 and 2011 are as
follow:
Baht
As at
As at 
December 31, 2012
December 31, 2011
Beginning balance
(26,589,764)
(90,346,589)
Increase during of the years
(1,678,346)
(1,048,270)
Reversal during of the years
2,141,500
1,171,800
Amortization during of the years
63,633,295
Ending balance
(26,126,610)
(26,589,764)
As at December 31, 2012 and 2011 the companies group has reversed the allowance of the doubtful
accounts in amount of Baht 2.14 million and amount of Baht 1.17 million due to the company has received.
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During the year 2011, a subsidiary has written – off allowance for doubtful accounts of two foreign
accounts receivable which have been sued by a subsidiary amount of Bath 63.63 million because the Court
had commanded the repayment but such accounts receivable are foreign company the address in foreign,
which could not use the judgmental to extorted from an accounts receivable and a subsidiary has followed
for a repayment but such accounts receivable has no assets in the country.
Other – accounts receivable consist of:

		
		
		
		

Accrued management fee – related parties
Prepaid- expenses		
Other – accounts receivable		
Other			
Total			

9.

Accounts receivable – farmer – net

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
22,470,000
6,860,000
2,964,554
1,033,550
1,612,507
56,885
728,246
535,627
8,409,960
1,470,465
12,102,760
3,039,642
24,082,507
6,916,885

Outstanding farmer accounts receivable can be aged as follows:

Within credit term
Overdue
		 Less than 1 year
		 Over 1 year
Total			
Less allowance for doubtful debts
Net				

Baht
Consolidated Financial Statements
As at
As at
December 31, 2012
December 31, 2011
4,829,335
4,058,482
970,181
2,432,810
8,232,326
(2,343,293)
5,889,033

1,383,128
2,282,770
7,724,380
(2,229,147)
5,495,233

The movement of allowance for doubtful debts for the years ended December 31, 2012 and 2011 are
as follow:

Beginning balance, As at January 1,
Increase during the years
Ending balance, As at December 31,
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Baht
Consolidated Financial Statements
2012
2011
(2,229,147)
(1,889,127)
(114,146)
(340,020)
(2,343,293)
(2,229,147)

10.

Inventories – net
Inventories – net consist of:

Finished goods
Work in process
Semi-products
Raw material
Packaging		
Spare part and supplies
Total			
Less allowance for declining in value
Net				

Baht
Consolidated Financial Statements
As at
As at
December 31, 2012
December 31, 2011
10,424,230
17,280,388
20,101,042
27,602,186
164,485,980
63,540,586
4,266,745
4,364,017
33,724,445
23,402,875
9,533,441
8,152,301
242,535,883
144,342,353
(4,156,105)
(5,837,544)
238,379,778
138,504,809

The movement of allowance for declining in value for Consolidated Financial Statements are as follow:
Baht
Consolidated Financial Statements
2012
2011
Beginning balance, As at January 1,
(5,837,544)
(4,990,622)
Increase during of the years
(5,204,515)
(5,658,360)
Decrease during of the years
6,885,954
4,811,438
Ending balance, As at December 31,
(4,156,105)
(5,837,544)
During the year 2012, a decrease in allowance for inventory devaluation in the amount of Baht 6.89
million was due to the subsidiary has destroy the product.
During the year 2011, a decrease in allowance for inventory devaluation in the amount of Baht 1.95
million was due to the subsidiary has destroy the product, and decreasing by baht of 2.86 million was due
to the subsidiary has sold such goods.
11.

Other current assets – net

Current portion of loans to employees
Revenue Department receivable
Prepaid expenses
Custom duty tax refundable
Advance payments
Others			
Total			
Less allowance for doubtful debts
Net				

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
64,400
61,879
4,935,593
7,152,465
7,570
2,714,271
664,401
941,244
654,612
6,261,311
4,655,054
2,308,814
1,238,579
70,000
6,599,128
5,081,054
58,204
60,962
22,883,517
18,853,432
999,448
793,144
(5,787,341)
(5,907,913)
17,096,176
12,945,519
999,448
793,144
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The movement of allowance for doubtful debts for the years ended December 31, 2012 and 2011 are
as follow:
Baht
Consolidated Financial Statements
2012
2011
Beginning balance, As at January 1,
(5,907,913)
(5,023,917)
Increase during the years
(2,883,996)
Amortization during the years
120,572
2,000,000
Ending balance, As at December 31,
(5,787,341)
(5,907,913)
During the year 2011, the Group has settled advance payments of Baht 2 million with full amount of
allowance for doubtful accounts which are long-outstanding.
12.

Investment in subsidiaries and associate – net
Investment in a subsidiary and associate As at December 31, 2012 and 2011 are as follows:
Baht
Issued Percentage
Equity Method
Cost Method
of
As at
As at
As at
As at
and paidup capital shareholding December 31, December 31, December 31, December 31,
(Baht)
(%)
2012
2011
2012
2011

Subsidiary
River Kwai International Food Industry
266,000,000
99.99			 265,999,930 265,999,930
Associate
*General Business Center Co., Ltd.
3,750,000
48.00
7,450,000 7,450,000
Less allowance for impairment					 (7,450,000) (7,450,000)
Net							
Total investments in subsidiaries and associate					 265,999,930 265,999,930

Dividend
For the year ended
December 31,
2012
2011
-

-

-

-

The movement of investment in a subsidiary and associate for the years ended December 31, 2012
and 2011 is as follow:
Baht
Separate
2012
2011
Beginning balance, As at January 1,
273,449,930
248,449,930
Capital increase
25,000,000
Ending balance, As at December 31,
273,449,930
273,449,930
Less allowance for impairment
(7,450,000)
(7,450,000)
Net				
265,999,930
265,999,930
At the Board of Director Meeting No.6/2011 on July 13,2011 has Approved the capital increase and
invest in subsidiary (River kwai International Food Industry Co., Ltd) (note 22) and has percentage of
holdings be the same.
As at December 31, 2011 the Company take some shares of River kwai International Food Industry
Co.,Ltd. (the subsidiary) held in amount of share 24.63 million to mortgage for credit received from a
commercial bank (note 17).
On October 10, 2012, the Company redeemed of guarantee foe credit line.
*Such associate company has stopped operation, currently under discussion the effects from the liquidation.
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13.

Long term investment to other– net
Issued
and paid-up
capital Percentage of
(Million shareholderlding
Baht)
(%)

Gold Master Co., Ltd.
150
4.50
GMS Power Public Co., Ltd.
1,719
0.70
Agro Town Co., Ltd.
30
1.30
*Siam Del Mont Co., Ltd.
300
3.75
Total					

Consolidated financial
statements
As at
As at
December December
31, 2012
31, 2011

Baht
Separate financial
statements
As at
As at
December December
31, 2012
31, 2011

For the year
ended December 31,
2012
2011

31,050,000
12,000,000
3,138,000
11,250,000
57,438,000

31,050,000
12,000,000
3,138,000
46,188,000

31,050,000
12,000,000
3,390,000
46,440,000

67,500
94,500
162,000

67,500
67,500

(21,265,625) (20,891,334) (21,265,625)
(2,729,101) (2,343,890) (2,729,101)
(11,250,000)
(35,244,726) (23,235,224) (23,994,726)
22,445,274 22,952,776 22,445,274

162,000

67,500

Less accumulated impairment loss :
Gold Master Co., Ltd.			 (20,891,334)
Agro Town Co., Ltd.			 (2,343,890)
Siam Del Mont Co., Ltd.			 (11,250,000)
Total					 (34,485,224)
Net					 22,952,776

31,050,000
12,000,000
3,390,000
11,250,000
57,690,000

Dividend

* Held by River Kwai International Food Industry Co., Ltd., (the subsidiary)

		
		
		
		

Movements of Allowance for impairment of investment for the years ended December 31, 2012 and
2011 are as follows.
Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
2012
2011
2012
2011
Beginning balance, As at January 1,		
(35,244,726) (37,277,497) (23,994,726) (26,027,497)
Increase during the years		
Reversal during the years		
759,502
2,032,771
759,502
2,032,771
Ending balance, As at December 31,		
(34,485,224) (35,244,726) (23,235,224) (23,994,726)
As at December 31, 2012 and 2011, the Company reversed the provision for impairment of
investment in other company of baht 0.76 million and baht 2.03 million respectively because net book value
of such company is higher than the net book value of cost of investment.
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Property, plant and equipment – net
Consisted of:-

242,124,170
20,715,184
14,032,641
276,871,995

9,046,427

14,291,710

(14,530,352)
(3,557,926)
2,862,258
(15,226,020)

26,910,640
5,086,660
864,300
(3,343,870)
29,517,730

622,666

(457,435)
(247,722)
(705,157)

1,327,823
1,327,823

2,207,215

(4,176,859)
(385,861)
(4,562,720)

6,769,935
6,769,935

517,048,921
186,704,228
42,585,695
(6,568,777)
(42,585,695)
697,184,372
- (251,946,868)
- (19,215,138)
6,033,017
- (265,128,989)

14,259,283
160,011,287
(42,585,695)
131,684,875

19,215,138
18,719,854

102,271,250

(24,537,701)
(2,002,457)
3,117,393
(23,422,765)

34,578,482
875,747
158,872
(3,143,909)
32,469,192

Total

Depreciation for the year 2012									
Depreciation for the year 2011									

65,411,220

(43,585,660) (164,658,861)
(3,079,288) (9,941,884)
53,366
(46,611,582) (174,600,745)

84,558,568
15,350
27,529,882
(80,998)
112,022,802

Others

Work in
construction

432,055,383

106,520,020

-

106,520,020
106,520,020

Baht
Consolidated financial statements
Assets presented at cost
Land
Building
Machineries
Office
presented at
and
and
equipments
Electrical &
revalue amount improvement equipments & fixture
Vehicles protect system

131,684,875

Revaluation / Cost
As at January 1, 2012
Purchase
Transfer in
Disposal / Amortization
Transfer out
As at December 31, 2012
Accumulated depreciation
As at January 1, 2012
Depreciation
Disposal / Amortization
As at December 31, 2012
Net book value
As at December 31, 2012

14.
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Revaluation / Cost
As at January 1, 2011
Purchase
Transfer in
Disposal / Amortization
Transfer out
As at December 31, 2011
Accumulated depreciation
As at January 1, 2011
Depreciation
Disposal / Amortization
As at December 31, 2011
Net book value
As at December 31, 2011
106,520,020

-

106,520,020
106,520,020

230,046,628
15,178,165
(3,100,623)
242,124,170

40,972,908

77,465,309

(41,627,479) (154,774,438)
(2,956,761) (9,884,423)
998,580
(43,585,660) (164,658,861)

76,804,098
679,805
14,140,040
(7,065,375)
84,558,568

10,040,781

(22,800,117)
(2,101,400)
363,816
(24,537,701)

33,715,050
1,245,297
(381,865)
34,578,482

12,380,288

(14,697,713)
(3,140,415)
3,307,776
(14,530,352)

25,590,248
4,445,628
2,976,682
(6,101,918)
26,910,640

870,388

(351,204)
(106,231)
(457,435)

1,327,823
1,327,823

Baht
Consolidated financial statements
Assets presented at cost
Land
Building
Machineries
Office
presented at
and
and
equipments
Electrical &
revalue amount improvement equipments & fixture
Vehicles protect system

2,593,076

(3,646,235)
(530,624)
(4,176,859)

6,248,590
506,392
14,953
6,769,935

Others

489,145,386
41,452,693
17,131,675
(13,549,158)
(17,131,675)
517,048,921

Total

14,259,283

265,102,053

- (237,897,186)
- (18,719,854)
4,670,172
- (251,946,868)

8,892,929
19,397,406
(14,031,052)
14,259,283

Work in
construction

Baht
Separate

Office
Building equipments
improvement & fixture Vehicles
Cost
As at January 1, 2011
Purchase
Transfer in
Disposal / Amortization
Transfer out
As at December 31, 2011
Purchase
Transfer in
Disposal / Amortization
Transfer out
As at December 31, 2012
Accumulated depreciation
As at January 1, 2011
Depreciation
Disposal/ Amortization
As at December 31, 2011
Depreciation
Disposal/ Amortization
As at December 31, 2012
Net book value
As at December 31, 2011
As at December 31, 2012

7,065,375 8,132,675 7,392,314
159,348
(7,065,375)
- 8,292,023 7,392,314
193,687 1,408,093
- (3,007,704) (2,640,000)
- 5,478,006 6,160,407

Others

Work in
construction

Total

1,415,229
1,415,229
1,415,229

-

24,005,593
159,348
(7,065,375)
17,099,566
1,601,780
(5,647,704)
13,053,642

(527,555) (6,470,330) (4,304,724) (1,303,355)
(471,025) (412,197) (1,131,738)
(24,664)
998,580
- (6,882,527) (5,436,462) (1,328,019)
- (455,227) (704,020)
(24,664)
- 3,007,280 2,640,000
- (4,330,474) (3,500,482) (1,352,683)

-

(12,605,964)
(2,039,624)
998,580
(13,647,008)
(1,183,911)
5,647,280
(9,183,639)

-

3,452,558
3,870,003

Depreciation in the statements of comprehensive income
Depreciation for the year 2011						
Depreciation for the year 2012						

2,039,624
1,183,911

-

1,409,496
1,147,532

1,955,852
2,659,925

87,210
62,546

As at December 31, 2012 and 2011, a subsidiary (River Kwai International Food Industry Co., Ltd.).
Revaluation of land has been appraised by an independent appraiser UK valuation and agency Co., Ltd.
(Report on October 18, 2010) and T.A. Management Corporation (1999) Co., Ltd (Report on June 1, 2012
and June 6, 2012). The comparative approach uses the market approach to estimate the value of the land.
The excess of appraised value on the consolidated financial statement over cost in amount of Baht 57.77
million are presented as part of Revaluation surplus of land under Shareholder’ Equity.
According to the consolidated, a subsidiary has recognised the borrowing cost for the year 2012
amount of Bath 1.43 million included in asset – construction in progress.
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As at December 31, 2012 and 2011, the Group has cost of assets with the fully depreciation but still
in use were Baht 99.79 million and 119.75 million respectively in the consolidated financial statements and
Baht 6 million and 9.01 million respectively in the separate financial statement.
As at December 31, 2012 and 2011, the Group has pledged the certain of land and construction, the
machinery and equipment, with gross amount of Bath 74.34 million and 109 million respectively as collateral
for credit received from a local commercial banks.
The Group has vehicles under financial lease agreements net book value as at December 31, 2012
and 2011 amount of Baht 4.46 million and 7.68 million respectively in the consolidated financial statements
and net book value of Baht 1.91 million respectively in the separate financial statements.
During year 2011, the Company has written-off building and improvement accounts by book value
amount of Baht 6.07 million due to remove to set the new office. The Company recorded “loss on fixed
assets written-off” in statement of comprehensive income for the period under account of “Other Expense”.
15.

Intangible assets – net
The movements of intangible assets for the years ended December 31, 2012 and 2011 are as
follows:
Baht
Consolidated financial statements
2012
2011
Computer software
		 As at January 1,
12,048,430
12,048,430
		 Purchase / Transfer in
93,030
		 As at December 31,
12,141,460
12,048,430
Accumulated amortization
		 As at January 1,
(9,868,976)
(8,265,139)
		 Amortization for year
(1,560,654)
(1,603,837)
		 As at December 31,
(11,429,630)
(9,868,976)
Net book value
711,830
2,179,454
Amortization for year 2012		
Amortization for year 2011		
16.

1,560,654
1,603,837

Pledged deposits at financial institutions
As at December 31, 2012 and 2011, the subsidiary held six months fixed deposits from a
commercial bank amount of Baht 2.03 million and 2.34 million, respectively, in the consolidated financial
statements, and for guarantee the payment electricity and issuance of other letter of guarantee.
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17.

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions

		
		
		
		

Bank overdrafts
Packing credits
Short – term loans
Total		

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
6,601,974
8,845
8,842
65,426,000
34,446,000
228,381,159
20,000,000 100,000,000
300,409,133
54,454,845 100,000,000
8,842

Separate; A subsidiary ’s Short – term loan amount of Bath 100 million by the promissory note, due
on March 20, 2013, interest rate charged by 6.5% per year. Consolidated; A subsidiary’s Short – term loans
amount of Bath 110.50 million by 4 promissory notes to two financial institution, due on February to April,
2013, interest rate charged by 4.175 – 6.00% per year.
As at December 31, 2012 and 2011, the Group had bank overdrafts facilities from several
commercial banks of Baht 22.20 million and Baht 9.70 million respectively under the interest rate of MOR.
The subsidiary also had packing credit facility from several commercial banks totaling Baht 180 million and
Baht 170 million respectively under the interest rate of 5.25% – 6.75% per annum and 4.53% – 6.40% per
annum respectively.
As at December 31, 2012 such credit facilities are secured by this subsidiary’s land and construction
(note 14), land not used in operation of the subsidiary.
As at December 31, 2011 such credit facilities are secured by this subsidiary’s land and construction,
machineries and equipment (note 14), land not used in operation of the subsidiary and some ordinary
shares of the subsidiary which are held by the Company (note 12).
Short-term loans amount of Baht 50 million, Guarantee by Mr. Komol Jungrungruangkit and amount
of Baht 20 million, Guarantee by bank deposits of Mr. Komol Jungrungruangkit a shareholder of the
Company. Guarantees above the Group do not charge a fee between them.
18.

Trade accounts payable and other accounts payable
Trade accounts payable and other accounts payable consist of:

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
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Trade accounts payable – Related parties
Trade accounts payable – Other companies
Payment in process
Other accounts payable
Total
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2,120,400
42,734,304
5,496,991
40,725,085
91,076,780

1,600,906
42,425,930
12,229,652
18,395,666
74,652,154

1,061,507
1,061,507

419,446
419,446

Other accounts payable consist of:

		
		
		
		

Advance receives for inventories
Accrued expenses
Other
Total

19.

Long-term loans from financial institutions

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011
1,224,507
38,908,316
592,262
40,725,085

1,759,794
14,986,192
1,649,680
18,395,666

161,507
900,000
1,061,507

123,796
295,650
419,446

Baht
Consolidated

As at
December 31, 2012
Long-term loan from financial institutions
Less current portion
Net				

As at
December 31, 2011

-

-

Movement of long-term loan from financial institution for the year ended December 31, 2012 and 2011 is as
follows:
Baht
Consolidated
As at
As at
December 31, 2012
December 31, 2011
Beginning balance of the year
467,736
Addition during the year
Repayment during the year
(467,736)
Ending balance of the year
The subsidiary had long–term loan from a financial institution for purchasing building, with interest
rate of MRR+1% per annum. This loan is repaid for 84 monthly installments, Baht 0.03 million per
installment, commencing from April 2008. Such long-term loans are pledged by land and building of such
subsidiary (note 14).
The third quarter of 2011, the Group has paid the loan agreement and no increased loans during the
period.
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20.

Obligation under finance lease
Consisted of:

Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011

		 Obligation under finance lease
		 Less deferred finance lease charges
				
		 Less current portion
			
Net

3,033,834
(218,912)
2,814,922
(1,396,740)
1,418,182

5,439,256
(479,956)
4,959,300
(1,756,817)
3,202,483

-

931,840
(60,910)
870,930
(404,494)
466,436

As at December 31, 2012 and 2011 the Group has the contract of term financial leased so as to
lease vehicle number of 7 contracts and 8 contracts, respectively. The leased contracts determine leased
fee repayment as monthly installment from Baht 10,284 per month to Baht 36,000 per month. The leased
period is carried from to 4 years. In addition, ownership of such vehicle will transfer to ownership of the
Group when the Group pays the final installment in accordance with the leased contract.
Obligation under finance lease – minimum lease payments:
Baht
Consolidated
2512			
2511
Obligation
Obligation
under
Deferred
under
Deferred
finance lease finance lease
Net
finance lease finance lease
Not later than 1 year
Later than 1 year but not
		 later than 5 year
Total		

1,538,202

(141,462)

1,396,740

2,018,557

(261,740)

1,756,817

1,495,632
3,033,834

(77,450)
(218,912)

1,418,182
2,814,922

3,420,699
5,439,256

(218,216)
(479,956)

3,202,483
4,959,300

Baht
Separate
2512			
2511
Obligation
Obligation
under
Deferred
under
Deferred
finance lease finance lease
Net
finance lease finance lease
Not later than 1 year
Later than 1 year but not
		 later than 5 year
Total		

122

Annual Report 2012

Net

AgriPure Holdings Public Company Limited

Net

-

-

-

430,080

(25,586)

404,494

-

-

-

501,760
931,840

(35,324)
(60,910)

466,436
870,930

21.

Estimated liability employee benefit
An independent actuary carried out an evaluation of the Company’s obligations for employees’      
long-term benefits using the projected unit credit method. The Company has provided the provision for
employees’ long-term benefits as follows:
Baht
Consolidated Financial Statements Separate Financial Statements
As at
As at
As at
As at
December
December
December December
31, 2012
31, 2011
31, 2012
31, 2011

		
		
		
		
		

Provision for employee benefits - beginning
Reversal employee benefits of 2011
Add recognized amount
Less liability decrease from actual paid
Provision for employee benefits - ending

3,824,295
(2,051,384)
1,167,983
(252,112)
2,688,782

8,121,513
1,111,370
(5,408,588)
3,824,295

Consolidated
Financial Statements
Present value of unfunded obligation as at
		 December 31, 2012
Expense recognized in profit or loss
		 Current service cost
		 Interest cost
Total – recognized in the statement of income

Baht

550,406
550,406

5,900
8,536
(14,436)
-

Separate
Financial Statements

2,688,782

550,406

566,217
116,066
682,283

42,927
21,779
64,706

		 Principal actuarial assumptions (Actuarial basis)

Discount rate (%)
Future salary increase (%)
Retirement age (year old)
22.

Consolidated Financial Statements/
Separate Financial Statements
As at
As at
December 31, 2012
December 31, 2011
4.12
4.41
7.74
7.60
60
60

The capital increase of the subsidiary
Direct holdings:
Extraordinary General Meeting of Shareholders of River kwai international food Co., Ltd. No.3/2011 on
July 20, 2011 has Approved the capital increase from Baht 241 million to Baht 266 million through the issue
of new ordinary shares of 2,500,000 shares at Baht 10 each, totaling Bath 25 million. The subsidiary has
registered with ministry of Commerce on July 29, 2011
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Indirect holdings:
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agrifresh Co., Ltd. No.2/2011 on February 8, 2011
has approved the paid-up additional shares. The stock split and recapitalization follows:1) Approved the paid-up additional shares at a rate of 75% authorized share capital amount of
Baht 0.75 million.
2) Approved the stock split or change the value of shares at par from Baht 100 per share to par
value of Baht 10. This allows registered capital of 1 million divided into 10,000 ordinary shares
at par Baht 100, Changes in the new capital of 1 million divided into 100,000 ordinary shares
at par value of Baht 10.
3) Approved the capital increase from Baht 1 million to Baht 5.25 million through the issue of
new ordinary shares of 425,000 shares at Baht 10 each, totaling Bath 4.25 million.
The subsidiary has registered with ministry of Commerce on February 22, 2011.
Extraordinary General Meeting of Shareholders of Agrifresh Co., Ltd. No.4/2011 on July 4, 2011 has
approved the capital increase from Baht 5.25 million to Baht 30.25 million through the issue of new ordinary
shares of 2,500,000 shares at Baht 10 each, totaling Bath 25 million. The subsidiary has registered with
ministry of Commerce on July 6, 2011. and at the Board of Director Meeting of subsidiary (River kwai
international food Co., Ltd.) has approved the capital increase and invest in indirect subsidiary and has
percentage of holdings be the same.
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23.

Dividend paid of the subsidiary
a) In accordance with the minute of annual general meeting of shareholders, held on April 25, 2012, of
the Sweet Corn Product Co., Ltd. It is unanimously resolved to appropriate retained earnings as
dividend to shareholders in the rate of Baht 15 per share, amount 500,000 share, amounting to Baht
7.50 million to assign paid dividend in the remaining as follows:
1) Minority shareholders, 125,000 shares, equivalent to dividend in amount of Baht 1.87 million.
2) Majority shareholders (River Kwai International Food Industry Co., Ltd.) 375,000 shares,
equivalent to dividend in amount of Baht 5.63 million.
b) In accordance with the minute of annual general meeting of shareholders , held on April 29, 2011, of
the Sweet Corn Product Co., Ltd. it is unanimously resolved to appropriate retained earnings as
dividend to shareholders in the rate of Baht 10.00 per share amount 500,000 share amounting to
Baht 5 million to assign paid dividend in the remaining as follows:
1) Minority shareholders, 125,000 shares, equivalent to dividend in amount of Baht 1.25 million
have to make a fully paid on 2011.
2) Majority shareholders (River Kwai International Food Industry Co., Ltd.) 375,000 shares,
equivalent to dividend in amount of Baht 3.75 million.

24.

Basic earnings (loss) per share
Basic earnings per share are calculated by dividing the net profit (loss) for the years by the weighted
average number of ordinary shares which are issued and paid-up during the years.
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25.

Income tax
Income tax is calculated on the earnings of the Company and subsidiaries after adding back certain
expenses and provisions for expense not yet currently allowable for tax computation purposes of effective
tax rate 23% pursuant to the cabinet announcement on October 11, 2011
Income tax is calculated on the earnings (loss) of the Company or subsidiaries after adding back
certain expenses and provisions for expenses not yet currently allowable for tax computation purposes and
after deducting tax loss brought forward from last years.
For the years ended December 31, 2012 and 2011, the Company has tax profit (loss) as follows;
Baht
2012
2011
Net profit (loss)
13,631,379
(27,031,828)
Income tax expense
Profit before corporate income tax
13,631,379
(27,031,828)
Plus(less) add back expenses
1,021,086
1,613,033
				 Add back income
(162,000)
(67,500)
Less Loss carry Forward, from five years
(99,534,263)
(92,764,133)
Tax profit(Loss)
(85,043,798)
(118,250,428)
26.

Other income

		 Reversal of impairment loss on investment (note 13)
		 Cash received dividend
		 Reversal allowance from declining in value of inventory
		 Reversal allowance for doubtful debts
		 Gain on Exchange Rate
		 Subvention from the Project of Biogas Technology
			 Promotion for industrial factory.
		 Management fee
		 Other		
		 Total		

Baht

Consolidated
for the year
ended December 31,
2012
2011
759,502
2,032,771
162,000
67,500
1,244,483
2,141,500
1,171,800
3,877,013
4,073,955

Separate
for the year
ended December 31,
2012
2011
759,502
2,032,771
162,000
67,500
-

1,800,000
6,775,025
15,515,040

33,500,000
1,096,830
35,518,332

1,563,290
10,153,799

505,533
2,605,804
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27.

Expenses by nature
Significant expenses by nature for the years ended December 31, 2012 and 2011 are as follows:
Baht
Consolidated
Separate
2012
2011
2012
2011
		 Change in inventories of finished goods,
			 semi finish good and work in progress
(86,588,092) (24,197,478)
		 Raw materials and consumables used
779,769,899 555,131,351
		 Transportation expenses
97,622,599
97,114,274
		 Employee benefit expenses
138,583,610 126,410,888
13,461,898
13,821,838
		 Depreciation and amortization
21,430,105
20,323,691
1,183,912
2,039,624

28.

Provident fund
The Group established a contributory registered provident fund, in accordance with the Provident
Fund Act B.E.1987. The Group appointed an authorized fund manager to manage the fund. Under the plan,
employees must contribute 3 - 5 percent of their basic salary and the Group is required to make monthly
contributions to the fund at the same rate of employees.
The Group contribution to the provident fund for the years ended December 31, 2012 and 2011 are
as follows:
Baht
Consolidated
Separate
2012
2011
2012
2011
For the years ended December 31,
464,925
1,932,664
406,575
450,498

29.

Segment information
The segment information of the Group in the consolidated financial statements classified as local and
export sales for the years ended December 31, 2012 and 2011 are as follows:
Consolidated for the years ended December 31, (Million Baht)
Local sales
Export sales
Total
2012
2011
2012
2011
2012
2011
134
107
986
834
1,120
941
(94)
(81)
(864)
(747)
(958)
(828)
40
26
122
87
162
113

Net sales
Cost of sale
Segment result
Other income from
		 operations					
Unallocated expenses					
Financial cost					
Income tax					
Net profit (loss)					
Fixed assets					
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16
(103)
(16)
(2)
57
432

10
(98)
(8)
(4)
13
265

30.

Financial instruments
a) 	 Interest rate risk
The interest rate risk is raised from the fluctuation of the future market interest rates which may
affect the results of operations and cash flows of the Group. The Group may exposure to interest
rate risk relates primarily to overdrafts and loans. Since the majority of these financial assets and
liabilities are short-term, so the Group do not use any derivative financial instruments to hedge the
interest rate risk.
b) Credit risk
The Group may expose to credit risk primarily to accounts receivable. However, since the Company
and its subsidiaries have prudent credit policy, so the Company and its subsidiaries do not anticipate
material losses except for amounts for which they have already set up allowance for doubtful
accounts. Moreover, the Group has no significant concentrations of credit risks.
c) 	 Fair value
Since mainly of financial assets and liabilities are classified as short-term and the loans carried
interest rates at close to current market rates, and the Company has tested the impairment of
investment in subsidiary and associated companies in separate financial statements as of the
balance sheets date. So, the management of the Group believes that the fair value of such financial
assets and liabilities will not have materially difference from book value.
d) 	 As at December 31, 2012, the Group had assets and liabilities in the consolidated financial
statements which are denominated in foreign currencies as follows: (The group companies have not
prevented the risk or the forward foreign exchanges contracts)
				
Coin.
Foreign currency
Assets
Liabilities
USD
AUD
DKK
EUR
GBP
JPY
SGD

31.

2,526,973
47,223
81,835
55,703
254,284
20,662,166
14,249

78,505
2,154
57,745
6,871,072
-

Average exchange rate
As at December 31, 2012
(Baht per 1 foreign currency unit)
30.6316
31.7757
5.4372
40.5563
49.3458
35.4531
25.0340

Obligation and contingent liabilities
a) As at December 31, 2012 and 2011, a subsidiary were outstanding bank guarantees, approximately
Baht 3.13 million and Bath 2.25 million respectively. Issued by banks as required in ordinary course
of its businesses.
b) On May 23, 2011 a subsidiary has entered into land rental agreement with a non-related person for
the cultivation of agricultural crops, a contract for a period of two years from the date of July 3,
2011 until July 3, 2013, by the rental rate of 250,000 baht per year.
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c)

d)
e)

f)

32.

The subsidiary has an commitment from entering into the contract of participation with the project of
corn breeding with several farmers who expertise in corn breeding carried the purchased price of
product that the humidity not over 30% and 50% in the contract price, if the humidity is not in
accordance with the determination, the subsidiary will deduct the weight as per table of purchase
while the farmers agree and consent to fully compensate damage which incurred to the subsidiary
depend on the contract area in the rate of Baht 30,000 per acres. Such contract had effective in
each the planting season.
On January 10, 2012, a subsidiary has entered into land rental agreement with non-related person to
use in operation, with the rental fee amount of Baht 25,000 per month, payment by 2 times per year
are January and June of every year.
On August 27, 2012, a subsidiary has entered into warehouse rental agreement with a non-related
person for Goods Storage and Materials Storage, a contract for a period of six months from the date
of September 1, 2012 until February 28, 2013, by the rental charge amount of Baht 67,450 per
month.
On October 1, 2012, a subsidiary has entered into warehouse rental agreement with a non-related
person for Goods Storage and Materials Storage, a contract for a period of six months from the date
of September 15, 2012 until March 14, 2013, by the rental charge amount of Baht of 51,475 per
month.

Reclassification
Company Reclassification are as follows:

Statement of financial position
Consolidated
		 Trade account receivable and other account
			 receivable - net
		 Other current assets - net
		 Trade account payable and other
			 account payable
		 Other current liabilities
Separate
		 Trade account receivable and other account
			 receivable - net
		 Other current assets - net
		 Trade account payable and other account
			 payable
		 Other current liabilities
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Baht
2011

Before
reclassification

Reclassification

After
reclassification

71,914,159
15,985,168

3,039,649
(3,039,649)

74,953,808
12,945,519

54,074,382
22,133,644

20,577,772
(20,577,772)

74,652,154
1,555,872

7,710,029

6,916,885
(6,916,885)

6,916,885
793,144

1,021,969

419,446
(419,446)

419,446
602,523

33.

Accuse lawsuit
a) 	 On April 28, 2010, the subsidiary submitted the case to the civil court in order to sue an oversea
receivable for the delinquent amount of Baht 59.37 million together with interest of 7.5% commencing
from the sue date. On May 23, 2011, the Civil Court passed a verdict ordering such an oversea
receivable pay amount of baht 59.37 million together with interest of 7.5% commencing from the sue
date. However, in year 2011, a subsidiary had written - off such account receivable (see note 8).
b) 	 On June 3, 2010, the subsidiary submitted the case to the civil court in order to sue an oversea
receivable for the delinquent amount of Baht 3.26 million together with interest of 7.5% commencing
from the sue date. On August 3, 2011, the Civil Court passed a verdict ordering such an oversea
receivable pay amount of baht 3.26 million together with interest of 7.5% commencing from the sue
date. However, in year 2011, a subsidiary had written - off such account receivable (see note 8).

34.

Capital Management
The primary objectives of the Company’s and its subsidiaries’ capital management are to maintain
their abilities to continue as a going concern and to maintain an appropriate capital structure.
As at December 31, 2012, debt to equity ratio in the consolidated financial statements is 1.44 (the
separate financial statements: debt to equity ratio is 0.32)

35.

Events after the Reporting Period
Company:
a) At the Extra – ordinary Shareholders meeting held No.1/2012 on December 26, 2012 has approved
the capital increase from Baht 78,420,360.90 from the registered share capital amount of Baht
392,101,806.60 to Baht 470,522,167.50 by issuing 112,029,087 ordinary shares with par value amount
of Baht 0.70 per share and the increased shares will be allotted and offered to the existing
shareholders of the Company in proportion to the number of shares held by each shareholders at
the ratio of 5 existing share to 1 new shares at the offering price by Baht of 2.03 per share, the
allotment of the remaining Right Shares from right offering to investors by Private Placement method.
And on January 23 – 29, 2013, the existing shareholders have exercised the right by 89,388,513
shares, at the price by Bath 2.03 per share, total amount of Bath 181.46 million.
		 The Company has registered the capital increasing with the ministry of commerce on February 8,
2013.
b) The approval in Board of Meeting No.1/2013 held on February 27, 2013 has approved the capital
increase of River Kwai international food Co., Ltd. from Bath 364.40 million to Bath 445.40 million
through the issue of new ordinary shares of 8,100,000 shares at Bath 10 each, totaling Bath 81 million.
Direct holdings:
Extraordinary General Meeting of Shareholders of River Kwai international food Co., Ltd. No.1/2013
on January 15, 2013 has approved the capital increase from Bath 266 million to Bath 364.40 million through
the issue of new ordinary shares of 9,840,000 shares at Bath 10 each, totaling Bath 98.40 million.

36.

Approval of financial statements
These financial statements have been approved by the Company’s board of directors on February
27, 2013.
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