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 คญ  / FINANCIAL HIGHLIGHTS 

2559 2558 2557 2556 2555

2016 2015 2014 2013 2012

สินทรัพย์รวม 692.9           774.7           675.4           695.6           783.7

หนีส้ินรวม 352.7           425.2           408.7           446.9           486.9

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 340.1           349.5           266.8           248.7           296.9

รายได้รวม        1,303.0        1,171.0        1,158.1        1,082.7           992.6

รายจา่ยรวม        1,313.2        1,170.1        1,212.1        1,118.1        1,102.2

ก าไร / (ขาดทนุ) สุทธิ (10.2)               0.8 (67.71) (48.41) (128.29)

ก าไรต่อหุ้น (บาท) (0.04)               0.0 (0.3) (0.22) (0.22)

อตัราก าไรสุทธิ (%) (0.78)               0.1 (5.85) (4.47) (12.92)

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) (2.74)               0.2 (25.38) (19.47) (43.21)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) (1.39)               0.1 (9.88) (6.54) (16.41)

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.04               1.2               1.5               1.8               1.6

งบการเงนิรวม

ผลประกอบการ (ล้านบาท)

อัตราส่วนทางการเงนิ

ฐานะทางการเงนิ (ล้านบาท)

 

•  2559   1,303   5    14.18% 

(1,141 )   ค  
  ค  ค    

 10.16  
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พ  / BUSINESS OVERVIEW  
 ์ 

Company  
Vision 

 
 

 ์/ 
Strategy 

 
    To be a leading global brand 

 

 
 

  
  ค

ค   
  ค   

To offer a wide range of processed agricultural products to meet 
market demand from our efficient and cost-competitive 
production base.  We also offer our owned brand name and 
company’s credibility to the market as well as manage the 
distribution channel under the rapid database management. 

 

    ( )  
 ค   

  
, , ค ,  Value-

added    
  ค ค  “ ”  

ค  
30,000 ค  -  
AEC  80  

ค  
   41:59 ค

 
 “US FDA” “BRC”  “HALAL”  

ค
  ค

    

 Thai Ha Public Company Limited is an 
expert and leader in agricultural products, 
processed products and instant products i.e. 
rice, bean vermicelli, seasoning, value-added 
product (Instant Rice Porridge and Instant 
Bean Vermicelli) under trademark “KASET 
BRAND”.  The Company distributes products 
throughout Thailand to 30,000 outlets, 
expands business to AEC market and exports 
to 80 countries worldwide with revenue 
portion between domestic and export at 
41:59.  The Company has been certified with 
world class standards i.e. “US FDA”, “BRC”, 
and “HALAL”.  In addition, the Company has 
adopted the integrated system to manage 
the database for accuracy, rapid, 
transparency and check & balance. 
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์  Products and Services 

  

     
    

ค  
ค  

ค  ค ค   
 80  

 ค
 

 

Rice - The Company produces and distributes 

packed rice in various types i.e. Jasmine Rice, Mix Jasmine Rice, 

White Rice, Brown Rice and Glutinous Rice, etc.  Since interring into 

the marketing, the Company has made Jasmine Rice enjoying huge 

popularity and a worldwide reputation.  The Company is committed 

to continuous improvements in its rice production process.  

Currently, the Company exports products to 85 countries worldwide.  

Jasmine Rice is the main product for export business because the Company needs to 

build brand awareness to be acceptable worldwide and make Thai Jasmine Rice to be 

well-known. 

 

   
   “ ”  

 ค ค     “ ” 
ค ค  ค   

Vermicelli Noodle - Vermicelli Noodle is the processed agricultural 

product, made from bean.  The Company produces and distributes 

vermicelli under “KASET” brand for premium market with high quality and “CHALAD CHIM” 

brand for competitive price. 
 

 ้ พ  

 ค     
      

ค  ค ค  ค ค ค   
ค   

Vegetable Oil - The raw material, palm oil and soybean oil from domestic 

sources, has passed to our production process with high quality and meet 

customer’s needs, in particular, restaurants 

 

 



  

6 

  

  ค  (Value Added 

Products)  ค  
ค ค   

ค ค     
   3  ค    

   ค 
  3  ค      

 ค     
    

 ค ค  ค  2 

 ค    Smart Chef “Sensai”  

Instant Vermicelli Noodle - Instant Vermicelli Noodle is our product which is a value-added 

product from our raw material, vermicelli.  The product is 

ready with vermicelli and its seasoning.  It is suitable for 

the current social patterns.  There are 4 flavours in cup 

package; Shrimp Tom Yam Flavour, Pho Flavour, Baked 

Shrimp Flavour and Spicy Seafood Salad Flavour and 3 

flavors in sachet package; Shrimp Tom Yam Flavour, Spicy 

Seafood Salad Flavour and Suki Flavour which match 

lifestyle of the new generation.  For export business, there 

is the Instant Vermicelli Noodle in bowl package which 

match the customer’s demand under 2 brand names; 

KASET brand and Smart Chef “Sensai” 

 

  

          ค  (Value Added  Products)  
ค  

ค ค  
 ค ค  

   5  ค  
    
  ค ค 

  3  

Instant Rice Porridge -  Instant Rice Porridge is our product 

which is a value-added product from our raw material, rice.  The 

product is ready with rice porridge and its seasoning.  It is suitable for 

the current social patterns.  Its packaging is available in cup and 

pack.  Also, the company is concerned with consumer’s health by 

launching products without Monosodium Glutamate (MSG) and 

adding OMEGA 3.  There are 5 flavours, Pork Flavour, Instant Cargo 

Rice Porridge with Pork Mix Vegetable Flavour, Chicken Flavour, 

Fish Flavour and Spicy Flavour.  
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 ค     ค ค ” 

ค   

 British Retail Consortium Standard (BRC) ค ค ค   
ค  ค

  HALAL ค ค ค
ค   ค ค

 

Production Standards 

The Company attaches utmost importance to product quality that meets standards, is 
tasty and hygienic and most important is safe for consumption, as determined in our Quality 
Policy as “We aim to continually improve our products in best high International Standard 
Quality, Safety and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service 
for our consumers’ best benefit”.  The Company has been currently certified the following 
quality standards:-  British Retail Consortium Standard (BRC): a standard covering process control in quality, 

hygiene and safety.  The standard was created through the cooperation of retailers in the 
United Kingdom.  HALAL: a quality symbol that the Company has been permitted to use for products 
produced in accordance with the requirements of the Islamic religion.  This instills 
worldwide Muslim consumers’ confidence in our products. 

 

 พ  คญ  

 2559  ค   

  Mutual Marketing Collaboration Agreement  Amazon Falls Company 
Limited   Cartoon Network Amazon          

 
 

ค     

 

 ค  BRC 
(British Retail Consortium)  A  
Intertek  ค  GMP 
HACCP     
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 ค ค  
ค ค  (CAC) 
ค ค  

  ค ค
ค  -   AQSIQ (The General Administration of 

QualitySupervision,Inspection and Quarantine)   

 ค  (Snack)    
  ค

 (ready to eat)  

   

 

2016 KEY DEVELOPMENTS 

 The Company entered into Mutual Marketing Collaboration Agreement with Amazon Falls 
Company Limited, owner of Cartoon Network Amazon Water Park located at Pattaya, 
Chonburi Province for mutually marketing works to promote and market via various 
marketing activities. 

 The Company has been granted BRC (British Retail Consortium)     Grade A for food safety 
certification for rice and good manufacturing practice GMP and HACCP for rice, instant 
rice vermicelli and instant rice porridge.  

 The Company applied to Private Sector Collective ActionCoalition Against Corruption 
Council for for CAC certification approval as anti-corruption company. 

 The Company has been certified by AQSIQ, The General Administration of Quality 
Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China for import and 
export food and commodity inspection.   

 The Company launched 2 new premium products : healthy and nourishing Snack made 
from jasmine rice (Tong Muan) with 100% ingredients of natural origin, zero trans fat 
and gluten free and ready to eat products which cooked rice and cooked rice with curry. 
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 ค   / AWARDS AND RECOGNITION  

   ค  
 ค   

  
ค พ ญ  

ค  100 ค  ค    2559 
 2558  ค   

 
The Company has aligned our corporate governance practices by taking into account the 

interest of shareholders, stakeholders and society.  This is evidenced by the result from 
survey regarding corporate governance from the relevant organization. 
  
     AGM Checklist Project 
 The Company achieved a score of 100 from the 2016 and 2015 AGM Checklist 
Project, assessed by Thai Investors Association. 
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ค   
INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 
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ค      Premium ค  

 ค ค  

ค  ค ค ค

  
 

 

  

ค ค ค ค  
คค  (Food Safety) ค  

ค  
 

   
ค   2559  9,883,289  ค  

154,434  (4,401 )  0.9% 
ค  0.9%  2558  9,795,981  ค

155,912  (4,612 )   
  

 ค  
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ค
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ค  37,000    ค  3,000   
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   ค        

   
 

 
 4  ค   

1. ค ค ค  (Premium) 
2. ค ค ค  
3.  ค ค ค  
4.  ค ค ค  
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ค ค ค   
  ค   ค

 ค ค     
 

   ค  
 

Industrial Structure of Package Rice 
The industrial structure of package rice can be divided into 2 markets ; local 

distribution and export.  
 (1) Local Package Rice 
The Consumption of package rice was found since 20 years ago.  It caused from the 

change of consumption behavior of quality rice in terms of clean and good standard, 
including the consistent quality after boiled.  In response to the decreased demand of rice 
from sack and the increased trend of jasmine rice due to its unique appearance in white rice, 
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soft cooking, aroma, the industrial producers of package rice must develop the product 
quality.  In addition, the change of consumer behavior in package rice in Bangkok causing 
from smaller family size, purchasing place from traditional retail shop to hypermarket, the 
convenience and rapid in selection and delivery including smaller space in storage makes the 
growth of package rice every year.  

(2) Export in Package Rice 
For the export market of Jasmine Rice, the consumers need clean rice with good 

nutrition resulting from the cooking behavior not to stir rice before boiled.  Thus, the 
package rice producers require the hi-technology machinery such as rice polishing machine 
and spoiling separator, etc, to improve the quality higher than competitors.   

a. Key Factor to success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 
 (1)  Key Factor to success for Package Rice Industry    Product quality at acceptable standard  Strong branding   Convenient distribution channel for consumer  High expenditure for purchase of raw material 
(2)  Risk Factor for Package Rice Industry   Low margin : Rice is agricultural product with price seasonally 

fluctuation   High expenditure for purchase of raw material 
(3)  Opportunity Factor for Package Rice Industry  Challenge business In terms of market size and market growth   Popularity in consumption because of main dish for Thai people  Government sector has supported rice industry in opening new market 

in overseas  
(4)  Barrier for rice package industry  Rice from rice fluctuation of raw material   Rice from government’s policy  

Competition Situation of Package Rice 
Local Market 

Currently, the competition situation of package rice is among the major producers 
who have the continuous marketing promotion while the small producers do not play the 
significant role, just do the partial marketing promotion. 

Additionally, the competition of package rice market depends on many factors such 
as rice export in each year.  If the rate of rice export is good, the local rice price is also 
good.  In the contrary, if rate of rice export is low, it will make the low local rice price.  
Another factor is agricultural productivity in each year.  In case of over supply, the rice price 
is low.  On the other hand, the natural hazard like drought or flood would cause the increase 
of rice price.  

After Department of Internal Trade and the Office of Consumer Protection Board has 
announced the regulations of standard of package rice and conducted the package rice 
inspection, the retailed price of package rice reflected the real cost and quality causing the 
indifference of rice quality in each grade. 
Export  Market 
 For the competition situation of rice export, there are the competitors both from Thai 
exporters and other exporter countries i.e. Vietnam and Cambodia.  In 2015, Thai rice price 
has decreased to a competitive level and also the demand for Thai rice has been increase.  
Moreover, the Company focus on Jasmine Rice product in export market aiming to the 
quality of pure Jasmine Rice.  The Company is acceptable and confident to customers.  With 
marketing promotion strategy, the customer would realize our brand name and make 
decision to buy our products.  Moreover, the Company has broad experience in export and 
do understand customers’ requirement in each country. 
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Industrial Trend of Package Rice 
Local Industrial Trend of Package Rice 

The trend of local package rice is at growth level due to the change of consumer’s 
behavior to be more convenient to buy products and the requirement of quality product from 
the government’s campaign in Food Safety.  Thus, the producers with good standard could 
run business in the package rice market. 
Export Industrial Trend of Package Rice 

Chairman of Thai Rice Exporter Association (TREA) mentioned in 2016 that Thailand 
exported rice 9,883,289 tons valuing Baht 154,434 Million (USD. 4,401 ) which export 
quantity decreased 0.9%  but value of export increased 0.9% comparing to Year 2015 which 
exported rice 9,795,781 tons valuing Baht 155,912 Million (USD. 4,612 ) as a result of the 
global economic slow down and the slump of oil price which impact purchasing power of 
consumers. 

This is an upward exporting trend as many countries in Asia have higher demand of 
rice.  Also, Thailand has obibations for the G2G rice program to China, Indonesia, and the 
Philippines.  

The risk factors that impacts to the rice production and trading are the weak global 
economy and many rice importing countries maintain lower rice storage and rely on their 
own domestic agricultures and reduce imports from other countries. 

The U.S. Department of Agriculture, USDA estimated that in 2015 the world’s rice 
trading (export-import) will be 42.6 million tons.  Thailand expects rice export volume to 
reach 10.0 million tons with export value at USD 4,950 million.  Thai Rice Exporters 
Association expects that the rice export in 2015 has the increasing trend because the rice 
trading is back to normal market situation and the Ministry of Commerce has coordinate with 
the private sector to expand market and maintain the Thai rice market share. 
 

Industrial Structure of Vermicelli 
Vermicelli production in Thailand was found for over 40 years.  However, there is still 

a few producers because the complicated production process that affects the product’s 
quality and consumer’s acceptance in each brand name including the broad experience in 
procure and purchase of the main raw material, bean. 
Competition Situation of Vermicelli 

Vermicelli market can be divided into 4 types :-  
1. Product with best quality and high price (Premium) 
2. Product with good quality and standard price 
3. Product with standard quality and economical price 
4. Product with normal quality and cheap 
With the standard and premium market, the Company has created the new product 

i.e. fresh vermicelli and cut vermicelli in order to add more convenient to cook and respond 
to consumers’ need. 

Because there is a few competitor in vermicelli market comprising of 4 major 
producers and 10-15 medium and small size of producer (Source : Company’s Information), 
the Company has invested in the production and marketing since year 2000 by distributing 
vermicelli under “KASET BRAND” brand name for premium market focusing on the product’s 
quality because the consumers in premium market make the decision based on product’s 
quality and will not change to other brand name if still satisfying with the existing brand 
name.  Meanwhile, there is a strong pricing competition in standard market which is the 
product with standard and normal quality.  
 
Industrial Trend of Vermicelli 

The good economic trend has affected the higher affordable ability and consuming 
good nutrition product with good taste, resulting to the positive trend vermicelli industry 
expansion.  Besides, there is no substitute goods because vermicelli’s unique appearance is 
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transparency like glass.  However, the medium and small size producers tend to confront 
with high cost of production and sales causing the decrease of number of producer in future. 

 

ค    (Risk from Operation) 

1.  ค ค ค  

ค  ค   
ค ค  

ค  59   2559 
ค     “KASET 

BRAND”, “ SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE”  “SENSAI” ค
 ค ค ค  

 ค  

 ค  (Hedging) 
ค ค

ค    (Currency 
Forward Contracts)  ค ค ค

ค   
ค  ค ค

 

Risk from Fluctuation of Foreign Currency 
The Company’s policy is to emphasize in export market with the aim to build 

Company’s brand name as world-class brand.  As for year 2016, the export’s revenue is 
about 59% of total revenue of Company and Subsidiary’s Company.  As the Company’s 
exports to countries for brand building such as “KASET”, “SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, 
“SENSAI”, foreign currency is earned. 

Cash flow in USD equivalent to the amount expecting to receive from export is 
designated to hedge that risk.  Additionally, the Company buys a currency forward contract 
from Thai commercial banks at a delivery date so that revenues and cost are realized and it 
reduces the fluctuation of revenue form foreign currency. 

2. ค ค  

 
ค ค  (Seasonal) ค
  ค  

   
ค  

 ค  ค
ค ค ค  

  ค   
   

  
ค   ค   

 
Risk from Price Volatility of Raw Material 

The Company’s cost of raw material comes from commodity grains such as rice and 
starch, of which their prices are directly related to weather condition.  Change in price of rice 
and beans may affect the Company’s profit.  There are policies that a situation of raw 
material will be closely taken care, long-term and short-term contracts from producers and 
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importers are agreed since the time of their harvest ending.  Also, the Company has a good 
standard of product inspection and storage of rice and starch.   

Nevertheless, as for export market, the Company could hike the price to compensate 
the volatility of raw material and pricing in the market because overseas consumers believe 
in quality of Jasmine Rice.   

Moreover, the Company has improved the effective management system in 
production and distribution system including adding value to its own products.  Thus, the 
Company could significant minimize cost and operational expense, then affects us to 
complete in global market in both short term and long term. 

3.  ค  

ค  ค   
   ค

    ค ค   
ค  (Substitute goods)  

   
 ค ค

ค  ค คค
 ค  

Risk from Government’s Policy 
As rice is the agricultural product that has huge impact to Thailand’s economic 

situation, there are many government’s policies that may hinder Company’s operation.  The 
latest official policy that farmers can pledge paddle rice to the government may cause the 
Thai’s rice price higher than market price resulting to the customer turning to other 
substitutes or minimizing the order.  However, Thai Jasmine Rice is considered as number on 
product and not grown elsewhere, the Company can guarantee satisfaction to overseas 
customers.  Thus, the Company could face that risk at a low level from the government’s 
policy. 

4. ค ค ้   

   คค
    ค  

 2555  
  ค    

  
   

ค   

Risk from Government’s Minimum Wages Policy 
According to Company’s production and distribution process, it is required to hire 

many workers and officers.  The policy to raise minimum wages and starting salary of 
bachelor degree officers which come in to effect on April 2012 resulted to the increase of 
cost and operational expense significantly.  To cope with such policy, the Company has 
focused on enhancing the efficiency of all operations and eliminating the unnecessary 
working process, improving and developing the skills of worker and officers, also adjusting 
the production process to be automatically in order to minimize the unskilled workers. 

5.  ค  

 2554  
ค
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ค   
ค  

Risk from Possible Flooding 
Since the severe flooding at the end of 2011, the Company has insurance with flood 

coverage to prevent the possible flood.  Additionally, the Company has spent budget to build 
the permanent flood protection around the factory area.  Additionally, the Company has 
terminated the some premise rental which is in the risk area and difficult to protect in the 
future. 

   

ค  
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ค  

 

 

 

 

    

 

      

              

                                       

                                                                

 

 

 

 .    
 Assoc.Prof. Dr.Buddhagarn Rutchatorn 

   

Independent Director and Chairman of Audit Committee 

 

 

 ้ พ ์   
 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 

 Chaiman of the Board 

 

 

   

Independent Director and             

Member of Audit Committee 

.  ์   
Dr.Danai Chanchaochai 

 

.  ์ พ    
Dr.Somjin Sornpaisarn 

   

Independent Director and             

Member of Audit Committee 
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ค  / BOARD OF DIRECTORS 

  

              

 

  

 

 

 

 
 
 
 
  

.   ์  
Dr.Visuth Vittayatanakorn 

    

 Director and Authorized Director 

 

 

 

 ้   
 Ms. Vilai Tangsin 

  Director 

 

 

 

 ์ ้ พ ์    
Mr.Somruek Tangpiroonthum 

     
Director, Authorized Director  

  
Chief Excutive Officer 

 

 

 

 ้ พ ์  

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

     
Director, Authorized Director 

                    ้ พ ์  

             Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 

                
               Director, Authorized Director 

 

    ์  

Mr. Santi  Opaspakornkij 

   
Independent Director  

 

 

 



  

20 

 

 ้ พ ์   

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 

 Chaiman of the Board 

 / Age  74  / years 

ค  /  Education / Credentials 
•  6  Mathayom 6 

• Director Certification Program (DCP 38/2003), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 

years 

1985 – Present     Director, Thai Vegetable Oil Plc. 

1988 – Present     Chairman of the Board, Cheer Group Holding   

Co., Ltd. 

2004 – 2012        Chairman of the Board, Cheer Trading Co., Ltd 

 ์ .พ    
 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 
Rutchatorn 

  
 

Independent Director and Chairman of 

Audit Committee 

 / Age  63  / years 

ค  /  Education / Credentials 
• Ph.D. in Management (International Economics),                  

Keio University, Japan 

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

Present:     Director, Labour and Management Development 

Center,           Faculty of Economics, Chulalongkorn 

University 

 Past:          Associate Dean, Faculty of Economics,  

                   Chulalongkorn University 

             Assistant to Rector, Chulalongkorn University 

 

.  ์ พ    
Dr.Somjin Sornpaisarn 

   
Independent Director and             

Member of Audit Committee 

 / Age  55  / years 
ค  /  Education / Credentials 

• Joint Doctoral Program in Business Administration, 
Thammasart University National Institute of Development 

Administration and Chulalongkorn University D.B.A. (Finance) 

• Director Accreditation Program (DAP 16/2004), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

2009 – Present    Managing Director, TMB Asset Management 

Company Limited. 
2009 – Present    Director,  Association of Investment  

Management Companies 
2015 – Present    Director, Bond Market Association of Thailand. 

2012 – 2014        President ,  Association of Investment        
Management Companies      
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.  ์   

Dr. Danai Chanchaochai 

   
Independent Director and             

Member of Audit Committee 

 / Age  51  / years 

ค  /  Education / Credentials 
•  Ph.D., Honorary Graduates, Liberal Arts (Public Relations)  

   Kasembundit University   Master’s Degree in Marketing, Thammasart University 

and Gothenburg University, Sweden 

• Director Accreditation Program (DAP 76/2008), Thai 

Institute of Directors (IOD) 
   5  Work Experience for the past 5 

years 
2006 – Present      Chairman of Advisor,  

                      DC Consultant and Marketing Communications 

Co., Ltd. 
1993 – Present      Chief Executive Officer,  

                              Direct Media Group (Thailand) Co., Ltd. 

 

.   ์  
Dr.Visuth Vittayatanakorn 

    

 Director and Authorized Director 

 / Age  63  / years 

ค  /  Education / Credentials 
• Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng 

University 
• Director Accreditation Program (DAP 44/2005), Thai 

Institute of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

 

2016– Present       Chairman of the Board of Director, FN Factory 

Outlet Plc. 

2016– Present      Chairman, Management and Psychology Co., 

Ltd. 
1985 - Present Director and Chairman of the Executive Board, 

Thai Vegetable Oil Plc. 
1988 – Present     Director, Cheer Group Holding Co., Ltd. 

1999 – Present Director, Prodigy Public Company Limited. 

 

 ้   
 Ms. Vilai Tangsin 

  Director 

 / Age  65  / years 

ค  /  Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, University of Denver, USA 
• Director Accreditation Program (DAP 64/2007), Thai 

Institute of Directors (IOD) 
   5  Work Experience for the past 5 

years 
1984 – Present     Deputy Chairman of Executive Director,  

                             Menam Hotel Co., Ltd. 

2008 – Present     Managing Director, Thana Nara Co., Ltd. 
2011 – Present    Vice President, Royal K Internatioanal Co., Ltd 

2012 – Present   Managing Director, Five Prom Co., Ltd      
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Mr. Preecha Songwatana 
  Director  

 / Age  66  / years 

ค  /  Education / Credentials 
•  EX- MBA  

•  ( .)  6 
( . . .)  18 

            ( .)  7 

              ( .)  46 
   5  Work Experience for the past 5 

years 
2014 – Present     Director, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd. 

2015 – Present     Chairman, FN Factory Outlet Co., Plc. 

2015 – Present     Director, Thai Ha Public Co., Ltd. 

 ์ ้ พ ์    
Mr.Somruek Tangpiroonthum 

   
  

 Director, Authorized Director  

  
Chief Excutive Officer 

 / Age  50  / years 
ค  /  Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, Nova University, USA 

• Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

1995 – Present     Executive Director, Cheer Group Holding Co., 
Ltd. 

2003 – Present     Executive Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2004 – 2012     Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 
2011 – Present     Honorary President of Thai Rice Packers 

Association 
2012 – Present     Director of Thai Rice Exporters Association 

 

 ้ พ ์  

Ms. Prinda Tangpiroonthum 
    

Director and Authorized Director 

 / Age  48  / years 
ค  /  Education / Credentials 

• Master’s Degree, International Business, Nova University, 
USA 

• Master’s Degree, Human Resources, Nova University, USA 

• Director Certification Program (DCP 9/2001), Thai Institute 
of Directors (IOD) 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

1994 – Present     Executive Chairman of Executive, 

                             Cheer Group Holding Co., Ltd. 
2003 – Present      Managing Director, Chama Asset Co., Ltd. 

2013 – 2016          Director, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd. 
2004 – 2012          Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 
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 ้ พ ์  

Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 
    

Director and Authorized Director  

 / Age  43  / years 

ค  /  Education / Credentials 
• Master’s Degree, MBA, SASIN Graduate Institute of 

Business Administration of Chulalongkorn University 
• Advanced Audit Committee Program (AACP 23/2016), IOD        Corporate Governance for Capital Market Intermediaires    

      (CGI 15/2016), IOD        Director Accreditation Program (DAP 14/2004), IOD 

• Director Certification Program (DCP 62/2007), IOD 
• Director Diploma (Fellow Member), IOD 

   5  Work Experience for the past 5 
years 

2016 – Present    Director and Audit Committee 

                           Major Development Public Company Limited 
2015 – Present    Director, Prodigy Public Company Limited 

1998 – Present    Chief Executive Officer (CEO) Cheer Group 
Holdings Co., Ltd. 

2003 – Present    Executive Director, Chama Asset Co., Ltd. 

 

 ์  

Mr. Santi Opaspakornkit 
 

Independent Director 

 / Age  48  / years 

ค  /  Education / Credentials 

 Master’s Degree, MBA, Babson College, USA 

   5  Work Experience for the past 5 

years 
 

2008 – Present Director, Siam Administrative Management Co.,Ltd. 
     Present       Director, Chumchon Luenrit Co., Ltd 

      Present         Secretary,  Thai Cycling for Health Association 
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ค  / MANANGEMENT STRUCTURE 

1  ค  

 ค    11   

 
 

    ค ้

ค
 2559 

ค
 2559 

1     6/6  

2  .  
  

 

6/6 4/4 

3 .    
 

6/6 4/4 

4 .     
 

6/6 4/4 

5     6/6  

6      6/6  

71
     6/6  

8     6/6  

9     6/6  

10     6/6  

112
       4/4  

 

  2559 ค   6 ค  / 

ค   

 4 ค  

 1     29  2559 

     2      12  2559 
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2.  
  ค  ค    3   

     

1              

2           

3         

 
3.  

      (  ค  
 ) ค   

  ค ค
   ค  

4. ค  
4.1 ค  

1. ค  
ค   ค   

ค  

   ค  2559 

  ค
 

ค
 

ค  
ค  

 

1      44,000 - - 44,000 

2  .   44,000 88,000 - 132,000 

3 .     44,000 61,600 - 105,600 

4 .         44,000 61,600 - 105,600 

5      44,000 - - 44,000 

6    44,000 - - 44,000 

7      44,000 - - 44,000 
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8       44,000 - - 44,000 

9    44,000 - - 44,000 

10          44,000 - - 44,000 

11            44,000 - - 44,000 

 

ค   2559  2558 

ค   2559  2558 

  
 

      

ค  11 651,200 10 594,800 

ค  
ค  

- - - - 

  651,200  594,800 

 

2. ค   
 2559 ค       

4   5,700,000  

 

4.2 ค  

 -  – 

5. ค  
   31 ค  2559   ค   272 ค  

ค  2559  51.78   
ค    ค   ค  ค

 ค     ค
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1. Board of Director 
Board of Director comprise of 10 members of director as follows 

No Name Position Number of Meeting 

Attendance in 2016 

   Boar4 of 

Directors 

Audit 

Committee 

1 Mrs.Pattama 

Tangpiroonthum 

Chairman of the Board 6/6  

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit 

Committee and 

Independent Director 

6/6 4/4 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

6/6 4/4 

4 Dr.Danai Chanchaochai Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

         6/6 4/4 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn Director 6/6  

6 Ms.Vilai Tangsin Director 6/6  

71
 Mr. Preecha Songwattana Director 6/6  

8 Mr.Somroek 

Tangpiroonthum 

Director 6/6  

9 Ms.Prinda Tangpiroonthum    Director   6/6  

10 Mr.Vorravuth 

Tangpiroonthum     

Director    6/6  

112 Mr. Santi Opaspakornkit Independent Director         4/4  

    Remark : There were 6 Board of Directors’ meetings and 4 Audit Committee’s Meetings in 2015.  

 1)  Mr. Preecha Songwattana resigned from Director effective from 12 November 2016. 

 2)  Mr. Santi Opaspakornkit was appointed to be an indepent Director on 29 April  2016. 
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2. Executive Management  
 

  Executive Director comprise of 3 members as follows 

No. Name Position 

1 Mr.Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr.Somroek Tangpiroonthum Executive Director 

3 Ms.Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

 

3. Corporate Secretary 
 Good Corporate Governance calls for Company to designate a Corporate Secretary, 

(at present, the person in charge is Mr.Jirut Lajarochana), to be responsible for holding the 

Board and shareholders’ meeting, safeguarding the Company’s documents and information 

as required by relevant laws, giving advices and recommendations to the Board regarding all 

regulations and disclosing the Board’s resolutions to relevant parties. 

4. Directors and Executives Remunerations 
4.1 Monetary Remunerations 

a. Director’s Remunerations 

Comprising of the meeting allowance, payable according to the meeting 

attendance 

Director’s Monetary Remunerations 

No. Directors 2015 Remuneration 

  Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

Annual 

Allowance1 

Total 

1 Mrs.Pattama 

Tangpiroonthum 

44,000 - - 44,000 

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

44,000 88,000 - 132,000 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn 44,000 61,600 - 105,600 

4 Dr.Danai Chanchaochai 44,000 61,600 - 105,600 
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5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 44,000 - - 44,000 

6 Ms.Vilai Tangsin 44,000 - - 44,000 

7 Mr. Preecha Songwattana 44,000 - - 44,000 

8 Mr.Somroek Tangpiroonthum 44,000 - - 44,000 

9 Ms.Prinda Tangpiroonthum    44,000 - - 44,000 

10 Mr.Vorravuth 

Tangpiroonthum     

44,000 - - 44,000 

11 Mr. Santi Opaspakornkit 44,000 - - 44,000 

Director Remuneration Summary for 2016 and 2015 

Remuneration 2016 2015 

Total Total Total Baht 

Meeting Allowance 11 651,200 10 594,800 

Annual Allowance - - - - 

Total  651,200  594,800 

 
b. Remunerations of Executive Director and Management Team 

In 2016, the Company has paid remunerations which is monthly salary to 

management team of 4 person totaling 5,700,000 Baht. 

4.2 Other Remuneration 

 - None - 

 
5. Human Resource Management 

As at 31 December 2016, the Company had a total of 272 Employees and workers 

who received remuneration in 2016 totaling THB 51.78 million, covering salary, 

social security fund contribution, provident fund contribution and other benefit i.e. 

overtime payment, traveling allowance.  This can be grouped according to the 

different business unit as follows: 
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 Business Person 

1. Factory 220 

2. Sale and Marketing 27 

3. Support and Management  6 

4. Accounting, Administration and Human 

Resource 

19 

Total 272 

 

Human Resource Policy 

The Company applies policy to retain our talented employee with Company as 

following principles 

▪ The Company recruit employee who is capable and suitable for the job position 

▪ The Company arrange the job orientation for new comer in order to be familiar 
before start working 

▪ In order to enhance the competence levels of employee, the Company provides 
the consistent training course for both in-house and outside training.  In 2016, 
the Company has arranged training course to our employee totalling 16 hours per 
person per year.  

▪ The Company has training plan for our employee in order to develop their skill for 
achieving Company’s mission.  

▪ The Company offers levels of compensation that is suitable and acceptable for 
both Company and employee.  This is to ensure that employee receive levels of 
compensation which is both appropriate and competitive in the market. 

▪ The Company officers the appropriate levels of benefits and welfare. 

▪ The Company has set up the provident fund which is regarded as a kind of long-
term benefit to our staff.  Both the Company and staff would contribute money at 
the same rate of 2% of monthly salary.  
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 10    9 ค  2560 

   ( ) (%) 

1.       

2.   

3.   

4.    

5.   

6.   

7. . .   

8. . .   

9.  ค      
10.   

11.   

118,773,200 

21,234,300 

11,717,892 

11,700,000 

10,870,800 

10,422,612 

8,970,010 

6,640,000 

6,282,524 

6,178,939 

4,000,000 

42.72 

7.64 

4.22 

4.21 

3.91 

3.75 

3.23 

2.39 

2.26 

2.22 

1.44 

 216,790,277 77.98 

 

ค   ( )    

   ( ) (%) 

1.  25,766,049 78.08 

2.  6,350,506 19.24 

3.   532,909 1.62 

4.   234,900 0.71 

5. . .    85,636 0.26 

6. . .   30,000 0.09 

 33,000,000 100.00 
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SHAREHOLDERS  

   The 10 major shareholders as of 9 March 2017 

Shareholders Number of Shares Hold (%) 

1. Cheer Group Holding Co., Ltd. 

2. Mr. Taweechat Jurangula 

3. Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

4. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

5. Mr. Preecha Songwattana 

6. Mr. Somruek Tangpiroonthum 

7. Ms. Parinda Tangpiroonthum 

8. Ms. Vorathida Vittayatanakorn 

9. Qiu Assets Company Limited. 

10. Mr. Visuth Vittayatanakorn 

11. Mr. Wish Vittayatanakorn 

118,773,200 

21,234,300 

11,717,892 

11,700,000 

10,870,800 

10,422,612 

8,970,010 

6,640,000 

6,282,524 

6,178,939 

4,000,000 

42.72 

7.64 

4.22 

4.21 

3.91 

3.75 

3.23 

2.39 

2.26 

2.22 

1.44 

 216,790,277 77.98 

 

The shareholder structure of Cheer (Thailand) is as below. 

Shareholders Number of 

Shares Hold 

(%) 

1. Tangpiroonthum Group 25,766,049 78.08 

2. Vittayatanakorn Group 6,350,506 19.24 

3. Mrs. Rattana Jantarapitak 532,909 1.62 

4. Ms. Vilai Tangsin 234,900 0.71 

5. Ms. Suparat Sakwararat 85,636 0.26 

6. Ms. Titima Orsiriwikorn 30,000 0.09 

 33,000,000 100.00 
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 / DIVIDEND POLICY 

 

   50  
      

     
ค      

ค  ค
ค  

 The Company’s dividend payment policy is to pay dividend to shareholders at the rate 

of not less than 50 percent of its consolidated net income after deduction of all specified 

reserves, subject to the justification on Company’s operating result, financial performance, 

liquidity, business, expansion and other consideration as deem appropriate.  Anyway, the 

dividend payment has to be approved by Board of Directors and Shareholders’ Meeting. 
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  / CORPORATE GOVERNANCE  
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 1 

  ค คค  

ค ญ  

 (  : ) 2559 2558 

ค  (Audit 

Fee) 

1,140,000 1,000,000 

ค   (Non-Audit Fee) -  - -  - 

 

Corporate Governance Policy 

The Company is well aware of the importance of good corporate governance.  The 

corporate governance is a set of structures and processes of leadership and the internal 

control with transparent responsibility to boost the Company’s competitiveness, its growth 

and long-term shareholder value with taking into account the interest of other company 

stakeholders and society. 

To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investor 

and related parties, the Company has set the Corporate Governance Policy as below: 

 To manage and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate 

efficiency to lead to the most benefits of shareholders 

 To perform business to ensure the clear, auditable and adequate information 

disclosure 

 To perform business with full consideration in risk and have the control and risk 

management in the adequate level 

 To prevent the conflict of interest and be responsible for own decision and action 

 To act to shareholders and stakeholders equally and fair 

 To set up the business ethics in writing and communicate to directors, 

management and employees to acknowledge and comply with such guidance 

 

The Company has aligned our corporate governance practices to the principles 

prescribed by the Stock Exchange of Thailand (the Principle Good Corporate Governance for 

Listed Companies in 2006).  The 5 principles of corporate governance are as follows:- 

1. Rights of Shareholders 

 The Company is well aware of the importance of shareholders’ rights by setting up 

the relevant procedure in order to ensure that shareholders acquire all basic shareholder 

rights i.e. rights to buy, sell, transfer shares, rights to obtain relevant and adequate 

Company’s information, rights to attend and vote in the shareholder meetings in the 

important issues including the profit appropriation, etc.  
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1. The Company arranges annual shareholder meeting within 4 months after year-

ended accounting closing.  The invitation letter and its attachments are submitted to 

shareholders 14 days in advance.  In the invitation letter, the shareholders are aware 

of detailed meeting agenda together with opinion of Board of Directors, all types of 

Proxy Form specified by Ministry of Commerce, lists of independent directors so that 

shareholders can appoint an independent directors as their proxy, map showing the 

location of meeting venue, document and evidence to be declared on the meeting 

day, and Company’s articles of association concerning the shareholders’ meeting.  

Furthermore, shareholders will acknowledge all information regarding shareholders 

meeting through Company’s website 30 days before the meeting.  Additionally, the 

Company open for shareholders’ registration in advance of the meeting for at least 1 

hour. 

2. At the beginning of the meeting, Chairman would explain the voting practice and 

counting as well as clearly present the voting results of all meeting agendas.  

3. Chairman allocates appropriate time for discussion and encourages shareholders to 

express their opinions and asks questions before casting their votes.  Besides, 

shareholders can send their meeting-related questions to the Board ahead of the 

meeting date. 

4. All directors attend shareholders meeting including Chairman of sub-committee.  

Each member may address relevant questions and concerns posed by shareholders 

(if any). 

 

2. Equitable Treatment of Shareholders 

 The Company values and treats all shareholders in equitable through the following 

actions. 

1. The Company allows each shareholder to propose agenda items for consideration at 

the annual general shareholders’ meeting or nominate qualified person for election as 

Directors ahead of the AGM.  The Company announces such information through 

SET’s news channels and also contains the criteria in Company’s website. 

2. The shareholder’s meeting has been conducted in accordance to the meeting agenda 

as shown in the invitation letter.  The additional meeting agenda is not allowed to 

add in the meeting unless the notification to shareholders in advance.  

3. The shareholders can appoint the Company’s independent’s director as proxy holder 

and use the proxy forms that shareholders can identify the direction of voting 

4. In the event a shareholder wished to cast a vote of disapproval or to abstain from 

voting, the shareholder is encouraged to use ballot.  

5. The Company has adopted the safeguards to prevent Company executives and 

personnel for using inside information of the Company to others for his/her own 

benefits.  The executives should report the change of shareholding to Securities and 

Exchange Commission and Company within 3 days. 

 

3. Role of Stakeholders 

 The Company is well aware of the stakeholder rights as following details:- 
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 -  Employee : Realizing that the employees are the main driving factor of Company’s 
reputation, the Company has supported all employees’ efforts to 

improve their knowledge and capability.  Besides, the Company has 

equally treated all employees by providing them with appropriate and 

fair returns and welfare benefits.   

 -  Vendor :  The Company performs the business with vendors under common 

interests of the Company’s vendors and treat them equitably.  To ensure 

the transparent and auditable procurement process, the Company has 

clearly set up the operational guidelines and vendor selection process. 

 -  Customer :  The Company takes good care of and is responsible for producing 

qualitative and standardized products for the customers, keep 

customer’s information as confidential and prompt response of 

customer’s complaint.  The Company realizes the customers’ value as 

determined in our Quality Policy 

   “We aim to continually improve our products in best high International 

Standard Quality, Safety and Hygienic, compliance to the Food Safety 

Regulation with Excellent Service for our consumers’ best benefit” 

 - Competitor : The Company performs its duties according to the rules of goods 

competitions and standard of competition and avoids the dishonest way 

to destroy the competitors. 

 - Creditor : The Company is committed to discipline in the operation of our business 

and shall keep all its promises and perform in accordance with the terms 

and conditions agreed with its creditors. 

 - Community : The Company is responsible for environment of community and 

society which is our important policy, including social contribution.  

Besides, Realizing the importance of Thailand’s educational and youth 

development, the Company donates the scholarship annually to the 

schools in Bhuddhamonthon area and nearby area.  Also, the Company 

usually donates money or products to public sector, schools, temples or 

charity organizations. 

 The Company abides to relevant law and regulations for the interest of stakeholders.   

 

4. Information Disclosure and Transparency 

 The Board of Directors realizes that the Company’s financial and non-financial 

information impact the decision making of investors and stakeholders.  The Company’s 
management, therefore, is appointed to follow the policy to disclose the investor-concerned 

information accurately, creditably, consistently and timely through the channel of Stock 

Exchange of Thailand and Company’s website both in Thai and English.  The Company has 

no plan to set up the investor relations function in near future, however, Chief Executive 

Officer is assigned to be the contact person with shareholders, analyst and government.   
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 In the Annual Report, the Company has disclosed duties and responsibilities of Board 

of Directors and Sub-Committee including the director’s meeting attendance and the 

remuneration policy as well.  

5. Responsibilities of Board of Directors 

1. Structure of Board of Directors 

The Company’s Board of Directors consists of 11 members as below:- 

- Executive Director 2 members 

- Non-Executive Director 5 members 

- Independent Director 4 members 

The number of Independent Directors is 3 members which is 1/3 of the entire Board.  

Thus, the power balance is appropriate.   

The Company has nominated Company’s Directors and does not give the decision 

authorization to the any one person or any group of person to ensure the effective 

management system and the balance of power. There is the clear management 

structure and the day-to-day management. The decision-making is segregated to 

each department, not under only Chief Executive Officer. The Chairman of the Board 

has represented the major shareholder and is not the same person as the chief 

Executive Officer. Although there is relation between the Chairman of the Board as 

mother and Chief Executive Officer as son, the Company has segregated clearly the 

duties of Directors and Chief Executive Office for clear distinction between Chairman’s 
supervisory policy-making duties and the CEO’ s day-to-day business duties.  

A director can serve on the board of other companies, providing this does not 

interfere with the performance of his/her duties at the Company which could be 

evaluated in time spent in his/her director performance, consistent meeting 

attendance and his/her opinion expression. 

A director’s term of office is 3 years. 

2. Sub-Committee 

The Board of Directors nominates the Audit Committee comprising of Independent 

Directors to monitor Company’s operation. The members and their responsibilities are 

detailed in the topic of Management Structure.  The Audit Committee would hold the 

meeting every 3 months and report to the Board of Directors. 

3. Roles and Responsibilities of Board of Directors 

The Company has defined roles and responsibilities of Board of Directors as detailed 

in the topic of Management Structure.  Additionally, Board of Directors set up the 

policy on management as belows:- 

i. Internal Control System 

The Company emphasizes in sufficient and appropriate internal control system in 

order to protect the Company’s assets from illegal practices.  It’s the duties of 

Internal Audit Department to consistently follow and examine the internal control 

result in order to improve the control measure suitable to situation, environment 

and possible risk.  Internal control covers finance, operations, corporate 
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governance, check & balance.  The Company hires outsider to do internal audit 

jobs to make sure that there will be no conflict of interest and everything is in 

accordance to Company’s rules and regulations.  The Company requires internal 

audit to report directly to Audit Committee and review audit plan to the 

committee.  

ii. Risk Management 

The Company put the high priorities on risk management by setting and 

assessing risk regularly in both business risk and financial risk. There is the 

monthly meeting with management team and relevant parties regarding this 

issue. Apart from the risk assessment, the management team sets the strategy to 

reduce risk and assigns the relevant parties to follow up the concerned risk 

continuously and reports the progress to the Board of Directors. 

iii. Conflict of Interest 

In cases where conflicts of interest could arise, the related person is assigned to 

gather relevant information and propose to Audit Committee for opinion that the 

transaction is normal business practice with reasonable price and then, proposed 

to Board of Director for consideration. The Company will perform in compliance 

with the regulations of the Stock Exchanged of Thailand. The stakeholders in any 

transactions do not have the rights to vote in those transactions. Details of all 

such transactions appear in the Company’s annual report and the 56-1 reporting 

form. 

4. Board of Directors Meeting 

The Board of Directors meeting date is predetermined throughout year 2016, which 

set on quarterly basis, 45 days after ending days of each quarter.  The Chairman of 

the Board and CEO together consider the agendas. However, each director would 

openly and freely express their opinions and suggestion. Invitation letters, agendas 

and accompanying documents are sent to each director in advance so that they 

would have enough time to study and consider it. 

Each meeting normally lasts 2-3 hours. The Company’s executive managements are 

also requested to attend the meeting to explain additional relevant information. In 

addition, company’s secretary will attend every meeting, he/she took and prepared 

for the minute of meeting.  The meeting minutes covered all essential issues.  All 

documents were systematically filed under tight security. 

Besides the normal Board of Directors meeting, the independent directors held one 

meeting without the presence of management in February 2017. 

5. Self Assessment of Board of Directors 

The Company has the policy for Audit Committee to annually undertake a self-

assessment to evaluate their performance. 

6. Remuneration 

The remuneration policy is comparable within the industry and adequate to attract 

and retain the higher caliber directors at a given point in time. The directors who are 

assigned more duties and responsibilities would gain the appropriate remuneration.  
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The 2015 Annual General Meeting of Shareholders has approved the remuneration 

for Company’s Directors and Audit Committee for year 2016 as follows :- 

 1. Meeting allowance for Chairman of Audit Committee   22,000 Baht / meeting 

 2. Meeting allowance for Audit Committee 15,400 Baht / meeting 

 3. Meeting allowance for Directors  11,000 Baht / meeting 

 4. Annual allowance for Board of Directors   not exceeds  1,000,000 Baht / year        

(if the Company has net profit) 

 

The remuneration of Executive Management complies with the principles and policy 

set by the Board of Directors and is relevant to the Company’s operation result and 

his/her own performance.  

Although, there is no remuneration sub-committee; the company has the appropriate 

remuneration process by considering at the level befitting the industrial standard 

including the Company’ operation result. 

7. Board of Directors and Management Training 

The new directors would assess the company information, regulation and relevant 

business information adequately.  Furthermore, the company shall arrange for its 

newly appointed director to attend the program of the Director Accreditation Program 

(DAP) provided by the Thai Institute of Directors Association (IOD) to familiarize the 

new director on the following : 

- The Role of Director and its Legal Responsibilities, 

- The Directors’ Guidelines of Practicing its Role according to Regulations 

and Guidelines of the Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities 

and Exchange Commission (SEC), and the Corporate Governance Policy.   

To assure efficiency at work, each director would have to regularly attend training, 

develop and maintain their knowledge and ability.  The training information of 

directors is detailed in 56-1 reporting form and Annual Report. 

Executive Committee 

 The Company’s structure consists of 3 Executive Committees: The Board of Directors, the 

Executive Committee and the Audit Committee 

1. Board of Director : Board of Director is consist of 11 members whose 

names are listed in the topic of Management Structure 

  

 Duties and Responsibilities of the Company’s Board of Directors 

1.  To set up the Company’s main operation policy, financial policy, fund raising policy, 

capital management policy and risk management policy 

2.  To consider approval of budget and investment project including the monitoring its 

project 

3. To monitor and supervise the Company’s operation in accordance with its goal and 

set up a resolution in case of the obstacle 
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4. To report the Company’s general information and financial information to 

shareholders and stakeholders correctly, promptly and legally 

5.  To adopt the significant audit report and set up and improvement policy for 

significant issue 

6.  To review sufficiency and appropriation of Company’s internal control system and risk 

management 

7.  To perform the succession plan of executive in management level 

8. To monitor and follow up Company’s daily operation according to business plan that 

Board of Directors has approved. 

 

2. The Executive Committee 

No. Name Position 

1 Mr.Visuth Vittayatanakorn Executive Director 

2 Mr.Somroek Tangpiroonthum Executive Director and Chief Executive 

Officer    

3 Ms.Titima Orsiriwikorn    Executive Director 

 

 Duties and Responsibilities of Executive Committee 

1. To plan and determine policy, strategy, plan, organizational structure and 

management structure for Company’s operation in accordance with economic 

situation and competition situation and propose to Board of Directors for approval 

2. To plan and determine business plan, annual budget and departmental authorization 

and propose to Board of Directors for approval 

3. To monitor the operation in accordance with its policy and management plan 

4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, 

product, tools, equipment, etc. with the value up to 50 million Baht 

5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 25 million 

Baht and propose to Board of Directors for acknowledgement 

6. To approve the financial transaction, loan, credit procurement with the value up to 80 

million Baht and propose to Board of Directors for acknowledgement 

7. To hire and remove the officer in management level except management in Director 

level 

8. To monitor and follow up the Company’s daily operation according to business plan 

approved by Board of Directors 

9. To perform other duties as assigned by Board of Directors. 
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Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer 

1. To manage and monitor the Company’s operations 

2. To follow the Board of Directors’ policy 

3. To hire, appoint, move, terminate, fix the wages, pay the rewards, increase merit, 

bonus of all personnel with position below management level, including nominate the 

employer representative in Provident Fund Committee. 

4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, 

product, tools, equipment, etc. with the value up to 25 million Baht 

5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 10 million 

Baht in accordance with the approval from Board of Directors and propose to 

Executive Management Committee for acknowledgement 

6. To approve the financial transaction, loan, credit procurement with the value up to 20 

million Baht in accordance with the approval from Board of Directors and propose to 

Executive Management Committee for acknowledgement 

7. To announce the regulations, command, notice in order to perform the operation in 

accordance with Company’s policy and sustain organizational discipline 

8. To perform and act on Company’s behalf in the activities relevant and beneficial to 

Company 

9. To appoint the consultant that is necessary to the operations 

10. To perform other duties as assigned by Board of Directors or Executive Management 

Committee 

 

  3. Audit Committee  

 The Audit Committee is the independent committee supporting the operations on 

behalf of Board of Directors in order to review the financial reports that will propose to 

shareholders and other relevant parties, review the internal control, internal audit and 

communication to Company’s auditors. 

No. Name Position 

1 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit Committee and Independent 

Director 

2 Dr.Somjin Sornpaisarn * Member of Audit Committee and Independent 

Director 

3 Dr. Danai Chanchaochai Member of Audit Committee and Independent 

Director 

 * Dr.Somjin Sornpaisarn is has adequate expertise and experience to review creditability 

of the financial reports. 
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 Duties and Responsibilities of Audit Committee 

1. To review the accuracy and adequacy of the Company’s financial report. 

2. To review the suitability and efficiency of the Company’s internal control systems and 

internal audit system, and to determine and internal audit unit’s independence, as 

well as to improve the appointment, transfer and dismissal of the internal audit unit 

or any other unit in charge of the internal audit. 

3. To review the Company’s compliance with the Securities and Exchange Act, 

Regulations of the Stock Exchange of Thailand or any other relevant laws. 

4. To consider, select and nominate an independent person to be the Company’s 
auditors, and to propose such person’s remuneration, as well as to attend a non-

management meeting with an auditor at least once a year. 

5. To review the connected transactions that may cause conflict of interest complying 

with laws and Regulations of the SET to ensure that such transactions are reasonable 

and conduct the highest benefit to the Company. 

6. To prepare and disclose the Audit Committee’s report in the Company’s annual report 

signed by the Chairman of Audit Committee.  Such reports shall comprise at least the 

following information :- 

 An opinion on the accuracy, completeness and credibility of the Company’s 
financial report; 

 An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system ; 

 An opinion on the Compliance with the Securities and Exchange Act, regulations 

of the Stock Exchange of Thailand or any other relevant laws; 

 An opinion on the suitability of the Company’s auditor; 

 An opinion on the transactions that may cause conflicts of interests; 

 The number of the Audit Committee meeting, and the attendance of such 

meetings by each committee member; 

 An opinion or overview comment received by Audit Committee from its 

performance of duties in accordance with the Charter; and 

 Other transactions which, accordance to the Audit Committee’s opinion, should 

be known to shareholders and general investors, subject to scope of duties and 

responsibilities assigned by the Company’s Board of Directors 

7. To perform any other act as assigned by the Company’s Board of Directors, with the 

approval of the Audit Committee. 

 

Nomination and Selection of Directors and Top Management Level 

1.  Board of Directors 

 Even the Company has no Nominating Committee to select the directors but it has 

policy of selection process by Board of Directors, according to capability, experience, vision, 

creditability.  Besides, the Company realizes the importance of shareholders and the practice 

of good corporate governance, with the objective for shareholders to receive equitable 

treatment.  The Company has added another channel for this purpose, that is, nomination of 

a person or persons between 1 November  2016 – 31 December 2016.  This has been made 

known to shareholders through SET’s notification channel and the Company’s website.  The 

website also contains rules for nominating Director candidates, together with a Director 

nomination form, for minority shareholders’ use. 
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 According to the Company’s Articles of Association, the director will retire on the 

rotation with ratio 1:3 in the annual shareholders meeting.  The re-appointment of the 

director who retired by rotation has to be approved by the shareholders meeting with the 

following rules :- 

1. Each shareholder has the amount of votes according to the amount of share held 

2. Each shareholder must use the right to vote according to the amount of votes in 

1. to elect one or many persons to be the Board.  The votes cannot be separated 

to individual candidate 

3. The candidate(s) receiving the most votes descendently will become directors 

according to the numbers of directors at that round of election.  In case that the 

respective candidates running up to the one with the same number of votes and 

exceed the number of directors at that round, the Executive Chairman casts the 

deciding vote 

 In case of vacancy by any reason other than the rotation, the Board of Directors shall 

elect any qualified person who is not prohibited by law to assume such position in the 

following meeting except in case of the remaining period is less than 2 months, such elected 

director shall retain the position only for such remaining period.  The directors’ resolution is 

not less than 3/4 of the remaining directors. 

 In addition, the selection of executive management will be nominated by Board of 

Directors 

 

2. Audit Committee 

 The Board of Directors nominates member of Audit Committee, at least 3 persons 

with the qualification in compliance with Securities and Exchange Act, rules and regulations 

of the Stock Exchange of Thailand governing the qualification and responsibilities of Audit 

Committee.  Besides, there should be at least 1 member having the knowledge in Accounting 

and Financial. 

The principles in selection of independent director 

Qualification of Independent Directors: 

1. Share held less than 1% of Company, its parent company, its subsidiaries and its 

associated companies or any juristic person that have conflict of interest, 

including share held by connected persons. 

2. Is not a management executive, an employee, a consultant of Company, its 

parent company, its subsidiaries, its associated companies, or a related juristic 

person that have conflict of interest at present or 2 years before nomination. 

3. Is not family relation by blood, marriage, legal registration, including the spouse 

of, major shareholder, authorized person of Company and its subsidiaries 

4. No business relation with Company, its subsidiary or any juristic person that have 

conflict of interest 

5. Is not a external auditor, professional service provider of Company, its parent 

company, its subsidiaries, its associated companies, or a related juristic person 

that have conflict of interest at present or 2 years before nomination. 
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6. Is not representative of board member, major shareholders or connect persons. 

 

3. Top Management Level 

 As for the selection process of top management level which is Chief Executive Officer, 

the Executive Committee is responsible for selecting the qualified individuals with the 

knowledge, competence and related experience and proposes the qualified candidate to 

Board of Directors for further approval. 

Monitoring the Business Operations of Subsidiaries 

 The qualified individual who would be seated as Director or Management level in 

Subsidiaries has to be proposed to Company’s Director for approval.  The appointed 

individual is responsible for the operation in the best interest of Subsidiaries.  Additionally, 

such person also oversee the issues regarding the related transaction, the acquisition and 

disposal of assets and information disclosure including document filing and accounting 

recording in order to finalize financial reports in timely basis. 

The Use of Inside Information 

The Company has adopted a policy on protection of the use of disclosure inside 

information for own interest.  The Board and Executive are deemed to comply with the policy 

as follows :-  

1. To provide the directors and executive with knowledge and understanding about 

the report of their shareholding and changes of shareholding (including their 

spouse and minor children).  They are also be informed of punishment clauses for 

any violation or non-compliance according to the Securities and Exchange Act 

B.E.2535    

2. The directors and executive have the duty to report the change of their 

shareholding to SEC and SET.  The copy of the said report has to submit to 

Company in the same date.  

3. To circulate the document informing that the directors and executive who have 

access to crucial insider information that affect trading prices of the Company’s 
securities of their being prohibited from trading the Company’s securities during a 

one-month period prior to the announcement of the Company’s operation results or 

disclosure of such information to the public.  

The Auditor’s Remuneration 

 (Unit : THB) 2016 2015 

Audit Fee 1,140,000 1,000,000 

Non-Audit Fee - None - - None - 
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 CSR POLICY 

 The Company is committed to conducting business by taking into account the social 

responsibility, environment and stakeholders. 

(1) Fairness Business 

 To conduct business with the best interest to shareholders, the Company’s operation 

is based upon legality, responsibility, transparency legally and fair treatment to 

stakeholders in order to achieve Company’s vision and mission. 

(2) Anti-Corruption 

 The Company is committed to prevent corruption from all business transactions.  

Director, executive, employee and related parties have to comply with the anti-

corruption policy.  

(3) Respect for Human Rights 

 Company’s directors, executive and employee is committed to respect the universal 

human rights.  

(4) Fair Employment Treatment 

 The Company is well aware that employee is a key factor for Company’s sustainable 

development.  The Company set up the employment policy for fair treatment to 

concern with opportunity, remuneration, job appointment and transfer and 

competency development.   

(5) Consumer Responsibility 

 The Company is well award of the importance of customers’ satisfaction creating 

sustainable business.  We strive to enhance our performance efficiently to respond to 

our customers’ demand.  It is determined in our quality policy that “we aim to 

continually improve our products in best high International Standard Quality, Safety 

and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our 

customers’ best benefit”  

(6) Environment 

 The Company is committed to conduct business with protection of health, safety and 

environment.  

(7) Community Involvement and Development 

 The Company has focused on improving its business and been committed to giving 

back to the society and community.  

** Remark: The investor can find more information about Company’s social responsibility 

policy in the Annual Registration Statement (Form 56-1) which is publicized in www.sec.or.th 

** 

 

http://www.sec.or.th/
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THE COMPLIANCE AND THE REPORT 

 It is deemed as duty and responsibility of directors, executive and all employees to 

acknowledge, understand and strictly comply with the policy and guidelines stated in the 

Code of Conduct.  

 The executive is responsible for monitoring their subordinates to acknowledge, 

understand and strictly comply with the policy and guidelines stated in the Code of Conduct.  

The disciplinary action is taken if the violation on non-compliance is found.  

 The Company expects all employees to monitor the compliance with Company’s 
corporate governance and encourages all employee to raise any questions and concerns that 

may have regarding the policies.  In addition, personnel can report any misconduct or non-

compliance to the following address 

By Post Office of Directors and Corporate Secretary 

 Thai Ha Public Company Limited 

  140 Moo 5, Tambon Bangkratuek  

  Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

By E-mail jirut_l@kasetbrand.com  
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 The Company certifies that every enquiry will be treated fairly, transparently and with 

due care, and fair judgment will provided in a timely manner.  Whistleblowers will be kept 

confidential. 
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANGEMENT 
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The Board of Director is of opinion that the Company’s internal control system in 5 issues; 

Internal Control, Risk Assessment, Activity Control, Information and Communication, 

Monitoring and Evaluation is adequate and appropriate.  Personnel to monitor the system 

compliance are sufficient.  The internal control system is covering to the business operation 

of Subsidiaries.  The Company provides adequate personnel to monitor the internal control 

system effectively both for the Company and the Subsidiaries.  This is to ensure to protect 

Company assets from being misused or used by any unauthorized person, including the 

related transactions.   

The Audit Committee reviewed the adequate and effective internal control system from the 

report of the internal audit function and the external auditors and gave recommendations to 

internal auditor for more effective operations to make sure that all units have a proper 

internal control system that can prevent or at least reduce risk. 

  

 (Outsource)    
     ค       

 ค ค  
      ค  
ค    24   

     
 ค   

Head of Internal Audit  - The Company uses outsourcing internal audit service from P&L 

Internal Audit Co., Ltd., Khun Monnapat Phumirattanajarin position of Senior Director, acting 

as Head of Internal Auditor.  The Audit Committee has thoroughly considered the 

qualifications of P&L Internal Audit Co., Ltd. and is of opinion that the qualification is 

adequate for its operation in terms of the independence and experience in internal audit 

function for 24 years. It is the duty and responsibility of the Audit Committee to consider 

appointment, transfer and dismissal of head of internal auditor. 
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During the years, the Company had trading transactions with related companies (related by way 

of common shareholders and/or common directors).  Such transactions, which have been 

concluded on the terms and basis as determined by the companies concerned and in the normal 

course of business, are summarized below: 

Related 

Parties 
Relationship 

Details of 

Transactions 

and 

Contracts  

Ended 

December 

31, 2016 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 

Rationality of 

Transactions 

a. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Thai 

Vegetable 

Oil Plc. 

(TVO) : 

Mr. Visuth 

Vitayatanakorn, 

Chairman of Thai 

Vetgetable Oil Plc 

(TVO),  holds 

20,025,688 shares 

in Thai Ha Plc.or 

equivalent to  

2.48% of paid up 

capital and  Ms. 

Prinda 

Tangpiroonthum is 

a director and 

holds  

1,563,703 shares in 

TVO or equivalent 

to 0.19% of the 

paid up capital 

1. Goods 

Purchase 

-  The 

Company 

bought 

vegetable oil 

products from 

TVO for using 

as raw 

material and 

finished goods 

for distribution 

1.1 Total Sales 

 1.2 Account 

Payable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42,801 

8,013 

   

-  Market 

Price with 15-

day credit 

term for raw 

materials and 

30-day credit 

term for 

finished 

products 

  

- Thai Ha 
purchase raw 
material which 
is vegetable oil 
from TVO for 
further process 

- Thai Ha 
pufchase 
vegetable oil 
and repackaging 
for domestic 
sales 

 

  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation. 
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Related 

Parties 

Relationship Details of 

Transactions 

and Contracts  

Ended 

December 

31, 2016 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 
Rationality of 
Transactions 

b. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Cheer 

Group 

Holding 

Co., Ltd. 

- Cheer (Thailand) 

Co., Ltd is the 

parent company 

holds 42.45% of 

the paid-up capital 

11. Rental of 

Warehouse 

4,925 Thai Ha Plc. 

Rent a 

warehouse of 

3,000 square 

metres, 

located on 

Puttamontol 

Sai 5 at 150 

Baht/ square 

metre.  Total 

rental is Baht 

450,000 per 

month 

As from April 1, 
2012, Thai Ha 
Plc. has rent a 
warehouse 
from Cheer 
(Thailand) at a 
market rate.  

  2. Rental 

securiry 

deposit 

450 One-month 

security 

deposit 

-  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation   

 

 3. Advanced 

Payment for 

Rental of 

Warehouse  

5,184 

 

Thai Ha paid 

one-year 

advance 

rental in 

return of 4% 

cash discount. 

-  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation   

  

4. Fee  

4.1 Fee for 

Use of 

Trademark 

“Cheer” 
4.2 Accrued 

Expense 

 

811 
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Fee for 

utilizing 

trademarks 

“Cheer ” 
and “The 
Moon 

” 

-  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation   
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Related 

Parties 
Relationship 

Details of 

Transact

ions and 

Contract

s  

Ended 

December 

31, 2016 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 

Rationality of 

Transactions 

  

5. Assets 

disposal  

1,262 Thai Ha Plc. 

sold used 

executive car 

Mercedes 

Benz, license 

plate no.  
9988 by way 

of market 

price 

comparison.  

-  The transaction is 

in accordance with  

normal business 

terms and 

conditions.  

  

6.Sale of 

goods 

6.1  Products 

sold 

6.2  Account 

receivables 

 

 

93 

 

 

5 

Thai Ha Plc. 

sells goods to 

Cheer Group 

Holdings 

Co.,Ltd. 

-  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation   

c. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Thai Ha 

Partnershi

p  Ltd. 

Director of Thai Ha 

Plc., Mr. Vorravuth 

Tangpiroonthum, is 

the management 

and hold share in 

Thai Ha Trading 

Limited Partnership 

at 12.50%. 

1. Sales of 

goods 

1.1  Sales 

1.2  Account 

Receivable 

        

 

       621 

- 

Thai Ha Plc. 

sells rice to 

Thai Ha 

Trading 

Limited 

Partnership. 

The transaction is in 

accordance with the 

normal business 

operation   

d.Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Chama 

Assets  

Co.,Ltd. 

Directors (4) of 

Thai Ha Plc. are 

same group of 

management and 

shareholders in 

Chama Assets 

Co.,Ltd. 

1. Sales of 

goods 

1.1  Sales 

1.2  Account 

Receivable 

 

 

13 

13 

Thai Ha Plc. 

sells goods to 

Chama Assets 

Co.,Ltd. 

The transaction is in 

accordance with the 

normal business 

operation   
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Related 

Parties 

Relationship Details of 

Transactions 

and Contracts  

Ended 

December 

31, 2016 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 

Rationality of 

Transactions 

e. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Mr. 

Somroek 

Tangpiroo

nthum 

Mr.Somroek 

Tangpiroonthum is 

Director and Chief 

Executive Officer of 

Thai Ha Plc. 

 Assets 

acquisition. 

 

550 

Thai Ha Plc. 

purchased 

vehicle Isuzu 

Mu-7 license 

plate no.  
9888 by way 

of market 

price 

comparison.  

-  The transaction is 

in accordance with  

normal business 

terms and 

conditions.  

 

 

 

้   

   คค ค
 

ค ค ค   ค  
 ค  ค

 คค  ค
 ค  

ค ค   
   ค   

 ค     

 ค  
ค     ค     

   
 ค   

Measures and Procedure for Authorization of Related Transaction 
The Company sets the measures for authorization of related transaction that the interested 

executives or stakeholders cannot approve such transaction and the Audit Committee reviews 

the necessity and reasonableness of transaction by considering the conditions in compliance 

with the normal business condition and reasonable price by using the same benchmark that 

should be done with the third parties.  In case of no market price comparison, the Company will 

propose to Audit Committee for approval.  If the Audit Committee has no expertise in 

transaction, the Company would propose to the independent export or Company’s auditor to 

consider such transaction and would then propose to the Board and shareholders for approval. 

 ค  
   คค ค   . 

  (TVO)   ( )   .      
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  ค ค  
ค  ค   ค  

 ค  ค  
คค    

 

Policy or Trends of Related Transaction in the Future 
According to the business nature between Company and the related companies (TVO, Cheer 

(Thailand) Co., Ltd., Thai Ha Partnership Ltd. and Chama Asset Co., Ltd.), the related 

transactions would be still engaging.  There is the agreed policy that the related transactions in 

the future must be conducted upon the necessary and reasonable basis and the optimal benefit 

to the Company and shareholders by using the same benchmark that should be done with other 

third parties.  Besides, the management and major shareholders would not conduct the business 

completing the Company. 
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 / GENERAL INFORMATION  
 

    ( ) 

 :  ค   

  : 140  5     ค  73210 

    02-482-1661-6          034-288-415 

 : .  0107574700311 

Homepage : http://www.kasetbrand.com 

 :   292,500,000  ค  1   292,500,000 

 

  :  278,000,000  ค  1   278,000,000 

 

คค ้  10 ้  

 ้  
ญ 

  
ญ
  

 
 

 

  
  ( ) 

  

 

 

ค  

10,000  10,000  100% 

  
   (

 
 ) 

ค  

 

 02-477-0021-

2 

 02-476-

9973 

 ค  
Consumer 

 

48,000,000  47,999,993 

 

99.99% 

 

 ้   พ  ์ คค  

 :   ( )   

   ค   
   93     10400 

   02-009-9000        02-009-9991 

 :    6838 

      

  267/1   1    
10800 

   02-587-8080             02-586-0301 
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 GENERAL INFORMATION  

 

Thai Ha Public Company Limited 

Type of Business :    Manufacture and distribution of agricultural product to both domestic 
and overseas 

Head Office’s Address :   140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom 
73210 

       Tel. 02-482-1661-6         Fax 034-288-415 
Corporate Registration Number : BOR MOR JOR 0107574700311 
Homepage : http://www.kasetbrand.com 
Registered Capital    :     Common share of 292,500,000 shares at 1 Baht per share, total 

292,500,000 Baht 
Registered and paid-up Capital:  Common share of 278,000,000 shares at 1 Baht per 

share, total 278,000,000 Baht 

Subsidiaries Companies 

Company’s 
Name 

Address Type of 

Business 

No. of 

Shares 

No. of 

Shares 

Held 

Ratio 

Shareho

lding 

Kaset Laos Sole 

Co., Ltd. 

Savannakhet, 

Laos People’s 
Democratic 

Republic 

Rice mill and 

rice processing 

plant 

10,000 

Shares 

10,000 

Shares 

100% 

Cheer Trading Co., 

Ltd, (Registered 

for company 

dissolution and 

under liquidation) 

Bangkok, 

Thailand 

Tel 02-477-0021-

2 

Fax 02-476-9973 

Domestic 

Distribution of 

consumer 

goods 

48,000,000 

Shares 

47,999,993 

Shares 

99.99% 

 

Other Relevant Information 

Share Registrar : Thailand Securities Depository Co, Ltd. 

   The Stock Exchange of Thailand Building  

   93 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 

  Tel 02-009-9000      Fax 02-009-9991 

Auditor : Ms. Wannisa Ngambuathong, C.P.A. No. 6838 

  Dharmniti Auditing Co., Ltd. 

  267/1 Pracharaj Sai 1 Road, Bangsue, Bangkok 10800 

  Tel 02-587-8080       Fax 02-586-0301 
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ค ค ์    
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 
 

ค ์   / Analysis of Operating Result 

 / Income 

 2559  1,303   11.3%  
2558 ค  

In 2016, the total income for the Company and its subsidiaries increased by 11.3% to 

1,303 million Baht. The increase was mainly due to expansion of domestic trade channel.   

ค  / Selling and Administrative Expenses 

  2559 ค   148.42   2558 

 6.2% ค   

The selling and administrative expenses for the Company and its subsidiaries for 2016 

was 148.42 million Baht, an increase of 6.2% driven by increasing of sales. 

 / Shareholders’ Equity 

  2559     340.13   2558 ค  2.7% 

 9.33  

 In 2016, the total shareholders’ equity was 340.13 million Baht, decreasing by 2.7% 

from 2015.  The decrease was due net loss of 9.33 million Baht.  

 

 / Financial Status 

 / Assets 

 2559  692.85   10.56%  
2558  ค  ค  ค ค  

ค ค   
 

The Company and its subsidiaries’ total assets in 2016 were at 692.85 million Baht, 

decreased by 10.56% from 2015.  The increase was seen in account receivables and 

inventory, driven by improving inventory planning management.  

 

 / Liabilities 

ค ค  
    2559  

 251.96  ค  71.44% 
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According to the table shown below, it found that interest bearing liabilities in 2016 was 

at 251.96 million Baht, of which short-term loans was 71.44% 

   

(Consolidated) 

 

(Separated) 

2559 

(2016) 

2558 

(2015) 

2557 

(2014) 

2559 

(2016) 

2558 

(2015) 

2557 

(2014) 

 ( ) 

Liabilities with interest (Million 

Baht) 

251.96 297.60 319.60 251.96 297.60 319.60 

 (

) 

Liabilities without interest (Million 

Baht) 

85.73 112.43 79.12 85.73 153.32 78.64 

 /  

Liabilities with interest / Total 

liabilities 

71.44% 69.99% 78.20% 71.44% 63.85% 71.05% 

 / 

 

Liabilities without interest / Total 

liabilities 

24.31% 26.44% 19.36% 24.31% 32.89% 17.48% 

 /  

Current liabilities / Total liabilities 

95.74% 96.43% 100.00

% 

95.74% 96.75% 100.00

% 

 

 

ค
   

In consistent with Company’s cash management policy, the structure of liabilities was 

found in current liabilities.   

 

ค  / Liquidity 

    2559  72.64  

  



  

75 

 ค  1.44  ค
 ค ค  

ค     

In 2016, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by operating 

activities of 72.64 million Baht.  

The liquidity ratio was at 1.44 times, mainly from more effective on debt collector and 

inventory management, then applied for payment to trade and other payables and payment of 

short-term loans to financial institutions.  



  

76 

 

ค  /  

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

  

 ค      ( ) (“ ”) 
ค  ค    .   

            .      

 ค ค
ค   . . 2559 ค   4 ค  

     . . 2560  1 ค   21  . . 2560 
   ค   

ค    2559  

     
ค  

 ค  ค  
 

   

 

ค ค   ค  

      (P&L) 

  P&L  
  ค

    
 ค  ค   

   ค ค ค
   

ค  ค  
ค  

ค   ค
   ค ค ค

 

  ค  

ค  
  ค  ค  

  

 ค   ค
ค ค  ค
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 ค  

 ค   
ค   2559   

 6838    4752  
   6699      

 2560  ค   
ค   ค

  

 ค ค   2559 ค ค  (Internal 

Control)       ค
   
  ค    ค

ค  (CAC) ค
ค  

  

         21  2560 

               ค  

                           . .   

            (  .  ) 

                  ค  

                ( ) 
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

Dear Shareholders of Thai Ha Public Company Limited 

 The Audit Committee of Thai Ha Public Company Limited consists of 

Prof.Assoc.Dr.Buddhagarn Rutchatorn as Chairman of Audit Committee, Dr.Somjin Sornpaisarn 

and Dr. Danai Chanchaochai as Member of Audit Committee. 

 The Audit Committee performed its duty as entrusted by the Board of Directors.  The 

meeting was held on 4 times in 2016 and once in 2017 on 21 February 2017.   The Audit 

Committee performed the following tasks during the year : 

▪ The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2015 
financial statement with the executives and the auditors to make sure that the financial 
statements of the Company and its subsidiaries were prepared in accordance with GAAP and 
that information were disclosed adequately, completely and in reliable manner.  In addition, 
the Audit Committee also took notice and acknowledged ways to solve problems that would 
benefit the Company.  Disclosure of related transactions between the Company and its 
subsidiaries was also reviewed to ensure that the Company complied with business conditions 
and criteria required by the Stock Exchange of Thailand. 

▪ In the Audit Committee meeting no.1/2017 held on 21 February 2017, the Audit 
Committee reviewed the 2017 annual audit plan in terms of adequate and effective internal 
control system, and gave recommendations to Internal Auditor for more effective operations 
regarding the monitoring and the solving of problems reported in the Audit Report especially 
in essential matters.  The goal is to make sure that all units have a proper internal control 
system that can prevent or at least reduce risk. 

▪ The Audit Committee reviewed risk management policy and its guidelines.  P&L Internal 
Audit Co.,Ltd was selected as the Company’s Internal Audit to perform a risk management 
system to ensure that the Company has sufficient and appropriate procedures and practices 
in place to prevent and mitigate risks that might occur.  Also reviewed was the transaction 
approval authority (and the levels thereof) to ensure compliance the policy.  The goal is to 
ensure efficiency and linkages with the internal control system.  

▪ The Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determined their 
remuneration for the year 2017 by considering the compliance of the selection procedure with 
the guidelines approved by the Committee, taking into account the qualifications of the audit 
firm and the auditors.  In order to increase assurance that the auditor was independent, the 
Committee formulated a policy in conformity with the Securities and Exchange Commission 
(“SEC”)’s notification to rotate the Company’s auditors every five years. 

▪ Good corporate governance – One of the Company’s priorities is to manage the business 
according to the principles of good corporate governance for the purpose of transparency and 
ethics so that shareholders, investors and all stakeholders have confidence in us. 
  

 The Committee is of the opinion that the Company’s 2016 internal control and 

management control systems are adequate and appropriate.  All procedures were followed to 

ensure that the Company has conducted its business consistent with related laws and that 

information disclose in the financial statements is accurate, complete and reliable.  

 

 The Committee reviewed the auditors’ performance in the past year as well as the audit 

fee and recommended the Board of Directors to proposed to 2017 Annual General Meeting of 

Shareholders to appoint  Ms.Wannisa Ngambuatong (CPA No.6838) or Mr.Peeradej 

Pongsatiensak (CPA No.4752) or Mr.Thanawut Piboonsawat (CPA No.6699) from Dharmniti 
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Auditing Company Limited as the auditor of Company and Subsidiary Company for year 2015 due 

to their professional practices, knowledge of business, fairness, independence and always 

discharging their duties on time.   The Company applied to Private Sector Collective 

ActionCoalition Against Corruption Council for for CAC certification approval as anti-corruption 

company. 

   

 

        

            21 February 2017 

           On behalf of the Audit Committee 

 

 

 

   (Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn) 

     Chairman of the Audit Committee 

                       Thai Ha Public Co., Ltd. 
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ค ค  / 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR 

FINANCIAL STATEMENTS  
 

ค     ( ) 

   
   ค

 

ค ค   
ค ค  ค

 ค    
 ค ค ค

  

ค ค ค ค  ค
    ( )     

  ค  

 

 

       

      

 ค     



  

81 

 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS   

 The Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited is responsible for the Financial 

Statements of the Company and its subsidiaries, which have been prepared in accordance with 

generally accepted accounting standards in Thailand.  The policies pursued are deemed 

appropriate and applied consistently with adequate disclose of important information in the notes 

to the financial statements. 

 The Board has appointed an Audit Committee consisted of independent members to 

provide effective oversight of finances and the internal control system to ensure that accounting 

records are accurate, complete and timely, to prevent fraud and materially irregular operations.  

The views of the Audit Committee are reported in the Audit Committee’s report in the Company’s 
annual report. 

 The Board is confident that the internal control system of Thai Ha Public Company Limited 

and its subsidiaries presents the financial position, results of operations, and cash flows 

accurately. 

 

 

      Mrs.Pattama Tangpiroonthum Mr.Somroek Tangpiroonthum 

                Chairman of the Board     Chief Executive Officer 
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ญ ญ  / AUDITOR’S REPORT 

 ค      ( )  

    ( )  
   31 ค  2559   

    
    ( )    31 ค  2559 

     
  ค  

ค  

  ค
 ค ค  

  ค
 

ค ญ  

ค  
    

 ค
 ค  

 
  

ค  ค
 ค  ค ค

  ค  
 ค ค

ค ค     ค
ค    

 

ค  

ค  

     ( )  
    ( )   31 ค  2559   

  ค  ค
  

     (   6838) 

     ค  

 29  2560 
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 AUDITOR’S REPORT 
 

To The Shareholders and Board of Directors of 

 Thai Ha Public Company Limited  

 

 I have audited the accompanying consolidated financial statements of Thai Ha Public 

Company Limited and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial 

position as at December 31, 2015, and the consolidated statement of comprehensive income, 

consolidated statement of changes in shareholders’ equity and consolidated statement of cash 

flows for the year then ended, and the separate financial statements of Thai Ha Public Company 

Limited, which comprise the statement of financial position as at December 31, 2015, and the 

statement of comprehensive income, statement of changes in shareholders’ equity and statement 

of 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 financial 

statements in accordance with the Financial Reporting Standards, and for such internal control as 

management determines is necessary to enable the preparation of 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 financial statements based on my 

audit. I conducted my audit in accordance with the 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 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 financial statements of Thai Ha Public Company Limited 

and its subsidiaries and the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited 

referred to above present fairly, in all material respects, the financial position as at December 31, 
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2015, financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the 

Financial Reporting Standards. 

 

 

(Miss Wannisa   Ngambuathong) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 6838 

 

Dharmniti Auditing Company Limited 

Bangkok, Thailand 

February 29, 2016 

2016/0094/0326 

 



 

บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

รายงานและงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการ 

 บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน)  

 

ความเห็น  
  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของ บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
(กลุ่มบริษทั) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั และขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

  ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

  ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวใ้นส่วนของความรับผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ี ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ีอใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

  เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ได้
น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
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1. สินคา้คงเหลือ 

 บริษทัมีสินคา้คงเหลือจ านวน 258.14  ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัท่ีอธิบายไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บสุทธิ
แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ตน้ทุนสินคา้คงเหลือประเภทสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิตค านวณโดยใช้
ตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกล้เคียงกบัตน้ทุนจริง ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการโครงสร้าง
ตน้ทุนของสินคา้แต่ละชนิด เน่ืองจากองคป์ระกอบท่ีส าคญัของสินคา้คงเหลือไดแ้ก่ วตัถุดิบ ซ่ึงเป็นสินคา้ทาง
การเกษตร เช่น ขา้ว ธญัพืช เป็นตน้ การเกิดความผนัผวนข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น สภาพภูมิอากาศ ผลผลิตท่ี
ไดข้องเกษตรกรในแต่ละปี ความแตกต่างของแหล่งซ้ือวตัถุดิบ การก าหนดราคากลางซ้ือวตัถุดิบของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และปริมาณการใช้วตัถุดิบในการผลิต ปัจจยัต่าง ๆ ส่งผลต่อการค านวณมูลค่าตามราคาทุน จาก
ปัจจยัดงักล่าวท าใหข้า้พเจา้ไดร้ะบุวา่การแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บสุทธิแลว้แต่ราคา
ใดจะต ่ากว่า เป็นความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงตอ้งให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ บริษทัไดเ้ปิดเผย
นโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5.4 

 

การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

  วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ได้รวมถึงการตรวจสอบกระบวนการในการ
จดัท าโครงสร้างตน้ทุนผลิตสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิต พิจารณาความสมเหตุสมผลของสมมติฐาน
และวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณประมาณการโครงสร้างตน้ทุนของสินคา้ ตรวจสอบการทบทวนตน้ทุน
มาตรฐานใหใ้กลเ้คียงกบัตน้ทุนผลิตจริง ติดตามการวเิคราะห์ของผูบ้ริหารถึงผลต่างตน้ทุนการผลิตตามตน้ทุน
มาตรฐานกบัตน้ทุนผลิตจริง และตรวจสอบรายการปรับปรุงผลแตกต่างระหว่างตน้ทุนมาตรฐานกบัตน้ทุน
ผลิตจริงกบับญัชีสินคา้คงเหลือและตน้ทุนขาย ตรวจสอบองค์ประกอบของบญัชีสินคา้คงเหลือไดแ้ก่ วตัถุดิบ
ทางตรง ค่าแรง และโสหุย้การผลิตท่ีเกิดข้ึนจริง ตรวจสอบราคาทุนกบัราคาท่ีคาดวา่จะขายไดจ้ริงและหรือตาม
ขอ้ตกลงการขายภายหลงัวนัส้ินงวด   
 

2. การประมาณการทางบญัชี 

  การประมาณการทางบญัชีต่างๆ ฝ่ายบริหารมีความจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและมีความไม่
แน่นอน เช่น กระแสเงินสดรับจากลูกหน้ีบางรายท่ีมีอายเุกินเครดิต กระแสเงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยท่ีมีผลการด าเนินงานขาดทุน ประมาณการดงักล่าวส่งผลโดยตรงกบัผลการด าเนินงานท่ีอาจเป็นก าไรหรือ
ขาดทุนของบริษทั ท าให้ขา้พเจา้ได้ระบุว่าประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ และการด้อยค่าเงินลงทุนใน
บริษทัยอ่ย เป็นความเส่ียงท่ีส าคญัซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ 
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การตอบสนองความเส่ียงโดยผูส้อบบญัชี 

วธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ต่อเร่ืองดงักล่าว ของขา้พเจา้ไดเ้ป็นดงัน้ี 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบความเหมาะสมของนโยบายท่ีผูบ้ริหารก าหนดและใชใ้นการค านวณค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ตรวจสอบการพิจารณาฝ่ายบริหารส าหรับลูกหน้ีรายตวัท่ีมีอายุเกินเครดิตเทอม และ
พิจารณาฐานะการเงิน กระแสเงินสดรับและความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิด 

 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 

  ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบโดยสอบถามและขอแผนด าเนินธุรกิจของบริษทัย่อย สอบทานความ
เป็นไปไดต้ามแผนธุรกิจท่ีผูบ้ริหารก าหนด และตรวจสอบความเหมาะสมของค่าเผือ่การดอ้ยค่าเงินลงทุน 

 

ข้อมูลอืน่  
   ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะ
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
   ความเห็นของขา้พเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจา้ไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
   ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
วา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่   
   เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแล เพื่อให้ผูมี้หน้าท่ีในการ
ก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

                  ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุม
ภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด   
  ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่ม
บริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้  
  ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

                  การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด
และถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี   
  ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง   ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือเป็น เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ี
ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั   ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร    สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัใน
การด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง   
 

*****/5 
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  ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร   ได้รับหลักฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็น
ผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

  ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัใน
ระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  
  ขา้พเจ้าได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบติัตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระ
ของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

  จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญั
มากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบั เร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่
ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผล
วา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว   
 

 

 

 

(นางสาววนันิสา   งามบวัทอง) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 6838 

 

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 

กรุงเทพมหานคร 

วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 

 

 

 



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 20,752,558          16,542,510          20,167,588          13,275,479          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7, 9 187,302,223        212,566,763        187,349,120        215,021,292        

สินคา้คงเหลือ 10 258,137,497        321,341,334        258,137,497        321,341,334        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 5,993,720            10,979,780          5,993,720            10,979,780          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 13,685,751          6,273,327            13,597,751          6,273,327            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 485,871,749        567,703,714        485,245,676        566,891,212        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                      -                      4,071,400            -                      

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 -                      -                      44,184,433          44,649,847          

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  13 191,946,359        190,647,909        191,946,359        190,699,172        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 12,465,062          13,868,654          12,465,062          13,868,654          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
เงินมดัจ าและเงินประกนัการเช่า

จ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 450,000               450,000               450,000               450,000               

อ่ืนๆ 2,113,129            1,998,486            2,113,129            1,448,486            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 206,974,550        206,965,049        255,230,383        251,116,159        

รวมสินทรัพย์ 692,846,299        774,668,763        740,476,059        818,007,371        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

สินทรัพย์
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จากสถาบนัการเงิน 15 251,960,275        297,599,033        251,960,275        297,599,033        

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 -                      -                      40,090,342          41,536,725          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7, 16 84,335,998          110,434,365        84,240,375          110,334,365        

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,398,176            1,998,800            1,398,176            1,450,437            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 337,694,449        410,032,198        377,689,168        450,920,560        

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 17 12,042,561 12,042,561 12,042,561 12,042,561          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 18 2,974,348            3,127,053            2,974,348            3,127,053            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 15,016,909          15,169,614          15,016,909          15,169,614          

รวมหน้ีสิน 352,711,358        425,201,812        392,706,077        466,090,174        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ



ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31

ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558 ธนัวาคม 2559 ธนัวาคม 2558

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 19

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 292,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 292,500,000        292,500,000        292,500,000        292,500,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
(2559 : หุ้นสามญั 278,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

(2558 : หุ้นสามญั 278,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 19 278,000,000        278,000,000        278,000,000        278,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 225,840,201        225,840,201        225,840,201        225,840,201        

ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20 8,744,428            8,744,428            8,744,428            8,744,428            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (221,106,147) (211,737,678) (212,984,891) (208,837,676)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น    21 48,656,459          48,620,000          48,170,244          48,170,244          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 340,134,941        349,466,951        347,769,982        351,917,197        

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 692,846,299        774,668,763        740,476,059        818,007,371        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,294,883,403  1,167,285,243  1,294,745,502  1,166,792,404  

รายไดอ่ื้น
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 5,758,102 1,738,783 5,589,416 1,462,721 

อ่ืนๆ 2,375,454         1,995,837         2,438,329         1,994,113         

รวมรายได้ 1,303,016,959  1,171,019,863  1,302,773,247  1,170,249,238  

ค่าใชจ่้าย
ตน้ทุนขาย 1,155,643,624  1,022,477,316  1,155,606,819  1,022,477,316  

ค่าใชจ่้ายในการขาย 73,236,342       71,476,429       73,236,342       71,476,430       

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 75,179,356       68,287,825       69,728,006       64,956,640       

ตน้ทุนทางการเงิน 9,123,471 7,852,242 9,146,660 7,852,242 

รวมค่าใชจ่้าย 1,313,182,793  1,170,093,812  1,307,717,827  1,166,762,628  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (10,165,834) 926,051 (4,944,580) 3,486,610 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ -                   105,786           -                   -                   

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (10,165,834) 820,265 (4,944,580) 3,486,610 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 18 797,365 -     797,365 -                   

ก าไรจากการตีมูลค่าท่ีดินใหม่ 13 -     22,615,385 -     22,615,385 

ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ -     (4,523,077) -     (4,523,077)

797,365 18,092,308 797,365 18,092,308 

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 36,459 (2,856) -     -     

36,459 (2,856) -     -     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 833,824 18,089,452 797,365 18,092,308 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี (9,332,010) 18,909,717 (4,147,215) 21,578,918 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 23

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) (0.04) 0.003 (0.02) 0.01 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ

บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า รวม
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ รวมองคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุนจากการ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

แปลงค่างบการเงินท่ี ตีราคาสินทรัพย์ สุทธิจากภาษีเงินได้
เป็นเงินตราต่างประเทศ รอตดับญัชี

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 255,691,276        184,368,974        8,744,428            (212,557,943) 452,612                     30,            

เพ่ิมทุน 19 22,308,724          -                      -                      -                      -                                                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 19 -                      41,471,227          -                      -                      -                                                   

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      820,265               -                                                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      (2,856) 18,            

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 278,000,000        225,840,201        8,744,428            (211,737,678) 449,756                     48,            

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                      -                      -                      (10,165,834) -                                                   

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                      797,365               36,459                                              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 278,000,000        225,840,201        8,744,428            (221,106,147) 486,215                     48,            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559
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หมายเหตุ

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บาท
งบการเงินรวม

บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมลูคา่ องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ท่ีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-ส ารอง ท่ียงัไม่ได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกินทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพยสุ์ทธิ

จากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 255,691,276            184,368,974            8,744,428                (212,324,286)

เพ่ิมทุน 19         22,308,724              -                          -                          -                          

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 19         -                          41,471,227              -                          -                          

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          3,486,610

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 278,000,000            225,840,201            8,744,428                (208,837,676)

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี
ขาดทุนส าหรับปี -                          -                          -                          (4,944,580)

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                          -                          -                          797,365                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 278,000,000            225,840,201            8,744,428                (212,984,891)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ

ก าไร (ขาดทุน) สะสม
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บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ 



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (10,165,834) 820,265 (4,944,580) 3,486,610         

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 13,912,364       16,038,926       13,963,626       16,161,957       

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4,216,313) 484,164 (4,216,313) 698,272           

หน้ีสูญ 4,070,412 -     4,070,412 -                   

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (62) -     (62) -     

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าเงินลงทุน -     -     465,414 -     

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 406,769 437 406,769 -     

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (618,326) (174,713) (618,326) (174,713)

ขาดทุน (ก าไร) จากการตดัจ าหน่ายเจา้หน้ีการคา้ (562,001) -                   (562,001) -                   

ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนยงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,452,600) (2,081,326) (1,420,100) (2,081,326)

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 722,660           711,736           722,660           711,736           

ดอกเบ้ียรับ (24,760) -                   (166,718) -                   

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 9,123,471         7,852,242         9,146,659         7,852,242         

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ -     105,786 -     -     

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 11,195,780 23,757,517 16,847,440 26,654,778 

สินทรัพยด์ าเนินงานลดลง (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 27,655,645 (31,502,164) 30,205,235 (33,625,797)

สินคา้คงเหลือ 63,203,899 (128,641,485) 63,203,899 (128,641,485)

เงินมดัจ าจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 4,986,060 65,996,641 4,986,060 65,996,641 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (7,060,386) 1,520,573 (6,972,386) 1,424,533 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     (4,103,900) -     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (114,643) (85,939) (664,644) 464,060 

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (25,500,885) 35,468,750 (25,513,548) 35,322,124 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,292,198) (2,437,588) (743,834) (2,354,363)

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (78,000) -     (78,000) -     

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



2559 2558 2559 2558

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 72,995,272 (35,923,695) 77,166,322 (34,759,509)

รับคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม -     19,285,439 -     19,285,439 

จ่ายภาษีเงินได้ (352,037) (560,410) (352,037) (560,410)

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายรับคืน -     567,400 -     567,400 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 72,643,235 (16,631,266) 76,814,285 (15,467,080)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,752,925) (10,693,373) (13,752,925) (10,693,373)

ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,405,423) (1,208,910) (1,405,423) (1,208,910)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 1,562,683 174,713 1,562,683 174,713 

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 24,760 -     24,760 -     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (13,570,905) (11,727,570) (13,570,905) (11,727,570)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (45,749,224) (22,634,678) (45,749,224) (22,634,678)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -     -     (1,446,383) (80,000)

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -     63,779,951 -     63,779,951 

จ่ายดอกเบ้ีย (9,149,517) (7,880,554) (9,155,664) (7,880,554)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (54,898,741) 33,264,719 (56,351,271) 33,184,719 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 36,459 (2,856) -     -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 4,210,048 4,903,027 6,892,109 5,990,069 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 16,542,510 11,639,483 13,275,479 7,285,410 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 20,752,558 16,542,510 20,167,588 13,275,479 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559

บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยฮา (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 (ก) บริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจ
หลกัของบริษทั คือ  การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารก่ึงส าเร็จรูป            
ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัอยูท่ี่ 140 หมู่ 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม และ
โรงงานอยูท่ี่ 589 หมู่ 1 ต  าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

 (ข) ช่ือบริษทัใหญ่ 

   บริษทัใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั (เดิมช่ือ บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) 

 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมน้ีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยท่ีบริษทั ไทยฮา 
จ ากดั (มหาชน) ถือหุน้ทั้งทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปน้ี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทั้งทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัท่ี 31  ณ วนัท่ี 31   

 ธนัวาคม  2559  ธนัวาคม 2558   

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ  ากดั 100.00  100.00  จ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภคภายในประเทศไทย 
(จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้อยูร่ะหวา่งช าระบญัชี) 

บริษทั เกษตรลาว จ ากดั ผูเ้ดียว 100.00  100.00  โรงสีขา้ว โรงปรับปรุงคุณภาพขา้วรวมถึงจ าหน่าย
และส่งออกขา้ว 

 2.2 บริษทัน างบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น  

 2.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 2.4 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย
ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 2.5 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้งระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจาก    
งบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 2.6 บริษทัจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ตามวธีิราคาทุน 
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 2.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ  ากดั อยู่ระหว่างช าระบญัชี ดงันั้นงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม จึงเป็นเกณฑ์สินทรัพยแ์สดงในมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ หน้ีสิน
แสดงตามจ านวนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายและปรับปรุงดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเพื่อเลิกกิจการ 

 2.8  ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน
ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

  งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้  าข้ึนตามแบบก าหนด
รายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินส าหรับบริษทัมหาชนจ ากดั ท่ีก าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

  งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

4.  มาตรฐานการบัญชีทีม่ีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  สภาวชิาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงใหม่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 ดงัต่อไปน้ี 

กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558)  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่ง
ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั
กิจกรรมด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15        

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ 

ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25        

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึน
ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง
สัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32       

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2558)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21  เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

       

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบนั         

 

5. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  ขายสินคา้ 

   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทั ได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

  ดอกเบ้ียรับ 

   ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืน 

   รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้ายอ่ืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 
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 5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
สั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่
มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

 

 5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

    ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

 

 5.4 สินค้าคงเหลอื 

    สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ของสินคา้ค านวณโดยวธีิดงัน้ี 

     สินคา้ส าเร็จรูป  โดยวธีิราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 
     งานระหวา่งท า  โดยวธีิราคาทุนมาตรฐาน (ซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 
     วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุหีบห่อ, อะไหล่และวสัดุโรงงาน  โดยวธีิราคาทุนถวัเฉล่ีย 

    ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทั้งหมดในการซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน
อ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้สินคา้คงเหลือนั้นอยู่ในสถานท่ีและอยู่ในสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ตน้ทุน
แปลงสภาพดงักล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงท่ีอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบั
ก าลงัการผลิตตามปกติ 

    ตน้ทุนในการซ้ือ ประกอบด้วย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินคา้นั้น เช่น 
อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอ่ืนๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซ่ึงสินคา้ และหกัดว้ยส่วนลด
การคา้และเงินท่ีไดรั้บคืนจากการซ้ือสินคา้ 

    มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หกัดว้ยประมาณ
การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนท่ีจ าเป็นตอ้งจ่ายไปเพื่อใหข้ายสินคา้ได ้

 

 5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษทัย่อย หมายถึงกิจการท่ีบริษทัมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 
ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วบริษทัจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง บริษทัได้รวมงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทัง่อ านาจควบคุมหมดไป 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผือ่การดอ้ยค่า(ถา้มี) 
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 5.6 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

  ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาท่ีตีใหม่ซ่ึงถือตามการประเมินราคาของผูป้ระเมินอิสระ บริษทั 
บนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของท่ีดินในราคาทุน ณ วนัท่ีได้สินทรัพย์มา หลงัจากนั้นบริษทัจดัให้มีการ
ประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์งักล่าวในราคาท่ีตีใหม่ ทั้งน้ีบริษทั
จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั 

  บริษทับนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุน้ 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)                
ราคาทุนรับรู้เม่ือเร่ิมแรกท่ีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทั้งตน้ทุนในการร้ือถอน ขนยา้ย 
และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

    ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหกัมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วธีิเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 5-20 ปี 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง  30 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5-20 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์  3-15 ปี 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5-10 ปี 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5-10 ปี 

    บริษทัมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี  

    บริษทัคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วนแยกต่างหากจาก
กนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น 

    ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

    ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตั้ง 

    บริษทัตดัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเม่ือจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตดัจ าหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

 5.7 ต้นทุนกู้ยมื 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน
การท าให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกวา่สินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั
จ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ี
อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งัน้ี 

ค่าสูตรการผลิตและเคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 - 10 ปี 

 

 5.9 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

   บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึง
บริษทัท่ีท าหนา้ท่ีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการท่ีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากน้ีบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง
หรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญักบับริษทั ผูบ้ริหารส าคญั กรรมการหรือพนกังานของ
บริษทัตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวท่ีใกล้ชิดกบับุคคลดงักล่าว และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคล
เหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 

  บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

    สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 

 5.11 เงินตราต่างประเทศ 

    รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

    ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 
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 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัจะประเมินว่ามีขอ้บ่งช้ีของสินทรัพยว์่ามีการดอ้ยค่า
หรือไม่ หากสินทรัพยน์ั้นมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า บริษทัจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน บริษทัจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยจ์ะถูก
กลบัรายการเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มข้ึนในภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกวา่มูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมหรือค่าตดัจ าหน่าย มูลค่าท่ีจะได้รับคืนของสินทรัพย ์
หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 

 

 5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษทัรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

             ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษทัและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน

จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินท่ีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ี
เกิดรายการ 

 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษทัมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามระเบียบพนกังานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทั
ถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  

   บริษทัค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้  าการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าวตอ้ง
ใช้ขอ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial gains 

and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
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 5.14 ประมาณการหนีสิ้น 

    บริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

 

 5.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  
 

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่าย ค านวณตาม
หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได ้20% ของก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้ หลงัจาก
ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายต่างๆ ซ่ึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหกัออก
ดว้ยรายการท่ีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการค านวณภาษี 

 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะค านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่ง
มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปล่ียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ
การตดับญัชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ี
เก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเม่ือมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะน า
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ าหรับงวด
ท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีหรือจะจ่ายช าระหน้ีสิน
ภาษีเงินได ้โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดไดค้่อนขา้งแน่นอน
วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ได ้
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัดงัน้ี 

 

ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของ
หน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เม่ือมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง
อย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุน
ดงักล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จ  าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 

บริษทัแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
โดยใชว้ธีิเปรียบเทียบราคาตลาด ซ่ึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

 

นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 
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7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

  ในระหว่างปี บริษทัและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ท่ีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดด้งัน้ี 

ช่ือกิจการ  ประเทศท่ีจดัตั้ง/ 
สัญชาติ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลด้ิงส์ จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ  ากดั  ไทย  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั เกษตรลาว จ ากดั ผูเ้ดียว  ลาว  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั น ้ามนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน)  ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จ ากดั  ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไทยฮะพาณิชย ์  ไทย  เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

รายการธุรกิจและนโยบายการก าหนดราคาท่ีส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

รายการธุรกิจระหวา่งบริษทักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  นโยบายก าหนดราคา 

ขายสินคา้  -  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนด
อตัราก าไรส่วนเพ่ิม และวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด                 
ซ่ึงต ่ ากว่าราคาควบคุมของทางการ โดยใกล้เคียงกับ
รายการคา้กบัลูกคา้ระดบัชั้นดีของบริษทั 

ขายทรัพยสิ์น  -  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียรับ  - อตัราร้อยละ 4% ต่อปี 

ซ้ือสินคา้  -  ราคาตามท่ีตกลงกนั โดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้  าหนดเพ่ือให ้             
มีอตัราและก าไรส่วนเพ่ิมให้เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

ซ้ือทรัพยสิ์น  -  ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย  -  ราคาตามสญัญา 

ค่าสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  -  ราคาตามสญัญา 
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  รายการท่ีส าคญักบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่        

ขายสินคา้ 93  -  93  - 

ขายทรัพยสิ์น 1,262  -  1,262  - 

จ่ายค่าสิทธ์ิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 811  570  811  570 

ค่าเช่าอาคาร 4,925  5,031  4,925  5,031 

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย         

ขายสินคา้ -  -  11,101  10,086 

ดอกเบ้ียรับ -  -  166  - 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

ขายสินคา้ 634  610  634  610 

ซ้ือสินคา้ 42,801  37,179  42,801  37,179 

รายการกบักรรมการ        

ซ้ือทรัพยสิ์น 550  -  550  - 

  

  ยอดคงเหลือระหวา่งบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน         

ลูกหน้ีการคา้        

บริษทัใหญ่ 5  -  5  - 

บริษทัยอ่ย -  -  1,795  5,902 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

 สุทธิ 5  -  1,800  5,902 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  177  -  177 

 รวมลูกหน้ีการคา้ 5  177  1,800  6,079 

ลูกหน้ีอ่ืน        

บริษทัยอ่ย -  -  -  545 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  13  -  13  - 

ดอกเบ้ียคา้งรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  166  - 

เงินทดรองและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        

กรรมการ -  1,005  -  1,005 

บริษทัใหญ่ 5,184  4,925  5,184  4,925 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,197  5,930  5,363  6,475 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5,202  6,107  7,163  12,554 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  4,071  - 

เงินมดัจ าและเงินประกนัการเช่า        

บริษทัใหญ่ 450  450  450  450 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน          

บริษทัใหญ่ 71  34  71  34 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  8,013  7,327  8,013  7,327 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  8,084  7,361  8,084  7,361 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  40,090  41,537 

 

   เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เกษตรลาว จ ากดั ผูเ้ดียว ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย 
จ านวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 117,000,000 ลา้นกีบ คิดอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4 ต่อปี ช าระคืน
เงินกูภ้ายในระยะเวลา 30 เดือน  

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 2559 

ยอดตน้ปี - 

บวก :  เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี 4,071 

ยอดปลายปี 4,071 

 

  เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืจากบริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย
คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3 ต่อปี  

  การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558 

ยอดตน้ปี  41,537  41,617 

บวก :  เงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี -  - 

หกั :  จ่ายคืนเงินกูเ้พิ่มในระหวา่งปี (1,447)  (80) 
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ยอดปลายปี 40,090  41,537 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ายให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ประกอบดว้ย
ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินไดแ้ก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปอ่ืน ทั้งน้ีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลท่ีก าหนดตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 5,780  5,752  5,780  5,752 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 269  171  269  171 

รวม 6,049  5,923  6,049  5,923 

 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

เงินสด 657  131  230  130 

เงินฝากธนาคาร 20,096  16,412  19,938  13,145 

รวม 20,753  16,543  20,168  13,275 

 

  เงินฝากออมทรัพยส์ถาบนัการเงินไดรั้บดอกเบ้ียในอตัราลอยตวัตามอตัราท่ีธนาคารก าหนด 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แยกตามอายุหน้ีท่ี
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 5  106  1,800  106 

คา้งช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน -  71  -  5,973 

3 - 6 เดือน -  -  -  - 

6 - 12 เดือน -  -  -  - 

มากกวา่ 12 เดือน -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  177  1,800  6,079 

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -  -  -  - 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5  177  1,800  6,079 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั        

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ        

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 109,811  108,848  107,897  104,862 

คา้งช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 64,497  87,992  64,497  87,992 

3 - 6 เดือน 4,637  5,747  4,637  5,747 

6 - 12 เดือน 5,868  2,646  5,868  2,646 

มากกวา่ 12 เดือน 10,646  17,419  6,288  13,061 

รวม 195,459  222,652  189,187  214,308 

หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (13,646)  (17,862)  (9,288)  (13,504) 

รวมลูกหน้ีการคา้กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 181,813  204,790  179,899  200,804 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 181,818  204,967  181,699  206,883 

ลูกหน้ีอ่ืน        

ลูกหน้ีอ่ืน - บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,197  5,930  5,363  6,475 

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 287  1,670  287  1,663 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 5,484  7,600  5,650  8,138 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 187,302  212,567  187,349  215,021 
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 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญมีรายการเคล่ือนไหวดงัน้ี 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ตน้ปี 17,862  17,378  13,504  15,021 

บวก : ตั้งเพ่ิมในระหวา่งปี 4,290  1,992  4,290  2,117 

หกั :  โอนกลบัในระหวา่งปี (8,506)  (1,508)  (8,506)  (3,634) 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ปลายปี 13,646  17,862  9,288  13,504 

 

  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญท่ีลดลงในระหวา่งปีเกิดจากการไดรั้บคืนเงินจากลูกคา้และการตดัหน้ีสูญ  
 

10. สินค้าคงเหลอื 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

สินคา้ส าเร็จรูป 28,184  25,873  28,184  25,873 

งานระหวา่งท า 10,683  6,968  10,683  6,968 

วตัถุดิบ 189,935  259,954  189,935  259,954 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 26,869  26,061  26,869  26,061 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,897  2,978  2,897  2,978 

 รวม 258,568  321,834  258,568  321,834 

หกั  ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลง (431)  (493)  (431)  (493) 

 สุทธิ 258,137  321,341  258,137  321,341 

 

  ค่าเผือ่มูลค่าสินคา้ลดลง มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปีดงัน้ี 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ยอดตน้ปี 493  493  493  493 

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลงเพ่ิมข้ึน -  -  -  - 

ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้ลดลงโอนกลบั (62)  -  (62)  - 

ยอดปลายปี 431  493  431  493 

 

  ในปี 2559 บริษทัไดบ้นัทึกโอนกลบัรายการค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจ านวน 0.06 ลา้นบาท เน่ืองจาก
มีการขายสินคา้แลว้ 
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11. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ลูกหน้ีกรมสรรพากร 789  -  789  - 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 3,038  4,330  3,038  4,330 

ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุขอ้ 26.5.1) 4,772  470  4,772  470 

ค่าลิขสิทธ์ิจ่ายล่วงหนา้ (หมายเหตุขอ้ 26.5.2) 3,500  -  3,500  - 

ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ายสุทธิ 978  626  978  626 

อ่ืนๆ 608  847  520  847 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 13,685  6,273  13,597  6,273 

 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัน้ี  

 

บริษทั 

  

ทุนเรียกช าระแลว้ 

  

สดัส่วนเงินลงทุน 

  

ราคาทุน  (พนับาท) 

 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน (พนับาท) 

 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีราคาทุน - สุทธิ (พนับาท) 

 

 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2559 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2558 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2559 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2558 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2559 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2558 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2559 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2558 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2559 

 วนัท่ี 31 

 ธนัวาคม  

2558 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

บริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ ากดั  48,000  48,000  100  100  48,000  48,000  (7,895)  (7,430)  40,105  40,570 

บริษทั เกษตรลาว จ ากดั ผูเ้ดียว  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  -  -  4,080  4,080 

          52,080  52,080  (7,895)  (7,430)  44,185  44,650 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั เกษตรลาว จ ากดั ผูเ้ดียว มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิต่อเน่ือง
จนถึงปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยมีการจดัท าแผนปรับปรุงความสามารถในการ
ด าเนินงานโดยการปรับลดค่าเช่าจ านวนปีละ 3.6 ลา้นบาท จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้สถานการณ์ของ
บริษทัยอ่ยผอ่นคลายลง ดงันั้นจึงไม่ไดพ้ิจารณาการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทั เชียร์ เทรดด้ิง จ  ากดั อยู่ระหว่างช าระบญัชี ดงันั้นงบการเงินของ
บริษทัยอ่ยท่ีน ามาจดัท างบการเงินรวม จึงเป็นเกณฑ์สินทรัพยแ์สดงในมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ หน้ีสินแสดง
ตามจ านวนหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ายและปรับปรุงดว้ยประมาณการค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งจ่ายเพื่อเลิกกิจการ 
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  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั เกษตรลาว จ ากดั  ผูเ้ดียว ก่อนตดัรายการระหวา่งกนั มีดงัน้ี 

 พนับาท 

 2559  2558 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 2,549  7,215 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน -  550 

      รวมสินทรัพย ์ 2,549  7,765 

หน้ีสินหมุนเวยีน 6,090  6,024 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน -  - 

      รวมหน้ีสิน 6,090  6,024 

      สินทรัพยสุ์ทธิ (3,541)  1,741 

    

รายได ้ 11,238  10,579 

    

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (2,762)  (1,098) 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน -  - 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน -  - 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 80  180 

กระแสเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง)สุทธิ (2,682)  (918) 
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13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย ์

ซ่ึงแสดงมูลค่า 

ตามท่ีตีใหม่ 

  

 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  

 

 

ท่ีดิน 

 อาคาร 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  

 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ืองใชส้ านกังาน 

  

 

 

ยานพาหนะ 

  

สินทรัพย ์

ระหวา่งติดตั้ง 

และก่อสร้าง 

  

 

 

รวม 

ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 67,998  114,858  206,672  20,665  19,418  -  429,611 

ซ้ือเพิ่ม -  -  543  14  3,459  6,677  10,693 

จ าหน่าย -  -  (361)  -  -  -  (361) 

ตดัจ าหน่าย -  -  -  (283)  -  -  (283) 

โอนเขา้ (ออก) -  2,271  1,926  464  1,516  (6,177)  - 

ตีราคาเพิ่ม 22,616  -  -  -  -  -  22,616 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 90,614  117,129  208,780  20,860  24,393  500  462,276 

ซ้ือเพิ่ม -  2,164  6,983  2,565  2,041  -  13,753 

จ าหน่าย -  -  (1,889)  (23)  (6,600)  -  (8,512) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  -    -   -   -   - 

ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 90,614  119,293  213,874  23,402  19,834  500  467,517 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  70,660  153,181  20,128  14,680  -  258,649 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,451  8,877  372  922  -  13,622 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              

ท่ีจ าหน่าย -  -  (361)  -  -  -  (361) 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              

 ท่ีตดัจ าหน่าย -  -  -  (282)  -  -  (282) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -  74,111  161,697  20,218  15,602  -  271,628 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,781  7,415  208  1,106  -  11,510 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              

ท่ีจ าหน่าย -  -  (1,826)  (10)  (5,732)  -  (7,568) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  76,892  167,286  20,416  10,976  -  275,570 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 90,614  42,401  46,588  2,986  8,858  500  191,947 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 90,614  43,018  47,083  642  8,791  500  190,648 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี              

2559 (7.68 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  11,510 

2558 (9  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  13,622 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์

ซ่ึงแสดงมูลค่า 

ตามท่ีตีใหม่ 

  

 

สินทรัพยซ่ึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  

 

 

ท่ีดิน 

 อาคาร 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  

 

เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

  

เคร่ืองตกแต่ง 

ติดตั้งและ 

เคร่ือใชส้ านกังาน 

  

 

 

ยานพาหนะ 

  

สินทรัพย ์

ระหวา่งติดตั้ง 

และก่อสร้าง 

  

 

 

รวม 

ราคาทุน/ราคาทีต่ใีหม่              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 67,998  114,858  206,672  20,382  20,033  -  429,943 

ซ้ือเพิ่ม -  -  543  14  3,459  6,677  10,693 

จ าหน่าย -  -  (361)  -  -  -  (361) 

โอนเขา้ (ออก) -  2,271  1,926  464  1,516  (6,177)  - 

ตีราคาเพิ่ม 22,616  -  -  -  -  -  22,616 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 90,614  117,129  208,780  20,860  25,008  500  462,891 

ซ้ือเพิ่ม -  2,164  6,983  2,565  2,041  -  13,753 

จ าหน่าย -  -  (1,889)  (23)  (6,600)  -  (8,512) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  -  -  -  -  - 

ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 90,614  119,293  213,874  23,402  20,449  500  468,132 

ค่าเส่ือมราคาสะสม              

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  70,660  153,181  19,846  15,121  -  258,808 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,451  8,877  372  1,045  -  13,745 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              

ท่ีจ าหน่าย -  -  (361)  -  -  -  (361) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -  74,111  161,697  20,218  16,166  -  272,192 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,781  7,415  208  1,157  -  11,561 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              

ท่ีจ าหน่าย -  -  (1,826)  (10)  (5,732)  -  (7,568) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  76,892  167,286  20,416  11,591  -  276,185 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 90,614  42,401  46,588  2,986  8,858  500  191,947 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 90,614  43,018  47,083  642  8,842  500  190,699 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี              

2559 (7.68  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  11,561 

2558 (9  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร)  13,745 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีทรัพยสิ์นจ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงั
ใชง้านอยูมี่ราคาทุนรวมก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของทรัพยสิ์นดงักล่าว จ านวนเงิน 175.03 ลา้นบาท และ 
137.47 ลา้นบาท ตามล าดบั  

  บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินราคาท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในเดือนธนัวาคม 2558 โดยใชเ้กณฑ์
วธีิเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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  รายละเอียดของท่ีดินดงักล่าวแสดงตามราคาท่ีตีใหม่ดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

ราคาทุน 30,401  30,401  30,401  30,401 

ส่วนเพ่ิมจากการตีราคา 60,213  60,213  60,213  60,213 

ราคาท่ีตีใหม่ 90,614  90,614  90,614  90,614 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สูตรการผลิตและ 

เคร่ืองหมายการคา้ 

 ซอฟทแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมระหวา่ง
พฒันา 

 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 16,105  28,593  709  45,407 

ซ้ือเพ่ิม -    1,209  1,209 

จ าหน่าย -  -  -  - 

โอนเขา้ (ออก) -  1,418  (1,418)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 16,105  30,011  500  46,616 

ซ้ือเพ่ิม -  705  700  1,405 

จ าหน่าย -  (841)  -  (841) 

โอนเขา้ (ออก) -  500  (500)  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 16,105  30,375  700  47,180 

ค่าตัดจ าหน่าย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (16,105)  (14,225)  -  (30,330) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  (2,417)  -  (2,417) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (16,105)  (16,642)  -  (32,747) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี -  (2,402)  -  (2,402) 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับส่วนท่ีตดัจ าหน่าย -  434  -  434 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (16,105)  (18,610)  -  (34,715) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 -  11,765  700  12,465 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 -  13,369  500  13,869 

        

ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี        

 2559       2,402 

 2558       2,417 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 

เงินเบิกเกินบญัชี -  345  -  345 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 251,960  297,254  251,960  297,254 

 รวม 251,960  297,599  251,960  297,599 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นเงินกูย้ืมใน
รูปตัว๋สัญญาใชเ้งิน อาย ุ1 - 6 เดือน อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MMR ต่อปี  

 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,084  7,361  8,084  7,361 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 70,695  99,509  70,622  99,509 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,557  3,564  5,534  3,464 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 84,336  110,434  84,240  110,334 

 

17. หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 1 ม.ค. 59  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 59 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 12,043  -  -  12,043 

 รวม 12,043  -  -  12,043 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 1 ม.ค. 58  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ 31 ธ.ค. 58 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 7,520  -  4,523  12,043 

 รวม 7,520  -  4,523  12,043 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2555 ท่ียงัไม่ไดใ้ช้
เป็นจ านวนเงินประมาณ 219 ลา้นบาท และ 215 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงบริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีจากผลขาดทุนทางภาษีดงักล่าว เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนวา่บริษทัจะมีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใชป้ระโยชน์ 

 

18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 3,127  2,415  3,127  2,415 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 631  637  631  637 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 91  75  91  75 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายจริง (78)  -  (78)  - 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์        

 ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (797)  -  (797)  - 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 2,974  3,127  2,974  3,127 
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   รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

รับรู้ในก าไรขาดทุน        

 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 631  637  631  637 

 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 91  75  91  75 

 รวม 722  712  722  712 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่        

 ก าไรจากการประมาณการตาม        

  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (797)  -  (797)  - 

 รวม (797)  -  (797)  - 

 

   ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558  เกิดข้ึนจาก 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

การปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,876)  -  (1,876)  - 

สมมติฐานประชากร 885  -  885  - 

สมมติฐานทางการเงิน 194  -  194  - 

รวม (797)  -  (797)  - 

 

   สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.34  3.1  2.34  3.1 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 2 - 4  2 - 4  2 - 4  2 - 4 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน        

 (ข้ึนอยูก่บัอาย)ุ 0 - 50  0 - 48  0 - 50  0 - 48 
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การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
ท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

 ณ วนัท่ี 31  

ธนัวาคม 2559 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์        

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (235)  266  (235)  266 

การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต         

    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 242  (220)  242  (220) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน         

    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 10) (180)  206  (180)  206 

อตัรามรณะในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (22)  20  (22)  20 

 

19. ทุนเรือนหุ้น 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2558 มีมติอนุมติัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement)  จ านวน 22,308,724 หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ 2.86 บาท รวมเป็นเงิน 63,802,950.64 บาท ก าหนดวนัจองซ้ือและการช าระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2558 บริษทัสามารถจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนน้ีไดโ้ดยมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การเพิ่มทุนจ านวน 23,000 บาท ซ่ึงถือเป็นส่วนหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น โดยบริษทัได้ด าเนินการจด
ทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 

 

20. ส ารองตามกฏหมาย 

  ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

21. ส่วนเกนิทุนจากตีราคาสินทรัพย์ 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์เป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 



- 40 - 

 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน        

 ของพนกังาน 57,286  54,348  57,286  54,348 

ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 13,912  16,039  13,963  16,162 

ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา 31,788  30,607  31,788  30,607 

ค่าขนส่งสินคา้ 32,249  32,934  32,249  32,934 

ค่าจา้งผลิต 92,865  81,040  92,865  81,040 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 406,538  303,972  406,538  303,972 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและ        

 งานระหวา่งท า (6,026)  (137)  (6,026)  (137) 

 

23. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (ไม่รวมก าไร
 ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกในระหวา่งปี 

   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐานแสดงการค านวนไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559  2558  2559  2558 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พนับาท) (10,166)  820  (4,945)  3,487 

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุ้น) 278,000  270,665  278,000  270,665 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.04)  0.003  (0.02)  0.01 

 

24.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีผูมี้
อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินกิจการในส่วนงาน คือ การผลิตและจ าหน่ายสินคา้ทางการเกษตร เกษตร
แปรรูปและอาหารก่ึงส าเร็จรูป โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของ
แต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ของ
ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  การตดัรายการ  รวม 

 สินคา้ทางการเกษตร เกษตรแปรรูป 

และอาหารก่ึงส าเร็จรูป 

 บญัชีระหวา่งกนั     

 ผลิตเพื่อขาย  ซ้ือมาขายไป         

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

รายไดจ้ากการขายภายนอก                

  ขายในประเทศ 348,888  267,820  208,108  143,994  -  -  556,996  411,814 

 ขายต่างประเทศ 437,474  352,067  300,413  403,404  -  -  737,887  755,471 

  รวม 786,362  619,887  508,521  547,398  -  -  1,294,883  1,167,285 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 11,101  10,086  -  -  (11,101)  (10,086)  -  - 

 รวมทั้งส้ิน 797,463  629,973  508,521  547,398  (11,101)  (10,086)  1,294,883  1,167,285 

ก าไรขั้นตน้ของส่วนงาน 101,288  97,138  37,952  47,670      139,240  144,808 

                

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                

 รายไดอ่ื้น             8,133  3,734 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย             (73,236)  (71,476) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (75,179)  (68,288) 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (9,124)  (7,852) 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้             -  (106) 

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             (10,166)  820 

                

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                

 สินคา้คงเหลือ 247,778  313,185  10,359  8,156      258,137  321,341 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 191,947  190,648  -  -      191,947  190,648 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12,465  13,869  -  -      12,465  13,869 

 สินทรัพยอ่ื์น             230,297  248,811 

  สินทรัพยร์วม             692,846  774,669 

 

  บริษทัและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินขอ้ 7 

 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

  บริษทัและพนักงานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 

ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จ ากดั และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ในระหว่าง ปี 2559 
บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.25 ลา้นบาท (2558 : 0.16 ลา้นบาท) 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

  26.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
  เช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ ดงัน้ี 

   ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระภายใน    

ภายใน 1 ปี 0.82  0.82 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 0.61  0.61 

รวม 1.43  1.43 

 

 26.2 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาซ้ือสินคา้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือขา้วกบับริษทัต่างประเทศรวมสอง
แห่ง จ านวนเงิน 0.51 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้เป็นจ านวน 0.09 
ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือน ้ามนักบับริษทัในประเทศแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 
0.78 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหนา้ค่าสินคา้ทั้งจ  านวนแลว้ บริษทัจะทยอยหกัเงินล่วงหนา้ค่า
สินคา้กบัจ านวนสินคา้ท่ีไดรั้บ 

 

 26.3 การค ้าประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็น
จ านวน 6.85 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั
ซ่ึงประกอบด้วย หนังสือค ้ าประกนัเพื่อค ้ าประกนัการใช้ไฟฟ้าจ านวน 0.85 ล้านบาท และเพื่อค ้ า
ประกนัการปฏิบติัตามสัญญาขายน ้าตาลกบัหน่วยงานรัฐบาลและบริษทัเอกชนจ านวน 6.00 ลา้นบาท 

 

 26.4 ภาระผกูพนัตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรและสัญญาบริการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาซ้ือเคร่ืองจกัรจ านวน 0.50 

ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และตามสัญญาบริการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 0.60 

ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 

 26.5 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาความร่วมมือทางการตลาด 

26.5.1 ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผ ูกพนัตามสัญญาค่าโฆษณา เป็นเวลา 3 ปี  
(1/1/60 - 31/12/62) จ  านวนเงิน 45 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าโฆษณาเป็น
จ านวนเงิน 4.39 ลา้นบาท 

 

26.5.2 ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2559 บริษทัมีภาระผ ูกพนัตามสัญญาค่าลิขสิทธ์ิ  เป็นเวลา 3 ปี  
(1/1/60 - 31/12/62) จ  านวนเงิน 10.5 ลา้นบาท โดยบริษทัไดจ่้ายเงินล่วงหน้าค่าลิขสิทธ์ิเป็น
จ านวนเงิน 3.5 ลา้นบาท 
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27.  เคร่ืองมือทางการเงิน 

  27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น และ
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน บริษทัมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางเงินดงักล่าวและมีนโยบาย
การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 

   ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

   บริษทัมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดใหมี้นโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น
บริษทัจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จ  านวน
มากรายจ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ี
การคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

   บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้มืระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินให้มีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

  ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

   บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการขายสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง  

    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือ ซ่ึงมี
อายสุัญญา 6 เดือน ดงัน้ี 

 มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  มูลค่ายติุธรรม 

 ลา้น  ลา้นบาท  (ลา้นบาท) 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ      

 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 3.00  106.59  107.28 

  รวม   106.59  107.28 
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    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ซ่ึงมี
อายสุัญญา 6 เดือน ดงัน้ี 

 มูลค่าตามสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  มูลค่ายติุธรรม 

 ลา้น  ลา้นบาท  (ลา้นบาท) 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ      

 - สกลุเงินเหรียญสหรัฐ 0.80  28.69  28.87 

  รวม   28.69  28.87 

 

  บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  3.58  0.22  35.7843 

กีบ  2,662.33  -  0.0044 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  4.24  1.65  36.0416 

ยโูร  0.04  -  38.9721 

กีบ  518.34  -  0.0044 

 

  27.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

   เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น บริษทัจึง
ประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ี
ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วธีิการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทาง
การเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม 
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  27.3 การวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

  บริษทัใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที่ไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได ้บริษทัจะใช้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 

 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

ระดบัท่ี 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบัท่ี 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นระดบั 1 ท่ีสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง 
(ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

ระดบัท่ี 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน 

 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

 ท่ีดิน  - 90,614 - 90,614 

 รวม  - 90,614 - 90,614 

หนีสิ้น         

เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตรา       

  ต่างประเทศล่วงหนา้  - 692 - 692 

 รวม  - 692 - 692 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง
ตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัท่ี 1  ระดบัท่ี 2  ระดบัท่ี 3  รวม 

สินทรัพย์         

ท่ีดิน  - 90,614 - 90,614 

 รวม  - 90,614 - 90,614 

หนีสิ้น         

เจา้หน้ีสญัญาซ้ือขายเงินตรา       

 ต่างประเทศล่วงหนา้  - 179 - 179 

 รวม  - 179 - 179 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายุติธรรมของเจ้าหน้ีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค านวณโดยใช้มูลค่าท่ี
ประกาศโดยสถาบนัการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรมของท่ีดิน ค านวณโดยใชเ้กณฑเ์ปรียบเทียบราคาตลาด 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

28. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัและบริษทัยอ่ยคือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้าง
ทุนท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผู ้
ถือหุ้นโดย ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.04 : 1 (2558 : 

1.22 : 1) (เฉพาะกิจการ : 1.13 : 1 (2558 : 1.32 : 1)) 

 

29.  มาตรฐานการบัญชีปรับปรุงใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

  สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใช ้

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่  

  โดยมีผลบงัคบัใช้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 

มกราคม 2560 เป็นตน้ไป มีดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง
ประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง รายได ้

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559)  เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ
ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ก าไรต่อหุน้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนและสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 41 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 104 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ี
มีปัญหา 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี
และตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย
และการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกบัส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีท่ีไม่มี
ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 15       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ 

ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25       

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปล่ียนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีท าข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 
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การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการ
โฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32      

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ 

ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ 
แวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2559) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาลและ
การดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 

(ปรับปรุง 2559)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ขอ้จ ากดัสินทรัพยต์ามโครงการ
ผลประโยชน์ ขอ้ก าหนดเงินทุนขั้นต ่าและ
ปฏิสัมพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 15 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 17 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให้
เจา้ของ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 18 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 20 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผวิดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2559) 

เร่ือง เงินท่ีน าส่งรัฐ 

 

  ฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่ขา้งตน้จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

 

30. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2560 

 



 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REPORT AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND 

SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016 

 



 

   

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 

 

To The Shareholders and Board of Directors of 

 Thai Ha Public Company Limited  

 

Opinion 

 I have audited the consolidated financial statements of Thai Ha Public Company Limited 

and its subsidiaries (the Group), which comprise the consolidated statement of financial position as at 

December 31, 2016, and the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of 

changes in shareholders’ equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes 

to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies, and I have 

audited the separate financial statements of Thai Ha Public Company Limited, which comprise the statement 

of financial position as at December 31, 2016, and the statement of comprehensive income, statement of 

changes in shareholders’ equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the 

financial statements, including a summary of significant accounting policies.  

 In my opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material 

respects, the consolidated financial position of Thai Ha Public Company Limited and its subsidiaries as at 

December 31, 2016, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year 

then ended and the separate financial position of Thai Ha Public Company Limited as at December 31, 2016, 

and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial 

Reporting Standards. 

 

Basis for Opinion   

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities 

under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial 

Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Federation of 

Accounting Professions under the Royal Patronage of his Majesty the King’s Code of Ethics for Professional 
Accountants together with the ethical requirements that are relevant to my audit of the financial statements, 

and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the 

audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.   

 

Key Audit Matters   

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most 

significance in my audit of the consolidated financial statements and separate financial statements of the 

current period. These matters were addressed in the context of my audit of the consolidated financial 

statements and separate financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not 

provide a separate opinion on these matters.   
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1. Inventory 

The Company has inventory balance of Baht 258.14 million as at December 31, 2016 as 

described in Note 10 in the notes to the financial statements.  Inventory is stated at cost or net realizable 

value, whichever is lower. The cost of finished goods and goods in process inventories are calculated using 

the standard cost which is close to the actual cost.  Therefore, the management has to apply judgment in 

estimating the cost structure of each product type because the significant components of inventory are raw 

materials which are agricultural products such as rice, cereals, etc.  Fluctuation depends on many factors 

such as weather condition, farmer’s output in each year, difference in the raw material purchasing source, 

central price setting to purchase the raw material of the related agency and quantity of raw material used in 

production. Various factors affect the calculation of the cost value.  From such factors, I have identified that 

the presentation of the cost value or net realizable value, whichever is lower, is a significant risk which 

requires special attention in the audit.  The Company has disclosed the accounting policy relating to 

inventory in Note 5.4 in the notes to the financial statements.  
 

Risk Response by auditor 

My audit approaches on such matter include verifying the process in preparing the cost 

structure of finished goods and goods in process production, considering the reasonableness of the 

assumption and approach used by the management to calculate the product cost structure estimates, checking 

on the review of standard cost to ensure it is close to the actual production cost, monitoring management 

analysis on the variance of production cost under the standard cost and the actual production cost, and 

verifying the adjustment transactions of the standard cost and actual production cost variance against 

inventory account and cost of sale, auditing the components of inventory account such as direct raw 

material, wage and actual production overhead, verifying the cost price and the expected actual selling price 

and/or sale conditions after the period-end.     
 

2.  Accounting estimates  

Regarding the accounting estimates, the management is required to apply the judgment and 

there is exposure to uncertainties such as cash flow from some receivables that are over the credit term, cash 

flow return from investment in subsidiary that has operating loss. Such estimates have a direct impact on the 

performance that may result in profit or loss of the Company. I have identified that the allowance for 

doubtful accounts and the impairment of equity investment in subsidiary are the significant risks that require 

special attention in the audit.  
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Risk response by auditor  

My audit approaches on such matters are as follows:  

Allowance for doubtful accounts  

I have audited the appropriateness of the policy set by the management and used in the 

calculation of the allowance for doubtful accounts, checked the consideration of the management for each 

receivable that is over the credit term and considered the financial position, cash flow and anticipated losses.  

 

Allowance for impairment of investment  

I have audited by inquiring and requesting the business operating plans of the subsidiary, 

reviewing the possibilities according to the business plan set by the management and auditing the 

appropriateness of the allowance for impairment of investment.  
 

Other Information  

Management is responsible for the other information. The other information comprises the 

information included in the annual report, but does not include the financial statements and my auditor’s 
report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.  

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I will not 

express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the 

other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other 

information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit, or 

otherwise appears to be materially misstated.   

When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I 

am required to communicate the matter to those charged with governance in order for those charged with 

governance to correct the misstatement. 

 

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements 

 Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated 

financial statements 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 

financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.   

 In preparing the consolidated financial statements and separate financial statements, 

management is responsible for assessing the Group’s and the Company’s ability to continue as a going 

concern, disclosing, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless 

management either intends to liquidate the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic 

alternative but to do so.  

 Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s financial 
reporting process.     
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Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements 

 My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial 

statements and separate financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to 

fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level 

of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will 

always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are 

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the 

economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements and separate 

financial statements.   

 As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, I exercise professional 

judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:    Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial 

statements and separate financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit 

procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a 

basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for 

one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, 

or the override of internal control.   Obtain an understanding of internal control relevant to the audit 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 Group’s and the Company’s internal control.  Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 

accounting estimates and related disclosures made by management.  Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 

accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events 

or conditions that may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a 

going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s 
report to the related disclosures in the consolidated financial statements and separate financial statements or, 

if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence 

obtained up to the date of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group 

and the Company to cease to continue as a going concern.  Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial 

statements and separate financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated 

financial statements and separate financial statements represent the underlying transactions and events in a 

manner that achieves fair presentation.   

*****/5 
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 Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the 

entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. 

I am responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely 

responsible for my audit opinion.   

 I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the 

planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in 

internal control that I identify during my audit.  

 I also provide those charged with governance with a statement that we have complied with 

relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and 

other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related 

safeguards.  

 From the matters communicated with those charged with governance, I determine those 

matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements and separate 

financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. I describe these matters in 

my auditor’s report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in 
extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because 

the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits 

of such communication.   

 

 

 

(Miss Wannisa   Ngambuathong) 

Certified Public Accountant 

Registration No. 6838 

 

Dharmniti Auditing Company Limited 

Bangkok, Thailand 

February 21, 2017 

 

 

 

 



As at December As at December As at December As at December

Note 31, 2016 31, 2015 31, 2016 31, 2015

Current assets

Cash and cash equivalents 8     20,752,558        16,542,510        20,167,588 13,275,479

Trade and other receivable 7,9 187,302,223      212,566,763      187,349,120 215,021,292

Inventories 10   258,137,497      321,341,334      258,137,497 321,341,334

Prepaid for purchase of inventory 5,993,720          10,979,780        5,993,720 10,979,780

Other current assets 11   13,685,751        6,273,327          13,597,751 6,273,327

Total current assets 485,871,749      567,703,714      485,245,676 566,891,212

Non-current assets

Loan to related party 7     -                    -                    4,071,400          -                    

Investments in subsidiaries 12   -                    -                    44,184,433        44,649,847        

Property, plant and equipment 13   191,946,359      190,647,909      191,946,359      190,699,172      

Intangible assets 14   12,465,062        13,868,654        12,465,062        13,868,654        

Other non-current assets

Rental deposits and guarantees 

paid to related party 7     450,000             450,000             450,000             450,000             

Others 2,113,129          1,998,486          2,113,129          1,448,486          

Total non-current assets 206,974,550      206,965,049      255,230,383      251,116,159      

Total assets 692,846,299      774,668,763      740,476,059      818,007,371      

AS AT DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial statements Separate financial statements

Notes to financial statements form an integral part of these statement
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

In  Baht

THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASSETS



As at December As at December As at December As at December

Note 31, 2016 31, 2015 31, 2016 31, 2015

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 15   251,960,275      297,599,033      251,960,275 297,599,033

Short-term loan from related party 7     -                    -                    40,090,342        41,536,725        

Trade and other payables 7,16 84,335,998        110,434,365      84,240,375        110,334,365      

Other current liabilities 1,398,176          1,998,800          1,398,176          1,450,437          

Total current liabilities 337,694,449      410,032,198      377,689,168      450,920,560      

Non-current liabilities

Deferred tax liabilities 17   12,042,561 12,042,561 12,042,561 12,042,561

Provision for long-term employee benefits 18   2,974,348          3,127,053          2,974,348          3,127,053          

Total non-current liabilities 15,016,909        15,169,614        15,016,909        15,169,614        

Total liabilities 352,711,358      425,201,812      392,706,077      466,090,174      

Share capital

Registered 19   

292,500,000 ordinary shares of Baht 1.00 each 292,500,000      292,500,000      292,500,000      292,500,000      

Issued and fully paid-up

(2016 : 278,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each)

(2015 : 278,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each) 19 278,000,000      278,000,000      278,000,000      278,000,000      

Share premium 225,840,201      225,840,201      225,840,201      225,840,201      

Retained earnings

Appropriated - statutory reserve 20   8,744,428          8,744,428          8,744,428          8,744,428          

Unappropriated (221,106,147) (211,737,678) (212,984,891) (208,837,676)

Other components of shareholders' equity 21   48,656,459        48,620,000        48,170,244        48,170,244        

Total shareholders' equity 340,134,941      349,466,951      347,769,982      351,917,197      

Total liabilities and shareholders' equity 692,846,299      774,668,763      740,476,059      818,007,371      

Notes to financial statements form an integral part of these statement
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Consolidated financial statements Separate financial statements

In   Baht

AS AT DECEMBER 31, 2016

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY



2016 2015 2016 2015

Revenues

Sales 1,294,883,403  1,167,285,243  1,294,745,502  1,166,792,404  

Other income

Gain on exchange 5,758,102         1,738,783         5,589,416         1,462,721         

Other 2,375,454         1,995,837         2,438,329         1,994,113         

Total revenues 1,303,016,959  1,171,019,863  1,302,773,247  1,170,249,238  

Expenses

Cost of sales 1,155,643,624  1,022,477,316  1,155,606,819  1,022,477,316  

Selling expenses 73,236,342       71,476,429       73,236,342       71,476,430       

Administrative expenses 75,179,356       68,287,825       69,728,006       64,956,640       

Finance cost 9,123,471         7,852,242         9,146,660         7,852,242         

Total expenses 1,313,182,793  1,170,093,812  1,307,717,827  1,166,762,628  

Profit (loss) before income tax (10,165,834) 926,051           (4,944,580) 3,486,610         

Income tax (income) expense -                   105,786           -                   -                   

Profit (loss) for the year (10,165,834) 820,265           (4,944,580) 3,486,610         

Other comprehensive income:

Item that will not be reclassified to profit or loss

Actuarial gains 18 797,365           -                   797,365           -                   

Revaluation of land 13 -                   22,615,385       -                   22,615,385       

Income tax relating not be reclassified -                   (4,523,077) -                   (4,523,077)

797,365           18,092,308       797,365           18,092,308       

Item that may be reclassifiedsubsequently to profit or loss

Exchange differences on translation of financial

statements in foreign currency 36,459             (2,856) -                   -                   

36,459             (2,856) -                   -                   

Other comprehensive income for the year - net of income tax 833,824           18,089,452       797,365           18,092,308       

Total comprehensive income for the year (9,332,010)       18,909,717 (4,147,215) 21,578,918

Basic earnings (loss) per share 23

Profit (loss) on basic earnings per share (Baht per share) (0.04)                0.003               (0.02) 0.01                 

Notes to financial statements form an integral part of these statement
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

In  Baht

Note

Consolidated financial statements Separate financial statements



Issued and Share premium

fully paid - up Appropriated Unappropriated

share capital Exchange differences Surplus on re

on translation of  of ass

financial statements

in foreign currency

Balance as at January 1, 2015 255,691,276   184,368,974  8,744,428         (212,557,943) 452,612                    30,               

Increase in share capital 19 22,308,724     -                 -                    -                    -                                                     

Premium on ordinary shares 19 -                 41,471,227    -                    -                    -                                                     

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year -                 -                 -                    820,265            -                                                     

Other comprehensive income -                 -                 -                    -                    (2,856) 18,               

Balance as at December 31, 2015 278,000,000   225,840,201  8,744,428         (211,737,678) 449,756                    48,               

Total comprehensive income (loss) for the year

Loss for the year -                 -                 -                    (10,165,834) -                                                     

Other comprehensive income -                 -                 -                    797,365            36,459                                                

Balance as at December 31, 2016 278,000,000   225,840,201  8,744,428         (221,106,147) 486,215                    48,               

Other comprehensive incom

Retained earnings (deficit)

Notes to financial statements form an integral part of these statement

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016
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Note

Consolidated financial statements 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

In  Baht

Other compone



Issued and Share premium

fully paid - up Appropriated Unappropriated

share capital

Balance as at January 1, 2015 255,691,276          184,368,974          8,744,428              (212,324,286)

Increase in share capital 19     22,308,724            -                         -                         -                         

Premium on ordinary shares 19     -                         41,471,227            -                         -                         

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year -                         -                         -                         3,486,610              

Other comprehensive income -                         -                         -                         -                         

Balance as at December 31, 2015 278,000,000          225,840,201          8,744,428              (208,837,676)

Total comprehensive income (loss) for the year

Loss for the year -                         -                         -                         (4,944,580)             

Other comprehensive income -                         -                         -                         797,365                 

Balance as at December 31, 2016 278,000,000          225,840,201          8,744,428              (212,984,891)

Notes to financial statements form an integral part of these statement

Retained earnings (deficit)
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

In Baht

Separate financial statements 

Note



2016 2015 2016 2015

Cash flows from operating activities

Profit (loss) for the year (10,165,834) 820,265 (4,944,580) 3,486,610 

Adjustment to reconcile loss before tax to net cash

Provided by (paid from) operating activities:

Depreciation and amortisation 13,912,364        16,038,926        13,963,626        16,161,957        

Allowance for doubtful accounts (4,216,313) 484,164 (4,216,313) 698,272             

Bad debt 4,070,412          -     4,070,412          -                    

Allowance for declining in value of inventories (62) -     (62) -                    

Allowance for impairment loss of investments -                    -     465,414             -                    

Loss from write-off assets 406,769             437                    406,769             -                    

Loss (gain) on sales of property, plant and equipment (618,326) (174,713) (618,326) (174,713)

Loss (gain) from amortization of trade payable (562,001) -                    (562,001) -                    

Unrealized loss (gain) on exchange (1,452,600) (2,081,326) (1,420,100) (2,081,326)

Provision for long-term employee benefits 722,660             711,736             722,660             711,736             

Interest income (24,760) -                    (166,718) -                    

Interest expenses 9,123,471          7,852,242          9,146,659          7,852,242          

Income tax (income) expense -                    105,786             -                    -                    

Income (loss) from operating activities before changes

in operating assets and liabilities 11,195,780 23,757,517 16,847,440 26,654,778 

Operating assets and liabilities (increase) decrease

Trade and other receivables 27,655,645 (31,502,164) 30,205,235 (33,625,797)

Inventories 63,203,899 (128,641,485) 63,203,899 (128,641,485)

Products advance deposit 4,986,060 65,996,641 4,986,060 65,996,641 

Other current assets (7,060,386) 1,520,573 (6,972,386) 1,424,533 

Loan to related party -                    -                    (4,103,900) -                    

Other non current assets (114,643) (85,939) (664,644) 464,060 

Operating liabilities increase (decrease)

Trade and other payables (25,500,885) 35,468,750 (25,513,548) 35,322,124        

Other current liabilities (1,292,198) (2,437,588) (743,834) (2,354,363)

Employee benefit obligations paid (78,000) -     (78,000) -     

Consolidated financial statements

Notes to financial statements form an integral part of these statement
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CASH FLOW STATEMENTS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

In  Baht

Separate financial statements

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES



2016 2015 2016 2015

Cash flows from (used in) operating activities 72,995,272 (35,923,695) 77,166,322 (34,759,509)

Cash received - value-added tax -     19,285,439 -     19,285,439 

Cash paid for income tax (352,037) (560,410) (352,037) (560,410)

Cash received from withholding income tax -     567,400 -     567,400 

Net cash flows from (used in) operating activities 72,643,235 (16,631,266) 76,814,285 (15,467,080)

Cash flows from investing activities

Acquisiton of property, plant and equipment (13,752,925) (10,693,373) (13,752,925) (10,693,373)

Acquisition of other intangible assets (1,405,423) (1,208,910) (1,405,423) (1,208,910)

Proceeds from sales of property, plant and equipment 1,562,683 174,713 1,562,683 174,713 

Cash received from interest income 24,760 -     24,760 -     

Net cash flows from (used in) investing activities (13,570,905) (11,727,570) (13,570,905) (11,727,570)

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions (45,749,224) (22,634,678) (45,749,224) (22,634,678)

Cash receipt from short-term loan from related party -     -     (1,446,383) (80,000)

Cash receipts from increase capital -     63,779,951 -     63,779,951 

Cash paid for interest expenses (9,149,517) (7,880,554) (9,155,664) (7,880,554)

Net cash flows from (used in) financing activities (54,898,741) 33,264,719 (56,351,271) 33,184,719 

Differences on translation the increase (decrease) of financial 

statements 36,459 (2,856) -     -     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 4,210,048 4,903,027 6,892,109 5,990,069 

Cash and cash equivalents at beginning of year 16,542,510 11,639,483 13,275,479 7,285,410 

Cash and cash equivalents end of year 20,752,558 16,542,510 20,167,588 13,275,479 

Notes to financial statements form an integral part of these statement
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

CASH FLOW STATEMENTS (CONT.)

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2016

Consolidated financial staements Separate financial statements

In  Baht
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2016 

 

1. GENERAL INFORMATION  

a) Thai Ha Public Company Limited is a public company incorporated and domiciled in Thailand. The 

Company is principally engaged in the manufacture and distribution of agricultural products, 

processed agricultural products and instant products. The registered office of the Company is at 140 

Moo 5, Tambol Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom. Its factory located at 589 Moo 1, 

Tambol Chong-kae, Amphur Ta-klee, Nakornsawan. 

b) Parent company 

   The Parent company is Cheer Group Holding Co., Ltd. (former name : Cheer (Thailand) 

Co., Ltd. 

 

2. BASIS FOR THE PREPARATION OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AND ITS 

SUBSIDIARIES  OPERATIONS  

2.1 The accompanying consolidated financial statements include the accounts of Thai Ha Public 

Company Limited and subsidiaries which are owned directly and indirectly by the Company :- 

 

 Percentage of Holding by 

direct and indirect 

 Nature of Business 

 As at 

December 

31, 2016 

 As at 

December  

31, 2015 

  

Subsidiaries      

Cheer Trading Co., Ltd. 100.00  100.00  Distributor of consumer goods in 

Thailand (Registered for company 

dissolution and under liquidation 

process) 

Kaset Laos Sole Co., Ltd. 100.00  100.00  Conduction rice  mill business, rice 

processing plant including sale and 

exporting rice 

 

2.2 Subsidiaries are fully consolidated, being the date on which the Company obtains control, and 

continue to be consolidated until the date when such control ceases.  



- 14 - 

 

 

2.3 The financial statements of the subsidiaries are prepared using the same significant accounting 

policies as the Company. 

 

2.4 The assets and liabilities in the financial statements of overseas subsidiary company is translated to 

Baht using the exchange rate prevailing on the end of reporting  period, and revenues and expenses 

translated using monthly average exchange rates. The resulting differences are shown under the 

caption of “Exchange differences on translation of financial statements in foreign currency” in the 
statements of changes in shareholders’ equity. 

 

2.5 Material balances and transaction between the Company and its subsidiary companies have been 

eliminated from the consolidated financial statements. 

 

2.6 The separate financial statements, which present investments in subsidiaries under the cost method, 

have been prepared solely for the benefit of the public. 

 

2.7 As at December 31, 2016, Cheer Trading Company Limited is under the liquidation process. Therefore, 

the financial statements of the subsidiary taken to prepare the consolidated financial statements the 

assets are stated at the net recoverable value and liabilities are shown by the amount to be paid and 

adjusted by the expense estimate to be paid for company dissolution.    

 

2.8 Non-controlling interests represent the portion of profit or loss and net assets of the subsidiaries 

that are not held by the Company and are presented separately in the consolidated profit or loss and 

within equity in the consolidated statement of financial position.  

 

3. PRINCIPLES OF PREPARATION AND PRESENTATIONS OF FINANCIAL STATEMENTS 

   The financial statements have been prepared in accordance with the accounting standards prescribed 

by Thai Accounts Act enunciated under the Accounting Profession Act B.E.2547 by complying with the 

financial reporting standards. The presentation of the financial statements has been made in compliance with 

the Notification of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce, re : the financial 

statements presentation for public limited company, issued under the Accounting Act B.E.2543. 

  The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. 

The financial statements in English language have been translated from such financial statements in Thai 

language. 

  The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise 

disclosed in the accounting policies. 
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4.  THE NEW AND REVISED ACCOUNTING STANDARDS ARE EFFECTIVE IN THE CURRENT 

YEAR 

  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the new and 

revised accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and 

financial reporting standards, which are effective for the fiscal year beginning on or after January 1, 2016 

are as follows: 

  Conceptual Framework for Financial Reporting (revised 2015) 

TAS 1 (revised 2015) Presentation of Financial Statements 

TAS 2 (revised 2015) Inventories 

TAS 7 (revised 2015) Statement of Cash Flows 

TAS 8 (revised 2015) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

TAS 10 (revised 2015) Events After the Reporting Period 

TAS 11 (revised 2015) Construction Contracts 

TAS 12 (revised 2015) Income Taxes 

TAS 16 (revised 2015) Property, Plant and Equipment 

TAS 17 (revised 2015) Leases 

TAS 18 (revised 2015) Revenue 

TAS 19 (revised 2015) Employee Benefits 

TAS 20 (revised 2015) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 

TAS 21 (revised 2015) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TAS 23 (revised 2015) Borrowing Costs 

TAS 24 (revised 2015) Related Party Disclosures 

TAS 26 (revised 2015) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

TAS 27 (revised 2015) Separate Financial Statements 

TAS 28 (revised 2015) Investments in Associates and Joint Ventures 

TAS 29 (revised 2015) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

TAS 33 (revised 2015) Earnings Per Share 

TAS 34 (revised 2015) Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2015) Impairment of Assets 

TAS 37 (revised 2015) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

TAS 38 (revised 2015) Intangible assets 

TAS 40 (revised 2015) Investment Property 

TAS 41 Agriculture 

TFRS 2 (revised 2015) Share-Based Payment 

TFRS 3 (revised 2015) Business Combinations 

TFRS 4 (revised 2015) Insurance Contracts 

TFRS 5 (revised 2015) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
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TFRS 6 (revised 2015) Exploration for and Evaluation of Mineral Resources 

TFRS 8 (revised 2015) Operating Segments 

TFRS 10 (revised 2015) Consolidated Financial Statements 

TFRS 11 (revised 2015) Joint Arrangements 

TFRS 12 (revised 2015) Disclosure of Interests in Other Entities 

TFRS 13 (revised 2015) Fair Value Measurement 

TSIC 10 (revised 2015) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

TSIC 15 (revised 2015) Operating Leases - Incentives 

TSIC 25 (revised 2015) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 

TSIC 27 (revised 2015) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease 

TSIC 29 (revised 2015) Service Concession Arrangements: Disclosure 

TSIC 31 (revised 2015) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 

TSIC 32 (revised 2015) Intangible Assets - Web Site Costs 

TFRIC 1 (revised 2015) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 

TFRIC 4 (revised 2015) Determining whether an Arrangement contains a Lease 

TFRIC 5 (revised 2015) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

TFRIC 7 (revised 2015) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2015) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 

TFRIC 10 (revised 2015) Interim Financial Reporting and Impairment 

TFRIC 12 (revised 2015) Service Concession Arrangements 

TFRIC 13 (revised 2015) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 14 (revised 2015) TAS 19 (revised 2015)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 

TFRIC 15 (revised 2015) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 17 (revised 2015) Distributions of Non - cash Assets to Owners 

TFRIC 18 (revised 2015) Transfers of Assets from Customers 

TFRIC 20 (revised 2015) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

TFRIC 21  Levies 

  

  The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these new and revised  

accounting standards, financial reporting standard, accounting standard interpretations and financial 

reporting standards interpretations do not have any significant impact on the financial statements in current 

year. 
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 

 5.1  Revenue and expense recognition 

   Sales of goods 

     Sales of goods are recognized when the significant risks and rewards of ownership of the 

goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods 

supplied after deducting discounts and allowances. 

   Interest income 

     Interest income is recognized on an accrual basis based on the effective interest rate. 

   Other income and other expenses 

     Other income and other expenses are recognized on an accrual lasis. 

 

5.2  Cash and cash equivalents 

    Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid short-term 

investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal 

restrictions. 

 

5.3 Trade accounts receivable 

  Trade account receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful 

account is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The 

allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging. 

 

 5.4 Inventories 

Inventories are stated at the lower of cost or net realizable value. Cost’s calculated as 
follows: 

Finished goods -  The standard cost (which approximates actual cost) 

Work in process - The standard cost (which approximates actual cost) 

Raw materials, packing 

materials, spare parts and 

factory supplies. 

- Average cost. 

The cost of inventories comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs 

incurred in bringing the inventories to their present location and condition. The costs of conversion 

above include an appropriate share of production overheads based on normal production capacity. 

The cost of purchase comprises both the purchase price and costs directly attributable to the 

acquisition of the inventory, such as import duties, transportation charges and other direct costs 

incurred in acquiring the inventories less all trade discounts, allowances or rebates.   

The net realizable value of inventory is estimated from the selling price in the ordinary 

course of business less the estimated costs to complete production and the estimated costs to 

complete the sale. 
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5.5   Investments in subsidiaries 

 Subsidiaries are entities over which the Company has the power to control their financial and 

operating policies generally accompanying a shareholding of more than one-half of the voting rights. The 

financial statements of the subsidiaries are consolidated from the date the Company exercises control 

over the subsidiaries until the date that control power ceases. 

  Investments in subsidiaries are stated at cost net from allowance on impairment (if any) in 

the separate financial statements. 

 

5.6  Property, plant and equipment/Depreciation 

 Land is stated at the revalued amount which is based on the price estimation of an independent 

appraiser. Land is initially recorded at cost on the acquisition date, and the Company has subsequently 

revalued by an independent appraiser and recorded such assets at the revalued amount. Revaluations 

are made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from 

the fair value at the end of the reporting period. 

 Differences arising from the land revaluation are recorded in other comprehensive income and 

the cumulative increase is recognised in shareholders’ equity under the heading of “Revaluation 
surplus”. 

 Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance on 

impairment (if any).  

 Cost is initially recognized upon the  acquisition of assets along with other direct costs 

attributing to acquiring such assets in the condition ready to serve the objectives, including the costs 

of asset demolition, removal and restoration of the asset location, which are the obligations of the 

company (if any). 

 

  Depreciation of plant and equipment is calculated by cost less residual value on the straight-

line basis over the following estimated useful lives: 

Land improvement 5 -  20 years 

Buildings  30  years 

Buildings improvement  5 - 20  years 

Machinery and equipment   3 - 15  years 

Tool and equipment  5 - 10  years 

Furniture, fixtures and office equipment          5  years 

Motor vehicle 5 - 10  years 
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    The Company has reviewed the residual value and useful life of the assets every year.  

The depreciation for each asset component is calculated on the separate components when 

each component has significant cost compared to the total cost of that asset. 

  Depreciation is included in determining income. 

  No depreciation is provided on land, construction in progress and equipment under 

installation. 

Property, plant and equipment are written off at disposal. Gains or losses arising from sale 

or write-off of assets are recognized in the statement of comprehensive income. 

  

 5.7 Borrowing costs 

  Borrowing costs directly attributed to the acquisition or construction of an asset that 

necessarily takes long time to put in ready to use or available for sale state are capitalized as part of 

the cost of the respective asset until that asset condition is ready for its intended use. All other 

borrowing costs are expensed in the period they are incurred. Borrowing costs consist of interest 

and other costs arising from such borrowing. 

 

5.8  Intangible assets  

Intangible assets that are acquired by the Company with finite useful lives are stated at cost 

less accumulated amortization and allowance on impairment (if any). Intangible assets are 

amortized in the statement of comprehensive income on a straight-line basis over their estimated 

useful lives from the date that they are available for use. The estimated useful lives are as follows: 

Production recipe and trademark  10  years 

Computer software 5 - 10  years 

 

 5.9  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. 
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5.10 Long-term leases  

     Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all risks and 

rewards of ownerships are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized 

as an expense in profit or loss on a straight line basis over the lease term. 
 

5.11 Foreign currencies 

     Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the 

date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period. 

      Gains and losses on exchange are included in determining income.  
 

5.12 Impairment of assets 

     As at the statement of financial position date, the Company assesses whether there is an 

indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company will make an estimate of 

the asset’s recoverable amount. If the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount, 
an impairment loss is recognized in the statement of comprehensive income. In addition, 

impairment loss is reversed if there is a subsequent increase in the recoverable amount. The 

reversal shall not exceed the carrying value that would have been determined net of accumulated 

depreciation or amortization. The recoverable amount of the asset is the asset’s value in use or fair 
value less costs to sell. 

 

5.13 Employee benefits 

Short-term employment benefits 

  The Company recognizes salary, wage, bonus and contributions to social security fund and 

provident fund as expenses when incurred. 
  

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 

    The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is 

monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a separate 
trust fund and the Company’s contributions are recognized as expenses when incurred. 

 

  Post-employment benefits (Defined benefit plans)  

   The Company has obligations in respect of the severance payments that it must pay to the 

employees upon retirement under the labor law and other employee benefit plans. The Company 

treats these severance payment obligations as a defined benefit plan.  

   The obligation under the defined benefit plan is calculated based on the actuarial principles 

by a qualified independent actuary using the projected unit credit method. Such estimates are made 

based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, staff turnover 

rate, mortality rate, and inflation rate. 

   Actuarial gains and losses for post-employment benefits of the employees are recognized 

immediately in other comprehensive income. 
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 5.14 Provisions 

   Provisions are recognized when the Company has a present obligation as a result of a past 

event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to 

settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation. 

  

5.15 Income tax 

  Income tax comprises of current income tax and deferred tax.  

 

Current tax 

  The Company and its subsidiaries records income tax expense, if any, based on the amount 

currently payable under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, 

after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes, 

and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax. 

 

Deferred tax 

  Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the 

carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes 

in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax expense 

which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items recognized 

directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income. 

 The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable 

that the Company will have future taxable profit to be available against which the deferred tax assets 

can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are recognized as deferred 

tax liabilities. 

 Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its 

subsidiaries expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred 

tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 

enacted by the end of the reporting period. 

 At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 

and reduced the value when it is probable that the Company will have no longer the future taxable 

profit that is sufficient to be available against which all or some parts of deferred tax assets are 

utilized. 
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6. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS AND ESTIMATES  

The preparation of financial statements in conformity with financial   reporting standards at times 

requires management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently 

uncertain. These judgments and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant 

judgment and estimates are as follows:  

 Allowance for doubtful accounts 

In determining an allowance for doubtful accounts, the management needs to make judgment and  

 estimates based upon, among other things, past collection history, aging profile of outstanding debts and the 

 prevailing economic condition.   

 

Impairment of equity investments 

  The Company treats investment in subsidiaries as impaired when there has been a significant or 

prolonged decline in the value below their cost or where other objective evidence of impairment exists.  The 

determination of what is “ significant” or “prolonged” requires judgment of the management. 
 

Property plant and equipment/Depreciation 

  In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the 

useful lives and residual values of the plant and equipment to review estimate useful lives and residual values 

when there are any changes.   

The Company measures land at revalued amounts. Such amounts are determined by the independent 

appraiser using the market approach. The valuation involves certain assumptions and estimates. 

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a 

periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower 

than the carrying amount. This requires judgments regarding forecast of future revenues and expenses 

relating to the assets subject to the review. 

 

Post-employment benefits (Defined contribution plans) 

 The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such 

determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 

mortality rate and staff turnover rate. 
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7. BUSINESS TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES 

 During the years, the Company and its subsidiaries had significant business transactions with 

person and related parties. Such transactions, which are summarized below, arose in the ordinary course 

of business and were concluded on commercial terms and based on the agreed upon between the 

Company and those related parties. 

 Detail of relationship between the Company and its related parties are summarized as follow. 

Company’s name  Country of incorporation  Type of relation 

Cheer Group Holding Co., Ltd.  Thailand  Parent company 

Cheer Trading Co., Ltd.  Thailand  Subsidiary 

Kaset Laos Sole Co., Ltd.  Laos  Subsidiary 

Thai Vegetable Oil PCL.  Thailand  Related company by common 

shareholder and directors 

Chama Asset Co., Ltd.  Thailand  Related company by common 

shareholder and directors 

Thai Ha Trading Limited Partnership  Thailand  Related company by common 

shareholder and directors 

 

 Business transactions and pricing policies are summarized as follows: 

Transactions between the Company and related parties  Pricing policy 

Sales of goods  - Cost plus margin determined by  

management by comparison with market 

price, which is the lower than the control 

price of a government agency and close to 

transactions with good customer of the 

Company.  

Sales of asset  -  As agreed. 

Interest income  - At the rate 4% per annum 

Purchase of goods  - Agreed price, which is determined by 

the management to provide an adequate 

return to cover operating expenses. 

Purchase of asset  -  As agreed. 

Rental expenses  - As per agreement. 

Trademark license fee  - As per agreement. 
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 Significant transaction with related companies for the years ended December 31, 2016 and 2015, 

has been shown as follows. 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

Transaction with parent company        

Sales of goods 93  -  93  - 

Sales of asset 1,262  -  1,262  - 

Trademark license fee 811  570  811  570 

Rental expense 4,925  5,031  4,925  5,031 

Transactions with subsidiary        

Sales of goods -  -  11,101  10,086 

Interest income -  -  166  - 

Transactions with related companies        

Sales of goods 634  610  634  610 

Purchase of goods 42,801  37,179  42,801  37,179 

Transactions with director        

Purchase of asset 550  -  550  - 

  

 The balances of the accounts as at December 31, 2016 and 2015 between the Company and those 

related parties are as follows: 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2015 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2015 

Trade and other receivables         

Trade receivables        

 The parent company 5  -  5  - 

 Subsidiary -  -  1,795  5,902 

 Less : Allowance for doubtful debts -  -  -  - 

  Net 5  -  1,800  5,902 

 Related companies  -  177  -  177 

 Total trade receivables   5  177  1,800  6,079 

Other receivables         

 Subsidiary -  -  -  545 

 Related companies 13  -  13  - 

Accrued interest        

 Subsidiary -  -  166  - 

Advances payment and prepaid expense        

 Director -  1,005  -  1,005 

 The parent company 5,184  4,925  5,184  4,925 

 Total other receivables 5,197  5,930  5,363  6,475 

Total trade receivables and other receivables 5,202  6,107  7,163  12,554 

Loan to related party         

 Subsidiary  -  -  4,071  - 
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 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2015 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2015 

Rental deposits and guarantee        

 The parent company 450  450  450  450 

Trade and other payables         

 The parent company 71  34  71  34 

 Related companies  8,013  7,327  8,013  7,327 

Total trade and other payables  8,084  7,361  8,084  7,361 

Short-term loan from related party        

 Subsidiary  -  -  40,090  41,537 

 

 Loan to the related company is the loan to Kaset Laos Sole Co., Ltd. which is the subsidiary in the 

amount of USD 100,000 and LAK 117,000,000. The interest rate is 4% per annum with the repayment 

period within 30 months. 

 The changes of loan to the related party ended December 31, 2016 are as follows: 

  In Thousand Baht 

  Separate financial 

statements 

    2016 

Beginning balance     - 

Add: Addition during the year    4,071 

Ending balance     4,071 

 

 Short-term loan from related party represented loan obtained from Cheer Trading Company Limited, its 

subsidiary, which interest is charged at 3 percent per annum.  

 Movements in short-term loan from related party account for the year ended December 31, 2016 

and 2015 are summarized below. 

  In Thousand Baht 

  Separate financial statements 

  2016  2015 

Beginning balance   41,537  41,617 

Add: Addition during the year  -  - 

Less : Decrease during the year   (1,447)  (80) 

Ending balance   40,090  41,537 
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Management’s benefits 

 Management benefit expenses represents the benefits paid to the Company’s management, such as 
salaries and related benefit including the benefit paid by other means. The Company’s management is the 
persons who are defined under the Securities and Exchange Act.  

 The management’s benefit for the years ended December 31, 2016 and 2015, as follows 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial 

statements 

 Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

Short-term employee benefits 5,780  5,752  5,780  5,752 

Post-employee benefits 269  171  269  171 

Total 6,049  5,923  6,049  5,923 

 

8. CASH AND CASH EQUIVALENTS 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December  As at December  As at December  As at December 

 31, 2016  31, 2015  31, 2016  31, 2015 

Cash 657  131  230  130 

Bank deposits 20,096  16,412  19,938  13,145 

Total 20,753  16,543  20,168  13,275 

 

 Bank accounts are carried interest at the floating rate, which are set by the bank. 
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9. TRADE AND OTHER RECEIVABLES 

  The balances of trade and other receivables as at December 31, 2016 and 2015, aged on the basis of 

due dates, are summarized below. 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Trade receivables - related parties        

Aged on the basis of due dates        

 Not yet due 5  106  1,800  106 

 Past due        

  Up to 3 months -  71  -  5,973 

  3 - 6 months -  -  -  - 

  6 - 12 months -  -  -  - 

  Over 12 months -  -  -  - 

Total trade receivables - related parties 5  177  1,800  6,079 

Less : Allowance for doubtful debts -  -  -  - 

Total trade receivables - related parties - net 5  177  1,800  6,079 

Trade receivables - unrelated parties        

Aged on the basis of due dates        

 Not yet due 109,811  108,848  107,897  104,862 

 Past due        

  Up to 3 months  64,497  87,992  64,497  87,992 

  3 - 6 months 4,637  5,747  4,637  5,747 

  6 - 12 months 5,868  2,646  5,868  2,646 

  Over 12 months 10,646  17,419  6,288  13,061 

Total 195,459  222,652  189,187  214,308 

Less: Allowance for doubtful debts (13,646)  (17,862)  (9,288)  (13,504) 

Total trade receivables - unrelated        

 parties, net 181,813  204,790  179,899  200,804 

Total trade receivable - net 181,818  204,967  181,699  206,883 

Other receivables        

Other receivables - related parties 5,197  5,930  5,363  6,475 

Other receivables - unrelated parties 287  1,670  287  1,663 

Total other receivables 5,484  7,600  5,650  8,138 

Total trade and other receivables - net 187,302  212,567  187,349  215,021 

 

  The movements of the allowance for doubtful debts are as follow : 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial Statement  Separate financial Statement 

 As at December   

31, 2016 

 As at December   

31, 2015 

 As at December   

31, 2016 

 As at December   

31, 2015 

Allowance for doubtful debts - beginning 17,862  17,378  13,504  15,021 

     Add  Additional allowances 4,290  1,992  4,290  2,117 

     Less  Reversing of allowances (8,506)  (1,508)  (8,506)  (3,634) 

Allowance for doubtful debts - ending 13,646  17,862  9,288  13,504 

 

The allowance for doubtful accounts decrease due to the repayment from customers and written off 

- bad debt. 
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10. INVENTORIES 

   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Finished Goods 28,184  25,873  28,184  25,873 

Work in process 10,683  6,968  10,683  6,968 

Raw materials 189,935  259,954  189,935  259,954 

Packing materials 26,869  26,061  26,869  26,061 

Spare parts and factory supplies 2,897  2,978  2,897  2,978 

 Total 258,568  321,834  258,568  321,834 

Less : Allowance for declining in value of inventories (431)  (493)  (431)  (493) 

 Net 258,137  321,341  258,137  321,341 

 

  Allowance for declining in value of inventories was changed during the years as follows: 

   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Beginning balance 493  493  493  493 

Increase in allowance for declining  in value of inventories -  -  -  - 

Reversal in allowance for declining value of inventories (62)  -  (62)  - 

Ending balance 431  493  431  493 

 

  In the years 2016, the Company reversed the allowance for declining in value of inventories amount 

of Baht 0.06 million, as a result from sales. 
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11. OTHER CURRENT ASSETS 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Revenue Department receivable 789  -  789  - 

Prepaid expenses 3,038  4,330  3,038  4,330 

Prepaid advertising fee (Note 26.5.1) 4,772  470  4,772  470 

Prepaid royalty fee (Note 26.5.2) 3,500  -  3,500  - 

Withholding tax 978  626  978  626 

Other 608  847  520  847 

Total other current assets 13,685  6,273  13,597  6,273 

 

12. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES 

  Details of investments in subsidiaries as presented in separate financial statements are as  follows: 
   

 

Paid-up capital 

  

 

Shareholding percentage 

  

 

Cost In Thousand Baht 

 Allowance for impairment 

loss of investments 

In Thousand Baht 

 Carrying amounts based 

on cost method-net 

In Thousand Baht 

      

Companies      

 

 

 As at 

December 

31, 2016 

 As at 

December 

31, 2015 

 As at 

December  

31, 2016 

 As at 

December 

31, 2015 

 As at 

December 

31, 2016 

 As at 

December 

31, 2015 

 As at 

December 

31, 2016 

 As at 

December 

31, 2015 

 As at 

December 

31, 2016 

 As at 

December 

31, 2015 

      (percent)  (percent)             

Cheer Trading Company Limited  48,000  48,000  100  100  48,000  48,000  (7,895)  (7,430)  40,105  40,570 

Kaset Laos Sole Co., Ltd.  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  -  -  4,080  4,080 

          52,080  52,080  (7,895)  (7,430)  44,185  44,650 

 

          As at December 31, 2016, Kaset Laos Sole Co.,Ltd. has suffered the ongoing net operating loss 

until the present. However, the management of its subsidiary has prepared an improvement plan the 

ability to operate by reducing the rental fee amounting to Baht 3.6 million annually. Such situation has 

eased the situation of the subsidiary. Therefore, there is no need to consider the impairment of investment 

in such subsidiary. 
 As at December 31, 2016, Cheer Trading Company Limited is under the liquidation process.  

Therefore, in the financial statements of the subsidiary taken to prepare the consolidated financial statements 

the assets are stated at the net recoverable value and liabilities are shown by the amount to be paid adjusted 

by the expense estimate to be paid for company dissolution.  
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 The summarized financial information represents of Kaset Laos Sole Co., Ltd. amounts before 

intragroup eliminations as follows 

 In Thousand Baht 

  2016  2015 

Current assets  2,549  7,215 

Non-current assets  -  550 

      Total assets  2,549  7,765 

Current liabilities  6,090  6,024 

Non-current liabilities  -  - 

      Total liabilties  6,090  6,024 

      Net assets  (3,541)  1,741 

     

Revenue  11,238  10,579 

     

Net cash  from (used in) operating activities  (2,762)  (1,098) 

Net cash from (used in) investing activities  -  - 

Net cash from (used in) financing activities  -  - 

Differences on translation the increase (decrease) of 

 financial statement 

  

80 

  

180 

Net cash from (used in) financing activities  (2,682)  (918) 
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13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT  
  In Thousand Baht. 

  Consolidated financial statements 

  Revaluation basis  Cost basis 

   

 

 

 

Land 

 Buildings and 

building 

improvement, 

and land 

improvement 

 

 

 

 

 

Machinery and 

equipment 

  

Furniture, 

fixtures and 

office 

equipment 

  

 

 

 

Motor vehicles 

  

Assets under 

installation  

and under 

construction 

  

 

 

 

Total 

Cost / Revalued  amount:               

January 1, 2015  67,998  114,858  206,672  20,665  19,418   -  429,611 

Additions  -  -  543  14  3,459  6,677  10,693 

Disposals  -  -  (361)  -  -  -  (361) 

Write off  -  -  -  (283)  -  -  (283) 

Transfers in (out)   -  2,271  1,926  464  1,516  (6,177)  - 

Revaluations  22,616  -  -  -  -  -  22,616 

December 31, 2015  90,614  117,129  208,780  20,860  24,393  500  462,276 

Additions  -  2,164  6,983  2,565  2,041  -  13,753 

Disposals  -  -  (1,889)  (23)  (6,600)  -  (8,512) 

Transfers in (out)   -  -  -  -   -   -   - 

Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 

December 31, 2016  90,614  119,293  213,874  23,402  19,834  500  467,517 

Accumulated depreciation:               

January 1, 2015   -  70,660  153,181  20,128  14,680   -  258,649 

Depreciation for the year  -  3,451  8,877  372  922  -  13,622 

Depreciation on disposals  -  -  (361)  -  -  -  (361) 

Depreciation on write-off  -  -  -  (282)  -  -  (282) 

December 31 , 2015  -  74,111  161,697  20,218  15,602  -  271,628 

Depreciation for the year  -  2,781  7,415  208  1,106  -  11,510 

Depreciation on disposals  -  -  (1,826)  (10)  (5,732)  -  (7,568) 

December 31 , 2016  -  76,892  167,286  20,416  10,976  -  275,570 

Net book value                

December 31, 2016  90,614  42,401  46,588  2,986  8,858  500  191,947 

December 31, 2015  90,614  43,018  47,083  642  8,791  500  190,648 

Depreciation for the year               

2016 (Baht 7.68 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  11,510 

2015 (Baht 9 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,622 
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  In Thousand Baht 

    Separate financial statements  

  Revaluation basis  Cost basis 

   

 

 

 

Land 

 Buildings and 

building 

improvement, 

and land 

improvement 

 

 

 

 

Machinery 

and 

equipment 

  

Furniture, 

fixtures and 

office 

equipment 

  

 

 

Motor 

vehicles 

  

Assets under 

installation 

and under 

construction 

  

 

 

 

Total 

Cost / Revalued  amount:               

January 1, 2015  67,998  114,858  206,672  20,382  20,033  -  429,943 

Additions  -  -  543  14  3,459  6,677  10,693 

Disposals  -  -  (361)  -  -  -  (361) 

Transfers in (out)  -  2,271  1,926  464  1,516  (6,177)  - 

Revaluations  22,616  -  -  -  -  -  22,616 

December 31, 2015  90,614  117,129  208,780  20,860  25,008  500  462,891 

Additions  -  2,164  6,983  2,565  2,041  -  13,753 

Disposals  -  -  (1,889)  (23)  (6,600)  -  (8,512) 

Transfers in (out)  -  -  -  -  -  -  - 

Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 

December 31, 2016  90,614  119,293  213,874  23,402  20,449  500  468,132 

Accumulated depreciation:               

January 1, 2015  -  70,660  153,181  19,846  15,121  -  258,808 

Depreciation for the year  -  3,451  8,877  372  1,045  -  13,745 

Depreciation on disposals  -  -  (361)  -  -  -  (361) 

December 31 , 2015  -  74,111  161,697  20,218  16,166  -  272,192 

Depreciation for the year  -  2,781  7,415  208  1,157  -  11,561 

Depreciation on disposals  -  -  (1,826)  (10)  (5,732)  -  (7,568) 

December 31 , 2016  -  76,892  167,286  20,416  11,591  -  276,185 

Net book value                

December 31, 2016  90,614  42,401  46,588  2,986  8,858  500  191,947 

December 31, 2015  90,614  43,018  47,083  642  8,842  500  190,699 

Depreciation for the year               

2016 (Baht 7.68 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  11,561 

2015 (Baht 9 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,745 

 

 As at December 31, 2016 and 2015, the Company has the cost of fixed assets which were fully 

depreciated and still in use total amount of Baht 175.03 million and Baht 137.47 million, respectively.

 The Company arranged for an independent appraiser the value of land in December 2015. The 

basis of the revaluation was using the market approach. 
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A breakdown of the land carried on the revaluation basis is as follows: 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Original cost 30,401  30,401  30,401  30,401 

Surplus from revaluation 60,213  60,213  60,213  60,213 

Revalued amount 90,614  90,614  90,614  90,614 

 

14. INTANGIBLE ASSETS 

  The net book value of intangible assets as at December 31, 2016 and 2015 is presented below. 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements / Separate financial statements 

 Production recipe and 

trademark 

 Computer software  Software under 

development 

  

Total 

Cost        

As at January 1, 2015 16,105  28,593  709  45,407 

Additions -    1,209  1,209 

Disposals -  -  -  - 

Transfers in (out) -  1,418  (1,418)  - 

As at December 31, 2015 16,105  30,011  500  46,616 

Additions -  705  700  1,405 

Disposals -  (841)  -  (841) 

Transfers in (out) -  500  (500)  - 

As at December 31, 2016 16,105  30,375  700  47,180 

Accumulated amortisation        

As at January 1, 2015 (16,105)  (14,225)  -  (30,330) 

Amortisation for the year -  (2,417)  -  (2,417) 

Amortisation  on disposals -  -  -  - 

As at December 31, 2015 (16,105)  (16,642)  -  (32,747) 

Amortisation for the year -  (2,402)  -  (2,402) 

Amortisation  on disposals -  434  -  434 

As at December 31, 2016 (16,105)  (18,610)  -  (34,715) 

Net book value        

As at December 31, 2016 -  11,765  700  12,465 

As at December 31, 2015 -  13,369  500  13,869 

        

Amortisation for the year        

 2016       2,402 

 2015       2,417 
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15. BANK OVERDRAFT AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
   In Thousand Baht 

 Consolidate financial statement  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Bank overdraft -  345  -  345 

Short-term loans from financial institutions 251,960  297,254  251,960  297,254 

 Total 251,960  297,599  251,960  297,599 

 

  As at December 31, 2016 and 2015, short-term loans from financial institutions of the Company are 

loans in the form of promissory note due within 1 - 6 months, carry interest at the rate of MMR per annum. 

  

16. TRADE AND OTHER PAYABLES 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

 As at December 

31, 2016 

 As at December 

31, 2015 

Trade and other payables - related parties 8,084  7,361  8,084  7,361 

Trade and other payables - unrelated parties 70,695  99,509  70,622  99,509 

Accrued expenses - unrelated parties 5,557  3,564  5,534  3,464 

Total trade and other payables 84,336  110,434  84,240  110,334 

 

17. DEFERRED TAX LIABILITIES 

  Changes in deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2016 and 2015 are summarized as 

follows: 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

 As at January  (Revenue) expenses during the year  As at December  

 1, 2016  In profit or loss  In other 

comprehensive 

income 

 31, 2016 

Deferred tax liabilities:        

 Additional portion from fixed assets revaluation  12,043  -  -  12,043 

Total 12,043  -  -  12,043 

 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements/Separate financial statements 

 As at January  (Revenue) expenses during the year  As at December  

 1, 2015  In profit or loss  In other 

comprehensive 

income 

 31, 2015 

Deferred tax liabilities:        

 Additional portion from fixed assets revaluation  7,520  -  4,523  12,043 

Total 7,520  -  4,523  12,043 
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  As at December 31, 2016 and 2015, the Company has the accumulated tax losses that have not 

been used from 2012 at the amount of Baht 219 million and Baht 215 million, respectively, which the 

Company does not record such deferred tax assets from losses as there is uncertainty that the Company will 

have sufficient taxable profits enough to be utilized of deferred tax assets. 

 

18. PROVISION FOR LONG-TERM EMPLOYEE BENEFITS 

  Provision for long-term employee benefits, which is compensation on employees’ retirement, was 
as follows: 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

Defined benefit obligation at beginning of year  3,127  2,415  3,127  2,415 

Current service cost 631  637  631  637 

Interest cost 91  75  91  75 

Employee benefit obligation paid (78)  -  (78)  - 

Actuarial loss recognised during the year  (797)  -  (797)  - 

Defined benefit obligation at end of year 2,974  3,127  2,974  3,127 

 

  Revenues and expenses recognized in the statement of comprehensive income for the years ended 

December 31, 2016 and 2015 are as follows 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

The statement of comprehensive income        

Recognized in profit or loss        

 Current service cost 631  637  631  637 

 Interest cost 91  75 91  75 

 Total 722  712  722  712 

Recognized in other comprehensive income        

 Actuarial gains (797)  -  (797)  - 

 Total (797)  - (797)  - 

 

  Gain and loss from the estimate based on actuarial principles recognized in the other comprehensive 

income for the year ended December 31, 2016 and 2015 arise from 

 

 Recognize in the statement of comprehensive income 
 In Thousand Baht 

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements  

 2016  2015  2016  2015 

Improvement from experience (1,876)  -  (1,876)  - 

Population assumption  885  -  885  - 

Financial assumption 194  -  194  - 

Total (797)  -  (797)  - 
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  Principal actuarial assumption at the valuation date were as follows: 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

 (% per annum)  (% per annum)  (% per annum)  (% per annum) 

Discount rate 2.34  3.1  2.34  3.1 

Future salary increase rate 2 - 4  2 - 4  2 - 4  2 - 4 

Staff turnover rate       

(depending on age) 0 - 50  0 - 48 0 - 50  0 - 48 

 

Sensitivity analysis  

  Change in each assumption that relates to the estimate based on actuarial principles that may be 

reasonably possible as at the reporting date with other assumptions fixed will affect the obligations required 

in the following amounts:  

 In Thousand Baht  

 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements  

 Increase  Decrease  Increase  Decrease 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2016 

 As at December  

31, 2016 

Obligation of the defined benefit plan        

Discount rate (percentage of change 1) (235)  266  (235)  266 

Future salary increase rate (percentage of change 1) 242  (220)  242  (220) 

Staff turnover rate (percentage of change 10) (180)  206  (180)  206 

Future mortality rate (percentage of change 1) (22)  20  (22)  20 

 

19. SHARE CAPITAL 

 According to the resolution of the Board of Director’s Meeting No. 1/2015 dated March 2, 2015, it 
has approved to allocate the 22,308,724 capital increase shares for Private Placement at Baht 2.86 per share 

totaling Baht 63,802,950.64. The subscription date and the capital increase shares payment are made by 

April 20, 2015. The Company can allocate this capital increase shares which have the costs directly related to 

the capital increase amounting to Baht 23,000. This is considered as the deduction from the share premium. 

The Company has registered with Department of Business Development, Ministry of Commerce on May 

1, 2015. 

 

20. STATUTORY RESERVE 

  Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required 

to set aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit 

brought forward (if any), Until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory 

reserve is not available for dividend distribution. 
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21. REVALUATION SURPLUS 

  This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can neither be 

offset against deficit nor used for dividend payment. 

 

22. EXPENSES BY NATURE 

   Significant expenses by nature are as follows: 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

Salary and wages and other employee benefits 57,286  54,348  57,286  54,348 

Depreciation and amortisation  13,912  16,039  13,963  16,162 

Advertising and promotion expenses 31,788  30,607  31,788 30,607 

Transportation expenses  32,249  32,934  32,249  32,934 

Manufacturing sevices 92,865  81,040  92,865  81,040 

Raw materials and consumables used 406,538  303,972  406,538  303,972 

Changes in inventories of finished goods and         

work in progress (6,026)  (137)  (6,026)  (137) 

 

23. BASIS EARNINGS (LOSS) PER SHARE 

 Basis earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) during the year attributable to 

equity holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of 

ordinary shares in issue during the year. 

 The following table sets forth the computation of basis earnings (loss) per share: 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2016  2015  2016  2015 

Profit (loss) for the year (Thousand Baht) (10,166)  820  (4,945)  3,487 

Weighted average number of ordinary shares         

 (Thousand shares) 278,000  270,665  278,000  270,665 

Profit (loss) per share (Baht per share) (0.04)  0.003  (0.02)  0.01 

 

24. SEGMENT INFORMATION 

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 

regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 

of resources to the segment and assess its performance. 

 The businesses of the Company and its subsidiaries mainly involve the industry segment of the 

manufacture of agricultural products, processed agricultural products and instant products, and are carried 

on both in Thailand and overseas. Segment performance is considered by revenue and gross profit, and is 

also measured based on the group operating profit or loss, on a basis consistent with used to measure 

operating profit or loss in the financial statement. The Company and its subsidiaries information for the 

year ended December 31, 2016 and 2015 by segments are as follow. 
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 Consolidated financial statements (Thousand Baht) 

 Segment  Elimination of   Consolidation 

 Agricultural product, processed  

agricultural product and instant product 

 Inter-segment revenues   

 Manufacturing  Trading     

 2016  2015  2016  2015  2016  2015  2016  2015 

Revenue from external customers                

 Local sales 348,888  267,820  208,108  143,994  -  -  556,996  411,814 

Foreign sales 437,474  352,067  300,413  403,404  -  -  737,887  755,471 

 Total 786,362  619,887  508,521  547,398  -  -  1,294,883  1,167,285 

Intersegment revenues 11,101  10,086  -  -  (11,101)  (10,086)  -  - 

 Total 797,463  629,973  508,521  547,398  (11,101)  (10,086)  1,294,883  1,167,285 

                

Gross profit of the segment 101,288  97,138  37,952  47,670      139,240  144,808 

                

Unallocated income and expenses :                

 Other revenues             8,133  3,734 

 Selling expenses             (73,236)  (71,476) 

 Administrative expenses             (75,179)  (68,288) 

 Financial cost             (9,124)  (7,852) 

 Income tax (income) expense             -  (106) 

Profit (loss) for the year             (10,166)  820 

                

As at December 31,                

 Inventories 247,778  313,185  10,359  8,156      258,137  321,341 

 Property, plant and equipment 191,947  190,648  -  -      191,947  190,648 

 Intangible asset 12,465  13,869  -  -      12,465  13,869 

 Other assets             230,297  248,811 

  Total assets             692,846  774,669 

  

   Transfer prices between business segment are as set out in Note 7 to the financial statements. 

 

25. PROVIDENT FUND  

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 

Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the 

rate of 2 percent of basic salary. The fund, which is managed by TISCO Asset Management Company 

Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. During the year 

2016, the Company contributed Baht 0.25 million (2015: Baht 0.16 million) to the fund.  
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26. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 

26.1 Operating lease commitments 

  As at December 31, 2016, future minimum lease payments required under these operating 

leases agreements, and its related services agreements were as follow: 

  

In Million Baht 

 Consolidated  

financial statements 

 Separate  

financial statements 

Payable: 

Up to 1 year       

 

0.82 

  

0.82 

Over 1 year and up to 5 years                                            0.61  0.61 

Total 1.43  1.43 

 

26.2 Products purchase commitment 

  As at December 31, 2016, the Company had commitments with two overseas companies 

amounting to USD 0.51 million to purchase rice. The Company has made the advance payment for 

goods amounting to USD 0.09 million and an oil purchase commitment with a local company 

amounting to Baht 0.78 million and the company has made the advance payment for goods in fully 

amount. The Company will gradually deduct the advance payment for goods with the movement 

received of goods.  

 

26.3 Guarantees 

  As at December 31, 2016, there were outstanding bank guarantees of Baht 6.85 million 

issued by banks on behalf of the Company in respect of certain performance bonds as required in the 

normal course of business. These included letters of guarantee amounting to Baht 0.85 million to 

guarantee electricity use and Baht 6.00 million to guarantee contractual performance relating to the 

sugar sale agreements with government agencies and private companies. 

 

26.4 Obligation according to machine purchase agreement and service agreement on computer software 

 development. 

  As at December 31, 2016, the Company has the obligation to be paid according to the 

machine purchase agreement amounting to Bath 0.50 million (excluded VAT) and according to the 

service agreement on computer software development according to Baht 0.60 million (excluded 

VAT). 
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26.5  Marketing collaboration commitment 

 26.5.1  As at December 31, 2016, the Company has an obligation under advertising fee 

agreement for 3 years (1/1/2017-31/12/2019) amounting to Baht 45 million. The 

Company has prepaid the advertising fee amounting to Baht 4.39 million. 
 

 26.5.2  As at December 31, 2016, the Company has an obligation under royalty fee agreement 

for 3 years (1/1/2017-31/12/2019) amounting to Baht 10.5 million. The Company has 

prepaid the royalty fee amounting to Baht 3.5 million.  
 

27. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 27.1 Financial risk management 

   The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 

“Financial Instrument: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash 

equivalents, trade and other receivables, bank overdraft and short-term loans from financial 

institutions, and trade and other payables. The financial risks associated with these financial 

instruments and how they are managed is described below.  

 

  Credit risk 

   The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade and other receivables. 

The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and 

therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have 

high concentration of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to 

credit risk is limited to the carrying amounts of trade and other receivables as stated in the 

statement of financial position. 

 

  Interest rate risk 

   The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, bank 

overdrafts and short-term borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and 
liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate. 

 

  Foreign currency risk 

   The Company’s exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions 

that are denominated in foreign currencies. The Company seeks to reduce this risk by entering into 

forward exchange contracts when it considers appropriate. Generally, the forward contracts mature 

within one year.  
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    As at December 31, 2016, the Company has the forward contracts in which mainly has the 

duration 6 months were as follows : 

 Forward contract  Fair value 

 (million)  (million Baht)  (million Baht) 

The selling contract      

- US Dollar USD 3.00  106.59  107.28 

 Total   106.59  107.28 

 

   As at December 31, 2015, the Company has the forward contracts in which mainly has the 

duration 6 months were as follows : 

 Forward contract  Fair value 

 (million)  (million Baht)  (million Baht) 

The selling contract      

- US Dollar USD 0.80  28.69  28.87 

 Total   28.69  28.87 

 

   The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

summarized below. 

    December 31, 2016 

  Separate financial statements 

  Financial  Financial   

Foreign currency  assets  liabilities  Average exchange rate 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar  3.58  0.22  35.7843 

LAK  2,662.33  -  0.0044 

 

    December 31, 2015 

  Separate financial statements 

  Financial  Financial   

Foreign currency  assets  liabilities  Average exchange rate 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar  4.24  1.65  36.0416 

Euro  0.04  -  38.9721 

LAK  518.34  -  0.0044 
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 27.2 Fair value of financial instrument  

   Since the majority of the Company’s financial instrument is short-term in nature, its fair 

value is not expected to be materially different from the book value presented in the statements of 

financial position. A fair value is the amount for which an asset can be exchanged or a liability 

settled between knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction. The fair value is 
determined by reference to the market price of the financial instruments or by using an appropriate 

valuation technique, depending on the nature of the instrument. 

 

 27.3 Fair value of financial instruments 

  The Company uses the market approach to measure their assets and liabilities that are 

required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards, except that the cost 

approach or income approach is used when there is no active market or when a quoted market price 

is not available.  

 

Fair value hierarchy 

  Level 1 -  Use of quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.  

Level 2 -  Use of inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable 

for the asset or liability, either directly (e.g. prices) or indirectly (e.g. derived from 

prices). 

 Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows.  

 

  As at December 31, 2016, the Company had the following assets and liabilities that were 

measured at fair value using different levels of inputs as follows :-  

   In Thousand Baht 

  Consolidate financial statement/Separate financial statements 

  Level 1 Level 2 Level 3  Total 

Assets       

Land  - 90,614 -  90,614 

  Total  - 90,614 -  90,614 

Liabilities       

Payable from forward        

 exchange contracts  - 692 - 692 

  Total  - 692 - 692 
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  As at December 31, 2015, the Company had the following assets and liabilities that were 

measured at fair value using different levels of inputs as follows :-  
   In Thousand Baht 

  Consolidate financial statement/Separate financial statements 

  Level 1 Level 2 Level 3  Total 

Assets       

Land  - 90,614 -  90,614 

  Total  - 90,614 -  90,614 

Liabilities       

Payable from forward        

 exchange contracts  - 179 -  179 

  Total  - 179 -  179 

 

 Valuation techniques on fair value and inputs to level 2 valuations 

   The fair value of Payable from forward exchange contracts has been determined by using the 

assets value per unit as announced by financial institutions. 

   Fair value of land calculate by market approach. 

  During the current period, there were no transfers within the fair value hierarchy. 

 

28. CAPITAL MANAGEMENT 

  The primary objective of the Company and Subsidiaries capital management is to ensure that it has 

an appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 

December 31, 2016, the Company and Subsidiaries debt-to-equity ratio was 1.04 : 1 (2015: 1.22:1) and 

the Company’s was 1.13 : 1 (2015: 1.32:1) 

 

29. THE REVISED ACCOUNTING STANDARDS ARE NOT YET EFFECTIVE IN THE CURRENT 

YEAR 

  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the use of 

accounting standards, financial reporting standards, and interpretations of accounting and financial 

reporting standards that are revised.  

  These revised accounting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after 

January 1, 2017 are as follows: 

TAS 1 (revised 2016) Presentation of Financial Statements 

TAS 2 (revised 2016) Inventories 

TAS 7 (revised 2016) Statement of Cash Flows 

TAS 8 (revised 2016) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 

TAS 10 (revised 2016) Events After the Reporting Period 

TAS 11 (revised 2016) Construction Contracts 
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TAS 12 (revised 2016) Income Taxes 

TAS 16 (revised 2016) Property, Plant and Equipment 

TAS 17 (revised 2016) Leases 

TAS 18 (revised 2016) Revenue 

TAS 19 (revised 2016) Employee Benefits 

TAS 20 (revised 2016) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 

TAS 21 (revised 2016) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 

TAS 23 (revised 2016) Borrowing Costs 

TAS 24 (revised 2016) Related Party Disclosures 

TAS 26 (revised 2016) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 

TAS 27 (revised 2016) Separate Financial Statements 

TAS 28 (revised 2016) Investments in Associates and Joint Ventures 

TAS 29 (revised 2016) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 

TAS 33 (revised 2016) Earnings Per Share 

TAS 34 (revised 2016) Interim Financial Reporting 

TAS 36 (revised 2016) Impairment of Assets 

TAS 37 (revised 2016) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 

TAS 38 (revised 2016) Intangible assets 

TAS 40 (revised 2016) Investment Property 

TAS 41 (revised 2016) Agriculture 

TAS 104 (revised 2016) Accounting for Trouble Debt Restructuring 

TAS 105 (revised 2016) Accounting for Investments in Debt and Equity Securities 

TAS 107 (revised 2016) Financial Instruments Disclosure and Presentation 

TFRS 2 (revised 2016) Share-Based Payment 

TFRS 3 (revised 2016) Business Combinations 

TFRS 4 (revised 2016) Insurance Contracts 

TFRS 5 (revised 2016) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 

TFRS 6 (revised 2016) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 

TFRS 8 (revised 2016) Operating Segments 

TFRS 10 (revised 2016) Consolidated Financial Statements 

TFRS 11 (revised 2016) Joint Arrangements 

TFRS 12 (revised 2016) Disclosure of Interests in Other Entities 

TFRS 13 (revised 2016) Fair Value Measurement 

TSIC 10 (revised 2016) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 

TSIC 15 (revised 2016) Operating Leases - Incentives 
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TSIC 25 (revised 2016) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 

TSIC 27 (revised 2016) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease 

TSIC 29 (revised 2016) Service Concession Arrangements: Disclosure 

TSIC 31 (revised 2016) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 

TSIC 32 (revised 2016) Intangible Assets - Web Site Costs 

TFRIC 1 (revised 2016) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 

TFRIC 4 (revised 2016) Determining whether an Arrangement contains a Lease 

TFRIC 5 (revised 2016) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 

TFRIC 7 (revised 2016) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2016) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 

TFRIC 10 (revised 2016) Interim Financial Reporting and Impairment 

TFRIC 12 (revised 2016) Service Concession Arrangements 

TFRIC 13 (revised 2016) Customer Loyalty Programmes 

TFRIC 14 (revised 2016) TAS 19 (revised 2016)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 

TFRIC 15 (revised 2016) Agreements for the Construction of Real Estate 

TFRIC 17 (revised 2016) Distributions of Non - cash Assets to Owners 

TFRIC 18 (revised 2016) Transfers of Assets from Customers 

TFRIC 20 (revised 2016) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 

TFRIC 21 (revised 2016) Levies 

 

   The management of the Company and its subsidiaries believe that these accounting standards, 

financial reporting standards, accounting standard interpretations and financial reporting standards 

interpretations which are revised will not have any significant impact on the financial statements for the 

year when they are initially applied. 

 

30. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on 

February 21, 2017. 





พระบรมราโชวาท
“... เมื่อมีโอกาสและมีงานใหทำควรเต็มใจทำโดยไมจำเปนตองตั้งขอแม

หรือเงื่อนไขอันใดไวใหเปนเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานไดจริงๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใดยอมทำไดเสมอ
ถายิ่งมีความเอาใจใสมีความขยันและซื่อสัตยสุจริตก็ยิ่งจะชวยใหประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
8 กรกฎาคม 2530

“... การทำงานใดๆ ไมวาใหญหรือเล็กควรอยางยิ่งที่จะตั้งเปาหมาย ขอบเขต และหลักการไวใหแนนอน
เพราะจะชวยใหสามารถปฏิบัติ มุงเขาสูผลสำเร็จไดโดยตรง และถูกตองพอเหมาะพอดี

เปนการปองกันและขจัดความลาชา ความสิ้นเปลือง ความเสียเปลาทุกอยางไดอยางสิ้นเชิง ...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

17 กรกฎาคม 2530

 

“... ทุกคนจะตองตั้งมั่นในความสามัคคีและความไมประมาท จะตองใชปญญาและความรอบครอบ 
คิดอานกอนที่จะทำการทั้งปวง ตองรวมกันแกไข ปองกัน และกำจัดสิ่งชั่วรายอันเปนอันตรายตอประเทศชาติ

หมั่นประกอบสัมมาอาชีพดวยความสุจริต คิดถึงประโยชนสุขสวนรวมของบานเมืองเปนนิตยสำคัญ ...”
พระราชดำรัส พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปใหม 

พุทธศักราช 2512


