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สาสน์จากประธานกรรมการ  

 

 
 
ปี 2561 ภาพรวมของบรษัิท มกีารปรับกล

ยทุธห์ลากหลายเพือ่ใหท้ันตามกระแสโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไป
อย่างรวดเร็ว เพื่อสรา้งความมั่นคง เตบิโตอย่างยั่งยนื และ
สรา้งความมัง่คั่งใหก้บั stakeholder  
ทัง้นีก้ารปรับกลยุทธใ์นปี 2561 ของบรษัิทนัน้มทีัง้ในดา้นของ
การขายการตลาด ที่บริษัทเนน้การขายสนิคา้ที่มีก าไรสูง
เพิม่ขึน้ และตรงความตอ้งการของตลาด สว่นในดา้นของการ
ผลิต บริษัทไดใ้ชน้วัตกรรมหลากหลายดา้น เช่น ดา้น
กร ะบวนกา รผลิตที่มีก า รล งทุ น เค รื่ อ ง จั ก ร เพื่อ เพิ่ม
ประสทิธภิาพ คุณภาพของสนิคา้และการใชพ้ลังงานบรสิุทธิ ์
ในการผลติ เพือ่ใหส้นิคา้สะอาดปลอดภัยแบบธรรมชาต ิและ
ลดตน้ทุน ส่วนในดา้นการคลังและการจัดส่ง มีการลงทุน
พัฒนาคลังอัตโนมัติ เพื่อใหบ้ริษัท สามารถแข่งขันกับ
อุตสาหกรรมทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีต่อ้งการความ
รวดเร็ว บนตน้ทนุทีแ่ขง่ขนัได ้ 
ทัง้นี้ในดา้นของบุคลากรบรษัิทยังคงใหค้วามส าคัญ กับการ
พัฒนาแนวคดิ ทัศนคต ิใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค์และออก
นอกกรอบ ประกอบกับการพัฒนาจติใจภายใน บนภาวะการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจที่ค่อนขา้งรุนแรง เพื่อใหบุ้คลากร
ตระหนักรูปั้จจุบัน และมคีวามสุขจากภายในเพื่อสรา้งสรรค์
ผลงานและก าไรใหก้บับรษัิท  
 
 
ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ไทยฮาจ ากัด (มหาชน) 
ขอขอบพระคุณท่านผูถ้อืหุน้ พันธมติรทางการคา้ คู่คา้ ฝ่าย
บรหิารและพนักงานทุกท่านทีร่่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบรษัิทดว้ยดตีลอดมา อันเป็นส่วนส าคัญที่
ผลักดันใหบ้ริษัทเจริญกา้วหนา้ไดอ้ย่างยั่งยืนและมั่นคง 
ทา้ยสุดนี้ ดฉัินจะทุ่มเทความสามารถในทุกๆดา้นเพื่อการ
ด าเนนิธุรกจิอยา่งรอบคอบ มั่นคงพรอ้มยดึมั่นในธรรมาภบิาล
และการก ากบัดแูลกจิการทีด่ตีลอดไป  

 

                               
 
นางปัทมา ตัง้พริฬุหธ์รรม Mrs.Pattama Tangpiroonthum 
 ประธานกรรมการ / Chairman of the Board of Director 
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ขอ้มลูส าคญัทางการเงนิ / FINANCIAL HIGHLIGHTS 

งบการเงนิรวม 

2561 2560 2559 2558 2557 

2018 2017 2016 2015 2014 

ฐานะทางการเงนิ (ลา้นบาท)           

  สนิทรัพยร์วม Total Asset 737.2 716.9 692.9 774.7 675.4 

  หนีส้นิรวม Total Liabilities 370.3 366.1 352.7 425.2 408.7 

  สว่นของผูถ้อืหุน้Shareholder’s Equity 366.9 350.9 340.1 349.5 266.8 

ผลประกอบการ (ลา้นบาท)           

  รายไดร้วม Total Revenue 1,184.50 1,330.60 1,303.00 1,171.00 1,158.10 

  รายจา่ยรวม Total Expenses 1,159.00 1,320.30 1,313.20 1,170.10 1,212.10 

  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธ ิNet Earnings 15.9 10.2 -10.2 0.8 -67.7 

อตัราสว่นทางการเงนิ           

  

ก าไรตอ่หุน้ (บาท) Earning Per 

Share(Baht) 0.06 0.04 -0.04 0 -0.3 

  

อตัราก าไรสทุธ ิ(%)Net Profit 

Margin(%) 1.36% 0.77% -0.78% 0.07% -5.85% 

  

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%)  

4.44% 2.96% -2.95% 0.26% -25.38% 
return on Shareholder’s Equity(%) 

  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ (%)  

2.16% 1.43% -1.47% 0.11% -9.88% 
Return onTotal Assets(%) 

  
อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (เทา่)
Debt to Equity(Times)   1.01 1.04 1.04 1.22 1.51 

 

ปี 2561 มีรายได้จ านวน 1,184.49 ล้านบาท ซ่ึงปี 2561 บริษทัสามารถท าก าไรสุทธิสูงสุดในรอบ 5 ป ีได้ที่ 15.94 ล้านบาท   
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ภาพรวมของการประกอบธรุกจิ / BUSINESS OVERVIEW  
วสิยัทศัน ์ 

Company  
Vision 

 
 
กลยทุธ ์/ 
Strategy 

 
การมุง่สูก่ารเป็นแบรนดช์ัน้น าระดับโลก   To be a leading global brand 

 

 
 
การมผีลติภณัฑเ์กษตรแปรรปูหลากหลาย เป็นทีต่อ้งการของตลาด มฐีาน
การผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ และมตีน้ทนุทีแ่ขง่ขนัได ้โดยใชต้ราสนิคา้และ
ความน่าเชือ่ถอืของบรษัิทในการท าการตลาด ดว้ยการบรหิารชอ่งทางจัด
จ าหน่าย และกระจายสนิคา้ ภายใตร้ะบบบรหิารขอ้มลูทีร่วดเร็ว 
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. 

 

บรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) เป็นผูเ้ชีย่วชาญ 

และผูน้ าในตลาดสนิคา้การเกษตร เกษตรแปรรปู 

และอาหารกึง่ส าเร็จรปู เชน่ขา้วขาวหอมมะลบิรรจุ

ถงุ, วุน้เสน้, เครือ่งปรงุรส, ผลติภณัฑ ์Value-

added อาท ิโจ๊กกึง่ส าเร็จรปู และวุน้เสน้กึง่

ส าเร็จรปู ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “ตราเกษตร”  

โดยชอ่งทางการกระจายสนิคา้ทั่วประเทศกวา่ 

30,000 รา้นคา้ มกีารขยายการซือ้-ขายผา่นตลาด 

AEC และสง่ออกไปกวา่ 80 ประเทศทั่วโลก มี

สดัสว่นรายไดจ้ากลกูคา้ในประเทศ และ

ตา่งประเทศ และ อยูท่ี ่51:49 โดยสนิคา้ไดรั้บการ

รับรองมาตรฐานดา้นอาหารชัน้สงูในระดับสากล 

เชน่ “US FDA” “BRC” และ “HALAL” นอกจากนี ้

บรษัิทมกีารบรหิารงานบนระบบปฏบิตักิารแบบองค์

รวม ใชร้ะบบสารสนเทศทีม่มีาตรฐาน เนน้ความ

ถกูตอ้ง รวดเร็ว โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

 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 
51:49  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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ลกัษณะผลติภณัฑห์รอืบรกิาร Products and Services 

ขา้วสาร  

บรษัิทผลติและจ าหน่ายขา้วบรรจถุงุหลายประเภท เชน่ ขา้วหอมมะล ิขา้วหอมผสม ขา้ว

ขาว ขา้วกลอ้ง ขา้วเหนยีว เป็นตน้ โดยผลติภณัฑข์า้วหอมมะลเิป็นผลติภณัฑท์ีบ่รษัิท

สามารถสรา้งชือ่เสยีงใหเ้ป็นทีย่อมรับของผูบ้รโิภค นับตัง้แตบ่รษัิทเริม่เขา้สูต่ลาด และมี

การปรับปรงุคณุภาพผลติภณัฑข์า้วบรรจถุงุมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของ

เครือ่งจกัร ทีช่ว่ยคัดเมล็ดขา้วทีเ่สยีออกจากเมล็ดขา้วทีด่มีคีณุภาพ โดยปัจจบุนั บรษัิท

สามารถสง่ออกขา้วบรรจถุงุไปยงัตา่งประเทศไดม้ากกวา่ 80 ประเทศทั่วโลก โดยบรษัิท

ไดมุ้ง่เนน้ผลติภณัฑข์า้วหอมมะลมิากทีส่ดุ เนือ่งจากตอ้งการสรา้งชือ่สนิคา้ใหเ้ป็นที่

ยอมรับของทั่วโลก และเป็นการสรา้งชือ่ใหก้บัขา้วหอมมะลแิกป่ระเทศไทยอกีทางหนึง่ 

 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 80 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. 

วุน้เสน้ 

วุน้เสน้เป็นผลติภณัฑก์ารเกษตรแปรรปูจากถัว่เขยีว และน าไปผา่น

กระบวนการผลติ โดยบรษัิทจัดจ าหน่ายผลติภณัฑว์ุน้เสน้ ตรา 

“เกษตร” ส าหรับตลาดวุน้เสน้ตลาด พรเีมีย่ม ทีส่นิคา้คณุภาพสงู 

ในขณะเดยีวกนั บรษัิทจ าหน่ายวุน้เสน้ตรา “ฉลาดชมิ” ซึง่เป็น

สนิคา้คณุภาพปานกลาง ราคาประหยดั เพือ่สามารถแขง่ขนั 

ทัง้นีบ้รษัิทไดเ้พิม่เตมิวุน้เสน้เพือ่คนรักสขุภาพ เชน่ วุน้เสน้ชาโคล  

Vermicelli Noodle- Vermicelli Noodle is processed agricultural product, made from 

bean.  The Company produces and distributes vermicelli noodle under “KASET” brand for 

premium market with high quality and “CHALAD CHIM” brand for competitive price with good 

quality. The Company added some healthy products to this category such as Japanese 

bamboo charcoal vermicelli noodle. 
 

น า้มนัพชื 

บรษัิทซือ้วตัถดุบิ คอืน ้ามนัปาลม์ และน ้ามนัถั่วเหลอืงทีก่ลั่นแลว้จากผูผ้ลติในประเทศทัง้หมดมาท าการ

ผลติ โดยการน าวัตถดุบิดังกลา่วมาปรงุสตูร แบง่บรรจใุนขนาดตา่งๆ และจัดจ าหน่าย โดยให ้

ความส าคญักบัคณุภาพ และความเหมาะสมตามความตอ้งการของลกูคา้ เชน่รา้นอาหาร และ

ภตัตาคาร เป็นตน้ 

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 

วุน้เสน้กึง่ส าเร็จรปู 
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  วุน้เสน้กึง่ส าเร็จรปู เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นการเพิม่มลูคา่ (Value-Added 

Products) ใหก้บัวัตถดุบิวุน้เสน้ ซึง่เป็นสนิคา้ของบรษัิท โดยผลติภณัฑม์ี

สว่นประกอบของวุน้เสน้พรอ้มดว้ยเครือ่งปรงุครบถว้น ซึง๋เหมาะส าหรับสภาพ

สงัคมยคุปัจจบุนั โดยเฉพาะหญงิสาววัยรุน่ และวัยท างาน ทีใ่สใ่จสขุภาพ

ของตนเอง โดยเป็นรปูแบบบรรจภุณัฑแ์บบถว้ย ม ี3 รสชาต ิคอื รสตม้ย ากุง้ 

รสกุง้อบวุน้เสน้ และรสย าวุน้เสน้ทะเล ซึง่ไดรั้บการตอบรับทีด่จีากผูบ้รโิภค 

และไดเ้พิม่เตมิรสชาตใิหม ่3 รสชาต ิคอื รสกว๊ยเตีย๋วเรอืหมตูุน๋ รสกว๊ยเตีย๋วเรอื

เนือ้ตุน๋  และรสเย็นตาโฟ และรปูแบบบรรจภุณัฑแ์บบซอง ม ี3 รสชาต ิคอื รส

ตม้  ย ากุง้ รสย าวุน้เสน้ทะเล และรสสกุี ้ซ ึง่เหมาะ

กบัไลฟ์สไตลข์องคนรุน่ใหมม่ากยิง่ขึน้   ส าหรับชอ่ง

ทางการสง่ออก บรษัิทไดน้ าเสนอผลติภณัฑว์ุน้เสน้

กึง่ส าเร็จรปูวุน้เสน้กึง่ส าเร็จรปูในรปูแบบชาม เพือ่

รองรับความตอ้งการของลกูคา้ตา่งประเทศ ภายใต ้

ตราสนิคา้ 2 ตรา คอื ตราเกษตร และ Smart Chef 

“Sensai”  

Instant Vermicelli Noodle - Instant Vermicelli Noodle is our value-added product from our 

raw material, vermicelli.  The product contains vermicelli 

and its seasoning.  It is suitable for the current social 

patterns especially for teen girls and working women who 

concern their health.  There are 3 flavours in cup package; 

Shrimp Tom Yum Flavour, Baked Shrimp Flavour and Spicy 

Seafood Salad Flavour. These 3 flavours receive good 

feedbacks from our customers. The Company launched 

another 3 new flavours; Stewed Pork Flavor (Thai 

traditional style), Stewed Beef Flavor (Thai traditional 

style), and Yen Ta Fo Flavour. There are 3 flavours in 

sachet package; Shrimp Tom Yum Flavour, Spicy Seafood 

Salad Flavour and Suki (Thai style hot-pot) Flavour which 

match lifestyle of the new generation.For export business, 

there is the Instant Vermicelli Noodle in bowl package to 

meet overseas customer’s demand under 2 brand names; 

KASET brand and Smart Chef “Sensai” brand. 

 

โจก๊กึง่ส าเร็จรปู 

        โจ๊กกึง่ส าเร็จรปู เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นการเพิม่มลูคา่ (Value-Added Products) ใหก้บัวัตถดุบิขา้ว ซึง่

เป็นสนิคา้ของบรษัิท โดยผลติภณัฑม์สีว่นประกอบของขา้วพรอ้มดว้ยเครือ่งปรงุครบถว้น ซึง่เหมาะ

ส าหรับสภาพสงัคมยคุปัจจบุนั โดยมรีปูแบบบรรจภุณัฑท์ัง้แบบถว้ย และซอง มดีว้ยกนั 5 รสชาต ิ

คอื รสหม ูขา้วกลอ้งรสหมผูกัรวม รสไก ่รสปลา และรสแซบ่  

 

 

 



  

7 

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. 

 

Snacks 

  Snacks เป็นผลติภณัฑ ์ระดบั พรเีมีย่ม ทีค่ดัเลอืกวตัถดุบิช ิน้เลศิ มาปรงุแตง่ใหเ้ป็น ขนมอบกรอบ

ทีไ่มเ่หมอืนใคร ดว้ยนวัตกรรม ทางความคดิทีน่ า ขา้วหอมมะล ิมาปรงุแตง่รสชาต ิรว่มกบัชอ็คโกแลตชัน้

เลศิ จนกลายเป็น Coco Roll ทีห่อม กรอบ อรอ่ย เหมาะกบัเป็นอาหารวา่งส าหรับผูท้ีช่ ืน่

ชอบชอ็คโกแลตไมค่วรพลาด ทีส่ าคัญ สนิคา้เราไมม่วีัตถกุนัเสยี และสารปรงุแตง่ใดๆ 

เป็น natural 100% เป็นของวา่ง ทานเลน่ ทีม่ปีระโยชน ์และดตีอ่สขุภาพอยา่งยิง่ โดย

ทีเ่ราท าการตลาดดว้ยแบรนด ์“Coco Riz Roll” และ “Coco Jas Roll” และม ี2 แบบ คอื

แบบไมส่อดใส ้ม ี4 รสชาต ิคอื รสใบเตย,รสกะท ิและรสทเุรยีน วาซาบแิละแบบสอดใส ้

รสชอ็คโกแลต ซึง่เนือ้ชอ็คโกแลตเราน าเขา้จากตา่งประเทศ เพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพระดบัพรี

เมีย่ม 

Snacks  
 Snacks is our premium product, fine raw materials are selected to process into unique 

baked snacks. When an innovative idea brings Thai Jasmine Rice mix with premium Chocolate, 

it becomesour brand new fragrant delicious crispy Coco Roll suitable snacks for those who 

love chocolate, do not miss it. The key is our product has no preservatives and additives. It is 

100% natural snacks and benefits for your health. The Company conducts marketing under 2 

brands; “Coco Riz Roll” and“Coco Jas Roll”. There are 2 types of product; original and filled; 4 

flavours of the original one are Pandan Flavour, Coconut Milk Flavour, Durian Flavour and 

Wasabi, and another one is filled with imported Chocolate for premium quality. 
 

 มาตรฐานการผลติ 
บรษัิทใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่กบัคณุภาพสนิคา้ทีจ่ะตอ้งไดม้าตรฐาน สะอาด ถกูสขุอนามยั 

ปลอดภยัตอ่การบรโิภค ดังทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นนโยบายคณุภาพของบรษัิท วา่ “เรามุง่มัน่ผลติสนิคา้และ
บรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ปลอดภยั และถกูตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ครองใจลกูคา้” 
โดยบรษัิทไดรั้บการรับรองคณุภาพระบบตา่งๆ ดังนี ้

 British Retail Consortium Standard (BRC) เป็นมาตรฐานซึง่ครอบคลมุทัง้ดา้นคณุภาพ สขุอนามยั 
และความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์ซึง่เป็นมาตรฐานทีเ่กดิขึน้จากการรวมตัวของผูค้า้ปลกีในสหราช
อาณาจกัร 

 HALAL เป็นเครือ่งหมายคณุภาพทีบ่รษัิทไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้ครือ่งหมายนีบ้นผลติภณัฑท์ีก่ระบวนการ
ผลติสอดคลอ้งกบัหลักการในศาสนาอสิลาม ซึง่ท าใหช้าวมสุลมิทัว่โลกมคีวามมัน่ใจในคณุภาพของ
ผลติภณัฑม์ากขึน้ 
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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. 

 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาทีส่ าคญั  

ในปี 2561 มกีารพัฒนาทีส่ าคัญดังนี ้ 

 

 บรษัิทไดเ้ขา้รว่มกบัโครงการของรัฐบาลในการเป็นตวัแทน
ผลติและจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ ์ขา้วหอมกข43 ซึง่เป็นขา้ว
ดัชนนี ้าตาลปานกลางคอ่นขา้งต า่ ทีเ่กดิจากการผสมพันธุ์
ขา้วลกูผสมเดีย่วระหวา่งพันธุข์า้วเจา้หอมสพุรรณบรุ ีกบั
พันธุส์พุรรณบรุ ี1  โดยผา่นการวจิัยจากกรมการขา้ว และ
คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิด ี
มหาวทิยาลัยมหดิล เพือ่ใหเ้ป็นขา้วนุ่มทางเลอืกเพือ่สขุภาพ และผา่นการรับรองจาก
กรมการขา้วและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทัง้นีร้ปูแบบการผลติและจัดจ าหน่ายม ี2 
รปูแบบคอื 1 กโิลกรัม และ 5 กโิลกรัม 

 บรษัิทมกีารน าเสนอผลติภณัฑข์นม รสชาตใิหม ่เพิม่เตมิ 1 รสชาต ิคอื รสวาซาบ ิ 
 ผา่นแบรนดส์นิคา้ Coco Riz และจัดจ าหน่ายในชอ่งทางตา่งประเทศ 
 บรษัิทลงทนุดา้นนวตักรรม เพือ่ปรับปรงุคณุภาพและลดตน้ทนุการ

ผลติ เชน่โครงการผลติไฟฟ้าผา่นพลังงานแสงอาทติย,์ การลงทนุ
ในเครือ่งจักรการผลติขา้ว และขนม, พัฒนาเครือ่งจักรการผลติวุน้
เสน้ 

 บรษัิทอยูร่ะหวา่งการลงทนุพัฒนาโครงการคลังสนิคา้อตัโนมตัแิละ
ระบบการจัดการคลังสนิคา้ เพือ่บรหิารจัดการสนิคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเร็ว แมน่ย า บน
พืน้ทีค่ลังสนิคา้เดมิที ่โรงงานพทุธมณฑลสาย 5 โครงการนีจ้ะแลว้เสร็จในปี 2562  

 บรษัิทไดป้รับเปลีย่นรปูแบบการโฆษณาประชาสมัพันธไ์ปในรปูแบบสือ่Social เพิม่มากขึน้ 
ทัง้ในดา้นของ Facebook, youtube  

 ในส่วนกิจกรรมดา้นสังคม (CSR) บริษัทไดแ้สดง
เจตนารมณ์ร่วมกับ “อาจารยย์ักษ์” คุณววิัฒน์ ศัลย
ก าธร รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อสนับสนุนการเลกิใชพ้าราควอตในประเทศไทย 
ในการป้องกันก า จัดศัตรูพืช ที่เ ป็นอันตรายต่อ
เกษตรกรผูใ้ช ้และสะสมเป็นพษิตอ่ผูบ้รโิภค 

 บริษัทไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ BRC  
(British Retail Consortium) เกรด Aจากสถาบัน Intertek ส าหรับ
ผลติภณัฑข์า้วและระบบคณุภาพ GMP HACCP ส าหรับผลติภณัฑข์า้ว
และวุน้เสน้กึง่ส าเร็จรปูและโจ๊กกึง่ส าเร็จรปู  
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2018 KEY DEVELOPMENTS 

 
 The company has been selected by government to join with rice RD43 project that aims to 

support Thai farmers and health in Thai people. The RD 43 rice is a rice strain developed 
by the hybridization of single hybrid rice between the fragrant rice varieties of Suphanburi 
With varieties of Suphanburi 1by the Rice Department together with the Faculty of 
Medicine, Mahidol University. Research there found that it breaks down into sugar at a low 
level and its sugar index is of a moderate, rather low level. Thus, it is an alternative kind 
of rice for those who are concerned about health and certified by the Rice Department and 
the Ministry of Agriculture and Cooperatives. There are 2 types of production and 
distribution: 1 kg and 5 kg. 

 The company has introduced 1 new flavor of snack product “Wasabi flavor” through the 
Coco Riz brand and distributed in export channels. 

 The company invested in innovation to improve quality and reduce production costs such 
as solar power generation projects, investment in rice and snack production machinery, 
vermicelli production machinery development. 

 The company is in the process of investing in the development of automatic warehouse 
projects and warehouse management systems. To manage the product to be efficient, fast 
and accurate on the same warehouse area Phutthamonthon Sai 5, this project will be 
completed in 2019 

 The company has changed the advertising model more in social media, both Facebook and 
youtube. 

 In the social activities (CSR), the company expressed its intention with "Teacher Yak" 
Khun Wiwat Sanyakamthorn, Deputy Minister of Agriculture and Cooperatives to support 
the abolition of Paraquat in Thailand in the prevention of pests that is harmful to farmers, 
users and accumulate toxic to consumers. 

 The company has supported money and agricultural products for the Supreme Chonburi 
club team - E. Tech., in Thailand League women's volleyball competition to support 
athletes in Thailand and donate money and articles to the school, temples and elderly 
people who insufficient. 

 The company received a renewal of the BRC (British Retail Consortium) Grade A 
certification from Intertek Institute for rice products and GMP HACCP quality system for 
rice, instant bean vermicelli and instant price porridge. 

 รางวลัแหง่ความส าเร็จ / AWARDS AND RECOGNITION  

ดว้ยบรษัิทไดด้ าเนนิธรุกจิภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยค านงึถงึผูถ้อืหุน้ ผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีอืน่ และสงัคมโดยรวม ซึง่จะเห็นไดจ้ากผลการประเมนิทีเ่กีย่วกบัการก ากบัดแูลกจิการจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี ้

- บรษัิทไดรั้บรางวลัจากโครงการ THAI SELECT จากกรม
สง่เสรมิการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์

 - บรษัิทไดรั้บรางวัลขา้วคณุภาพด ี100% จากกรมการคา้
ภายใน  

-   The company received the award from THAI SELECT 

project from the Department of International Trade 
Promotion.  Ministry of Commerce 

- The company received 100% quality rice award from 
the Department of Internal Trade. 
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 ภาวะอตุสาหกรรมและปจัจยัความเสีย่ง  

INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 
 

  โครงสรา้งของอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุ 
 โครงสรา้งของอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุแบง่ออกเป็น 2 ตลาด คอื ตลาดขา้วบรรจถุงุในประเทศ 

และตลาดขา้วบรรจถุงุเพือ่การสง่ออก  

(1) ขา้วบรรจถุงุในประเทศ  

การบรโิภคขา้วบรรจุถุงเกดิขึน้เมือ่ประมาณ 20 ปีที่แลว้ โดยเกดิจากพฤตกิรรมการบรโิภคที่

เปลีย่นไปของคนไทยทีน่ยิมการบรโิภคขา้วทีม่กีารควบคมุคณุภาพทัง้ในดา้นความสะอาดและมาตรฐานที่

ด ีรวมถงึการค านงึถงึคุณภาพหลังการหุงทีส่ม ่าเสมอ ในขณะทีต่ลาดขา้วตักจากกระสอบมขีนาดเล็กลง

เรือ่ยๆเนื่องมาจากความนยิมทีล่ดนอ้ยลง  ประกอบกับ ผูบ้รโิภคในปัจจุบันมแีนวโนม้ในการรับประทาน

ขา้วขาวหอมมะลสิูงขึน้   อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของขา้วขาวหอมมะลทิีม่คีวามขาว  นุ่มนวล  มี

กลิน่หอม   ดังนัน้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมขา้วบรรจุถุงจะตอ้งมกีารพัฒนาคุณภาพสนิคา้ใหม้คีวาม

สม า่เสมอตลอดทัง้ปี  รวมถงึการพจิารณาและค านงึถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีไ่มต่อ้งการกงัวลเรือ่งการ

หงุขา้วทีต่อ้งคอยเพิม่หรอืลดปรมิาณน ้าในการหงุอกีตอ่ไป   

นอกจากนี้การบรโิภคขา้วบรรจุถุงเกดิจากกระแสการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในเขต

กรุงเทพฯ เนื่องมาจากสภาพครอบครัวทีม่ขีนาดเล็กลง สถานทีซ่ ือ้เปลีย่นจากรา้นโชว์ห่วยเป็นการซือ้

จาก ซปูเปอรม์ารเ์ก็ตแทน การตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลอืกซือ้และขนสง่ ตลอดจน

เรือ่งของการใชพ้ืน้ทีน่อ้ยในการเก็บรักษา จงึท าใหต้ลาดขา้วบรรจถุงุเริม่เตบิโตขึน้ทุก ๆ ปี  

(2) ขา้วบรรจถุงุสง่ออก 

 ส าหรับตลาดผูบ้รโิภคขา้วขาวหอมมะลใินต่างประเทศนัน้ ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการขา้วทีม่คีวาม
สะอาด ถูกสุขอนามัย อันเป็นผลมาจากพฤตกิรรมทีไ่ม่มกีารซาวน ้าก่อนหุงเหมอืนผูบ้รโิภคคนไทย จงึ
ตอ้งการผูผ้ลติขา้วสารบรรจุถุงทีม่เีครือ่งจักรทีท่ันสมัย เชน่ เครือ่งขัดมัน เครือ่งยงิเมล็ดเสยี รวมถงึการ
บรรจุถุงสูญญากาศ 2 ชัน้  เป็นตน้ในการที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพเพิม่เตมิไดสู้งกว่าผูผ้ลติทั่วไป 
โดยสถติกิารสง่ออกขา้วในรอบปี 2561 มปีรมิาณรวม 11.09 ลา้นตัน เป็นมลูคา่ 5,619 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 
โดยปรมิาณการส่งออกลดลง 5%  แต่มูลค่าปรับตัวสูงขึน้ 8.3% สว่นสถานการณ์ราคาขา้วนัน้ ขณะนี้
ราคาสง่ออกยงัทรงตัวในระดับสงู โดยราคาขา้วหอมมะลเิฉลีย่ตันละ 1,215 เหรยีญ ซึง่เป็นราคาทีส่งู แต่
ไทยก็ยังส่งออกได ้เพราะผูซ้ ือ้มั่นใจในคุณภาพขา้วของไทย และรูว้่าปีนี้ผลผลติขา้วหอมมะลมิปีรมิาณ
จ ากดั 

 
ก. ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จ ปจัจยัเสีย่ง โอกาสและอปุสรรคของคูแ่ขง่รายใหม ่

 (1)  ปัจจัยทีม่ผีลตอ่ความส าเร็จของอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุ   

 คณุภาพสนิคา้ทีไ่ดม้าตรฐานเป็นทีย่อมรับ 
 ตราสนิคา้ทีแ่ข็งแกรง่  ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณและความช านาญในการสรา้งสงู 
 ชอ่งทางการจ าหน่ายทีส่ะดวกตอ่ผูบ้รโิภค 

 เงนิทนุทีต่อ้งมปีรมิาณสงูในการจัดซือ้วตัถดุบิ 
 (2)  ปัจจัยเสีย่งทีผู่ป้ระกอบการในธรุกจิขา้วบรรจถุงุตอ้งค านงึถงึในการประกอบธรุกจิ  

 เป็นธรุกจิทีม่กี าไรตอ่หน่วยไมส่งู เนือ่งจากขา้วเป็นสนิคา้เกษตรและและมรีาคาที่
เปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาลและตอ้งอาศัยการขายในปรมิาณมากเชน่เดยีวกบั
สนิคา้บรโิภคทีจ่ าเป็นอีน่ๆ 

 ตอ้งใชเ้งนิทนุสงูในการซือ้วตัถดุบิเพือ่จัดเก็บและรอการบรรจถุงุเพือ่จัดจ าหน่าย
ตอ่ไป 

(3)  ปัจจัยทีเ่ป็นโอกาสส าหรับอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุในประเทศ 

 เป็นธรุกจิทีน่่าสนใจทัง้ในแงข่องขนาดและอตัราการเตบิโตของตลาด 
 ความนยิมในการบรโิภคเนือ่งจากเป็นอาหารหลกัของคนไทย 
 เป็นอตุสาหกรรมทีไ่ดรั้บความสนใจและแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการเปิดตลาด

ใหมใ่นตา่งประเทศและสง่เสรมิใหช้าวตา่งชาตนิยิมรับประทานขา้วขาวหอมมะลิ
ของไทย 
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(4)  ปัจจัยทีเ่ป็นอปุสรรคส าหรับอตุสาหกรรมตลาดขา้วบรรจถุงุ 
 ความเสีย่งในเรือ่งราคาวตัถดุบิผันผวน  
 ความเสีย่งจากการแทรกแซงตลาดขา้วของรัฐบาล  

 

 

คูแ่ขง่ 

สภาวะการแขง่ขนัตลาดในประเทศของกลุม่ผูผ้ลติขา้วบรรจถุงุ 
 สถานการณ์ตลาดขา้วถงุในประเทศ ราคาขา้วยงัคงสงูอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง และผูป้ระกอบการก็มกีาร
แขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง โดยราคาขา้วถงุราคาเฉลีย่ 239 – 249 บาทต่อถุงขนาด5กโิลกรัม จากตน้ปีทีอ่ยู่
ในระดับ 185 – 195 บาทต่อถุงขนาด 5 กโิลกรัม ซึง่ราคาขยับขึน้สงูมาก และมแีนวโนม้จะขยับขึน้
ตอ่เนือ่งดว้ย ปัญหาทีต่ามมาคอื ตลาดผูบ้รโิภคในระดับกลางทีก่ าลังซือ้เริม่ลดลง ก็จะหันมาบรโิภคขา้ว
ถงุในตลาดระดับล่างทีม่รีาคาต ่ากว่ามากขึน้ เพราะเป็นฐานตลาดทีใ่หญ่ ทัง้ ขา้วขาว และขา้วหอมผสม 
เป็นตน้ ซึง่ตลาดรวมขา้วถงุแบง่เป็น ตลาดหลักคอื ขา้วหอมมะล ิสัดสว่น 50% ตลาดกลางคอื ขา้วขา้ว 
เป็นหลัก สดัสว่น 40% และตลาดลา่งคอื ขา้วหอมผสมเป็นหลัก สดัสว่น 75% และทีเ่หลอืเป็นขา้วอืน่ๆ  
ทัง้นีต้ลาดรวมขา้วถงุในไทยปี2561 คาดวา่จะมมีลูคา่รวมประมาณ 30,000 กว่าลา้นบาท โดยแบง่เป็น 2 
ชอ่งทางหลักคอื โมเดริน์เทรด และเทรดดชินันัลเทรด ใกลเ้คยีงกนัที ่50% เตบิโตไมม่ากนักประมาณ  
4-5%  

สภาวะการแขง่ขนัตลาดตา่งประเทศของกลุม่ผูผ้ลติขา้วบรรจถุงุ 

           ดา้นสภาวะการแขง่ขนัในตลาดสง่ออกขา้วของบรษัิทนัน้ มคีูแ่ขง่ขนัทัง้ทีเ่ป็นผูส้ง่ออกจาก

ประเทศไทยดว้ยกนั และจากประเทศผูส้ง่ออกขา้วอืน่ เชน่ เวยีดนาม กมัพชูา และลาว เป็นตน้ แมว้า่

ราคาขา้วหอมมะลไิทยคงตวัในระดับสงู การสง่ออกขา้วหอมมะลใินระยะตอ่ไปอาจจะชะลอตวัลงบา้ง  

เมือ่เทยีบกบัขา้วหอมของคูแ่ขง่ ในกรณีสว่นขา้วหอมของกมัพชูาครองแชมป์ขา้วดทีีส่ดุในการแขง่ขนั

ขา้วดทีีส่ดุของโลกปี 2561 โดยขา้วหอมมะลไิทยตกมาอยูใ่นอนัดบั 3 และมขีา้วหอมมะลเิวยีดนามเป็น

อนัดับ 2  แตไ่ทยยังมคีวามไดเ้ปรยีบในเรือ่งของความน่าเชือ่ถอืของการคา้ขา้วโลกมาต่อเนื่องหลาย

สบิปี ขา้วกัมพูชาจงึไมก่ระทบต่อปรมิาณการสง่ออกรวม ในขณะเดยีวกนั บรษัิทเนน้การท าตลาด

ตา่งประเทศในกลุม่ขา้วหอมมะลเิป็นหลกั โดยเนน้เรือ่งคณุภาพขา้วหอมมะลทิีไ่มป่ลอมปนขา้วชนดิอืน่ 

เพือ่ท าใหล้กูคา้มคีวามยอมรับและเชือ่ถอื และมกีารน ากลยทุธก์ารสง่เสรมิการขาย มกีารจัดท า 

Premium ใหล้กูคา้ ซึง่จะท าใหล้กูคา้ในตา่งประเทศรูจั้กตราสนิคา้และสามารถตัดสนิใจในการซือ้

ผลติภณัฑข์องบรษัิท ประกอบกบัการทีบ่รษัิทมคีวามช านาญในเรือ่งการสง่ออก และมคีวามเขา้ใจใน

ความตอ้งการของลกูคา้ตา่งประเทศทีแ่ตกตา่งกนัไปในแตล่ะประเทศ 

 

แนวโนม้อตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุ 

 แนวโนม้ของอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุภายในประเทศ 
 แนวโนม้ของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงภายในประเทศมแีนวโนม้การเตบิโตที่ดี  เนื่องมาจาก
พฤตกิรรมที่เปลี่ยนไปของผูบ้รโิภคที่ตอ้งการความสะดวกในการซือ้สนิคา้   และตอ้งการสนิคา้ที่มี
มาตรฐาน อันเนื่องมาจากการรณรงคค์วามปลอดภัยทางดา้นอาหาร (Food  Safety)  ของภาครัฐบาล  
สง่ผลใหผู้ผ้ลติทีม่มีาตรฐานในการผลติทีส่งูเทา่นัน้สามารถคงอยูใ่นตลาดขา้วบรรจถุงุ และภาครัฐบาลจะ
เนน้การพัฒนาอุตสาหกรรมขา้ว โดยการยกระดับคุณภาพผลติภัณฑ์หรือพัฒนาพันธุ์ขา้วใหม่ๆ ใหม้ี
มลูคา่เพิม่สงูขึน้ 

 
แนวโนม้ของอตุสาหกรรมสง่ออกขา้วไทยในตลาดตา่งประเทศ   
 คาดว่าการสง่ออกขา้วไทยในปี 2562 จะทรุดลงจากปีนี้ เนื่องจากตลาดมกีารแข่งขันรุนแรงขึน้ 
โดยในปี 2562 ปรมิาณการสง่ออกขา้วไทยจะลดลงเหลอืแค ่10 ลา้นตัน มลูคา่ 5,000 ลา้นดอลลาร ์หรอื
ประมาณ 1.65 แสนลา้นบาทสาเหตุทีค่าดว่าปรมิาณส่งออกขา้วไทยในปี 2562 ลดลง  เนื่องจากปีนี้
ประเทศผูน้ าเขา้ขา้วหลักอยา่งฟิลปิปินสแ์ละอนิโดนเีซยีมกีารน าเขา้ขา้วมากกวา่ปกต ิท าใหค้าดวา่ปีหนา้
การน าเขา้ในสว่นนีจ้ะหายไปนอกจากนี ้ยงัมจีนีเป็นตัวแปรส าคัญทีจ่ะมาแยง่ตลาดขา้วนึง่ในแอฟรกิาของ
ไทยไป เนือ่งจากจนีมขีา้วขาวเกา่ทีอ่ยูใ่นสต๊อกมากถงึ 113 ลา้นตัน ซึง่สามารถน าขา้วเกา่เหล่านี้มาท า
เป็นขา้วนึง่และสง่ขายในราคา 325 ดอลลาร/์ตันซึง่ต ่ากว่าไทยทีข่ายอยู ่329 ดอลลาร ์และจากปัญหา
ปรมิาณผลผลติขา้วหอมมะลไิทยในตลาดทีม่จี ากัด และมาตรการจ าน ายุง้ฉางของรัฐบาลในการชะลอ
ขา้วไมใ่หอ้อกสูต่ลาดพรอ้มกนั ท าใหร้าคาขา้วหอมมะลพิุง่สงูขึน้  
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 ทัง้นี้ทางอธบิดีกรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชยจ์ะเดนิหนา้สรา้งความเชือ่มั่นรักษา
คุณภาพและดูแลมาตรฐานขา้วหอมมะลไิทยอยา่งเขม้งวดต่อไป รวมทัง้การเผยแพร่ประชาสัมพันธข์า้ว
คณุลักษณะพเิศษชนดิใหมท่ีส่ามารถเพิม่มลูค่าทางการตลาดเพิม่มากขึน้ อาท ิขา้วไรซเ์บอรร์ี ่ขา้วสังข์
หยด และขา้ว กข43 ใหเ้ป็นทีรู่จ้ักแพร่หลายในตลาดโลก เพือ่สรา้งโอกาสและตลาดใหม่ๆ ใหก้ับขา้ว
ไทยตอ่ไป 

 
 

โครงสรา้งของอตุสาหกรรมวุน้เสน้ 

อตุสาหกรรมการผลติวุน้เสน้ในประเทศมมีานานกวา่ 40 ปี  แตย่งัมผีูผ้ลตินอ้ยรายอนัเนือ่งมาจาก
สตูรเฉพาะแตล่ะโรงงานทีไ่มม่กีารเผยแพรม่ากนัก  และขัน้ตอนการผลติเฉพาะแตล่ะโรงงาน  ซึง่มผีลต่อ
คณุภาพสนิคา้และการยอมรับของผูบ้รโิภคในแตล่ะตราสนิคา้  รวมถงึวัตถดุบิหลักทีใ่ชใ้นการผลติ คอื ถั่ว
เขยีว  ทีต่อ้งอาศัยความช านาญในการจัดซือ้และจัดหาวัตถุดบิ รวมทัง้ปรมิาณและคุณภาพทีข่ ึน้อยู่กับ
ฤดกูาลในแตล่ะปี 

อุตสาหกรรมการผลติวุน้เสน้เป็นอุตสาหกรรมของผูผ้ลตินอ้ยราย  อันเนื่องมาจากขัน้ตอนการ
ผลติที่มคีวามซับซอ้น  ตอ้งการความเชีย่วชาญในการจัดการสูง  ขนาดของตลาดการผลติและการ
บรโิภคมปีรมิาณ 25,000 ตันต่อปี   มมีูลค่าตลาดรวม 2,000 ลา้นบาท  มอีัตราการเตบิโตของตลาด
ประมาณรอ้ยละ 5 ตอ่ปี (ทีม่า: ขอ้มลูของบรษัิท) 

อยา่งไรก็ด ีวุน้เสน้ถั่วเขยีวถงึแมว้่าจะไมใ่ชอ่าหารหลักของคนไทย  แต่เป็นอาหารทีไ่ดรั้บความ
นยิมอยา่งแพรห่ลาย  สามารถน ามาปรงุอาหารจานเอกของคนไทยไดห้ลากหลาย  เป็นตน้ว่า  ย าวุน้เสน้  
แกงจดืวุน้เสน้  และอาหารทะเลอบวุน้เสน้ 
 
สภาวะการแขง่ขนัตลาดวุน้เสน้ 

ตลาดวุน้เสน้สามารถแบง่ออกเป็น 4 ลักษณะ คอื  
1. สนิคา้คณุภาพสงูและมรีาคาสงู (Premium) 
2. สนิคา้คณุภาพดแีละมรีาคาปานกลาง 
3.  สนิคา้คณุภาพปานกลางในราคาประหยดั 
4.  สนิคา้คณุภาพประหยดัในราคายอ่มเยา 
ทัง้นี ้ ตลาดวุน้เสน้ทัง้บนและลา่ง บรษัิทมกีารสรา้งสนิคา้ใหม ่ เชน่ วุน้เสน้สด วุน้เสน้ตัด และวุน้

เสน้ไมฟ่อกส ี เพือ่เพิม่ความสะดวกในการปรงุอาหาร และตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุ
ปัจจบุนั 

เนือ่งจากการแขง่ขนัในตลาดวุน้เสน้มผีูแ้ขง่ขนันอ้ยราย   ประกอบดว้ยผูผ้ลติรายใหญป่ระมาณ 4 
ราย ผูผ้ลติขนาดกลางและขนาดเล็กอกีประมาณ 10 - 15 ราย (ทีม่า: ขอ้มลูของบรษัิท) บรษัิทจงึได ้
ตัดสนิใจลงทนุการผลติและท าการตลาดอยา่งจรงิตัง้แตปี่ 2545 เป็นตน้มา โดยจดัจ าหน่ายผลติภณัฑว์ุน้
เสน้ตราสนิคา้ “ตราเกษตร” ส าหรับตลาดวุน้เสน้ตลาดบน บรษัิทจะแขง่ขนัดา้นคณุภาพเนือ่งจาก
ผูบ้รโิภคกลุม่นีใ้หค้วามส าคญักบัคณุภาพสนิคา้มาเป็นอนัดับแรก และมแีนวโนม้ไมเ่ปลีย่นไปซือ้ตรา
สนิคา้ใหมห่ากพอใจกบัตราสนิคา้เดมิ ในขณะทีวุ่น้เสน้ตลาดลา่ง จะมกีารแขง่ขนัดา้นราคาทีร่นุแรง  ซึง่
เป็นการผลติสนิคา้ทีเ่นน้คณุภาพปานกลางจนไปถงึคณุภาพต า่โดยผูผ้ลติขนาดกลางและขนาดเล็ก  
 
แนวโนม้อตุสาหกรรมวุน้เสน้ 

แนวโนม้เศรษฐกจิทีด่ขี ึน้  ยอ่มสง่ผลใหผู้บ้รโิภคมกี าลังซือ้ทีส่งูขึน้   และนยิมในการบรโิภค
สนิคา้ทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการและมรีสชาตอิรอ่ย  สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมวุน้เสน้มแีนวโนม้การขยายตัวที่
ดขี ึน้  ประกอบกบัสนิคา้ทีจ่ะมาทดแทนวุน้เสน้โดยตรงไมม่ ี  เนือ่งจากวุน้เสน้มลีักษณะเฉพาะคอืเป็นเสน้
ใสเหมอืนแกว้ ในขณะทีส่นิคา้ใกลเ้คยีงจะเป็นเสน้หมี ่ บะหมี ่ กว๋ยเตีย๋วเซีย่งไฮ ้ หรอืเสน้กว๋ยเตีย๋ว ถงึ
กระนัน้ก็ด ี แนวโนม้ผูผ้ลติขนาดกลางและขนาดเล็กจะประสบปัญหาตน้ทนุในการผลติและการขายที่
สงูขึน้  และมแีนวโนม้ทีจ่ านวนผูผ้ลติจะลดนอ้ยลงในอนาคต 
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 Industrial Structure of Package Rice 
 
 

The industrial structure of the package rice can be divided into 2 markets; local 

distribution and export.  

 (1) Local Package Rice 

The Consumption of package rice has found since 20 years ago. It caused from the 

change of consumption behavior of the rice quality in terms of clean and consistent good 

standard after cooking.  However, there are decreasing demands of rice from the big 

package and the increasing trend of Thai Hom Mali Rice high quality due to its unique 

appearance in white rice color, soft texture, and good aroma after cooking.  Therefore the 

industrial producers of the package rice must maintain the consistent of the rice quality for 

the whole year.  In addition, there is a consideration points on the consumer’s behavior 

changing the smaller package rice in Bangkok causing from smaller family size. Also, the 

consumers intend to swift purchasing place from traditional retail shop to hypermarket and 

the convenience stores because it is more convenient for shopping and delivery. The smaller 

packages require less space in storage, all of the factors make the growth of the package 

rice every year.  

 

(2) Export in Package Rice 

For the export market of Thai Hom Mali Rice, the consumers need the highest 

standard; cleanness rice with good nutrition. This is because most of the people in aboard 

will not stir rice by water before cooking. Thus, the package rice producers require the high-

technology machinery such as rice polishing machine, spoiling separator, 2 layers vacuum 

package and so on, to improve the higher rice quality than competitors. The statistics of rice 

exports in the year 2018 totaled 11.09 million tons, valued at $ 5,619 million.  The export 

volume decreased by 5% but the value increased by 8.3%.  At this time, export prices are 

still at a high level.  The average price of jasmine rice is $1,215 which is a high price  but 

Thailand still can export  because buyers are confident in the quality of Thai rice  And know 

that this year the amount of jasmine rice is limited. 

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 



  

14 

(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 price fluctuation of raw material  

 Rice market intervention from government’s policy  

 

Competition Situation of Package Rice 
 
Local Market 

Domestic Package rice market situation  Rice prices are still high.  And the operators 

have intense competition  The average price of bagged rice is 239 - 249 baht per 5 kg bag.  

From the beginning of the year at 185 - 195 baht per 5 kg bag which the price moved up very 

high  And tend to move up continuously  The problem that follows is  The middle-end 

consumer market is beginning to decline.  Will turn to consumption of  Package rice in the 

lower market with lower prices because it is a large market base for both white rice and 

fragrant rice, etc. The Package rice market is divided into 50% of the main market is jasmine 

rice. The central market is rice, rice is the main proportion of 40% and the lower market is  

Mixed fragrant rice is essentially 75% proportion and the rest is other rice. The Package rice 

market in Thailand in 2018  Expected to have a total value of about 30,000 million baht, 

divided into 2 main channels, namely Modern Trade and Trading Traditions.  Similar to 50%, 

not much growth, about 4-5%. 

 

Export  Market 

 For the competition situation of rice export, there are the competitors both from Thai 

exporters and other exporter countries i.e. Vietnam, Cambodia and Laos. Although the price 

of Thai jasmine rice is stable at a high level. The export of jasmine rice in the next phase 

may slow down somewhat.  Compared to the aromatic rice of competitors  In the case of the 

fragrant rice of Cambodia occupying the best rice championship in the world's best rice 

competition in 2018 which Thai jasmine rice falling into the top 3 and having the second 
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highest jasmine rice in Vietnam  Cambodia rice therefore does not affect the total export 

volume. Mean while  The company mainly focuses on foreign markets in the jasmine rice 

group.  By focusing on the quality of jasmine rice that is not contaminated with other types 

of rice  In order to make customers accept and trust and sales promotion strategies have 

been created to provide premium to customers, which will allow customers in foreign 

countries to know the brand and can decide on the purchase of the company's products  

Together with the company's expertise in export  And have an understanding of the needs of 

foreign customers. 

 
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. And the government sector will focus on rice 

industry development  By upgrading product quality or developing new rice varieties  To 

have higher value. 

 

Export Industrial Trend of Package Rice 

Expected that Thai rice exports in 2019 will fall from this year.  Because the market 

has become more intense. In the year 2019, the amount of Thai rice exports will be reduced 

to just 10 million tons, worth 5,000 million dollars, or about 1.65 billion baht. The reason is 

that the amount of Thai rice exports in 2019 has decreased due to the fact that this year the 

main rice importers such as the Philippines and Indonesia have imported rice more than 

usual.  Therefore, it is expected that next year the import of this part will disappear. In 

addition, China is an important parameter to compete in the Thai parboiled rice market in 

Africa.  Because China has 113 million tons of old white rice in stock, which can be used to 

make these old rice parboiled and sold at a price of 325 dollars / ton. Which is lower than 

Thailand that sells for 329 dollars  And measures to pledge the barn of the government to 

slow down rice not to market simultaneously  Causing the price of jasmine rice to rise. 

The Director-General of the Department of Foreign Trade The Ministry of Commerce 

will continue to build confidence and maintain quality and standards of Thai jasmine rice.  

Including publicizing new special feature rice that can increase market value Such as rice 

berries, Sangyod rice and rice RD 43, are widely known in the world market.  To create 

opportunities and new markets  to continue with Thai rice. 
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Industrial Structure of Vermicelli 
Vermicelli production in Thailand was found for over 40 years.  However, there is still 

a few producers because each producer does not publish their own recipe and complicated 

production process which affects the product’s quality and consumer’s acceptance in each 

brand name. This is also required the skillful experience purchase of green mung bean, the 

main raw material which its quantity and quality is rely on seasons. 

Although Bean vermicelli industry has few players due to its complicated 

manufacturing process and specialized operation management, the market size is 

approximately 25,000 tones a year, total market values 2,000 million baht, and market 

growth rate is around 5% per year. (Source: Company’s Information)    

Although, bean vermicelli is not the main meal for Thai people, it is a common and 

healthy ingredient used to create varieties of dishes such as bean vermicelli spicy salad, clear 

soup, baked seafood with vermicelli. 

 
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 many of the new 

products such as fresh vermicelli, cut vermicelli, and unbleached vermicelli in order to give 

the consumer more convenient to cook bean vermicelli and provide the product according to 

the consumers’ need. 

The vermicelli market consists of 4 major producers, and 10-15 medium and small 

size of producer (Source: Company’s Information). Therefore, we have invested in the 

production and marketing since year 2000 launching vermicelli under “KASET BRAND” brand 

name. This is to focus on premium market which concerns to product’s quality because the 

consumers in this premium segment will make the decision based on product’s quality and 

will not change to other brand name if still satisfying with the existing brand name.  In the 

meanwhile, there is a strong pricing competition in the standard market which among 

manufactures provides the products from medium to competitive product’s grade.  

 
Industrial Trend of Vermicelli 

The good economic trend has encouraged higher purchasing power and consuming good 
nutrition products with good taste, resulting to the positive trend of vermicelli industry 
expansion. Some of the product like rice noodle, egg noodle could be the familiar product 
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category, however, there are no substitute goods because vermicelli’s unique appearance is 
transparency like glass, and healthier than general noodle. The small and medium-sized 
producers tend to face the higher cost of production and sales, this could lead to the 
decrease of number of producers in the future. 

 
 
 

ความเสีย่งตอ่การด าเนนิธุรกจิ  (Risk from Operation) 

1.  ความเสีย่งจากความผนัผวนของคา่เงนิตา่งประเทศ 

บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามส าคัญในการท าการตลาดต่างประเทศมากยิง่ขึน้ โดยมเีป้าหมาย
การสรา้งตราสินคา้ของบริษัทใหเ้ป็นตราสนิคา้ระดับโลก ในขณะที่ยอดส่งออกของบริษัทไปยัง
ตา่งประเทศคดิเป็นรอ้ยละ 49 ของยอดขายของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยรวมกันส าหรับปี 2561 โดยบรษัิท
ไดเ้นน้ไปที่การเตรียมความพรอ้มในการผลติ การจัดจ าหน่ายและการท าการตลาดในตรา “KASET 
BRAND”,  “  SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, “FIRST LADY”, “COCO RIZ ROLL” และ “COCO 
JAZ ROLL”ไปยงัผูบ้รโิภคในประเทศตา่งๆ ใหก้วา้งขวางและทั่วถงึ จงึมคีวามเสีย่งจากการสง่ออกในเรือ่ง
ของความผันผวนของค่าเงนิสกุลดอลลาร์ หรือสกุลเงนิอืน่ๆ ที่บรษัิทจะไดรั้บจากการขายสนิคา้ของ
บรษัิท 

อยา่งไรก็ด ีการทีบ่รษัิทไดป้้องกันความเสีย่ง (Hedging) โดยมกีารจัดหาเงนิทุนหมนุเวยีนเป็น
สกุลเงนิดอลลาร์ตามสัดส่วนไม่เกนิเงนิที่คาดว่าจะไดรั้บจากการส่งออกเพื่อลดความเสีย่งจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงนิ นอกจากนี้บรษัิทยังไดท้ าการซือ้เงนิตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Currency 
Forward Contracts) ณ วันทีส่่งมอบสนิคา้ใหก้ับลูกคา้กับธนาคารพาณชิยอ์กีบางส่วนโดยจะบันทกึ
รายการขายดังกลา่วเป็นเงนิบาทตามอตัราแลกเปลีย่นของธนาคารพาณชิยใ์นวันดังกลา่ว ซึง่ท าใหบ้รษัิท
สามารถรับรูร้ายไดแ้ละราคาตน้ทุนที่แน่นอน จึงเป็นการลดความผันผวนของรายไดจ้ากค่าเงิน
ตา่งประเทศ 

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 2018, the export’s revenue is 
about 49% 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”, 
“COCO RIZ ROLL” and ”COCO JAZ ROLL” 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 from foreign currency. 

2. ความเสีย่งจากการเปลีย่นแปลงราคาวตัถดุบิ 

ขา้วและแป้งซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัของบรษัิทในการผลติขา้วบรรจถุงุและวุน้เสน้ เป็นผลติผล
การเกษตรทีม่รีาคาเคลือ่นไหวไปตามฤดกูาล (Seasonal) การเปลีย่นแปลงในราคาวตัถดุบิอาจจะสง่ผล
กระทบถงึผลการด าเนนิงานของบรษัิท บรษัิทมนีโยบายในการตดิตามราคาวตัถดุบิอยา่งใกลช้ดิ มกีารตก
ลงท าสญัญารับซือ้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาวจากผูผ้ลติ ผูน้ าเขา้ทัง้รายยอ่ยและรายใหญใ่นตอนตน้ฤดกูาล
และมมีาตรการในการตรวจสอบคณุภาพและดแูลการเกบ็รักษาขา้วและแป้งทีไ่ดม้าตรฐาน 

อยา่งไรกต็าม ในกลุม่ลกูคา้ระดับบน บรษัิทสามารถปรับราคาชดเชยสว่นตา่งไดเ้นือ่งจาก
ผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ในคณุภาพขา้วหอมมะลภิายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิท โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในตลาด
ตา่งประเทศ ทีไ่มม่หีน่วยงานก ากบัราคาขาย  

นอกจากนี ้ บรษัิทไดป้รับระบบการจดัการดา้นการผลติและการจดัจ าหน่ายตลอดกระบวนการ ซึง่
สง่ผลใหบ้รษัิทมขีอ้มลูทีถ่กูตอ้งและรวดเร็ว รองรับการตดัสนิใจปรับแผนการด าเนนิงานไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพและสามารถลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการลงไดอ้ยา่งเป็นสาระส าคัญ ท าให ้
บรษัิทสามารถแขง่ขนักบัตลาดโลกไดท้ัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
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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 
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.  ความเสีย่งเรือ่งนโยบายของรฐับาล 

เนือ่งจากขา้วเป็นสนิคา้เกษตรทีม่ผีลกระทบส าคญัตอ่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย ท าให ้
รัฐบาลมนีโยบายหลายประการทีอ่าจกระทบตอ่การด าเนนิงานของบรษัิท เชน่ นโยบายการตัง้ราคารับ
จ าน าขา้วเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร ท าใหร้าคาขา้วของไทยสงูกวา่ราคาตลาดโลก อนัอาจเป็นผลท าให ้
ลกูคา้ตา่งประเทศของบรษัิทสัง่ซือ้ขา้วประเภทอืน่ทดแทน (Substitute goods) หรอืลดจ านวนการ
สัง่ซือ้ลง อยา่งไรกต็าม บรษัิทเนน้การขายขา้วหอมมะลซิ ึง่ประเทศไทยเป็นผูผ้ลติหลกัของโลก อนัเป็น
สายพันธุข์องไทยทีไ่มส่ามารถปลกูไดด้ใีนประเทศอืน่ และผูบ้รโิภคในตา่งประเทศใหค้วามเชือ่มัน่ใน
คณุภาพขา้วหอมมะลขิองบรษัิท นอกจากนีบ้รษัิทเนน้การเปิดตลาดสนิคา้เกษตรกบัประเทศคูค่า้ดว้ย
เชน่กนั ดังนัน้บรษัิทจงึมคีวามเสีย่งจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยูใ่นระดบัไมม่ากนัก 

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. ความเสีย่งเรือ่งนโยบายอตัราเงนิเดอืนและคา่แรงข ัน้ต า่ของรฐับาล 

เนือ่งจากกระบวนการผลติและจัดจ าหน่ายของบรษัิท จ าเป็นตอ้งใชบ้คุลากรทัง้ในระดับแรงงาน
รายวันและพนักงานประจ าส านักงานจ านวนมาก การประกาศขึน้อัตราค่าแรงขัน้ต ่า และเงนิเดอืนของ
พนักงานระดับปรญิญาตรตีามนโยบายของรัฐบาล ท าใหต้น้ทุนการผลติและด าเนนิงานของบรษัิทสงูขึน้
อย่างมีสาระส าคัญ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว บรษัิทไดด้ าเนินการปรับปรุงระบบงานใหม้ีการ
เชือ่มโยงกนัตลอดกระบวนการเพือ่ลดขัน้ตอนการปฏบิัตงิานทีไ่มจ่ าเป็นลง มกีารอบรมเพือ่พัฒนาทักษะ
ของพนักงานใหสู้งขึน้ รวมทัง้ปรับกระบวนการผลติใหเ้ป็นอัตโนมัตมิากขึน้ โดยการเพิม่เครือ่งจักรใน
สายการผลติ ท าใหส้ามารถลดความจ าเป็นในการใชแ้รงงานลงไดบ้างสว่น 

 

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 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 
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developing the skills of worker and officers, also adjusting the production process to be 
automatically in order to minimize the unskilled workers. 

5.  ความเสีย่งเรือ่งอทุกภยั 

หลังจากเหตุการณ์มหาอทุกภัยในชว่งปลายปี 2554 เป็นตน้มา บรษัิทซือ้ประกันภัยพบิัตเิพือ่
ป้องกันความเสีย่งรวมถงึไดป้้องกันลงทุนปรับภูมทิัศน์บรเิวณรอบที่ตัง้ของสถานประกอบการทุกแห่ง
เพิ่มเติมจากแนวคันป้องกันน ้ าท่วมเดิมเพื่อใชเ้ป็นแนวป้องกันถาวร รวมทั ้งยกเลิกการเช่าสถาน
ประกอบการบางแหง่ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ีเ่สีย่งและยากตอ่การป้องกนัในอนาคตดว้ย 

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. 
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Independent Director and             

Member of Audit Committee 

ดร. ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย  

Dr.Danai Chanchaochai 

 

 

ดร. สมจนิต ์ศรไพศาล   

Dr.Somjin Sornpaisarn 

กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             

Member of Audit Committee 
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คณะกรรมการ / BOARD OF DIRECTORS 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

ดร. วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ ์  

Dr.Visuth Vittayatanakorn 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 Director and Authorized Director 

 

 

 

 

นางสาววไิล ต ัง้สนิ  

 Ms. Vilai Tangsin 

กรรมการ  Director 

 

 

 

 

นายสมฤกษ ์ต ัง้พริุฬหธ์รรม   

Mr.Somroek Tangpiroonthum 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

Director, Authorized Director  

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

Chief Excutive Officer 

 

 

 

 

นางสาวปรนิดา ต ัง้พริุฬหธ์รรม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

Director, Authorized Director 

    นายวรวฒุ ิต ัง้พริุฬหธ์รรม 

     Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  

      Director, Authorized Director 

 

   นายสนัต ิโอภาสปกรณ์กจิ 

Mr. Santi  Opaspakornkij 

กรรมการอสิระ   

Independent Director  
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นางปัทมา ต ัง้พริุฬหธ์รรม  

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum 

ประธานกรรมการ Chaiman of the Board 

อาย ุ/ Age  76 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 
• มัธยมศกึษาปีที ่6  Mathayom 6 

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

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 

years 

1985 – Present     Chairman ,Cheer Group Holdings Co., Ltd, 

2004 – 2012         Director, Thai Vegetable Oil PLC. 

รองศาสตราจารย ์ดร.พทุธกาล รชัธร  

 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 
Rutchatorn 

กรรมการอสิระ และ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
Independent Director and Chairman of 

Audit Committee 

อาย ุ/ Age  64 ปี / years 

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

Keio University, Japan 

• Cert.in Health Economics , University of York 
• Bachelor of Economics, Chulalongkorn University 

• Master of Economics Program, Chulalongkorn University 

• Ph.D in Management (International Economics) Business   
             and Commerce Keio University Tokyo, Japan  

• Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai 

Institute of Directors (IOD) 
 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 
years 

-Present  Associate Professor of Economics and Associate Dean,     

Faculty of Economics Chulalongkorn University 

-Present  Director of Master of Arts program in Korean Studies 

(International program), Graduate School, Chulalongkorn 

University  

 -Present Deputy Executive Director of ASEAN Studies Center, 

Chulalongkorn University 

 Past: Associate Dean, Faculty of Economics,Chulalongkorn      

University 

Past:  Assistant to Rector, Chulalongkorn University 

Past:   Director, Labour and Management Development                  

Past:   Center, Faculty of Economics, Chulalongkorn University 
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ดร. สมจนิต ์ศรไพศาล   

Dr.Somjin Sornpaisarn 
กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 

Independent Director and             
Member of Audit Committee 

อาย ุ/ Age  56 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 
• Joint Doctoral Program in Business Administration, 

Thammasart University National Institute of Development 
Administration and Chulalongkorn University D.B.A. (Finance) 

• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Chaminade University of Honolulu 

โดยทนุ Fujitsu Asian Scholarship Program 
• ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ Thammasart University 

• ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์Chulalongkorn University 
• Director Accreditation Program (DAP 16/2004), Thai 

Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 
years 

-  2005- Present  Audit Committee, Director ThaiHA PLC. 

-  2009- Present  Chief Executive Officer, TMB Asset Management 

Co.,Ltd 

-  2009-Present   Director, Association of Investment 

Management Companies 

-  2015-Present   Director, Thai BMA 

-  2015-Present   Director, TFEX 

-   2012-2014      Chairman, Association of Investment 

Management Companies                

ดร. ดนยั จนัทรเ์จา้ฉาย  

Dr. Danai Chanchaochai 

กรรมการอสิระ และ กรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and             

Member of Audit Committee 

อาย ุ/ Age  52 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 
•  2016  Honorary Doctorate in Public Relations 

Kasembundit University  
•  1993  Master’s Degree in Marketing (First Class Honors), 

Thammasart University and Gothenburg University, Sweden 

•  1990  BBA (First Class Honors) Assumption University  
•  1988  Clayton High School, St. Louis, Missouri, USA 

(The first AFS exchange student from Horwang School) 

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

of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 
years 

- Present  Chairman of Advisor, DC Consultant and Marketing  

                       Communications Co., Ltd. 

- Present  Chairman of the Board of Director, DMG Books 

-Present  Chariman of Do-d Foundation  

-1993     MDK Consultants (Thailand) Limited 

             Designation: Chief Executive Officer 

             (The first Thai Chief Executive Officer of MDK) 

-1990     American Express (Thai) Company Limited 

             Position of Public Relations Manager 
             (The first youngest PR manager of AMEX Thailand)  
-1989     Thomas Cook Travellers Cheques Assistant Country      

             Manager 

-2018     The Board of Directors of the Pali Canonical Education        

             Project Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra  

             Sangharaj Wat Bovoranives Vihara Foundation under  
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                       Royal Patronage 

-6102 -Present  Chairman of Superbrands Thailand Councils 

-2014 -Present  Executive Committee, World Kindness Movement       

-2013 -Present  Vice Chairman  Palliative Care Thailand 

-6100 -Present  Executive of Strategic committee, Anti – 
                       Corruption Organization of Thailand 
-2010 -Present  Committee, Foundation for a Clean and  
                       Transparent Thailand Member of sub- 
                       committees for higher education development                  
                       and reform, Office of the Higher Education  
                      Commission 
-2009-Present   Committee member, Superbrands Thailand  
                       Council  
-2008-Present   Independent Board member, Thai Ha PLC. 
                      Advisor, Young Buddhists Association of   
                      Thailand 

ดร. วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ ์  

Dr.Visuth Vittayatanakorn 
กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  64 ปี / years 

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

University 

• Director Accreditation Program (DAP 44/2005), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

•          Finance for Non- Finance Director Program, Thai 
Institute of Directors 

•          Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) 

Program, The Federation of Thai Industries   
ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี 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. 

1988 – Present     Director, Cheer Group Holding Co., Ltd. 
1999 – Present  Director, Prodigy Public Company Limited. 

1985 - 2018  Director and Chairman of the Executive Board,     
                          Thai Vegetable Oil Plc. 

 

นางสาววไิล ต ัง้สนิ  
 Ms. Vilai Tangsin 

กรรมการ  Director 

อาย ุ/ Age  66 ปี / years 
คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• Master’s Degree, MBA, University of Denver, USA 

• Director Accreditation Program (DAP 64/2007), Thai 
Institute of Directors (IOD) 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี 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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นายสมฤกษ ์ต ัง้พริุฬหธ์รรม   

Mr.Somroek Tangpiroonthum 
กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม

ผกูพัน  
 Director, Authorized Director  

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร  

Chief Excutive Officer 

อาย ุ/ Age  51 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 
• Master’s Degree, MBA, Nova University, USA 

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

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 

years 
1995 – Present     Director, Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

2003 – Present     Director, Chama Asset Co., Ltd. 
2011 – Present     Honorary President of Thai Rice Packers  

                           Association 

2012 – Present     Director of Thai Rice Exporters Association 
2004 – 2012         Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 

 

นางสาวปรนิดา ต ัง้พริุฬหธ์รรม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  50 ปี / years 

คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม 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) 

• Finance for Non Finance Director (FND 1/2003) 
• Director Accreditation Program (DAP 14/2004) 

• Audit Committee Program (ACP 30/2010) 
ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 

years 
2013 – Present       Executive Chairman of Executive, 

                            Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

2003 – Present       Managing Director, Chama Asset Co., Ltd. 
1996 – Present       Co-Founder and Executive Director, Thai Ha  

                            Public Company Limited 
2013 – 2015          Director, Thai Vegetable Oil Public Co., Ltd. 

2004 – 2012          Executive Director, Cheer Trading Co., Ltd. 

1995 – 2013          Deputy Managing Director, Cheer  
                            (Thailand) Co., Ltd. 

นายวรวฒุ ิต ัง้พริุฬหธ์รรม 
Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 

กรรมการ และ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
Director and Authorized Director  

อาย ุ/ Age  44 ปี / years 
คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

• BBA, Concentrate in Management, Commerce and  
            Accountancy of Chulalongkorn University 

•          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 Diploma, The Institute of Director (IOD),  
            Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 (MIA) 

•          Director Diploma, The Institute of Director (IOD), Director  

            Certification Program 92/2007 (DCP) 
 Director Accreditation Program (DAP 14/2004), IOD 

•          Thai Intelligence Investors Program, Thai Investors  

            Association 
•           Professional CFO Diploma, National Institute of  

            Developments Administration (NIDA) 

•           Director Diploma, Board Nomination and Compensation  
             Program 4/2018 (BNCP) (IOD) 

•           Director Diploma, Family Business Sustainability 4/2016 
            (FBS) (IOD) 



  

26 

•           Director Diploma, Examination 22/2007 (EXAM) (IOD) 

•           Director Diploma, Finance for Non – Finance Directors  
            35/2007 (FND) (IOD) 

•           Thai Intelligence Investors Program, Thai Investors   
             Association 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี Work Experience for the past 5 

years 
Year 2017 – Present Thai Vegetable Oil Public Company Limited    

                                 - Director  

Year2016 – Present Major Development Public Company Limited  

                                  - Director and Audit Committee  

Year 2015 – Present  Prodigy Public Company Limited - Director 

Year 2011 – Present Cheer Group Holdings Company Limited  

                                 - Chief Executive Officer (CEO) 

Year 1997 – Present  Thaiha Public Company Limited - Director 

Year 2007 – 2014 Thaiha Public Company Limited  

                                 - Chief Financial Officer (CFO) 

 

นายสนัต ิโอภาสปกรณก์จิ 
Mr. Santi Opaspakornkit 

กรรมการอสิระ 
Independent Director 

อาย ุ/ Age  51 ปี / years 
คณุวฒุกิารศกึษา / การอบรม Education / Credentials 

-Master’s Degree, MBA, Babson College, USA 

ประสบการณ์ท างาน ยอ้นหลงั 5 ปี 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 
Present               Director, Green Bangkok Club 
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โครงสรา้งการจดัการ / MANAGEMENT STRUCTURE 

1  คณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น ดังนี ้

ล าดบั
ที ่

รายชือ่ ต าแหนง่ จ านวนคร ัง้การ
ประชุม

คณะกรรมการ 
ปี 2561 

การเขา้รว่มการ
ประชุม

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปี 2561 

1 นางปัทมา          ตัง้พริฬุหธ์รรม 
ประธานกรรมการ 

 
4/4  

2 รองศาสตราจารย ์ ดร.พทุธกาล รัชธร 
ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการ
อสิระ 

4/4 4/4 

3 ดร.สมจนิต ์        ศรไพศาล 
กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 
4/4 4/4 

4 ดร.ดนัย             จันทรเ์จา้ฉาย 
กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอสิระ 
4/4 4/4 

5 นายวสิทุธ ิ         วทิยฐานกรณ์ 
กรรมการ 

 
4/4  

6 นางสาววไิล        ตัง้สนิ 
กรรมการ 

 
4/4  

7 นายสมฤกษ์        ตัง้พริฬุหธ์รรม 
กรรมการ 

 
4/4  

8 นางสาวปรนิดา    ตัง้พริฬุหธ์รรม 
กรรมการ 

 
3/4  

9 นายวรวฒุ ิ         ตัง้พริฬุหธ์รรม 
กรรมการ 

 
4/4  

10 นายสนัต ิ          โอภาสปกรณ์กจิ 
กรรมการอสิระ 

 
4/4  

 
หมายเหต ุ ในปี 2561 บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ ทัง้ส ิน้ 4 ครัง้ 
             ในปี 2561 บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้ส ิน้ ครัง้ 4 
 

 
2. ผูบ้รหิาร 

  คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดังนี ้

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 

1 นายวสิทุธ ิ          วทิยฐานกรณ์ กรรมการบรหิาร 

2 นายสมฤกษ์        ตัง้พริฬุหธ์รรม กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3 นางสาวฐติมิา      ออศริวิกิรณ์ กรรมการบรหิาร 
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3. เลขานกุารบรษิทั 
 การก ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิท ก าหนดใหบ้รษัิทจัดใหม้เีลขานุการบรษัิท (ปัจจบุนั คอื
นางสาววรยิา  แซต่ัง้ ) รายละเอยีดและขอ้มลูของเลขานุการบรษัิทปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ) เพือ่
รับผดิชอบการจัดการประชมุคณะกรรมการ และการประชมุผูถ้อืหุน้ การรักษาเอกสารขอ้มลูตามที่
กฎหมายก าหนด ใหค้ าปรกึษาและขอ้เสนอแนะเบือ้งตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย กฎ 
และระเบยีบตา่งๆ รวมถงึดแูลและถา่ยทอดมตขิองคณะกรรมการไปยงัผูเ้กีย่วขอ้ง 
 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

4.1 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 

1. คา่ตอบแทนของกรรมการบรษัิท 
ประกอบดว้ยคา่เบีย้ประชมุ ซึง่จา่ยตามจ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ ดังนี ้

คา่ตอบแทนของกรรมการของบรษิทัแตล่ะราย 

ล าดบั
ที ่

รายชือ่ คา่ตอบแทนปี 2261 

  คณะกรรมการ
บรษัิท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คา่บ าเหน็จ
คณะกรรมการ 

รวม 

1 นางปัทมา          ตัง้พริฬุหธ์รรม - - 50,000 50,000 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.พทุธกาล รัชธร 56,000 112,000 50,000 600,111 

3 ดร.สมจนิต ์        ศรไพศาล 56,000 75,400 50,000 000,111 

4 ดร.ดนัย             จันทรเ์จา้ฉาย 56,000 75,400 50,000 000,111 

5 นายวสิทุธ ิ          วทิยฐานกรณ์ 56,000 - 50,000 106,000 

6 นางสาววไิล        ตัง้สนิ 56,000 - 50,000 106,000 

7 นายสมฤกษ์        ตัง้พริฬุหธ์รรม 56,000 - 50,000 106,000 

8 นางสาวปรนิดา     ตัง้พริฬุหธ์รรม 41,000 - 50,000 91,000 

9 นายวรวฒุ ิ          ตัง้พริฬุหธ์รรม 56,000 - 50,000 106,000 

10 นายสนัต ิ           โอภาสปกรณ์กจิ 56,000 - 50,000 106,000 

 

สรปุเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2261 และ 2260 

คา่ตอบแทน ปี 2261 ปี 2206 

 จ านวน
ราย 

จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

คา่เบีย้ประชมุ 9 751,800 9 569,800 

คา่บ าเหน็จคณะกรรมการ 10 011,111 9 011,111 

รวม  1,121,866  1,069,800 

 

2. คา่ตอบแทนของกรรมการบรหิาร และผูบ้รหิารของบรษัิท 
ในปี 2561 บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทน ประกอบดว้ย เงนิเดอืน ใหก้บัผูบ้รหิาร จ านวน 

4 ราย รวมทัง้สิน้ 6,544,000 บาท 

 

4.2 คา่ตอบแทนอืน่ 

 ในปี 2561 บรษัิทไดจ้า่ยโบนัสใหก้บัผูบ้รหิารจ านวน 3 ราย รวมทัง้สิน้ 490,000 บาท 
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5. บคุลากร 
 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิท มจี านวนพนักงานและคนงานทัง้หมด รวมทัง้สิน้ 197 คน 
โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 2561 เป็นเงนิ 31.38 ลา้นบาท ซึง่ประกอบดว้ยเงนิเดอืน เงนิสมทุน
กองทนุประกนัสงัคม  เงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพี และคา่ตอบแทนอืน่ เชน่ คา่ลว่งเวลา คา่
เดนิทาง และค่าเบีย้เลีย้ง เป็นตน้ ทัง้นี้ จ านวนพนักงานและคนงานของบรษัิทแบง่ตามสายงาน
หลัก ไดด้ังนี ้

สายงานหลกั จ านวนพนกังาน (คน) 

1. ฝ่ายโรงงาน 144 
(รายวัน 128 คน รายเดอืน 16 คน) 

2. ฝ่ายขายและการตลาด 20 

3. ฝ่ายบรหิารและสนับสนุนทางเทคนคิ 9 

4. ฝ่ายบญัช ีการเงนิ ธรุการ และบคุคล 24 

รวม 197 

 

นโยบายในการพฒันาบคุลากร 

บรษัิทมนีโยบายในการรักษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถใหอ้ยู่คู่กับองคก์ร โดยที่มแีนว
ปฏบิตัดิังนี ้
 บรษัิทคัดเลอืกบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถและมคีวามเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนัน้ๆ 
 มกีารจัดอบรมทัง้เมือ่เริม่แรกเขา้ท างานเพือ่เป็นการท าความคุน้เคยกอ่นการท างาน 
 มจีัดอบรมสม า่เสมอ ในเรือ่งความรูเ้ฉพาะดา้นและเทคนคิตา่ง ๆ มกีารจัดฝึกอบรมทัง้ในและ

นอกสถานที่เพื่อใหม้ีทักษะในงานนั้น ๆ มากยิง่ขึน้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพพนักงานให ้
กา้วหนา้ทันกบัสถานการณ์ปัจจบุนั นอกจากนีอ้งคก์รมกีารจัดสง่บคุลากรไปศกึษายังสถานที่
ต่าง ๆ ทีม่คีวามรูแ้ละเทคโนโลยใีนดา้นนัน้ ๆ รวมถงึการจา้งบคุลากรทีม่คีุณภาพ มคีวามรู ้
ความช านาญจากแหล่งความรูต้่าง ๆ มาฝึกอบรมใหก้ับพนักงาน โดยปี 2561 บรษัิทไดจ้ัด
ใหม้กีารฝึกอบรมดา้นตา่งๆ ของพนักงานเฉลีย่จ านวน ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 16 

 บรษัิทมแีผนเสน้ทางการฝึกอบรม เพือ่เตรยีมความพรอ้มและพัฒนาบคุลากรใหท้ างานบรรลุ
ตามภารกจิขององค์กร โดยพัฒนาบุคลากรใหม้ี ทักษะและพฤติกรรม (Competency) 
เป็นไปตามทีก่ าหนด 

 เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษัทพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัว
บคุลากรใหม้คีวามยนิดทีัง้สองฝ่าย เพือ่เป็นการจงูใจใหส้ามารถคัดสรรบคุคลทีม่คีุณภาพสงู
และเหมาะสมกบัหนา้ที ่โดยเมือ่เปรยีบเทยีบกับบรษัิทอืน่ และตลาดแรงงาน นับว่าองคก์รมี
อตัราวา่จา้งดงึดดูใจเมือ่เทยีบกบัองคก์รในระดับเดยีวกนั 

 บรษัิทมกีารจัดสวัสดกิารต่าง ๆ ใหก้ับพนักงานเป็นอยา่งด ีโดยถอืว่าพนักงานเป็นส่วนร่วม
ขององคก์ร 

 บรษัิทมกีารจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีใหพ้นักงาน ซึง่ถอืเป็นการดแูลพนักงานในระยะยาว 
โดยพนักงานสามารถสะสมเงนิในอัตรารอ้ยละ ซึง่บรษัิทสมทบใหใ้นอัตรา  ของเงนิเดอืน  2
เดยีวกนั 
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1. Board of Directors 
Board of Directors comprise of 10 members of director as follows 

No Name Position Number of Meeting 

Attendance in 2018 

   Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum Chairman of the Board 
4/4  

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit 

Committee and 

Independent Director 
4/4 4/4 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 
4/4 4/4 

4 Dr.Danai Chanchaochai Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

4/4 4/4 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn Director 
4/4  

6 Ms.Vilai Tangsin Director 4/4  

7 Mr.Somroek Tangpiroonthum Director 
4/4  

8 Ms.Prinda Tangpiroonthum    Director   
3/4  

9 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     Director    
4/4  

102 Mr. Santi Opaspakornkit Independent Director 
4/4  

    Remark : There were 4 Board of Directors’ meetings and 4 Audit Committee’s Meetings in 2018. 
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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 and Chief Excutive 

Officer 

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 Miss Wariya  Saetang), 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 

2018 Remuneration 

Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

Annual 

Allowance1 
Total 

1 Mrs.Pattama Tangpiroonthum - - 50,000 50,000 

2 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn 

Rutchatorn 

56,000 112,000 50,000 600,111 

3 Dr.Somjin Sornpaisarn 56,000 75,400 50,000 000,111 
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No. Directors 

2018 Remuneration 

Board of 

Directors 

Audit 

Committee 

Annual 

Allowance1 
Total 

4 Dr.Danai Chanchaochai 56,000 75,400 50,000 181,400 

5 Mr.Visuth Vittayatanakorn 56,000 - 50,000 106,000 

6 Ms.Vilai Tangsin 56,000 - 50,000 106,000 

7 Mr.Somroek Tangpiroonthum 56,000 - 50,000 106,000 

8 Ms.Prinda Tangpiroonthum    41,000 - 50,000 91,000 

9 Mr.Vorravuth Tangpiroonthum     56,000 - 50,000 106,000 

10 Mr. Santi Opaspakornkit 56,000 - 50,000 106,000 

Director Remuneration Summary for 2018 and 2017 

Remuneration 2018 2017 

Total Total Total Baht 

Meeting Allowance 9 751,800 9 569,800 

Annual Allowance 01 011,111 9 011,111 

Total  1,111,866  1,069,800 

 
b. Remunerations of Executive Director and Management Team 

In 2018, the Company has paid remunerations which is monthly salary to 

management team of 4 person totaling  6,544,000 Baht. 

4.2 Other Remuneration 

 In 2018, the Company has paid Bonus to management team of 3 person 

totaling 490,000 Baht. 
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5. Human Resource Management 
As at 31 December 2018, the Company had a total of 197 Employees and workers 

who received remuneration in 2018 totaling THB 31.38 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: 

 Business Person 

1. Factory 144 

2. Sale and Marketing 20 

3. Support and Management  9 

4.Accounting, Administration and Human Resource 24 

Total 197 

 

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 2018, 
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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ผูถ้อืหุน้  

รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ณ วันที ่2 กมุภาพันธ ์2562   

รายชือ่ผูถ้อืหุน้  จ านวนหุน้   %  

1 บรษัิท เชยีร ์กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั 115,664,300         41.61  

2 นายทวฉัีตร จฬุางกรู 21,234,300           7.64  

3 นายวรวฒุ ิตัง้พริฬุหธ์รรม 12,000,000           4.32  

4 นางปัทมา ตัง้พริฬุหธ์รรม 11,717,892           4.22  
5 นายสมฤกษ์ ตัง้พริฬุหธ์รรม 10,422,612           3.75  
6 น.ส.ปรนิดา ตัง้พริฬุหธ์รรม 10,170,010           3.66  
7 น.ส.วรธดิา วทิยฐานกรณ์ 6,640,000           2.39  

8 บรษัิท ควิ แอสเซท จ ากดั 6,282,524           2.26  

9 นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ 6,178,939           2.22  

10 นายวชิฌ ์วทิยฐานกรณ์ 4,000,000           1.44  

รวม 204,310,577 73.51 

 

โครงสรา้งของบรษัิท เชยีร ์กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั ประกอบดว้ยผูถ้อืหุน้ซ ึง่มรีายละเอยีดดังนี ้

รายชือ่ผูถ้อืหุน้ จ านวนทีถ่อื (หุน้) (%) 

1.กลุม่ตัง้พริฬุหธ์รรม 25,766,049 78.08 

2.กลุม่วทิยฐานกรณ์ 6,350,506 19.24 

3.นางรัตนา จันทรพทิักษ์ 532,909 1.62 

4.นางสาววไิล ตัง้สนิ 234,900 0.71 

5.น.ส.สภุรัตน ์ ศักดิว์รารัตน ์ 85,636 0.26 

6.น.ส.ฐติมิา ออศริวิกิรณ์ 30,000 0.09 

รวม 33,000,000 100.00 
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SHAREHOLDERS  

   The 10 major shareholders as of 2 February 2019  

Shareholders Number of Shares Hold (%) 

1. Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

2. Mr. Taweechat Jurangula 

3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

4. Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

5. Mr. Somroek Tangpiroonthum 

6. Ms. Parinda Tangpiroonthum 

7. Ms. Vorathida Vittayatanakorn 

8. Qiu Assets Company Limited. 

9. Mr. Visuth Vittayatanakorn 

10. Mr. Wish Vittayatanakorn 

115,664,300 

21,234,300 

12,000,000 

11,717,892 

10,422,612 

10,170,010 

6,640,000 

6,282,524 

6,178,939 

4,000,000 

41.61 

7.64 

4.32 

4.22 

3.75 

3.66 

2.39 

2.26 

2.22 

1.44 

รวม 204,310,577 73.51 

 

The shareholder structure of Cheer Group Holdings Co., Ltd. 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 

รวม 33,000,000 100.00 
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นโยบายเงนิปนัผล / DIVIDEND POLICY 

 

 บรษัิทมนีโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิ

รวม หลังหกัเงนิส ารองตา่งๆ ทกุประเภททีก่ฎหมายและบรษัิทไดก้ าหนดไว ้ทัง้นีก้ารจา่ยเงนิปันผลใหน้ า

ปัจจัยตา่งๆ ตอ่ไปนีม้าพจิารณาประกอบ เชน่ผลการด าเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษัิท  สภาพ

คลอ่งของบรษัิท การขยายธรุกจิ และปัจจัยอืน่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารงานของบรษัิท ซึง่การจา่ยเงนิ

ปันผลดังกลา่วขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และความเห็นชอบของ

คณะกรรมการของบรษัิท 

 ทัง้นี ้ จากผลการด าเนนิงานของปี 2561 คณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตเิห็นชอบใหเ้สนอทีป่ระชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 

บาท จา่ยจากงวดผลการด าเนนิงานวันที ่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงนิปันผลจา่ย

ทัง้สิน้ 11,120,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 77.79 ของก าไรสทุธงิบการเงนิรวม และก าหนดจา่ยเงนิปันผล

ในวันศกุรท์ี ่ 17 พฤษภาคม 2562 ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทไดเ้สนอการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี

ดังกลา่วตอ่ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ซึง่จะจัดใหม้ขี ึน้ในวันที ่ 25 เมษายน 2562 เพือ่

พจิารณาอนุมตัติอ่ไป  

 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. 

 Considering from the operational results of 2018, The Company’s Board of Directors 

Approved and proposed to the Annual General Meeting of Shareholders to allot of net profit 

for the Year as ended December 31, 2018 and cash dividend payment 0.04 Baht per share 

total dividend payment Baht 11,120,000  or 77.79% of 2018 net profit of consolidate 

financial statements . which is expected to be paid on 17 May 2019. The Board of Directors 

shall propose the annual dividend payment to the 2019 Annual General Meeting of 

Shareholders which will be held on 25 April 2019 for Further approval  
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การก ากบัดแูลกจิการ / CORPORATE GOVERNANCE  

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 

บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลกจิการเป็นอยา่งมาก จากความเชือ่ทีว่า่การก ากบัดแูล

กจิการเป็นระบบทีจ่ดัใหม้กีระบวนการและโครงสรา้งของภาวะผูน้ า และการควบคมุของกจิการใหม้คีวาม

รับผดิชอบตามหนา้ทีด่ว้ยความโปรง่ใส และสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัเพือ่รักษาเงนิทนุและ

เพิม่พนูคณุคา่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว ภายในกรอบการมจีรยิธรรมทีด่ ี โดยค านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

อืน่และสงัคมโดยรวม 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิธรุกจิของบรษัิทมกีารเจรญิเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง และเพิม่ความเชือ่มัน่ใหแ้กนั่ก

ลงทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่าย บรษัิทจงึไดก้ าหนดนโยบายในการก ากบัดแูลกจิการ โดยให ้

คณะกรรมการบรษัิทถอืปฏบิตัดิังตอ่ไปนี ้

 จะบรหิารงานดว้ยความระมดัระวัง รับผดิชอบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความสามารถ และ

ประสทิธภิาพทีเ่พยีงพอ เพือ่ใหเ้กดิความประโยชนส์งูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ 

 ด าเนนิงานดว้ยความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้ เปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอแกผู่ท้ี่

เกีย่วขอ้งทกุฝ่าย 

 ด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึความเสีย่งอยูเ่สมอโดยมกีารควบคมุและบรหิารความเสีย่งในระดับ

ทีเ่หมาะสม 

 ดแูลมใิหเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รับผดิชอบตอ่การตดัสนิใจและการกระท า

ของตัวเอง 

 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรมตอ่ทกุฝ่าย 

 ไดม้กีารจัดท าขอ้พงึปฏบิตัเิกีย่วกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน

ทีเ่ป็นลายลักษณ์อกัษร และบรษัิทไดม้กีารประกาศแจง้ใหก้รรมการ ฝ่ายจัดการ และ

พนักงานทกุคนไดรั้บทราบและยดึถอืเป็นแนวทางในกาารปฏบิตัเิป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

บรษัิทมเีจตนารมณ์ทีมุ่ง่มัน่ด าเนนิธรุกจิภายใตห้ลักการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ตามหลักเกณฑก์าร

ก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรับบรษัิทจดทะเบยีน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยสรปุ

สาระส าคญัการด าเนนิการดา้นการก ากบัดแูละกจิการ 5 หมวดไดด้ังนี ้

หมวดที ่1 สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 

 บรษัิทตระหนักและใหค้วามส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้อืหุน้ จงึไดก้ าหนดแนวทางด าเนนิการตา่ง ๆ 

เพือ่สรา้งความมัน่ใจวา่ผูถ้อืหุน้ไดรั้บการคุม้ครองสทิธพิืน้ฐาน อนัไดแ้ก ่ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การ

ไดรั้บขา่วสารและขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ การเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรือ่งทีส่ าคญั

ของบรษัิท รวมถงึการมสีว่นแบง่ในก าไร เป็นตน้ โดยไดด้ าเนนิการตา่ง ๆ ดังนี ้ 

1. บรษัิทจัดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ซึง่จะจัดขึน้ภายใน 4 เดอืนนับจากวันปิดบญัชงีบดลุ

ประจ าปี และบรษัิทไดด้ าเนนิการจัดสง่หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสารประกอบใหผู้ถ้อื

หุน้เป็นการลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการประชมุ โดยหนังสอืเชญิประชมุมรีายละเอยีดระเบยีบวาระการ

ประชมุ เอกสารประกอบระเบยีบวาระตา่ง ๆ พรอ้มความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระ 

หนังสอืมอบฉันทะทกุแบบตามทีก่ระทรวงพาณชิยก์ าหนด และรายชือ่ของกรรมการอสิระทัง้หมด 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกทีจ่ะมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได ้ รวมทัง้แผนทีแ่สดงสถานที่

ประชมุ ซึง่ในหนังสอืเชญิประชมุ จะแจง้รายละเอยีดของเอกสารทีต่อ้งน ามาแสดงในวันประชมุ

ดว้ย เพือ่รักษาสทิธใินการเขา้รว่มประชมุ รวมถงึขอ้บงัคับบรษัิทเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

นอกจากนี ้ ไดม้กีารเผยแพรห่นังสอืเชญิประชมุไวใ้นเว็บไซดข์องบรษัิท เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้ี

โอกาสศกึษาเป็นการลว่งหนา้ 30 วันกอ่นการประชมุ ทัง้นี ้ บรษัิทไดเ้ปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีน

ลว่งหนา้กอ่นการประชมุอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง 
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2. กอ่นเริม่การประชมุ ประธานกรรมการจะชีแ้จงวธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน และแสดงผลสรปุ

ของผลคะแนนเสยีงทกุระเบยีบวาระอยา่งชดัเจนในหอ้งประชมุ 

3. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชมุอยา่งเพยีงพอ และด าเนนิการประชมุอยา่งเหมาะสมและ

โปรง่ใส โดยระหวา่งการประชมุ จะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดแ้สดงความคดิเห็นและซกัถามอยา่ง

ทั่วถงึ กอ่นจะใหล้งคะแนนเสยีงและสรปุมตทิีป่ระชมุของแตล่ะระเบยีบวาระ นอกจากนี ้บรษัิทได ้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามเกีย่วกบัการประชมุถงึคณะกรรมการลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 

4. กรรมการทกุคนเขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึประธานกรรมการชดุยอ่ย เพือ่รว่มชีแ้จง

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งของระเบยีบวาระตา่งๆ รวมถงึตอบขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี ดว้ย 

 

หมวดที ่2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัและดแูลใหม้กีารปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนั และเป็นธรรม 

ดังนี ้

1. บรษัิทเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ หรอื

เสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุ ซึง่

ไดป้ระกาศแจง้ใหท้ราบโดยทั่วกนัผา่นชอ่งทางของตลาดหลักทรัพย ์ และไดเ้ผยแพรไ่วบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิทดว้ย 

2. บรษัิทด าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ตามล าดับระเบยีบวาระทีไ่ดแ้จง้ไวใ้นหนังสอืเชญิประชมุ และไม่

เพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชมุโดยไมไ่ดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ใหท้ราบลว่งหนา้  

3. บรษัิทไดเ้สนอชือ่ของกรรมการอสิระทัง้หมด ในหนังสอืมอบฉันทะรปูแบบทีส่ามารถก าหนดทศิ

ทางการลงคะแนนไดใ้หแ้กผู่ถ้อืหุน้ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้มโีอกาสสามารถเลอืกการมอบฉันทะแก่

กรรมการอสิระคนใดคนหนึง่ 

4. บรษัิทจัดใหม้บีตัรลงคะแนนเสยีงและสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในทกุระเบยีบ

วาระ โดยเฉพาะกรณีทีม่คีวามเห็นทีไ่มเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 

5. บรษัิทมนีโยบายในการควบคมุมใิหบ้คุลากรของบรษัิทน าขอ้มลูภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่

ผูอ้ ืน่ รวมถงึเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตน โดยก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื

ครองหลักทรัพยต์อ่ ก.ล.ต. และจัดสง่ส าเนารายงานดังกลา่วใหแ้กบ่รษัิท ภายใน 3 วันท าการนับ

แตว่ันทีม่กีารเปลีย่นแปลง 

 

หมวดที ่3 บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

 บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ โดยมรีายละเอยีด ดังนี ้

- พนักงาน : บรษัิทตระหนักดวีา่พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความยัง่ยนืทีส่ าคญัของบรษัิท ดังนัน้ 

บรษัิทจงึไดส้นับสนุนการพฒันาใหพ้นักงานทกุคนมคีวามรูค้วามสามารถสงู อกีทัง้

บรษัิทมกีารดแูลพนักงานอยา่งเทา่เทยีมกนั เป็นธรรม และใหผ้ลตอบแทนและ

สวัสดกิารทีเ่หมาะสม  

 -  คูค่า้ :  บรษัิทยดึมัน่ในการด าเนนิธรุกจิกบัคูค่า้ โดยค านงึถงึความเสมอภาคและ

ผลประโยชนร์ว่มกนั มกีารจัดซือ้จัดจา้งอยา่งโปรง่ใส ตรงไปตรงมา โดยบรษัิทได ้

ก าหนดแนวทางและวธิปีฏบิตัใินการจัดซือ้จัดจา้งและก าหนดหลกัเกณฑก์าร

คัดเลอืกคูค่า้ไวอ้ยา่งชดัเจน เพือ่ใหเ้กดิความเป็นธรรม และความเป็นอสิระ 

ระหวา่งบรษัิทกบัคูค่า้ในระบบการจดัหาทีโ่ปรง่ใสและตรวจสอบได ้

 -  ลกูคา้ :  บรษัิทเอาใจใสแ่ละรับผดิชอบตอ่ลกูคา้ ผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพและมาตรฐาน 

รักษาความลับของลกูคา้ และมหีน่วยงานทีท่ าหนา้ทีรั่บขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เพือ่
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รบีด าเนนิการใหล้กูคา้โดยเร็วทีส่ดุ โดยบรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่ลกูคา้ ดังทีไ่ด ้

ก าหนดไวใ้นนโยบายคณุภาพของบรษัิท ดังนี ้

   “เรามุง่มัน่ผลติสนิคา้และบรกิารทีด่ ีมคีณุภาพ ปลอดภยั และถกูตอ้งตามกฎหมาย 

พรอ้มปรับปรงุอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ครองใจลกูคา้” 

 - คูแ่ขง่ : บรษัิทประพฤตติามกรอบกตกิาการแขง่ขนัทีด่ ี รักษาบรรทัดฐานของขอ้พงึปฏบิตั ิ

ในการแขง่ขนั หลกีเลีย่งวธิกีารทีไ่มส่จุรติเพือ่ท าลายคูแ่ขง่ขนั 

 - เจา้หนี ้: บรษัิทยดึมัน่ในการด าเนนิธรุกจิอยา่งมหีลกัการและวนัิย รวมถงึปฏบิตัติามสญัญา 

ขอ้ตกลง หรอืเงือ่นไขตา่งๆ ทีม่ตีอ่เจา้หนี ้

 - ชมุชน : บรษัิทมคีวามรับผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชน และสงัคม ซึง่ถอืเป็น

นโยบายส าคญัของบรษัิทในการค านงึถงึสิง่แวดลอ้ม และสงัคม รวมถงึการให ้

ความชว่ยเหลอืสงัคมในดา้นตา่ง ๆ โดยบรษัิทไดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญของการ

พัฒนาการศกึษาของเยาวชนไทย จงึไดม้กีารมอบทนุการศกึษาใหก้บัโรงเรยีน

ตา่งๆ บรเิวณโรงงานแถบพทุธมณฑล และบรเิวณใกลเ้คยีง เป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนี ้ ยงัไดส้นับสนุนเงนิหรอืผลติภณัฑส์ าหรับกจิกรรมตา่งๆ ของหน่วยงาน

ราชการ โรงเรยีน วดั องคก์รการกศุลอืน่ๆ อยูเ่ป็นประจ า 

 ทัง้นี ้บรษัิทไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหส้ทิธิ

ของผูม้สีว่นไดเ้สยีเหลา่นีไ้ดรั้บการดแูลอยา่งด ี  

 

หมวดที ่4 การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส 
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนักดวีา่ขอ้มลูของบรษัิททัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และทีม่ใิชก่ารเงนิ มผีลตอ่
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทนุ และผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท บรษัิทจงึมนีโยบายใหฝ่้ายบรหิาร
ด าเนนิการเปิดเผยขอ้มลูทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูล้งทนุทีค่รบถว้น ตรงตอ่ความเป็นจรงิ 
เชือ่ถอืได ้ และทันตอ่เวลา ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท 
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทัง้นี ้ บรษัิทไมม่แีผนทีจ่ะจัดตัง้หน่วยงานดา้นลงทนุสมัพันธใ์นอนาคต
อนัใกลน้ี ้ แตจ่ะมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ท าหนา้ทีต่ดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ นักวเิคราะห ์ และ
ภาครัฐทีเ่กีย่วขอ้ง 
 อนึง่ บรษัิทไดม้กีารเปิดเผยบทบาทและหนา้ทีข่องคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย และ
จ านวนครัง้ทีก่รรมการแตล่ะคนเขา้รว่มการประชมุ รวมถงึเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ
และผูบ้รหิารระดับสงูในรายงานประจ าปี 
 

หมวดที ่5 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการ 10 ทา่นดังตอ่ไปนี ้

- กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร     2 ทา่น 

- กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ป็นผูบ้รหิาร    4 ทา่น 

- กรรมการอสิระ     4 ทา่น 

บรษัิทมกีรรมการอสิระ 3 ทา่น หรอื 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้คณะ ซึง่ถอืวา่มกีารถว่งดลุของ

กรรมการทีเ่ป็นอสิระ  

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้กรรมการบรษัิท โดยไมใ่หบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลใดมอี านาจในการตัดสนิใจแต่

เพยีงบคุคลเดยีวหรอืกลุม่เดยีว เพือ่ใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพและสรา้งกลไกการถว่งดลุ 

โดยบรษัิทมโีครงสรา้งการจัดการทีช่ดัเจน ซึง่มกีารแบง่แยกสายงานบงัคับบญัชาทีช่ดัเจน มกีาร

กระจายอ านาจในการบรหิารงานและการตัดสนิใจลงไปใหฝ่้ายตา่ง ๆ ภายในบรษัิทตามความ

เหมาะสม เพือ่ไมใ่หอ้ านาจในการตดัสนิใจและการบรหิารงานอยูท่ีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารแต่
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เพยีงผูเ้ดยีว ในขณะทีบ่รษัิทมปีระธานกรรมการเป็นตัวแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญโ่ดยไมเ่ป็น

บคุคลเดยีวกนักบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และถงึแมว้า่มคีวามสมัพันธต์อ่กนัระหวา่งประธาน

กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่มสีายสมัพันธก์นัระหวา่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารซึง่

เป็นบตุรชาย และประธานกรรมการบรษัิทซึง่เป็นมารดา บรษัิทไดม้กีารแบง่แยกอ านาจหนา้ที่

ของคณะกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารอยา่งชดัเจน   

ทัง้นี ้ กรรมการสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบรษัิทอืน่ได ้ แตท่ัง้นีใ้นการเป็นกรรมการ

ดังกลา่ว ตอ้งไมเ่ป็นอปุสรรคตอ่การปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการ โดยพจิารณาจากการอทุศิเวลาในการ

ปฏบิตัหินา้ทีใ่หแ้กบ่รษัิท การเขา้ประชมุอยา่งสม า่เสมอ และการแสดงความคดิเห็นทีเ่ป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิท 

คณะกรรมการไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการไวค้ราวละ 3 ปี 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพือ่ชว่ย

ในการก ากบัดแูลกจิการ รายนามและบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได ้

กลา่วไวแ้ลว้ในหัวขอ้เรือ่งการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมกี าหนดการประชมุเป็นประจ า

ทกุ 3 เดอืน และรายงานตอ่คณะกรรรมการบรษัิท 

3. บทบาท หนา้ที ่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

บรษัิทไดก้ าหนดขอบเขตหนา้ที ่ และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ซึง่ไดก้ลา่วไวแ้ลว้ใน

หัวขอ้เรือ่งการจัดการ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมนีโยบายการบรหิารงานในดา้นตา่ง ๆ ดังนี ้

1) ระบบการควบคมุและตรวจสอบภายใน 

บรษัิทมนีโยบายจัดใหม้กีารควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะ

สามารถป้องกนัทรัพยส์นิของบรษัิทอนัเกดิจากการทีผู่บ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่

มอี านาจเพยีงพอ โดยใหฝ่้ายตรวจสอบท าหนา้ทีต่ดิตามผลการควบคมุภายในเป็นระยะๆ 

อยา่งสม า่เสมอ เพือ่ปรับปรงุใหม้าตรการควบคมุตา่ง ๆ มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

สิง่แวดลอ้ม และความเสีย่งทีเ่ปลีย่นแปลง โดยมรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทัง้ดา้น

การเงนิ การปฏบิตังิาน การด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคับ ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

และจัดใหม้กีลไกตรวจสอบและถว่งดลุทีม่ปีระสทิธภิาพ นอกจากนี ้ บรษัิทมหีน่วยงาน

ตรวจสอบภายในแยกเป็นอสิระ โดยไดจ้า้งบรษัิทภายนอกท าการตรวจสอบภายในเพือ่ให ้

มัน่ใจวา่การปฏบิตังิานหลัก และกจิกรรมทางการเงนิของบรษัิทไดด้ าเนนิการตามแนวทางที่

ก าหนด ซึง่คณะกรรมการไดใ้หบ้รษัิททีรั่บหนา้ทีต่รวจสอบภายในดังกลา่วรายงานผลการ

ตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ว่มกนัพจิารณาแผนงานตรวจสอบ

ภายใน กบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

2) การบรหิารความเสีย่ง 

บรษัิทไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งเป็นอยา่งมาก บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีาร

ก าหนด และประเมนิความเสีย่งของกจิการเป็นประจ าไมว่า่จะเป็นความเสีย่งทางธรุกจิหรอื

ความเสีย่งทางการเงนิ บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีารประชมุทมีผูบ้รหิาร และฝ่ายตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

ทกุ ๆ เดอืน ซึง่นอกจากจะประเมนิความเสีย่งแลว้ ทมีผูบ้รหิารจะเป็นผูก้ าหนดกลยทุธ ์ และ

มาตรการในการลดความเสีย่ง รวมถงึไดม้อบหมายใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามความ

เสีย่งนัน้ๆ อยา่งตอ่เนือ่ง และรายงานความคบืหนา้ตอ่คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 

3) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

ขัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรอืรายการทีเ่กีย่ว

โยงกนัอืน่ ๆ บรษัิทมอบหมายใหฝ่้ายทีเ่กีย่วขอ้งรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัแตล่ะรายการ

นัน้ ๆ เพือ่น าเสนอตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นรายการดังกลา่ว 

เป็นรายการทีเ่ป็นไปตามลักษณะธรุกจิทั่วไปและเป็นไปในราคาทีย่ตุธิรรม และน าเสนอตอ่
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คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณา โดยบรษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคับ ประกาศ ค าสัง่ หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่

ประเทศไทยอยา่งเครง่ครัด โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการท ารายการใด ๆ จะไมม่สีทิธอิอก

เสยีงอนุมตักิารท ารายการนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้ รายการทีเ่กีย่วโยงกนั ซึง่ไดรั้บการพจิารณาอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการถงึความ

เหมาะสมของรายการ จะไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 

4. การประชมุคณะกรรมการ 

บรษัิทไดก้ าหนดวันประชมุคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตลอดปี 2561 โดยก าหนดประชมุเป็น

ประจ าทกุไตรมาส ภายใน 45 วันหลังจากวันสดุทา้ยของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการ และ

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารจะร่วมกันพจิารณาระเบยีบวาระการประชมุตามความส าคัญและจ าเป็น 

ทัง้นี้ บรษัิทไดจั้ดส่งหนังสือเชญิประชุม พรอ้มระเบียบวาระการประชุม และขอ้มูลประกอบ

ระเบยีบวาระการประชมุ ใหก้รรมการ เพือ่พจิารณาล่วงหนา้กอ่นการประชมุเสมอ ทัง้นี้ กรรมการ

แต่ละท่านสามารถเสนอเรือ่งเขา้สู่วาระการประชมุไดโ้ดยแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพือ่

ด าเนนิการ 

การประชมุคณะกรรมการ ตามปกตแิต่ละครัง้จะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชัว่โมง ซึง่ไดใ้หผู้บ้รหิาร

ระดับสงูเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการดว้ยเพือ่ชีแ้จงขอ้มลูเพิม่เตมิในฐานะทีเ่กีย่วขอ้งกับปัญหา

โดยตรง นอกจากนี้ยังมเีลขานุการคณะกรรมการ เขา้ร่วมการประชมุทุกครัง้ เพือ่บันทกึรายงาน

การประชมุ และจัดท ารายงานการประชมุ โดยรายงานการประชมุไดค้รอบคลุมสาระส าคัญต่างๆ 

อย่างครบถว้น มีการบันทึกขอ้คิดเห็นของที่ประชุมและค าชี้แจงที่เกี่ยวขอ้ง รวมถึงมติ

คณะกรรมการ โดยมรีะบบการจัดเก็บรายงานการประชมุคณะกรรมการเป็นอยา่งดี ปลอดภัย และ

งา่ยตอ่การคน้หา 

นอกจากการประชมุดังกลา่วคณะกรรมการแลว้ กรรมการอสิระไดม้กีารประชมุกนัเองโดยไมม่ฝ่ีาย

บรหิารเขา้รว่มดว้ย 1 ครัง้ ในเดอืนกมุภาพันธ ์2562 

5. การประเมนิตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท ก าหนดใหม้ ีการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self Assessment) เป็นประจ าทกุปี เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการ

ตรวจสอบ การปรับปรงุหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจ 

6. คา่ตอบแทน 

บรษัิทไดก้ าหนดนโนบายคา่ตอบแทนของกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจนและโปรง่ใส โดยค่าตอบแทน

อยูใ่นระดับเดยีวกนักบัอตุสาหกรรม และสงูเพยีงพอทีจ่ะดงึดดูและรักษากรรมการทีม่คีณุสมบตัทิี่

ตอ้งการ กรรมการที่ไดรั้บมอบหมายใหม้ีหนา้ที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้  จะไดรั้บ

ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบที่ไดรั้บมอบหมายที่เพิม่มากขึน้ โดยที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ไดอ้นุมัตคิ่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจ าปี 2561 ดังนี ้

  1. คา่เบีย้ประชมุส าหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท / ครัง้ 

  2. คา่เบีย้ประชมุส าหรับกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท / ครัง้ 

  3. คา่เบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ  15,000 บาท / ครัง้ 

  4. คา่บ าเหน็จประจ าปีคณะกรรมการบรษัิท  จ านวนไมเ่กนิ 1,000,000 บาท/ปี 

(กรณีบรษัิทมผีลก าไรสทุธ)ิ 
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ในสว่นคา่ตอบแทนของเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทก าหนด ซึง่เชือ่มโยงกับผลการด าเนนิงานของบรษัิทและผลการปฏบิัตงิานของเจา้หนา้ที่

ระดับบริหารแต่ละท่าน ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มี

กระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใชข้อ้มูลค่าตอบแทนของบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดยีวกนั และมขีนาดใกลเ้คยีงกัน รวมทัง้ผลประกอบการของบรษัิทมาประกอบการ

พจิารณา 

7. การพัฒนากรรมการและผูบ้รหิาร 

กรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ใหมแ่ตล่ะทา่นจะไดรั้บทราบขอ้มลูของบรษัิท กฎระเบยีบ และขอ้มลู

ธรุกจิของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเพยีงพอตอ่หนา้ที ่นอกจากนี ้บรษัิท ยงัไดจ้ัดใหก้รรมการใหมม่ี

การปฐมนเิทศ โดยการเขา้อบรมหลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) ของ

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) เพือ่ใหก้รรมการใหมไ่ดรั้บทราบขอ้มลู 

ดังตอ่ไปนี ้

- บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผดิชอบตามกฎหมาย 

- แนวทางในการปฏิบัติหนา้ที่กรรมการตามระเบียบ และขอ้พึงปฏบิัติของตลาด

หลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้หลักการของการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

นอกจากนี้ บรษัิทไดจ้ัดใหก้รรมการไดรั้บการอบรมและพัฒนาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง เพือ่ชว่ยให ้

กรรมการสามารถท าหนา้ทีแ่ละก ากับดูแลกจิการของบรษัิทอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยประวัตกิาร

อบรมของกรรมการแตล่ะทา่น ไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. คณะกรรมการบรษิทั  

คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 10 ทา่น รายนามของคณะกรรมการ

ตามทีป่รากฎในหัวขอ้โครงสรา้งการจดัการ  

 

 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษัิท 

1. ก าหนดนโยบายหลักในการด าเนนิธรุกจิ นโยบายทางดา้นการเงนิ นโยบายในการระดมทนุ การ

บรหิารเงนิทนุ และนโยบายในการบรหิารความเสีย่งของบรษัิท 

2. พจิารณาอนุมตังิบประมาณและโครงการลงทนุของบรษัิทและก ากบัดแูลการด าเนนิโครงการให ้

เป็นไปตามแผน 

3. ก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามหรอืดกีวา่เป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ และก าหนดแนว

ทางแกไ้ขในกรณีทีม่อีปุสรรคในการบรรลเุป้าหมายนัน้ 

4. จัดใหม้กีารรายงานขอ้มลูโดยทั่วไปและขอ้มลูทางการเงนิของบรษัิทตอ่ผูถ้อืหุน้และมผีูม้สีว่นได ้

สว่นเสยีทั่วไปอยา่งถกูตอ้ง ทันกาล และเป็นไปตามทีก่ฏหมายก าหนด 

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบทีส่ าคญั และก าหนดแนวทางในการปรับปรงุแกไ้ข กรณีทีพ่บ

ขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส าคญั 

6. สอบทานความเพยีงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งของ

บรษัิท 

7. จัดใหม้กีระบวนการสรา้งผูบ้รหิารระดับสงูขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เนือ่ง (Succession Plan) 

8. ดแูล และตรวจสอบตดิตามผลการด าเนนิงานประจ าวนัของบรษัิทตามแผนธรุกจิทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 
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2. คณะกรรมการบรหิาร  

คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดังนี ้

 

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 

1 นายวสิทุธ ิ        วทิยฐานกรณ์ กรรมการบรหิาร 

2 นายสมฤกษ์      ตัง้พริฬุหธ์รรม กรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3 นางสาวฐติมิา      ออศริวิกิรณ์ กรรมการบรหิาร 

 

 ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรหิาร 

1. วางแผนและก าหนดนโยบาย ทศิทาง กลยทุธ ์ แผนงาน และโครงสรา้งองคก์ร และโครงสรา้ง

การบรหิารงานหลักในการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะ

การแขง่ขนัในตลาด เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตั ิ

2. วางแผนและก าหนดแผนธรุกจิ งบประมาณประจ าปี และอ านาจการบรหิารงานในสายงานตา่ง ๆ 

ของบรษัิท เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมตั ิ

3. ตรวจสอบตดิตามการด าเนนิการตามนโยบาย และแนวทางบรหิารงานดา้นตา่ง ๆ ของบรษัิทที่

ก าหนดไวใ้หเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เอือ้ตอ่สภาพการด าเนนิธรุกจิ 

4. มอี านาจอนุมตักิารด าเนนิงานเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษัิท เชน่ การจัดซือ้วตัถดุบิ สนิคา้ 

วัสด ุเครือ่งมอือปุกรณ์ เครือ่งใช ้เป็นตน้ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 50 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ 

5. มอี านาจอนุมตัแิละมอบอ านาจชว่งอนุมตักิารเบกิจา่ยเพือ่การจัดซือ้สนิทรัพยฝ่์ายทนุ (Capital 

Expenditure) เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท ภายในวงเงนิทีไ่มเ่กนิ 25 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ 

ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทอนุมตัไิว ้โดยใหน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการเพือ่ทราบดว้ย 

6. มอี านาจอนุมตักิารด าเนนิการทางการเงนิเพือ่กจิกรรมตา่ง ๆ ของบรษัิท การกูย้มืเงนิ การจดัหา

วงเงนิสนิเชือ่ภายในวงเงนิทีไ่มเ่กนิ 80 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทอนุมตัิ

ไว ้โดยใหน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการเพือ่ทราบดว้ย 

7. จา้งและเลกิจา้งพนักงานระดับบรหิารของบรษัิทยกเวน้ในต าแหน่งผูบ้รหิารทีด่ ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษัิท 

8. ดแูล และตรวจสอบตดิตามผลการด าเนนิงานประจ าวนัของบรษัิทตามแผนธรุกจิทีค่ณะกรรมการ

ไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

9. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทเป็นคราว ๆ ไป 

 

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

1. จัดการและควบคมุดแูลการด าเนนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษัิท 

2. ด าเนนิการตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้อบหมาย 

3. มอี านาจจา้ง แตง่ตัง้ โยกยา้ย ปลดออก เลกิจา้ง ก าหนดอตัราคา่จา้ง ใหบ้ าเหน็จรางวัล ปรับขึน้

เงนิเดอืน คา่ตอบแทน เงนิโบนัส ของพนักงานทัง้หมดของบรษัิทในต าแหน่งต ่ากวา่ระดับ

ผูบ้รหิาร ตลอดจนแตง่ตัง้ตัวแทนฝ่ายนายจา้งในคณะกรรมการกองทนุส ารองเลีย้งชพีของบรษัิท 
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4. มอี านาจอนุมตักิารด าเนนิงานเพือ่ธรุกรรมตามปกตธิรุกจิของบรษัิท เชน่ การจัดซือ้วตัถดุบิ สนิคา้ 

วัสด ุเครือ่งมอือปุกรณ์ เครือ่งใช ้เป็นตน้ ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 25 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ 

5. มอี านาจอนุมตัแิละมอบอ านาจชว่งอนุมตักิารเบกิจา่ยเพือ่การจัดซือ้สนิทรัพยฝ่์ายทนุ (Capital 

Expenditure) เพือ่ประโยชนข์องบรษัิท ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 10 ลา้นบาทตามทีค่ณะกรรมการ

บรษัิทอนุมตัไิวโ้ดยใหน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารเพือ่ทราบดว้ย 

6. มอี านาจอนุมตักิารด าเนนิการทางการเงนิเพือ่ธรุกจิกรรมตา่ง ๆ ของบรษัิท การกูย้มืเงนิ การ

จัดหาวงเงนิสนิเชือ่ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 20 ลา้นบาทหรอืเทยีบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิท

อนุมตัไิว ้โดยใหน้ าเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิารเพือ่ทราบดว้ย 

7. มอี านาจออกค าสัง่ ระเบยีบ ประกาศ บนัทกึ เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามนโยบายและ

ผลประโยชนข์องบรษัิท และเพือ่รักษาระเบยีบวนัิยการท างานภายในองคก์ร 

8. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนบรษัิทตอ่บคุคลนอกในกจิการทีเ่กีย่วขอ้งและเป็น

ประโยชนต์อ่บรษัิท 

9. อนุมตักิารแตง่ตัง้ทีป่รกึษาดา้นตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นตอ่การด าเนนิงาน 

10. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ ๆ ตามทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิารเป็น

คราว ๆ ไป 

 

  3. คณะกรรมการตรวจสอบ  

 เป็นองคก์รอสิระทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนและปฏบิตักิารในนามของคณะกรรมการบรษัิทเพือ่สอบทาน

ขอ้มูลทางการเงินที่เสนอแก่ผูถ้ือหุน้และผูท้ี่เกี่ยวขอ้งอื่น  สอบทานระบบการควบคุมภายในที่

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดใหม้ขี ึน้ กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือ่สารกับผูส้อบบัญชขีอง

บรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 3 ทา่น ดังนี ้

ล าดบัที ่ รายชือ่ ต าแหนง่ 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.พทุธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

2 ดร.สมจนิต ์        ศรไพศาล * กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3 ดร.ดนัย           จันทรเ์จา้ฉาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 

      หมายเหต ุ : ดร.สมจนิต ์ ศรไพศาล เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชือ่ถอื

ของงบการเงนิ 
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ขอบเขตอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานใหบ้รษัิทมกีารรายงานทางการเงนิอยา่งถกูตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพยีงพอ  

2. สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในทีม่คีวามเหมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหว้หนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอื

หน่วยงานอืน่ใดทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรอืกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษัิท 

4. พจิารณา คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษัิท และเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดังกลา่ว รวมทัง้เขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ี

ฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชมุดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

5. พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ ทัง้นี ้ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่รายการดังกลา่ว

สมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท ซึง่

รายงานดังกลา่วลงนาม โดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยา่งนอ้ย 

ดังตอ่ไปนี ้

 ความเห็นเกีย่วกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของ

บรษัิท 

 ความเห็นเกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

 ความเห็นเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์

ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย หรอืกฏหมายทีเ่กีย่วกบัธรุกจิของ

บรษัิท 

 ความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมกบัผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

 ความเห็นเกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบ

แตล่ะทา่น 

 ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏบิตัหินา้ทีต่าม

กฎบตัร 

 รายงานอืน่ทีเ่ห็นวา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที ่และความ

รับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

การสรรหาและการแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

 บรษัิทไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือ่คัดเลอืกบคุคลทีจ่ะ

แตง่ตัง้เป็นกรรมการ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทไดก้ าหนดแนวทางและหลักเกณฑใ์นการแตง่ตัง้กรรมการ

บรษัิท ทัง้นี ้ คณะกรรมการจะเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ์ วสิยัทัศน ์

และความน่าเชือ่ถอื นอกจากนี ้ บรษัิทค านงึถงึความส าคญัของผูถ้อืหุน้ และการสง่เสรมิการก ากบัดแูล

กจิการ โดยมุง่หวังใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บการปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั บรษัิทจงึเพิม่ชอ่งทางใหผู้ถ้อืหุน้

สามารถเสนอชือ่กรรมการลว่งหนา้ไดต้ัง้แตว่ันที ่26 พฤศจกิายน 2561 – 15 มกราคม 2562 โดยไดแ้จง้

ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบผา่นชอ่งทางการแจง้ขอ้มลูของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และทางเว็บไซตข์อง

บรษัิท โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยเสนอชือ่กรรมการลว่งหนา้ พรอ้มทัง้แบบฟอรม์การเสนอ

ชือ่กรรมการ แสดงอยูบ่นเว็บไซตข์องบรษัิท 
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 ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ ตามขอ้บงัคับของบรษัิท ก าหนดใหก้รรมการจ านวนหนึง่ใน

สามเป็นอตัราจะตอ้งพน้จากต าแหน่ง และในกรณีทีต่อ้งการเลอืกกรรมการดังกลา่วทีพ่น้จากต าแหน่งเขา้

เป็นกรรมการอกีครัง้ จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยก าหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้

กรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารดังนี ้

1. ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียูท่ัง้หมดตาม (1) เพือ่เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอื

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืนอ้ยกวา่

กรรมการคนอืน่ๆ ไมไ่ด ้

3. บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับจะไดรั้บการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเทา่กบั

จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้

ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจ านวนทีจ่ะพงึมหีรอืเลอืกตัง้ในครัง้หนึง่ ใหผู้เ้ป็น

ประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตอุืน่ นอกเหนอืไปจากการออกตามวาระ ให ้

คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีักษณะตอ้งหา้มตามกฏหมายวา่ดว้ยบรษัิทมหาชน

จ ากดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แตว่าระของกรรมการจะเหลอื

นอ้ยกวา่ 2 เดอืน โดยบคุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีง

เทา่วาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีเ่ขา้ไปแทน โดยมตขิองคณะกรรมการดังกลา่ว ตอ้งประกอบดว้ย

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการทีย่งัเหลอือยู ่

 ทัง้นี ้ การสรรหากรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูแ้ตง่ตัง้โดยเลอืกจากกรรมการของ

บรษัิท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ทา่น โดยแตง่ตัง้จาก

กรรมการอสิระของบรษัิท ทีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ รวมถงึ 

ประกาศ ขอ้บงัคับ และ/หรอื ระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยทีก่ าหนดวา่ดว้ยคณุสมบตัิ

และขอบเขตการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้ง

เป็นผูม้คีวามรูด้า้นการบญัชแีละการเงนิ 

หลกัเกณฑใ์นการคัดเลอืกกรรมการอสิระ 

คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ 

1) ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ ่

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ี่

เกีย่วขอ้งดว้ย 

2) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืน

ประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทรว่ม บรษัิทพีน่อ้ง หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ ทัง้ปัจจบุนั และ 2 ปีกอ่นหนา้ไดรั้บต าแหน่ง 

3) ไมม่คีวามสมัพันธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็น

บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของ

บรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4) ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติิ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ในลักษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระ

ของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ หรอื

ผูบ้รหิารของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอื

นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้ปัจจบุนั และ 2 ปีกอ่นหนา้ไดรั้บการแตง่ตัง้ 
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5) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคล

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร 

หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการของส านักงานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้ลักษณะดังกลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นหนา้วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 

6) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่

ปรกึษาทางการเงนิ ซึง่ไดรั้บคา่บรกิารเกนิกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิท

ยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี ้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี

เป็นนติบิคุคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ ผูบ้รหิาร 

หรอืหุน้สว่นผูจั้ดการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้ลักษณะดังกลา่ว

มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นหนา้วันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ 

7) ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้ซ ึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท 

8) ไมม่ลีักษณะอืน่ใด ทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนนิงานของ

บรษัิท 

 

3. ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 

ในการสรรหาผูม้าด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสงูสดุ คอื ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทาง

คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพ้จิารณาเบือ้งตน้ ในการกลั่นกรองสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัคิรบถว้น 

เหมาะสม มคีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิงานของบรษัิท 

และเขา้ใจในธรุกจิของบรษัิทเป็นอยา่งด ี  และสามารถบรหิารงานใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ เป้าหมายที่

คณะกรรมการบรษัิทก าหนดไวไ้ด ้และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมตัติอ่ไป 

 

การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ย 

บรษัิทก าหนดใหบ้คุคลทีจ่ะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคมุในบรษัิท

ยอ่ย จะตอ้งไดรั้บการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษัิท โดยบคุคลดังกลา่วมหีนา้ทีด่ าเนนิกจิการโดยให ้

ค านงึถงึประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิทยอ่ยนัน้ นอกจากนี ้ จะตอ้งดแูลเรือ่งเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงกนั การ

ไดม้าและจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย ์และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการก ากบัดแูลใหม้กีารจดัเก็บ

ขอ้มลู และการบนัทกึบญัชขีองบรษัิทยอ่ยใหบ้รษัิทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดท างบการเงนิได ้

ทันก าหนดดว้ย 

 

การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 

บรษัิทมนีโยบายในการควบคมุมใิหบ้คุลากรของบรษัิทน าขอ้มลูภายในองคก์รไปเปิดเผยใหแ้ก่

ผูอ้ ืน่ รวมถงึเพือ่ผลประโยชนส์ว่นตน โดยบรษัิทมนีโยบายและวธิกีารดแูลผูบ้รหิารดงัตอ่ไปนี้ 

1. ใหค้วามรูแ้กก่รรมการรวมถงึผูบ้รหิารในฝ่ายตา่ง ๆ ใหรั้บทราบถงึหนา้ทีท่ีต่อ้งรายงานการถอื

ครองหลักทรัพยข์องตน คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ รวมถงึบทก าหนดโทษตาม

พระราชบญัญตัหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ.2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

2. ก าหนดใหผู้บ้รหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพยต์อ่ส านักงาน

คณะกรรมการหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และจัดสง่ส าเนารายงานดังกลา่วใหแ้กบ่รษัิท 

ในวันเดยีวกบัวันทีส่ง่รายงานตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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3. ด าเนนิการสง่หนังสอืเวยีนแจง้ใหผู้บ้รหิาร ไดท้ราบวา่ผูบ้รหิารทีไ่ดรั้บทราบขอ้มลูภายในที่

เป็นสาระส าคัญ ทีม่ผีลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์

ของบรษัิทในชว่ง 1 เดอืนกอ่นทีง่บการเงนิหรอืขอ้มลูภายในของบรษัิทจะเปิดเผยตอ่

สาธารณชน และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอืน่ 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี

 (หน่วย : บาท) 2561 2560 

คา่ตอบแทนจากการสอบบญัช ี(Audit Fee) 1,140,000 1,140,000 

คา่บรกิารอืน่ ๆ (Non-Audit Fee) - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

 

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. 
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3. Role of Stakeholders 

 The Company is well aware of the stakeholder rights as following details:- 

 -  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.   
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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.   

 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 10 members as below:- 

- Executive Director 2 members 

- Non-Executive Director 4 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. 
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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 

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 2018, 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. 
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Besides the normal Board of Directors meeting, the independent directors held one 

meeting without the presence of management in February 2019. 

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.  

The 2018 Annual General Meeting of Shareholders has approved the remuneration 

for Company’s Directors and Audit Committee for year 2018 as follows :- 

 1. Meeting allowance for Chairman of Audit Committee   30,000 Baht / meeting 

 2. Meeting allowance for Audit Committee  20,000 Baht / meeting 

 3. Meeting allowance for Directors  15,000 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. 
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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 Directors : Board of Directors is consist of 10 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 

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 
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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. 

 

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 
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  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 adequate expertise and experience to review creditability of 

the financial reports. 

 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; 
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 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 26 November 2018 – 15 January 2019.  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. 

 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 
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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. 

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 :-  



  

59 

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) 2018 2017 

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

Non-Audit Fee - None - - None - 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม /  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
 

นโยบายภาพรวม 

บรษัิทมกี าหนดนโยบายในการด าเนนิธรุกจิ โดยค านงึถงึความรับผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้ี

สว่นไดเ้สยี (Stakeholders) ดังนี ้

(1) การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 

 ในการด าเนนิธรุกจิใหเ้กดิผลประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ บรษัิทจงึมุง่มัน่ในการด าเนนิธรุกจิอยา่ง

ถกูตอ้งตามกฎหมาย ภายใตก้รอบจรรยาบรรณธรุกจิทีด่ ี และยดึหลักความรับผดิชอบ มคีวาม

โปรง่ใส และปฏบิตัติอ่ทกุฝ่ายอยา่งเป็นธรรม เพือ่ใหบ้รรลวุสิยัทศัน ์และพันธกจิทีไ่ดก้ าหนดไว ้

(2) การตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ 

 บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรรั์ปชัน่ในทกุรปูแบบ และก าหนดใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร พนักงาน ตลอดจนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิของบรษัิท ปฏบิตัติามนโยบายการ

ตอ่ตา้นการทจุรตินี ้อยา่งเครง่ครัด  

(3) การเคารพสทิธมินุษยชน 

 บรษัิทก าหนดให ้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ทกุคนเคารพในหลักสทิธมินุษยชนสากล  

(4) การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บรษัิทตระหนักดวีา่พนักงานเป็นปัจจัยแหง่ความยัง่ยนืทีส่ าคญัของบรษัิท จงึเป็นนโยบายของ

บรษัิททีจ่ะใหก้ารปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกยา้ย ตลอดจน

การพัฒนาศักยภาพ  

(5) ความรับผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 

 บรษัิทตระหนักถงึความส าคญัของความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ตีอ่ความส าเร็จทางธรุกจิของ

บรษัิท จงึมเีจตจ านงทีจ่ะแสวงหาวธิกีารทีจ่ะสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิลยิง่ขึน้ตลอดเวลา โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายคณุภาพของบรษัิท ทีว่า่ “เรามุง่มัน่

ผลติสนิคา้และบรกิารทีด่ ี มคีณุภาพ ปลอดภยั และถกูตอ้งตามกฎหมาย พรอ้มปรับปรงุอยา่ง

ตอ่เนือ่ง เพือ่ครองใจลกูคา้”  

(6) การดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 บรษัิทมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม

ทีด่ ี 

(7) การรว่มพัฒนาชมุชนหรอืสงัคม 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัในการพัฒนาธรุกจิใหม้ัน่คง ควบคูก่บัความมุง่มัน่ทีจ่ะตอบแทนสงัคมและ

ชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง  

** อนึง่ ผูล้งทนุสามารถศกึษาขอ้มลู และรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายความรับผดิชอบตอ่สงัคม

ของบรษัิท ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) ทีแ่สดงไวใ้น www.sec.or.th ** 
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 CSR POLICY 

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

responsibility, environment and stakeholders. 

(2) 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. 

(3) 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.  

(4) 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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การด าเนนิงานและการจดัท ารายงาน 

 บรษัิทก าหนดใหเ้ป็นหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุคนที่

จะตอ้งทราบ ท าความเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและขอ้ปฏบิตัติามทีก่ าหนดไวใ้นอยา่งเครง่ครัด มใิช่

การปฏบิตัติามความสมคัรใจ และไมส่ามารถอา้งไดว้า่ไมท่ราบแนวปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้นี้ 

 ผูบ้รหิารทกุระดับในองคก์ร จะตอ้งดแูลรับผดิชอบและถอืเป็นเรือ่งส าคญัทีจ่ะด าเนนิการให ้

พนักงานภายใตส้ายบงัคับบญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏบิตัติามอยา่งจรงิจัง หากมพีนักงานทีก่ระท า

การฝ่าฝืน จะถกูพจิารณาลงโทษทางวนัิยอยา่งเครง่ครัด 

 ทัง้นี ้ บรษัิทคาดหมายวา่พนักงานของบรษัิทจะรว่มกนัสอดสอ่ง ดแูลการปฏบิตัติาม โดย

สนับสนุนใหม้กีารสอบถามกรณีมขีอ้สงสยั หรอืขอ้งใจ รวมทัง้เปิดโอกาสใหพ้นักงานทกุคนรอ้งเรยีนเมือ่

พบพฤตกิรรมไมเ่หมาะสม ไดท้ี ่

ทางไปรษณีย ์ ฝ่ายส านักกรรมการ หรอื ฝ่ายเลขานุการบรษัิท 

 บรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

  140 หมู ่5 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

ทางอเีมลล ์ wariya_s@kasetbrand.com  

 โดยบรษัิทจะรับฟังทกุขอ้รอ้งเรยีนอยา่งเสมอภาค โปรง่ใส และใหค้วามเป็นธรรมแกท่กุฝ่าย 

ก าหนดระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม ชือ่ผูร้อ้งเรยีนจะถกูปิดเป็นความลับ 

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 wariya_s@kasetbrand.com  

 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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การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง  / 
INTERNAL CONTROL AND RISK MANGEMENT 

  คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ในดา้น

ตา่งๆ ทัง้ 5 หัวขอ้ คอื การควบคมุภายในองคก์ร การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมการปฏบิัตงิาน ระบบ

สารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษัิทไดจ้ัดให ้

มบีุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้มรีะบบการควบคุม

ภายในในเรือ่งการตดิตามควบคุมดูแลการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย ใหส้ามารถป้องกันทรัพยส์นิของ

บรษัิทและบรษัิทย่อยจากการทีก่รรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบ หรอืโดยไม่มอี านาจเพยีงพอ 

รวมถงึการท าธรุกรรมกับบคุลลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยงกัน อยา่งเพยีงพอแลว้ ส าหรับ

การควบคมุภายในในหัวขอ้อืน่ คณะกรรมการเห็นวา่บรษัิทมกีารควบคมุภายในทีเ่พยีงพอแลว้เชน่กนั 

โดยทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ ไดส้อบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในใหเ้หมาะสมและมี

ประสทิธผิล โดยพจิารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและของผูส้อบบญัช ี พรอ้มใหข้อ้แนะน ากบั

ผูต้รวจสอบ เพือ่ใหเ้กดิผลงานทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหห้น่วยงานตา่งๆ ของบรษัิท มรีะบบการควบคมุ

ภายในทีเ่หมาะสมและป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

The Board of Directors 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. 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

บรษัิทใชบ้รกิารหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการท าหนา้ทีต่รวจสอบภายใน จากบรษัิท พแีอนด์

แอล เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์จ ากัด โดยมคีณุมนพทัธ ์ภมูรัิตนจรนิทร ์ต าแหน่ง ผูจ้ดัการอาวโุส ท าหนา้ทีเ่ป็น

หัวหนา้ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาคณุสมบตัขิองบรษัิท พแีอนด์

แอล เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์ จ ากัด แลว้ เห็นวา่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหินา้ทีด่ังกลา่ว 

เนือ่งจากมคีวามเป็นอสิระ และมปีระสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 24 ปี ทัง้นี ้

การพจิารณาและอนุมตั ิ แตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้ผูต้รวจสอบภายในของบรษัิท

จะตอ้งผา่นการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

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

Traning Center 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 Traning Center 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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รายการระหวา่งกนั / RELATED PARTY TRANSACTIONS 

ในระหวา่งปี บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมรีายการธรุกจิกบับรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกนั (เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารผูถ้อืหุน้และ/

หรอืมกีรรมการบางสว่นรว่มกนั) รายการธรุกจิดังกลา่วเป็นไปตามเกณฑ ์ ทีต่กลงรว่มกนัและเป็นไปตามธรุกจิ

ปกต ิโดยสรปุไดด้ังนี ้

บุคคล/นติ ิ

บุคคลที่
อาจมี

ความ
ขดัแยง้ 

ลกัษณะของ
ความสมัพนัธ ์

รายละเอยีดของ
รายการหรอืสญัญา 

งวด 12 
เดอืนสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 
2561 

(พันบาท) 

 

การก าหนดราคา
และเงือ่นไข 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของ

รายการ 

ก. ระหวา่ง 

บมจ. 
ไทยฮากับ 

บมจ. 
น ้ามันพชื

ไทย 

(TVO) : 
 

 

-นายวรวฒุ ิตัง้พริุฬห์

ธรรม เป็นกรรมการและ
ผูถ้อืหุน้ร่วมกนัในบมจ.

น ้ามันพชืไทยโดยถอือยู่ 
7,100,000 หุน้หรอืรอ้ย

ละ 0.88  ของทนุจด

ทะเบยีนช าระแลว้ 
 

1. ซือ้สนิคา้ 

- บรษัิทซือ้ผลติภัณฑ์
น ้ามันพชืจากบมจ.

น ้ามันพชืไทย (TVO) 
เพือ่น าไปใชเ้ป็น

วตัถดุบิในการผลติ

และซือ้สนิคา้ส าเร็จรูป
เพือ่ขาย 

1.1  ยอดซือ้สนิคา้ 
1.2  เจา้หนีก้ารคา้ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

60,000 
3,817 

 

- จา่ยตามราคา

ตลาดส าหรับลกูคา้
ชัน้ดโีดยไดรั้บ

เครดติเทอม 2 
ชว่งเวลาคอื 

15 วนักรณีทีซ่ ือ้

วตัถดุบิเพือ่ผลติ 
30 วนักรณีซือ้

สนิคา้ส าเร็จรูปเพือ่
ขาย 

  

- บรษัิทซือ้วัตถดุบิ คอื

น ้ามันถั่วเหลอืงจาก 
บมจน ้ามันพชืไทย.

เพือ่น าไปใชใ้นการ
ผลติโดยการน า

วตัถดุบิดงักลา่วมา

สกัดและปรุงสตูร 
- บรษัิทไดซ้ือ้น ้ามันพชื

บรรจป๊ีุบเพือ่น าไป
ขายตามชอ่งทางการ

จ าหน่ายลกูคา้

ภายในประเทศ 
 *   คณะกรรมการ

ตรวจสอบมคีวามเห็นวา่
รายการซือ้สนิคา้ดงักลา่ว

เป็นไปตามลักษณะการคา้
โดยปกตขิองบรษัิท 

ข.   

ระหวา่ง 
บมจ. 

ไทยฮา

กบับจ. 
เชยีร ์กรุ๊ป 

โฮลดิง้ส ์

- บจก.เชยีร ์กรุ๊ป โฮล

ดิง้ส ์ เป็นบรษัิทแมข่อง 
บมจ.ไทยฮาโดยบรษัิท

ถอืในสดัสว่นรอ้ยละ 

42.72  ของทนุจด
ทะเบยีนช าระแลว้ 

 

1.คา่เชา่คลงัสนิคา้ 2,061 

 

บรษัิทเชา่

คลงัสนิคา้ทีพุ่ทธ
มลฑลสาย 5  พืน้ที ่

3,000 ตารางเมตร 

ทีอ่ัตราคา่เชา่ 
15บาทตอ่ 0.00

รวมคา่ ตารางเมตร
 เชา่ตอ่เดอืน

550,000 บาท 

-  ตัง้แตว่นัที ่1 เมษายน 

2555 เป็นตน้ไปบรษัิทเชา่
คลงัสนิคา้กบับจก .เชยีร ์

กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ โดยอตัรา

การเชา่เป็นราคาตลาด 
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บุคคล/นติ ิ

บุคคลที่
อาจมี

ความ
ขดัแยง้ 

ลกัษณะของ

ความสมัพนัธ ์

รายละเอยีดของ

รายการหรอืสญัญา 

งวด 12 
เดอืนสิน้สดุ 

31 ธันวาคม 

2561 
(พันบาท) 

 

การก าหนดราคา

และเงือ่นไข 

ความจ าเป็นและความ
สมเหตสุมผลของ

รายการ 

 

 2. เงนิประกนัคา่เชา่ 510 

 

มวีางเงนิประกนัคา่

เชา่ 1 เดอืน 
*คณะกรรมการตรวจสอบมี

ความเห็นวา่เงนิประกนันี้

เป็นไปตามลักษณะการคา้
โดยปกตขิองบรษัิท  

 

 3.เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่

เชา่คลงัสนิคา้ 

3,330 

 
 

บรษัิทมกีารจา่ยคา่

เชา่คลงัสนิคา้
ลว่งหนา้ 12 เดอืน

เพือ่รับสว่นลดเงนิ
สดรอ้ยละ 4 

*  คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่รายจา่ย
ลว่งหนา้นีเ้ป็นไปตาม

ลกัษณะการคา้โดยปกติ
ของบรษัิท 

  4.คา่ตอบแทน 

4.1 คา่ตอบแทนการ

ใชเ้ครือ่งหมายการคา้
ตรา” เชยีร”์ 

4.2 คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 
 

 

378 

 
 

22 
 

เป็นคา่ตอบแทน

การใชเ้ครือ่งหมาย

การคา้ ตามสญัญา 
โดยก าหนด อัตรา

รายเดอืนเป็น รอ้ย
ละ 1ของยอดขาย

สนิคา้ทัง้หมดที่
ผลติและจ าหน่าย

ภายใตเ้ครือ่งหมาย

การคา้ “Cheer 
เชยีร”์ และ “The 

Moon ตรา
พระจันทร”์ 

*  คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่รายไดน้ี้

เป็นไปตามปกตขิองบรษัิท 

  

5. การขายสนิคา้   

5.1  ขายสนิคา้  
5.2  ลกูหนี้การคา้ 
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เป็นการขายคา้

ใหก้บั บจก.เชยีร ์
กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์

*  คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่รายไดน้ี้
เป็นไปตามลักษณะการคา้

โดยปกตขิองบรษัิท 
 

ค.  ระหวา่ง 

บมจ.ไทย
ฮากบั บจก. 

ฉมา แอ็ส

เซ็ท 

-กรรมการของบมจ. 

ไทยฮา เป็นผูบ้รหิารและ
เป็นผูถ้อืหุน้กลุม่เดยีวกนั

โดยถอืหุน้รวมกนัในบจ.

ฉมา แอ็สเซ็ท 

1.ขายสนิคา้ บมจ.

ไทยฮา ขายสนิคา้ให ้
บจก. ฉมา แอ็สเซ็ท  

1.1 ขายสนิคา้ 

1.2  ลกูหนี้การคา้ 
1.3  คา่เชา่ส านักงาน 
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00 
- 

บรษัิทขายสนิคา้

ใหก้บั บจก ฉมา .
แอ็สเซ็ท 

*  คณะกรรมการตรวจสอบ

มคีวามเห็นวา่รายไดน้ี้
เป็นไปตามลักษณะการคา้

โดยปกตขิองบรษัิท 

 

ง.  ระหวา่ง 
บมจ.ไทย

ฮากบั  

คณุสมฤกษ์  
ตัง้พริุฬห์

ธรรม 

คณุสมฤกษ์ ตัง้พริุฬห์
ธรรม มตี าแหน่งเป็น

ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

ของบมจ.ไทยฮา 

1.ขายสนิคา้ บมจ.
ไทยฮา ขายสนิคา้ให ้

คณุสมฤกษ์  ตัง้

พริุฬหธ์รรม 
1.1 ขายสนิคา้ 

1.2  ลกูหนี้การคา้ 
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บรษัิทขายสนิคา้
ใหก้บั คณุสมฤกษ์  

ตัง้พริุฬหธ์รรม 

*  คณะกรรมการตรวจสอบ
มคีวามเห็นวา่รายไดน้ี้

เป็นไปตามลักษณะการคา้

โดยปกตขิองบรษัิท 
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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, 2018 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 

Rationality of 

Transactions 

a. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Thai 

Vegetable 

Oil Plc. 

(TVO) : 

Mr. Vorravuth 

Tangpiroonthum is 

a director and 

holds  

7,100,000shares in 

TVO or equivalent 

to 0.88% 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61,000 
3,817 

 

   

-  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, 2018 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 
Rationality of 
Transactions 

b. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Cheer 

Group 

Holdings 

Co., Ltd. 

- Cheer Group 

Holdings Co., Ltd. 

is the parent 

company holds 

42.72% of the 

paid-up capital 

1. Rental of 

Warehouse 

6,120 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 

550,000 per 

month 

As from April 1, 

2012, Thai Ha Plc. 

has rent a 

warehouse from 

Cheer Group 

Holdings Co., Ltd.  

at a market rate. 

  2. Rental 

security 

deposit 

510 One-month 

security 

deposit 

-  The transaction is 

in accordance with 

the normal business 

operation   

 

 3. Advanced 

Payment for 

Rental of 

Warehouse  

3,300 

 

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 

 

378 

 

 

 

22 

Fee for 

utilizing 

trademarks 

“Cheer เชยีร”์ 

and “The 

Moon ตรา

พระจันทร”์ 

-  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, 2018 

 (THB ‘000) 

Pricing and 

Condition 

Necessity and 

Rationality of 

Transactions 

  

5.Sale of 

goods 

5.1  Products 

sold 

5.2  Account 

receivables 

 

 

68 

 

 

2 

Thai Ha Plc. 

sells goods to 

Cheer Group 

Holdings 

Co.,Ltd. 

-  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 

1.3 Rental 

office 

 

 

22 

11 

 

- 

Thai Ha Plc. 

sells goods to 

Chama Assets 

Co.,Ltd. 

The transaction is in 

accordance with the 

normal business 

operation   

e. Between 

Thai Ha 

Plc. and 

Mr. 

Somroek 

Tangpiroo

nthum 

Mr.Somroek 

Tangpiroonthum is 

Director and Chief 

Executive Officer of 

Thai Ha Plc. 

1. Sales of 

goods 

1.1  Sales 

1.2  Account 

Receivable 

 

 

 

187 

87 

Thai Ha Plc. 

sells goods to 

Mr.Somroek 

Tangpiroonth

um  

-  The transaction is 

in accordance with  

normal business 

terms and 

conditions.  
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มาตรการหรอืข ัน้ตอนการอนมุตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

บรษัิทมกีารก าหนดมาตรการในการท ารายการระหวา่งกนัของบรษัิท และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้วา่

ผูบ้รหิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถเขา้มามสีว่นในการอนุมตัริายการดังกลา่ว โดยบรษัิทจะจัดให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ โดย

พจิารณาจากเงือ่นไขตา่งๆใหเ้ป็นไปตามการด าเนนิธรุกจิตามปกตแิละตามเงือ่นไขการคา้โดยทั่วไป หรอืราคา

ยตุธิรรม ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัรายการทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก แตใ่นกรณีทีไ่มส่ามารถหาราคา

ตลาดทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบได ้บรษัิทจะขออนุมตัจิากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมตั ิ

และในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช านาญในการพจิารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกดิขึน้ บรษัิท

จะไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญอสิระ หรอื ผูส้อบบญัช ีของบรษัิทเป็นผูใ้หค้วามเห็นเกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดังกลา่ว  

เพือ่น าไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการ  หรอืผูถ้อืหุน้ตามแตก่รณี  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทจะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทปฏบิตัใิหเ้ป็นตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาด

หลกัทรัพยแ์ละขอ้บงัคับ  ประกาศ  ค าสัง่  หรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึ

การปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยงและการไดม้าหรอืจ าหน่าย

ทรัพยส์นิทีส่ าคญัของบรษัิทหรอื บรษัิทยอ่ย 

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. 

นโยบายหรอืแนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
เนือ่งจากลกัษณะของธรุกจิทีบ่รษัิท ก าลังด าเนนิการกบันติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ไดแ้ก ่ บมจ. 

น ้ามนัพชืไทย (TVO) บรษัิท เชยีร ์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์ จ ากดั หจก.ไทยฮะพาณชิย ์ และบรษัิท ฉมา แอ็สเซท็ 

จ ากดั จะยงัคงมรีายการระหวา่งกนัเกดิขึน้ในอนาคต บรษัิทจงึมนีโยบายหลกัวา่รายการระหวา่งกนัทีจ่ะ

เกดิขึน้ในอนาคตกบับรษัิทดงักลา่วขา้งตน้ ตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความจ าเป็น และความสมเหตสุมผล เพือ่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่บรษัิทและผูถ้อืหุน้โดยส าคัญ รวมทัง้ตอ้งเป็นราคายตุธิรรม ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบ

ไดก้บัรายการทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก นอกจากนี ้ ผูบ้รหิารและผูถ้อืหุน้ใหญข่องบรษัิทจะไมด่ าเนนิธรุกจิ

ในลักษณะทีจ่ะแขง่ขนักบับรษัิท 

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

Group Holdings 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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ขอ้มลูท ัว่ไป / GENERAL INFORMATION  

บรษิทั ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบธรุกจิ : ผูผ้ลติและจ าหน่ายสนิคา้ทางการเกษตร ทัง้ในและตา่งประเทศ 

ทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่ : 140 หมู ่5 ต าบลบางกระทกึ อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 

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

เลขทะเบยีนบรษัิท : บมจ.เลขที ่0107574700311 

Homepage : http://www.kasetbrand.com 

ทนุจดทะเบยีน :  หุน้สามญั 292,500,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 292,500,000

บาท 

ทนุจดทะเบยีนเรยีกช าระแลว้ : หุน้สามญั 278,000,000 หุน้ มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวม 278,000,000 

บาท 

นติบิคุคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ต ัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

บรษิทั ทีต่ ัง้ส านกังาน

ใหญ ่

ประเภทธุรกจิ จ านวนหุน้

สามญัที่

ออกจ าหนา่ย 

จ านวนหุน้ที่

ถอื 

สดัสว่น

การถอื

หุน้ 

บรษัิท เกษตรลาว 

จ ากดั (ผูเ้ดยีว) 

แขวงสะหวันนะเขต  

สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตย

ประชาชนลาว 

กจิการโรงส ีและ

โรงปรับปรงุ

คณุภาพขา้วสาร 

10,000 หุน้ 10,000 หุน้ 100% 

ชือ่ ทีต่ ัง้ส านกังาน หมายเลขโทรศพัท ์ของบคุคลอา้งองิอืน่ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย ์ : บรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

   อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย  

   93 ถนนรัชดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรงุเทพฯ 10400 

  โทรศัพท ์02-009-9000       โทรสาร 02-009-9991 

ผูส้อบบญัช ี : นางสาวอรสิา  ชมุวสิตูร เลขทะเบยีนผูส้อบบญัช ี9393 

  บรษัิท สอบบญัชธีรรมนติ ิจ ากดั 

      178 อาคารธรรมนติ ิชัน้ 6-7 ซอยเพิม่ทรัพย ์(ประชาชืน่ 20) ถนนประชา

ชืน่ บางซือ่ กรงุเทพฯ 10800 

  โทรศัพท ์02-596-0500 โทรสาร 02-596-0539 
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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 

Shareholding 

Kaset Laos Sole 

Co., Ltd. 

Savannakhet, 

Laos People’s 

Democratic 

Republic 

Rice mill and 

rice processing 

plant 

10,000 

Shares 

10,000 

Shares 

100% 

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. Arisa Chumwisut , C.P.A. No. 9393 

  Dharmniti Auditing Co., Ltd. 

178 Dharmniti Buliding 6-7 Floor Soi Phoem Sap - Soi Pracha 

Chuen 20, Pracha Chuen Road , Bang Sue Bangkok 10800 

  Tel 02-596-0500           Fax 02-596-0539 
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ค าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะการเงนิของผลการด าเนนิงาน  
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 
 

การวเิคราะหผ์ลการด าเนนิงาน / Analysis of Operating Result 

รายได ้/ Income 

ในรอบปี 2561 บรษัิทและบรษัิทย่อยมรีายไดร้วมทัง้สิน้ 1,171.96 ลา้นบาท มีอัตราการเตบิโต 

ลดลง 11.5%   เมือ่เทยีบกบัปี 2560 เกดิจากการปรับขึน้ราคาขายสนิคา้ขึน้ และรายไดจ้ากขา้วต่างประเทศ

ลดลง 

 In 2018, the total income for the Company and its subsidiaries is 1,171.96 million Baht, 
decreased  11.5% from year 2018, due to the increasing of the selling price effect and 
decreasing of export revenue. 

 

อตัราก าไรขัน้ตน้ / Gross Profit 

  อตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ลดลงจาก 13.1% ของผลการด าเนนิงานปี 2560 เป็น 
12.8% ในปี 2561 ลดลง 0.3% ซึง่เกดิจากราคาวตัถดุบิขา้วปรับตัวสงูขึน้ และตน้ทนุการผลติสนิคา้โจ๊กกึง่
ส าเร็จรปูสงูขึน้ 

 
- Gross Profit for the Company and its subsidiaries was decreased from 13.1% in year 

2017 to 12.8% in year 2018 or decreased 0.3% due to the rising price of rice raw material and 
increasing of Instant rice porridge cost. 

 
 คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร / Selling and Administrative Expenses 
 
 - คา่ใชจ้า่ยการขาย ลดลงจาก 94.92 ลา้นบาท ของผลการด าเนนิงานปี 2560 เป็น 71.37 ลา้นบาท 
ในปี 2561 ลดลง 23.55 ลา้นบาท เกดิจากการปรับแผนการใชค้า่โฆษณาและสง่เสรมิการขายผา่นชอ่งทาง 
Social Media แทนชอ่งทางดจิติอลทวี ี

 
 - Selling Expenses were decreased from baht 94.92 million in year 2017 to baht 71.37 
million in year 2018 was or decreased by baht  -23.55 million, due to the reducing of advertising 
expense and sale promotion to social media instead of digital TV channel. 
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ฐานะทางการเงนิ / Financial Status 

สนิทรัพย ์/ Assets 

สนิทรัพยร์วมของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยในปี 2561 เทา่กบั 737.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.83% จากปี 
2560 โดยสว่นทีเ่พิม่ขึน้ คอื สนิคา้คงเหลอื และการลงทนุในเครือ่งจักร 

 

The Company and its subsidiaries’ total assets in 2018 were at 737.25 million Baht, 

increased by 2.83% from 2017.  The increase was seen in increased Inventory and 

investment in equipment.  

 

หนีส้นิ / Liabilities 

จากการวเิคราะหร์ายละเอยีดขององคป์ระกอบของหนีส้นิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ดังตาราง
ขา้งลา่งตอ่ไปนี ้ พบวา่ จากภาระหนีส้นิทัง้หมด จะมสีดัสว่นหนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ในปี 2561 อยูท่ี ่
ประมาณ 251.00 ลา้นบาท โดยเป็นเงนิกูย้มืระยะสัน้คดิเป็นประมาณ 67.77 % 

 

According to the table shown below, it is found that interest bearing liabilities in 2018 

was at 251.00 million Baht, of which short-term loans was 67.77% 

  บรษัิทและบรษัิทยอ่ย 

(Consolidated) 

บรษัิท 

(Separated) 

2561 
2018 

2560 
2017 

2559 
2016 

2561 
2018 

2560 
2017 

2559 
2016 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ (ลา้นบาท) 

Liabilities with interest (Million Baht) 

200.00 245.00 251.96 200.00 245.00 251.96 

หนีส้นิทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ (ลา้นบาท) 

Liabilities without interest (Million Baht) 

106.03 105.23 85.73 016.06 105.23 125.73 

หนีส้นิทีม่ภีาระดอกเบีย้ / หนีส้นิรวม 

Liabilities with interest / Total liabilities 

21.11% 66.92% 71.44% 67.77% 60.32% 64.16% 

หนีส้นิทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ / หนีส้นิรวม 

Liabilities without interest / Total liabilities 

27.76% 28.74% 24.31% 27.76% 25.91% 32.02% 

หนีส้นิหมนุเวยีน / หนีส้นิรวม 

Current liabilities / Total liabilities 

95.53% 95.66% 95.74% 95.53% 96.09% 96.18% 

 

โครงสรา้งของภาระหนีส้นิสว่นใหญจ่ะเป็นหนีส้นิหมนุเวยีนตามนโยบายการบรหิารเงนิของบรษัิทตามทีก่ลา่ว

ขา้งตน้ โดยสดัสว่นหนีส้นิหมนุเวยีน ตอ่หนีส้นิรวมไดแ้สดงตามตารางขา้งตน้นีเ้ชน่กนั 

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

current liabilities.  
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 สว่นของผูถ้อืหุน้ / Shareholders’ Equity 

ในปี 2561 สว่นของผูถ้อืหุน้รวมมจี านวน 366.88 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 หรอืคดิเป็น 4.56% 
เป็นผลมาจากปี 2560 บรษัิทมผีลก าไรเพิม่ขึน้ 15.98 ลา้นบาท 

 

In 2018, the total shareholders’ equity was 366.88 million Baht, increasing by 4.56% from 

2017.  The increase was due net profit of 15.98 million Baht. 

 

สภาพคลอ่ง / Liquidity 

บรษัิทและบรษัิทยอ่ย  มเีงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนนิงานในปี 2561 เทา่กบั 18.76 ลา้นบาท  
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มอีตัราสว่นสภาพคลอ่งประมาณ 1.50 เทา่ ซึง่สภาพคลอ่งสว่นใหญม่าจากเกบ็หนีจ้าก
ลกูหนีไ้ดเ้ร็วขึน้ และบรหิารสนิคา้คงเหลอืไดม้ปีระสทิธภิาพ  
 

In 2018, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by operating activities of 

18.76 million Baht.  

The liquidity ratio was at 1.50 times, mainly from more effective on debt collector and inventory 

management. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบตอ่ผูถ้อืหุน้ /  

REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

  

 คณะกรรมการตรวจสอบ ของบรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิท”) ประกอบดว้ยกรรมการซึง่เป็น

ผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามเป็นอสิระและมปีระสบการณ์ โดยม ีรองศาสตราจารย ์ดร. พุทธกาล รัชธร เป็นประธาน

กรรมการตรวจสอบ ดร.สมจนิต ์ศรไพศาล และดร.ดนัย จันทรเ์จา้ฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษัิท โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุอยา่งสม ่าเสมอรวม 4 ครัง้ 

และในปี พ.ศ. 2562 ไดป้ระชมุอกี 1 ครัง้ เมือ่วันที ่25 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2562 เป็นการประชมุโดยไม่มฝ่ีาย

บรหิารและฝ่ายจัดการเขา้รว่มประชมุโดยมกีารพจิารณาและสอบทานเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคัญ ดังนี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ าปี 2561 

ร่วมกับฝ่ายบรหิารและผูต้รวจสอบบัญช ี เพือ่ใหม้ั่นใจว่ารายงานทางการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ได ้

จัดท าขึน้อยา่งถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองโดยทั่วไป รวมถงึการเปลีย่นแปลงนโยบาย

บัญชทีี่ส าคัญ และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอครบถว้นและเชือ่ถือได ้พรอ้มทัง้ใหข้อ้สังเกตและ

รับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กดิประโยชน์แกบ่รษัิทนอกจากนี้ไดส้อบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกัน

ของบรษัิท กบับรษัิทยอ่ย รวมทัง้รายการทีเ่กีย่วโยงกนัเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่บรษัิท ไดด้ าเนนิตามเงือ่นไขทางธุรกจิ

ปกตไิมม่กีารถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆเป็นเพือ่ประโยชน์สูงสดุของบรษัิทเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์

ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยสอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม โปร่งใสและมี

ประสทิธผิล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาใหม้กีารว่าจา้ง บรษัิท พแีอนดแ์อล เทรนนิง่ เซ็นเตอร ์

จ ากัด (P&L) ซึง่เป็นบรษัิททีใ่หบ้รกิารดา้นการตรวจสอบภายใน โดยที ่P&L ไมม่สีว่นไดเ้สยีใดๆกับบรษัิท 

เพื่อใหก้ารตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพประสทิธิผล และเป็นอสิระ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน การตดิตามและ

ด าเนนิการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่นัียส าคัญอยา่งตอ่เนือ่ง พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าและ

แนวทางการตรวจสอบภายใน เพือ่ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ของบรษัิท มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและ

ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่ง โดยเสนอแนะใหทุ้ก

ฝ่ายมสี่วนร่วมในการจัดการระบบบรหิารความเสีย่งเพื่อใหม้ั่นใจว่าบรษัิท มรีะบบงานและวธิีปฏบิัตดิีเพียง

พอที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกดิขึน้ และการอนุมัตริายการ และอนุมัตวิงเงินของฝ่ายที่

เกีย่วขอ้งสอดคลอ้งกับนโยบายและอ านาจอนุมัตทิีก่ าหนดไว ้เพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้และใหเ้กดิความ

เชือ่มโยงกบัการควบคมุภายในสอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีกุฉบบัทีป่ระกาศใช ้กฎหมาย 

ขอ้บังคับของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิทอย่างครบถว้น

ถูกตอ้ง เป็นไปตามหลักการของการก ากับดูแลกจิการทีด่ี เพือ่ใหม้คีวามโปร่งใสและมจีรยิธรรม ก่อใหเ้กดิ

ความเชือ่มัน่แกผู่ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ และผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่ายพจิารณาการปฏบิตังิานของผูส้อบบัญช ีโดยพจิารณา

ความรูท้างธรุกจิ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทนและความเป็นอสิระของผูส้อบบัญช ีโดยมกีาร

ประชมุระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชขีองบรษัิทประจ าทุกไตรมาส เพือ่หารอืเกีย่วกับปัญหา

จากการตรวจสอบ และหาแนวทางแกไ้ขในประเด็นส าคัญไดอ้ยา่งทันทว่งท ี

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการปฏิบัตงิานของผูส้อบบัญชีในปีที่ผ่านมา และน าเสนอ

คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนุมตัทิีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 แตง่ตัง้นางสาวอรสิา ชมุวสิตูร(ผูส้อบ

บัญชรัีบอนุญาตเลขที ่9393) และ/หรอืนายนายพจน์ อัศวสันตชิัย (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่4891)   

และ/หรอืนาวสาวรุ่งนภา  แสงจันทร ์(ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่10142) และ/หรอื นางสาวสสุลติ อาด

สว่าง (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาตเลขที ่7517) และ/หรอื  นางสาวธัญพร ตัง้ธโนปจัย (ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต

เลขที ่9169) จากบรษัิท สอบบัญชธีรรมนติ ิจ ากัด เป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทในปี 2561 ต่ออกีวาระหนึ่ง 
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เนื่องจากเห็นว่าเป็นผูม้คีวามเขา้ใจในธุรกจิของบรษัิท เป็นอยา่งด ีประกอบวชิาชพีดว้ยความเป็นกลาง เป็น

อสิระ และมคีวามรับผดิชอบในการสง่มอบงานตรงตอ่เวลาโดยสม า่เสมอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นว่า ในปี 2561 บรษัิทจัดใหม้รีะบบการควบคุมภายใน (Internal 

Control)     และการตรวจสอบภายในทีเ่พยีงพอ เหมาะสม รวมทัง้มกีระบวนการทีช่ว่ยใหค้วามมั่นใจว่าการ

ปฏบิัตงิานของบรษัิท เป็นไปตามกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง ตลอดจนมกีารจัดท าและเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน

ทางการเงนิของบรษัิท อยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น เชือ่ถอืได ้อกีทัง้ไดด้ าเนนิการยืน่ขอรับรองในโครงการแนวร่วม

ปฏบิัตภิาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ (CAC) เพือ่แสดงเจตนารมยก์ารเป็นองคก์รต่อตา้นการทุจรติ

คอรรั์ปชัน่ 

           วันที ่25 กมุภาพันธ ์2562 

               ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                           รศ.ดร.พทุธกาล รัชธร 

            (รองศาสตราจารย ์ดร. พทุธกาล รัชธร) 

                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

            บรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
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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 2018 and once in 2019 on 25 February 2019.   The Audit 

Committee performed the following tasks during the year : 

▪ The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2018 
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.1/2019 held on 25 February 2019, the Audit 
Committee reviewed the 2018 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 Traning 
Center 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 there of) to ensure compliance the policy.  The goal is to 
ensure efficiency and linkages with the internal control system.  

▪ 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 Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determined their 
remuneration for the year 2018 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. 

  
 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 2018 Annual General Meeting of 

Shareholders to appoint  Miss Arisa Chumwisut, (CPA no.9393) or Mr.Pojana Asavasontichai, 

(CPA.no.4891) or Mr.Thanawut Piboonsawat, (CPA.no.6699) or Miss Salalit Ardsawang, (CPA 

no.7517) or Miss Thanyaporn Tangthanopajai, (CPA no.9169) from Dharmniti Auditing Company 

Limited as the auditor of Company and Subsidiary Company for year 2018 due to their 

professional practices, knowledge of business, fairness, independence and always discharging 

their duties on time.    
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 The Committee is of the opinion that the Company’s 2019 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 Company applied to Private Sector Collective ActionCoalition Against Corruption 

Council for for CAC certification approval as anti-corruption company. 

 

  
   

 

        

                   25 February 2019 

           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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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัตอ่รายงานทางการเงนิ / 

REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR 

FINANCIAL STATEMENTS  
 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบตอ่งบการเงนิของบรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบรษัิท

ยอ่ย ซึง่จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบาย

บญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม า่เสมอ รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูส าคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิ 

คณะกรรมการบรษัิทไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระก ากบั

ดแูลงบการเงนิและประเมนิระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่มกีารบนัทกึ

ขอ้มลูทางบญัชถีกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งเพยีงพอ ทันเวลา และป้องกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการด าเนนิการที่

ผดิปกต ิซึง่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดแ้สดงไว ้

ในรายงานประจ าปีนีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิท สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ไดว้า่

งบการเงนิของบรษัิท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย แสดงฐานะการเงนิ ผลการด าเนนิงาน และ

กระแสเงนิสด ถกูตอ้งในสาระส าคญัแลว้ 

 

 

       

  นางปัทมา ตัง้พริฬุหธ์รรม นายสมฤกษ์ ตัง้พริฬุหธ์รรม 

 ประธานคณะกรรมการ   ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
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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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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
 บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น  
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย   
(กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมาย
เหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของ บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
  ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการด าเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ  บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
  ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้
กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ
ด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพี่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
  เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้
น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  
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การรับรู้รายได้  
          ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายจ านวน 1,172 ล้านบาท ซึ่ง
มีจ านวนเงินที่เป็นสาระส าคัญในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรขาดทุนของ
บริษัท และเนื่องจากบริษัทมีการขายให้กับกลุ่มลูกค้าหลายประเภท อาทิเช่น กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ กลุ่มลูกค้า
ร้านอาหาร โรงแรมและกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าธุรกิจขายปลีก เป็นต้น ซึ่งมีข้อตกลงและมีเงื่อนไขที่มี
ความหลากหลาย เช่น เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า รายการส่งเสริมการขาย ส่วนลดพิเศษต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
ยอดขาย ท าให้รายได้จากการขายของบริษัทมีเงื่อนไขในการรับรู้รายการที่หลากหลาย จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับ
มูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้ ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการ
ตรวจสอบ 

 
การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้ของบริษัทโดยการประเมินความเหมาะสมและทดสอบ
ความมีประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ 
โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจและทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่บริษัทได้ออกแบบ
ไว้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการขายระหว่างปีและช่วงใกล้วันสิ้นรอบระยะเวลา
บัญชี และสอบทานความเหมาะสมของใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการขายว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุ และสอดคล้องกับนโยบายการ
รับรู้รายได้ของบริษัท ประกอบกับการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี   
 
ข้อมูลอื่น  
   ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงาน
ประจ าปีแต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะ
ถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  
   ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น  
   ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอ่ืนมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่   
   เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเร่ืองดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ในการ
ก ากับดูแลด าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 
                  ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด   
  ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงาน
ต่อเนื่อง และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
บริษัทและบริษัทหรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้   
  ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงาน
ทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
                  การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม มาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้   
  ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการ
สังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อเป็น เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริตอาจ
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน   
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี 
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท  

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยผู้บริหาร   

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
ผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทใน
การด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้า
การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการด าเนินงานต่อเน่ือง   

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ใน
รูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่  

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของ
กิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า
รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 
  ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเร่ืองต่างๆที่ส าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า  
  ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนด
จรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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  จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเร่ือง
ส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับ เร่ืองดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่
ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว   
  ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวอริสา  ชุมวิสูตร 
 
 
 
 
 

(นางสาวอริสา   ชุมวิสูตร) 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393 

 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
กรุงเทพมหานคร 
วันที ่25 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

 



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 13,086,982          13,908,489          12,960,173          13,657,058          

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 7, 9 193,213,445        262,347,444        193,218,814        262,376,952        

สินค้าคงเหลือ 10 306,003,775        217,868,291        306,003,775        217,868,291        

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 10,223,114          9,103,483            10,223,114          9,103,483            

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 11 9,112,790            11,259,440          9,112,790            11,259,439          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 531,640,106        514,487,147        531,518,666        514,265,223        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                      -                      -                      -                      

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                      -                      -                      40,104,812          

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  13 194,821,024        189,925,330        194,821,024        189,925,330        

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 14 8,381,470            10,572,992          8,381,470            10,572,992          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน

เงินมัดจ าและเงินประกันการเช่า

จ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 510,000               510,000               510,000               510,000               

อ่ืนๆ 1,895,484            1,496,512            1,895,484            1,496,512            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 205,607,978        202,504,834        205,607,978        242,609,646        

รวมสินทรัพย์ 737,248,084        716,991,981        737,126,644        756,874,869        

สินทรพัย์
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 6 -
บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 15 251,000,000        245,000,000        251,000,000        245,000,000        

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 -                      -                      -                      40,062,852          

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 7, 16 101,947,481        100,574,409        101,937,406        100,574,409        

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 878,550               4,653,093            878,003               4,652,538            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 353,826,031        350,227,502        353,815,409        390,289,799        

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 17 12,042,561 12,042,561 12,042,561 12,042,561

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 18 4,503,147            3,829,627            4,503,147            3,829,627            

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 16,545,708          15,872,188          16,545,708          15,872,188          

รวมหนี้สิน 370,371,739        366,099,690        370,361,117        406,161,987        

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31 ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560 ธันวาคม 2561 ธันวาคม 2560

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 292,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 292,500,000        292,500,000        292,500,000        292,500,000        

ทุนที่ออกและช าระแล้ว

(2561 : หุ้นสามัญ 278,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)

(2560 : หุ้นสามัญ 278,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท) 278,000,000        278,000,000        278,000,000        278,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 19 24,542,638          225,840,201        24,542,638          225,840,201        

ก าไร (ขาดทุน) สะสม 19

จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 20 802,632               8,744,428            802,632               8,744,428            

ยังไม่ได้จัดสรร 14,295,515 (210,884,788) 15,250,013 (210,041,991)

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น    21 49,235,560          49,192,450          48,170,244          48,170,244          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 366,876,345        350,892,291        366,765,527        350,712,882        

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 737,248,084        716,991,981        737,126,644        756,874,869        

หมายเหตุ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- 8 -
บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2561 2560 2561 2560

รายได้

รายได้จากการขาย 1,171,960,259  1,324,168,659  1,171,960,259  1,324,192,775  

รายได้อ่ืน

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 8,408,915 4,538,563 8,406,570 4,538,563 

อ่ืนๆ 4,116,969        1,835,918        3,987,634        1,983,917        

รวมรายได้ 1,184,486,143  1,330,543,140  1,184,354,463  1,330,715,255  

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย 1,021,733,981  1,150,562,447  1,021,733,981  1,150,556,581  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 71,372,600      94,921,961      71,372,600      94,921,961      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65,875,186      68,623,305      65,631,805      76,079,745      

ต้นทุนทางการเงิน 7,419,349 6,214,068 7,419,349 6,214,068 

รวมค่าใช้จ่าย 1,166,401,116  1,320,321,781  1,166,157,735  1,327,772,355  

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 18,085,027 10,221,359 18,196,728 2,942,900 

ค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 24 2,144,083        -                   2,144,083        -                   

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 15,940,944 10,221,359 16,052,645 2,942,900 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ในภายหลังเข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 43,110 535,991 -     -     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี 43,110 535,991 -     -     

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 15,984,054 10,757,350 16,052,645 2,942,900 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 25

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.06 0.04 0.06 0.01 

- 9 -

หมายเหตุ

บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561
บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า รวม
ที่ออกและ หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว-ส ารอง ที่ยังไม่ได้ รวมองค์ประกอบอ่ืน ส่วนของผู้ถือหุ้น
ช าระแล้ว ตามกฎหมาย จัดสรร ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุนจากการ ของส่วนของผู้ถือหุ้น

แปลงค่างบการเงินที่ ตีราคาสินทรัพย์ สุทธิจากภาษีเงินได้
เป็นเงินตราต่างประเทศ รอตัดบัญชี

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 278,000,000        225,840,201        8,744,428            (221,106,147) 486,215                     48,170,244            48,656,459             340,134,941          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี -                      -                      -                      10,221,359          -                            -                        -                         10,221,359            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      535,991                     -                        535,991                  535,991                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 278,000,000        225,840,201        8,744,428            (210,884,788) 1,022,206                  48,170,244            49,192,450             350,892,291          
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม 19     -                      (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991 -                            -                        -                         -                         
ต้ังส ารองตามกฎหมาย -                      -                      802,632               (802,632) -                            -                        -                         -                         
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                      -                      -                      15,940,944          -                            -                        -                         15,940,944            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                      -                      -                      -                      43,110                       -                        43,110                    43,110                   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 278,000,000        24,542,638          802,632               14,295,515 1,065,316 48,170,244 49,235,560 366,876,345

งบการเงินรวม

บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

- 10 -

หมายเหตุ

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก าไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกนิมลูคา่ องคป์ระกอบอ่ืน รวม
ที่ออกและ หุ้นสามญั จัดสรรแลว้-ส ารอง ที่ยังไมไ่ด้ ของส่วนของผู้ถอืหุ้น ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ช าระแลว้ ตามกฎหมาย จัดสรร ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส่วนเกนิทุนจากการ
ตีราคาสินทรัพย์สุทธิ

จากภาษีเงินไดร้อตัดบัญชี
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 278,000,000            225,840,201            8,744,428                (212,984,891) 48,170,244                         347,769,982            
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ขาดทุนส าหรับปี -                          -                          -                          2,942,900                -                                     2,942,900                
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          -                                     -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 278,000,000            225,840,201            8,744,428                (210,041,991) 48,170,244                         350,712,882            
โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม 19         -                          (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991            -                                     -                          
ต้ังส ารองตามกฎหมาย -                          -                          802,632                   (802,632) -                                     -                          
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                          -                          -                          16,052,645              -                                     16,052,645              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                          -                          -                          -                          -                                     -                          

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 278,000,000            24,542,638              802,632                   15,250,013              48,170,244                         366,765,527            

หมายเหตุ

ก าไร (ขาดทุน) สะสม

- 11 -
บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

บาท
งบการเงินเฉพาะกจิการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี 15,940,944 10,221,359 16,052,645 2,942,900       

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 15,509,023     15,568,581     15,509,023     15,568,581     

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (โอนกลับ) (5,797,788) (245,820) (1,415,601) 48,313            

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     (41,765) 3,702,680       

ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุน  (โอนกลับ) -     -     70.00 4,079,621       

หนี้สูญ 4,382,187 -     -     -                  

ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน 585,456 -     585,456 -     

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 48,950 (116,275) 48,950 (116,275)

ขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 59 -     (261,914) -     

ขาดทุน (ก าไร) จากการตัดจ าหน่ายเจ้าหนี้การค้า -     (645,623) -     (645,623)

ขาดทุน (ก าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง 262,857 (205,589) 304,622 163,131          

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,143,424       933,279          1,143,424       933,279          

ดอกเบี้ยรับ (40,311) (30,698) (40,311) (182,872)

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย 7,419,349       6,214,067       7,419,349       6,214,067       

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,144,083 -     2,144,083 -     

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 41,598,233 31,693,281 41,448,031 32,707,802     

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพ่ิมขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 69,221,694 (75,479,840) 69,245,833 (75,604,409)

สินค้าคงเหลือ (88,135,485) 40,269,206 (88,135,485) 40,269,206     

เงินมัดจ าจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า (1,705,086) (3,109,763) (1,705,086) (3,109,763)

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 3,239,942 2,893,416 3,239,942 2,805,416       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (398,972) 556,617 (398,972) 556,617          

บาท
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



2561 2560 2561 2560

หนี้สินด าเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 1,409,192 16,870,633 1,399,116 16,966,256 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน (3,774,542) 3,254,917 (3,774,534) 3,254,362 

เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน (469,905) (78,000) (469,905) (78,000)

เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 20,985,071 16,870,467 20,848,940 17,767,487 

ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายรับคืน -     560,412 -     560,412 

จ่ายภาษีเงินได้ (2,227,844) (153,692) (2,227,844) (153,692)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 18,757,227 17,277,187 18,621,096 18,174,207 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (18,127,848) (11,051,168) (18,127,848) (11,051,168)

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (281,241) (604,614) (281,241) (604,614)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (59) -     40,366,656 -     

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 146,945 116,575 146,945 116,575 

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 40,311 30,698 40,311 30,698 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (18,221,892) (11,508,509) 22,144,823 (11,508,509)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 6,000,000 (6,960,275) 6,000,000 (6,960,275)

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน -     -     (40,062,852) (27,490)

จ่ายดอกเบี้ย (7,399,952) (6,188,463) (7,399,952) (6,188,463)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (1,399,952) (13,148,738) (41,462,804) (13,176,228)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพ่ิมขึ้น (ลดลง) 43,110 535,991 -     -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ (821,507) (6,844,069) (696,885) (6,510,530)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 13,908,489 20,752,558 13,657,058 20,167,588 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 13,086,982 13,908,489 12,960,173 13,657,058 

- 13 -
บรษัิท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)
ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยฮา (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 (ก) บริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลักของบริษัท คือ  การผลิตและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารกึ่งส าเร็จรูป            
ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทอยู่ที่ 140 หมู่ 5 ต าบลบางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และ
โรงงานอยู่ที่ 589 หมู่ 1 ต าบลช่องแค อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

 (ข) ชื่อบริษัทใหญ่ 
   บริษัทใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด  
 
2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวมและการด าเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนี้ได้รวมบัญชีต่างๆ ของบริษัท ไทยฮา จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่บริษัท ไทยฮา 
จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังต่อไปนี้ 
 อัตราร้อยละของการถือหุ้นทั้งทางตรง 

และทางอ้อม 
 ลักษณะธุรกิจ 

 ณ วันที่ 31  ณ วันที่ 31   
 ธันวาคม  2561  ธันวาคม 2560   
บริษัทย่อย      
บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด       -  100.00  จ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศไทย 

(จดทะเบียนเลิกบริษัทและช าระบัญชีคืนทุนแล้ว) 
บริษัท เกษตรลาว จ ากัด ผู้เดียว 100.00  100.00  โรงสีข้าว โรงปรับปรุงคุณภาพข้าวรวมถึงจ าหน่าย

และส่งออกข้าว 

 2.2 บริษัทน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ านาจใน
การควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น  

 2.3 งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท 
 2.4 สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน ผลต่างซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 2.5 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย รายการค้างระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก    
งบการเงินรวมนี้แล้ว 

 2.6 บริษัทจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ตามวิธีราคาทุน 
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 2.7 ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ของบริษัท 
เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มีความประสงค์จะจดทะเบียนการช าระบัญชีให้
แล้วเสร็จ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12 โดยได้จดทะเบียนเลิกกิจการกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 และได้จดทะเบียนช าระบัญชีและคืนทุนแล้ว 
ดังนั้นในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่รวมสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท 
เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด  

 2.8  ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วน
ที่ไม่ได้เป็นของบริษัท และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วน
ของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
3. หลักเกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
  งบการเงินนี้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 

2547 โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการได้ท าขึ้นตามแบบก าหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ก าหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ได้จัดท าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บัญช ี

  งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว 

 
4. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
(ปรบัปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด าเนินงานที่ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ 
ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25       
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32      
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือ
ถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 
2560) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

 
  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่
ข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินส าหรับปีปัจจุบัน         
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5. นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 
  ขายสินค้า 
   รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัท ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญของ

ความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

  ดอกเบี้ยรับ 
   ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 
  รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่น 
   รายได้อื่นและค่าใช้จ่ายอื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง 
 
 5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่
มีข้อจ ากัดในการเบิกใช้ 

 
 5.3 ลูกหน้ีการค้า 
    ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้ 

 
 5.4 สินค้าคงเหลือ 
    สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ ากว่า ราคาทุน

ของสินค้าค านวณโดยวิธีดังนี ้
     สินค้าส าเร็จรูป  โดยวิธีราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) 
     งานระหว่างท า  โดยวิธีราคาทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริง) 
     วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุหีบห่อ, อะไหล่และวัสดุโรงงาน  โดยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย 
    ต้นทุนสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วย ต้นทุนทั้งหมดในการซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพและต้นทุน

อ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้าคงเหลือนั้นอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ต้นทุน
แปลงสภาพดังกล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่อย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงระดับ
ก าลังการผลิตตามปกติ 

    ต้นทุนในการซื้อ ประกอบด้วย ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อสินค้านั้น เช่น 
อากรขาเข้า ค่าขนส่ง และต้นทุนอ่ืนๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินค้า และหักด้วยส่วนลด
การค้าและเงินที่ได้รับคืนจากการซื้อสินค้า 

    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจ หักด้วยประมาณ
การต้นทุนในการผลิตสินค้าให้เสร็จและต้นทุนที่จ าเป็นต้องจ่ายไปเพื่อให้ขายสินค้าได้ 
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 5.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  บริษัทย่อย หมายถึงกิจการที่บริษัทมีอ านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน 

ซึ่งโดยทั่วไปแล้วบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง บริษัทได้รวมงบการเงินของ
บริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทควบคุมบริษัทย่อยจนกระทั่งอ านาจควบคุมหมดไป 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงด้วยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า
เผื่อการด้อยค่า(ถ้ามี) 
 

 5.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 
  ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ซึ่งถือตามการประเมินราคาของผู้ประเมินอิสระ บริษัท 

บันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของที่ดินในราคาทุน ณ วันที่ได้สินทรัพย์มา หลังจากนั้นบริษัทจัดให้มีการ
ประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัท
จัดให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นคร้ังคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

  บริษัทบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้จ านวนสะสมในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้น 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)                
ราคาทุนรับรู้เมื่อเร่ิมแรกที่ได้สินทรัพย์มารวมถึงต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามวัตถุประสงค์รวมทั้งต้นทุนในการร้ือถอน ขนย้าย 
และการบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภาระผูกพันของกิจการ (ถ้ามี) 

    ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์โดย
วิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน 5-20 ปี 
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง  30 ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5-20 ปี 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  2-15 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5-10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งติดต้ังและเครื่องใช้ส านักงาน 3-5 ปี 
ยานพาหนะ 5-10 ปี 

    บริษัทมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ทุกปี  
    บริษัทคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพย์แต่ละส่วนแยกต่างหากจาก

กันเมื่อส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมีต้นทุนที่มีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น 
    ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
    ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดิน สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและอุปกรณ์ระหว่างติดต้ัง 
    บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผล

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหรือตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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 5.7 ต้นทุนกู้ยืม 
  ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน

การท าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิด
รายการ ต้นทุนการกู้ยืม ประกอบด้วย ดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

 
 5.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด แสดงในราคาทุนหักด้วยค่าตัด

จ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) สินทรัพย์ไม่มีตัวตนถูกตัดจ าหน่ายและบันทึกในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวันที่
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงได้ดังนี้ 

ค่าสูตรการผลิตและเครื่องหมายการค้า 10 ป ี
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 - 10 ป ี

 
 5.9 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันหมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัท ถูกควบคุม

โดยบริษัทไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึง
บริษัทที่ท าหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้บุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญกับบริษัท ผู้บริหารส าคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว  และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
เหล่านั้น 

   ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่ละรายการ 
  บริษัทค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย 
 
 5.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
    สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่

ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

 
 5.11 เงินตราต่างประเทศ 
    รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

    ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ ในการค านวณผล
การด าเนินงาน 
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 5.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะประเมินว่ามีข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์ว่ามีการด้อยค่า

หรือไม่ หากสินทรัพย์นั้นมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า บริษัทจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์ หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จะถูก
กลับรายการเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภายหลังและจะกลับรายการได้ไม่เกินกว่ามูลค่า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมหรือค่าตัดจ าหน่าย มูลค่าที่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ 
หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขาย 

 
 5.13 ผลประโยชน์พนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 

   บริษัทรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

             ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 
   บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน

จ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยก
ออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่
เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 
   บริษัทมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษัท และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอ่ืนๆ ซึ่งบริษัท
ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับพนักงาน  

   บริษัทค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกล่าวต้อง
ใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน อัตราการมรณะและอัตราเงินเฟ้อ 

   ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains 
and losses) ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 
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 5.14 ประมาณการหนี้สิน 
    บริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน

อดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ 

 
 5.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  
 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ (ถ้ามี) ตามจ านวนที่จะต้องจ่าย ค านวณตามหลักเกณฑ์แห่งประมวล

รัษฎากรในอัตราภาษีเงินได้ 20% ของก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้ หลังจากปรับปรุงบวกกลับด้วย
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีและหักออกด้วยรายการที่ได้รับ
ยกเว้นหรือไม่ถือเป็นรายได้ในการค านวณภาษี 

 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะค านวณขึ้นจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่าง
มูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน รายการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยจะรับรู้ในก าไรขาดทุน เว้นแต่ในส่วนที่
เกี่ยวกับรายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

   ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมื่อมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะน า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ และผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุก
รายการจะถูกรับรู้เป็นหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

        สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีถูกวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีเงินได้ส าหรับงวด
ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือจะจ่ายช าระหนี้สิน
ภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่นอน
ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน  

 ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทจะไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ได้ 
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6. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ 
ในการจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส าคัญดังนี้ 

 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหน้ี 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย เมื่อมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลง
อย่างมีสาระส าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน
ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส าคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่าย
บริหาร 

 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 
บริษัทแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่นี้ได้ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ

โดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งการประเมินมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการประมาณการ
บางประการ 

 
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน เป็นต้น 
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7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 
  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

 
  รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้ 

ชื่อกิจการ  ประเทศที่จัดต้ัง/ 
สัญชาติ 

 ลักษณะความสัมพันธ์ 

บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทใหญ่ 
บริษัท เชียร์ เทรดด้ิง จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทย่อย 
บริษัท เกษตรลาว จ ากัด ผู้เดียว  ลาว  เป็นบริษัทย่อย 
บริษัท น้ ามันพืชไทย จ ากัด (มหาชน)  ไทย  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จ ากัด  ไทย  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยฮะพาณิชย์  ไทย  เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

โดยมีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 
 
รายการธุรกิจและนโยบายการก าหนดราคาที่ส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
รายการธุรกิจระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  นโยบายก าหนดราคา 
ขายสินค้า  -  ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนด

อัตราก าไรส่วนเพิ่ม และวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด                 
ซ่ึงต่ ากว่าราคาควบคุมของทางการ โดยใกล้เคียงกับ
รายการค้ากับลูกค้าระดับช้ันดีของบริษัท 

ขายทรัพย์สิน  -  ตามที่ตกลงร่วมกัน 
ดอกเบี้ยรับ  - อัตราร้อยละ 4% ต่อปี 
ซ้ือสินค้า  -  ราคาตามที่ตกลงกัน โดยฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดเพื่อให้              

มีอัตราและก าไรส่วนเพิ่มให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 

ซ้ือทรัพย์สิน  -  ตามที่ตกลงร่วมกัน 
ค่าเช่าจ่าย  -  ราคาตามสัญญา 
ค่าสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า  -  ราคาตามสัญญา 
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  รายการที่ส าคัญกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
สรุปได้ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
รายการธุรกิจกับบริษัทใหญ่        
ขายสินค้า 68  201  68  201 
จ่ายค่าสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า 378  609  378  609 
ค่าเช่าอาคาร 6,120  5,184  6,120  5,184 
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย         
ขายสินค้า -  -  -  5,455 
ดอกเบี้ยรับ -  -  -  152 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน        
ขายสินค้า 22  30  22  30 
ซื้อสินค้า 20,854  30,187  20,854  30,187 
รายการธุรกิจกับกรรมการ/ผู้ถือหุ้น        
ขายสินค้า 187  589  187  589 

  
  ยอดคงเหลือระหว่างบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียด

ดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น         
ลูกหนี้การค้า        

บริษัทใหญ่ 2  69  2  69 
บริษัทย่อย -  -  5  6 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  11  2  11  2 
กรรมการ/ผู้ถือหุ้น 87  30  87  30 

 รวมลูกหนี้การค้า 100  101  105  107 

ดอกเบี้ยค้างรับ        
บริษัทย่อย -  -  318  318 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  (318)  (294) 
 สุทธิ -  -  -  24 

เงินทดรองและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า        
บริษัทใหญ่ 3,330  3,060  3,330  3,060 
รวมลูกหนี้อื่น 3,330  3,060  3,330  3,084 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3,430  3,161  3,435  3,191 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  -  - 

เงินมัดจ าและเงินประกันการเช่า        
บริษัทใหญ่ 510  510  510  510 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น          
บริษัทใหญ่ 22  38  22  38 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  3,817  4,806  3,817  4,806 

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  3,839  4,844  3,839  4,844 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
บริษัทย่อย -  -  -  40,063 

 
  เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เกษตรลาว จ ากัด ผู้เดียว ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย จ านวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 117,000,000 กีบ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ช าระคืน
เงินกู้ภายในระยะเวลา 30 เดือน  

 
  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

มีรายละเอียด ดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ยอดต้นป ี 3,703  4,071 
บวก :  เงินให้กู้เพิ่มในระหว่างปี -  - 
หัก   : รับคืนเงินให้กู้เพิ่มในระหว่างงวด -  - 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนยังไม่เกิดขึ้นจริง (42)  (368) 
ยอดปลายปี 3,661  3,703 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,661)  (3,703) 
รวมเงินให้กู้ - สุทธิ -  - 
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  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินกู้ยืมจากบริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย  
  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
ยอดต้นปี  40,063  40,090 
บวก :  เงินกู้เพิ่มในระหว่างปี -  - 
หัก :  จ่ายคืนเงินกู้เพิ่มในระหว่างปี (40,063)  (27) 
ยอดปลายปี -  40,063 

  
 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

  ค่าตอบแทนผู้บริหารนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง  รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนใน
รูปอื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทหมายถึงบุคคลที่ก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

  ค่าตอบแทนผู้บริหารส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6,544  4,440  6,544  4,440 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 422  336  422  336 
รวม 6,966  4,776  6,966  4,776 

 
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
เงินสด 205  257  205  220 
เงินฝากธนาคาร 12,882  13,651  12,755  13,437 
รวม 13,087  13,908  12,960  13,657 

 
  เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงินได้รับดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวตามอัตราที่ธนาคารก าหนด 
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9. ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อื่น 
 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แยกตามอายุหนี้ที่
คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระได้ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน        
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ -  78  -  78 
ค้างช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 100  23  100  23 
3 - 6 เดือน -  -  -  - 
6 - 12 เดือน -  -  -  6 
มากกว่า 12 เดือน -  -  5  - 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 100  101  105  107 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  -  - 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 100  101  105  107 
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน        
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ        
ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 93,740  98,083  93,740  98,083 
ค้างช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 78,160  150,213  78,160  150,213 
3 - 6 เดือน 14,016  9,835  14,016  9,835 
6 - 12 เดือน 4,092  1,306  4,092  1,306 
มากกว่า 12 เดือน 7,234  12,893  7,234  8,535 

รวม 197,242  272,330  197,242  267,972 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (7,603)  (13,400)  (7,603)  (9,042) 
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 189,639  258,930  189,639  258,930 
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 189,739  259,031  189,744  259,037 
ลูกหนี้อื่น        
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,330  3,060  3,648  3,378 
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -  -  (318)  (294) 
รวม  3,330  3,060  3,330  3,084 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 144  256  144  256 
รวมลูกหนี้อื่น 3,474  3,316  3,474  3,340 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 193,213  262,347  193,218  262,377 
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 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีรายการเคลื่อนไหวดังน้ี 
   พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ต้นป ี 13,400  13,646  9,336  9,288 
บวก : ตั้งเพิ่มในระหว่างปี 1,869  3,631  1,893  3,925 
หัก :  โอนกลับในระหว่างปี (7,666)  (3,877)  (3,308)  (3,877) 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ปลายป ี 7,603  13,400  7,921  9,336 

 
  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงในระหว่างปี 2561 เกิดจากการได้รับคืนเงินจากลูกค้าและการตัดหนี้

สูญ และในปี 2560 เกิดจากการได้รับคืนเงินจากลูกค้า  
 
10. สินค้าคงเหลือ 

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

สินค้าส าเร็จรูป 21,037  31,571  21,037  31,571 
งานระหว่างท า 6,482  6,225  6,482  6,225 
วัตถุดิบ 247,494  148,668  247,494  148,668 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 29,147  29,094  29,147  29,094 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,275  2,741  2,275  2,741 
 รวม 306,435  218,299  306,435  218,299 
หัก  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (431)  (431)  (431)  (431) 
 สุทธิ 306,004  217,868  306,004  217,868 

 
  ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีดังนี ้

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ยอดต้นป ี 431  431  431  431 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงเพิ่มขึ้น -  -  -  - 
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงโอนกลับ -  -  -  - 
ยอดปลายป ี 431  431  431  431 
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11. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 
   พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,109  115  1,109  115 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 4,477  6,339  4,477  6,339 

ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหน้า  857  2,490  857  2,490 

ลูกหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 1,009  874  1,009  874 

ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายสุทธิ 655  572  655  572 

อ่ืนๆ 1,006  869  1,006  869 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 9,113  11,259  9,113  11,259 

 
12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
   เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังน้ี  

 

บริษัท 

  

ทุนเรียกช าระแล้ว 

  

สัดส่วนเงินลงทุน 

  

ราคาทุน  (พันบาท) 

 ค่าเผ่ือการด้อยค่าของ 

เงินลงทุน (พันบาท) 

 มูลค่าตามบัญชีตาม 

วิธีราคาทุน - สุทธิ (พันบาท) 

 

 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2561 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2560 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2561 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2560 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2561 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2560 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2561 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2560 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2561 

 วันที่ 31 

 ธันวาคม  

2560 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด  -  48,000  -  100  -  48,000  -  (7,895)  -  40,105 

บริษัท เกษตรลาว จ ากัด ผู้เดียว  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  (4,080)  (4,080)  -  - 

          4,080  52,080  (4,080)  (11,975)  -  40,105 

 
  ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.7 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยแห่ง

หนึ่ง (บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จ ากัด) ได้ช าระบัญชีบริษัทคืนทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯ เลขที่ สจ.5 093690  

  ผลแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียอ านาจในการควบคุมบริษัทย่อยซึ่งต้องรับรู้เป็นก าไรขาดทุนใน
ส่วนที่เป็นของบริษัทในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมค านวณได้ดังนี้ 

 บาท 
มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับ 40,366,656 
หัก :  สินทรัพย์สุทธิที่ตัดออก (40,366,715) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (59) 
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13. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ 

ซ่ึงแสดงมูลค่า 
ตามที่ตีใหม่ 

  
 

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
  

 
 

ท่ีดิน 

 อาคาร 
ส่วนปรับปรุง 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  
 

เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

  
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ืองใช้ส านักงาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง 
และก่อสร้าง 

  
 
 

รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 90,614  119,293  213,874  23,402  19,834  500  467,517 
ซ้ือเพิ่ม -  2,141  8,331  510  69  -  11,051 
จ าหน่าย -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
โอนเข้า (ออก) -  -  -  -  -  -  - 
ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 90,614  120,381  220,999  23,902  19,903  500  476,299 
ซ้ือเพิ่ม -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 
จ าหน่าย -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 
โอนเข้า (ออก) -  -  500  -  -  (500)  - 
ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 90,614  118,875  219,146  24,306  19,903  11,126  483,970 

ค่าเสื่อมราคาสะสม              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 -  76,892  167,286  20,416  10,976  -  275,570 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,805  8,253  745  1,269  -  13,072 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              
ท่ีจ าหน่าย -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 -  78,644  174,333  21,151  12,245  -  286,373 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              
ท่ีจ าหน่าย -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -  79,754  173,956  21,917  13,522  -  289,149 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 90,614  41,737  46,666  2,751  7,658  500  189,926 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี              
2561 (8.52 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  13,036 

2560 (8.76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  13,072 
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 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ 

ซ่ึงแสดงมูลค่า 
ตามที่ตีใหม่ 

  
 

สินทรัพย์ซ่ึงแสดงมูลค่าตามราคาทุน 
  

 
 

ท่ีดิน 

 อาคาร 
ส่วนปรับปรุง 
อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 

  
 

เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ 

  
เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและ 

เคร่ือใช้ส านักงาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพย์ 

ระหว่างติดตั้ง 
และก่อสร้าง 

  
 
 

รวม 
ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 90,614  119,293  213,874  23,402  20,449  500  468,132 
ซ้ือเพิ่ม -  2,141  8,331  510  69  -  11,051 
จ าหน่าย -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
โอนเข้า (ออก) -  -  -  -  -  -  - 
ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 90,614  120,381  220,999  23,902  20,518  500  476,914 
ซ้ือเพิ่ม -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 
จ าหน่าย -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 
โอนเข้า (ออก) -  -  500  -  -  (500)  - 
ตีราคาเพิ่ม -  -  -  -  -  -  - 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 90,614  118,875  219,146  24,306  20,518  11,126  484,585 

ค่าเสื่อมราคาสะสม              
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 -  76,892  167,286  20,416  11,591  -  276,185 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,805  8,253  745  1,269  -  13,072 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              
ท่ีจ าหน่าย -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 -  78,644  174,333  21,151  12,860  -  286,988 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วน              
ท่ีจ าหน่าย -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -  79,754  173,956  21,917  14,137  -  289,764 

มูลค่าสุทธิตามบัญช ี              
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 90,614  41,737  46,666  2,751  7,658  500  189,926 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับปี              
2561 (8.52 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  13,036 
2560 (8.76 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)  13,072 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีทรัพย์สินจ านวนหน่ึงซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง

ใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สินดังกล่าว จ านวนเงิน 147.92 ล้านบาท และ 
157.06 ล้านบาท ตามล าดับ  

  บริษัทได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินโดยผู้ประเมินราคาอิสระในเดือนธันวาคม 2558 โดยใช้เกณฑ์
วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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  รายละเอียดของที่ดินดังกล่าวแสดงตามราคาที่ตีใหม่ดังนี้ 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

ราคาทุน 30,401  30,401  30,401  30,401 
ส่วนเพิ่มจากการตีราคา 60,213  60,213  60,213  60,213 
ราคาที่ตีใหม ่ 90,614  90,614  90,614  90,614 

 
14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
   มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สูตรการผลิตและ 

เครื่องหมายการค้า 
 ซอฟท์แวร ์

คอมพิวเตอร ์
 โปรแกรมระหว่าง

พัฒนา 
 
 

 
รวม 

ราคาทุน        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 16,105  30,375  700  47,180 
ซื้อเพิ่ม -  605  -  605 
จ าหน่าย -  -  -  - 
โอนเข้า (ออก) -  700  (700)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 16,105  31,680  -  47,785 
ซื้อเพิ่ม -  281  -  281 
จ าหน่าย -  -  -  - 
โอนเข้า (ออก) -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 16,105  31,961  -  48,066 
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 (16,105)  (18,610)  -  (34,715) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี -  (2,497)  -  (2,497) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (16,105)  (21,107)  -  (37,212) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี -  (2,473)  -  (2,473) 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับส่วนที่ตัดจ าหน่าย -  -  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (16,105)  (23,580)  -  (39,685) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 -  8,381  -  8,381 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 -  10,573  -  10,573 
        
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับปี        
 2561       2,473 
 2560       2,497 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
   พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

เงินเบิกเกินบัญชี -  -  -  - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 251,000  245,000  251,000  245,000 
 รวม 251,000  245,000  251,000  245,000 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมใน

รูปตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุ 1 - 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR ต่อปี  
 
16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

   พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 3,839  4,844  3,839  4,844 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 91,136  88,838  91,136  88,838 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 6,972  6,892  6,962  6,892 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 101,947  100,574  101,937  100,574 

 
17. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
  การเปลี่ยนแปลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

2560 สรุปได้ดังนี้ 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี  (รายได้) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 
 ณ 1 ม.ค. 61  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 61 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 12,043  -  -  12,043 
 รวม 12,043  -  -  12,043 
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 พันบาท 
 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดตามบัญชี  (รายได้) ค่าใช้จ่ายในระหว่างปี  ยอดตามบัญชี 
 ณ 1 ม.ค. 60  ในก าไรขาดทุน  ในก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 ณ 31 ธ.ค. 60 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        
 ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร 12,043  -  -  12,043 
 รวม 12,043  -  -  12,043 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีผลขาดทุนทางภาษีสะสมตั้งแต่ปี 2556 ที่ยังไม่ได้ใช้
เป็นจ านวนเงินประมาณ 92.35 ล้านบาท และ 210 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งบริษัทไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุนทางภาษีดังกล่าว เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะมีก าไรทาง
ภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมาใช้ประโยชน์ 

 
18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
แสดงได้ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานต้นปี 3,829  2,974  3,829  2,974 
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน 1,066  866  1,066  866 
ต้นทุนดอกเบี้ย 78  67  78  67 
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริง (470)  (78)  (470)  (78) 
ก าไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์        
 ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี -  -  -  - 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์พนักงานปลายปี 4,503  3,829  4,503  3,829 

 
   รายได้และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังน้ี 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
รับรู้ในก าไรขาดทุน        
 ต้นทุนบริการปัจจุบัน 1,066  866  1,066  866 
 ต้นทุนดอกเบี้ย 78  67  78  67 
 รวม 1,144  933  1,144  933 
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   สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อัตราคิดลด 2.34  2.34  2.34  2.34 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 2 - 4  2 - 4  2 - 4  2 - 4 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน        
 (ขึ้นอยู่กับอายุ) 0 - 50  0 - 50  0 - 50  0 - 50 

 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอ่ืนๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดังต่อไปนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2561 
 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2561 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์        
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (368)  414  (368)  414 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต         
    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 474  (426)  474  (426) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน         
    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10) (233)  268  (233)  268 
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (35)  32  (35)  32 

 
 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ่มขึ้น  ลดลง  เพิ่มขึ้น  ลดลง 
 ณ วันที่ 31  

ธันวาคม 2560 
 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

 ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2560 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์        
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (296)  334  (296)  334 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต         
    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) 242  (310)  242  (310) 
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน         
    (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 10) (210)  240  (210)  240 
อัตรามรณะในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1) (28)  25  (28)  25 
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19. ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและก าไร (ขาดทุน) สะสม 
  ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บริษัทมีมติอนุมัติให้โอน

ทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท โดยการโอนทุน
ส ารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่า เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมตามงบ
แสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามการล้างผลขาดทุนสะสมในคร้ังนี้ไม่
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลข
ทางบัญชี 

 
20. ส ารองตามกฏหมาย 

  ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ส ารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 
21. ส่วนเกินทุนจากตีราคาสินทรัพย์ 
  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 
 
22. กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 
ของเงินเดือน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จ ากัด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่าง ปี 2561 
บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ านวนเงิน 0.20 ล้านบาท (2560 : 0.23 ล้านบาท) 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
   รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น        
 ของพนักงาน 53,648  60,542  53,648  60,542 
ค่าเส่ือมราคาและตัดจ าหน่าย 15,509  15,569  15,509  15,569 
ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา 39,075  56,017  39,075  56,017 
ค่าขนส่งสินค้า 23,039  31,045  23,039  31,045 
ค่าจ้างผลิต 173,226  156,992  173,226  156,992 
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 292,281  324,442  292,281  324,442 
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส าเร็จรูปและ        
 งานระหว่างท า 10,278  1,070  10,278  1,070 

 
24. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
 24.1 ส่วนประกอบหลักของค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 
   ภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี ้

 พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561  2560  2561  2560 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที่แสดงอยุ่ในก าไรขาดทุน :        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน :        

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี -  -  -  - 

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปีก่อน 2,144  -  2,144  - 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :        

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว        

 ที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกและที่กลับรายการ -  -  -  - 

 รวม 2,144  -  2,144  - 

 



- 40 - 
 

 

 24.2 การกระทบยอดระหว่างจ านวนค่าใช้จ่าย (รายได้) และผลคูณของก าไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้ 
    ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีส าหรับปี 18,085  10,221  18,196  2,943 
อัตราภาษีที่ใช้ (%) 20%  20%  20%  20% 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ค านวณตามอัตราภาษีที่ใช้ 3,617  2,044  3,639  589 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 2,144  -  2,144  - 
รายการกระทบยอด        
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถน ามาหักใน        
การค านวณก าไรทางภาษี        
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณ        
ก าไรทางภาษี 280  203  280  1,818 

ผลกระทบทางภาษีของรายได้หรือก าไรที่ไม่ต้องน ามาค านวณ        
ก าไรทางภาษี        
- ผลกระทบทางภาษีของรายจ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (665)  (651)  (665)  (651) 

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้บันทึกในงวดก่อนแต่น ามาใช้ลด
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน 

 
(1,289) 

  
(1,756) 

  
(1,289) 

  
(1,756) 

อ่ืนๆ (1,943)  160  (1,965)  - 
รวมรายการกระทบยอด (3,617)  (2,044)  (3,639)  (589) 
รวมค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  2,144  -  2,144  - 

 
 24.3 การกระทบยอดระหว่างอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ยและอัตราภาษีที่ใช้ 
     ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พันบาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พันบาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 18,085    10,221   
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 3,617  20.00  2,044  20.00 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 2,144  11.86  -  - 
รายการกระทบยอด (3,617)  (20.00)  (2,044)  (20.00) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 2,144  11.86  -  - 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560 
 จ านวนภาษี 

(พันบาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
 จ านวนภาษี 

(พันบาท) 
 อัตราภาษี  

(%) 
ก าไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปี 18,196    2,943   
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่ใช้ 3,639  20.00  589  20.00 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปีก่อน 2,144  11.78  -  - 
รายการกระทบยอด (3,639)  (20.00)  (589)  (20.00) 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย 2,144  11.78  -  - 
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25. ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (ไม่รวมก าไร

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างป ี
   ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค านวนได้ดังนี้ 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561  2560  2561  2560 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (พันบาท) 15,941  10,221  16,053  2,943 
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 278,000  278,000  278,000  278,000 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.06  0.04  0.06  0.01 

 
26.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานด าเนินงาน 
  ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานที่น าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีผู้มี

อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 

   บริษัทและบริษัทย่อยด าเนินกิจการในส่วนงาน คือ การผลิตและจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร เกษตร
แปรรูปและอาหารกึ่งส าเร็จรูป โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
บริษัทและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายได้และก าไรขั้นต้นของ
แต่ละส่วนงาน และประเมินก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ข้อมูลรายได้และก าไรขั้นต้นของ
ส่วนงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 งบการเงินรวม (พันบาท) 
 ส่วนงานท่ีรายงาน  การตัดรายการ  รวม 
 สินค้าทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารกึ่งส าเร็จรูป  บัญชีระหว่างกัน     
 ผลิตเพื่อขาย  ซื้อมาขายไป         
 2561  2560  2561  2560  2561  2560  2561  2560 
รายได้จากการขายภายนอก                
  ขายในประเทศ 270,905  264,270  326,160  429,293  -  -  597,065  693,563 
 ขายต่างประเทศ 431,379  351,702  143,516  278,904  -  -  574,895  630,606 
  รวม 702,284  615,972  469,676  708,197  -  -  1,171,960  1,324,169 
รายได้ระหว่างส่วนงาน -  5,455  -  -  -  (5,455)  -  - 
 รวมทั้งสิ้น 702,284  621,427  469,676  708,197  -  (5,455)  1,171,960  1,324,169 
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 81,903  96,656  68,323  76,950  -  -  150,226  173,606 
                
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน                
 รายได้อื่น             12,135  6,374 
 ค่าใช้จ่ายในการขาย             (71,373)  (94,922) 
 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร             (65,484)  (66,479) 
 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน             (7,419)  (6,214) 
 ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้             2,144  2,144 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี             15,941  10,221 
                
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม                
 สินค้าคงเหลือ 298,126  204,909  7,878  12,959      306,004  217,868 
 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 194,821  189,926  -  -      194,821  189,926 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8,381  10,573  -  -      8,381  10,573 
 สินทรัพย์อื่น             228,042  298,625 
  สินทรัพย์รวม             737,248  716,992 

 
  บริษัทและบริษัทย่อยใช้เกณฑ์ในการก าหนดราคาระหว่างกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ 7 
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27. การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
  การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ

2560 มีดังนี ้
 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
 เพิ่มขึ้น (ลด)  เพิ่มขึ้น  การแปลงค่า 

อัตราแลกเปล่ียน 
 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 245,000  6,000  -  -  251,000 
 

 พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2560 
 เพิ่มขึ้น (ลด)  เพิ่มขึ้น  การแปลงค่า 

อัตราแลกเปล่ียน 
 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 251,960  (6,960)  -  -  245,000 
 

 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2561 
 เพิ่มขึ้น (ลด)  เพิ่มขึ้น  การแปลงค่า 

อัตราแลกเปล่ียน 
 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 245,000  6,000  -  -  251,000 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 40,063  (40,063)  -  -  - 
  รวม 285,063  (34,063)  -  -  251,000 

 
 พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการท่ีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 1 

มกราคม 2560 
 เพิ่มขึ้น (ลด)  เพิ่มขึ้น  การแปลงค่า 

อัตราแลกเปล่ียน 
 ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2560 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 251,960  (6,960)  -  -  245,000 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 40,090  (27)  -  -  40,063 
  รวม 292,050  (6,987)  -  -  285,063 
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28. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 
  28.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญา

  เช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ ดังนี้ 
   ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
จ่ายช าระภายใน    

ภายใน 1 ปี 5.91  5.91 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ป ี 2.80  2.80 
รวม 8.71  8.71 

 
 28.2 การค้ าประกัน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามบริษัทเป็น
จ านวน 13.14 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัท
ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ าประกันเพื่อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้าจ านวน 0.85 ล้านบาท หนังสือค้ าประกัน
ทุเลาการเสียภาษีกับสรรพากรจ านวน 4.29 ล้านบาท และเพื่อค้ าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาขาย
น้ าตาลกับบริษัทเอกชนจ านวน 8.00 ล้านบาท 

 
 28.3 ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเคร่ืองจักร 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายตามสัญญาซื้อเคร่ืองจักรจ านวน 1.18 
ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  

 
 28.4 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาความร่วมมือทางการตลาด 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาค่าโฆษณาและค่าลิขสิทธิ์กับ
บริษัทในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเวลามากกว่า 1 ปี จ านวนเงิน 34.88 ล้านบาท  

 
  28.5 การถูกประเมินภาษี 

 ในปี 2561 บริษัทฯได้รับหนังสือประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับปี 2553 จากสรรพากร 
เป็นจ านวนเงิน 6.43 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช าระเพิ่มเติม 2.14 ล้านบาท 
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 4.29 ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่ออธิบดี
กรมสรรพากร ซึ่งผลของการพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่ทราบได้ในขณะนี้ อย่ างไรก็ตามบริษัทฯได้จ่าย
ช าระเฉพาะค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องช าระเพิ่มเติมจ านวน 2.14 ล้านบาท  และออกหนังสือค้ าประกัน
ทุเลาการเสียภาษีกับสรรพากรจ านวน 4.29 ล้านบาท (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 28.2) ซึ่งทางฝ่าย
บริหารคาดการณ์ว่าจะไม่มีภาระหนี้สินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้แล้ว 
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29.  เครื่องมือทางการเงิน 
  29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เคร่ืองมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน บริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางเงินดังกล่าวและมีนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 
   ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

   บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น
บริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ก ารให้
สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ านวน
มากรายจ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
   บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี

และเงินกู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินให้มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 
  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
   บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการขายสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ บริษัทได้ตกลงท าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง  

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ซึ่งมี
อายุสัญญา 2 เดือน ดังน้ี 

 มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านบาท  (ล้านบาท) 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ      
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 3.60  117.76  116.75 
  รวม   117.76  116.75 
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    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ซึ่งมี
อายุสัญญา 3 เดือน ดังน้ี 

 มูลค่าตามสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  มูลค่ายุติธรรม 
 ล้านเหรียญสหรัฐ  ล้านบาท  (ล้านบาท) 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ      
 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 3.50  115.13  114.25 
  รวม   115.13  114.25 

 
   บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้ 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี้สินทางการเงิน  อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
  (ล้าน)  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  3.48  0.22  32.4036 
กีบ  120.79  -  0.0038 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี้สินทางการเงิน  อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 
  (ล้าน)  (ล้าน)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา  3.48  0.39  32.6407 
กีบ  120.79  118.93  0.0039 

 
  29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

   เนื่องจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น บริษัทจึงประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่าย
มีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่า
ยุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม 
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  29.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
  บริษัทใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินที่เกี ่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะใช้
วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแทน  
ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ระดับที่ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์

หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน 
ระดับที่ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรง 

(ได้แก่ ข้อมูลราคาตลาด) หรือโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที่ค านวณมาจากราคาตลาด) ส าหรับ
สินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น  

ระดับที่ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
  พันบาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 
สินทรัพย ์         

ที่ดิน  -  90,614  -  90,614 
ลูกหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตรา         

  ต่างประเทศล่วงหน้า  -  1,009  -  1,009 
 รวม  -  91,623  -  91,623 

 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดง

ตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้  
  พันบาท 
  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดับที่ 1  ระดับที่ 2  ระดับที่ 3  รวม 
สินทรัพย ์         
 ที่ดิน  -  90,614  -  90,614 

ลูกหนี้สัญญาซ้ือขายเงินตรา         
  ต่างประเทศล่วงหน้า  -  874  -  874 
 รวม  -  91,488  -  91,488 

 



- 47 - 
 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้ส าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 
  มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้และเจ้าหนี้สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค านวณโดยใช้ 

มูลค่าที่ประกาศโดยสถาบันการเงิน 
  มูลค่ายุติธรรมของที่ดิน ค านวณโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบราคาตลาด 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม  
 
30. การบริหารจัดการทุน 

  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทและบริษัทย่อยคือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้าง
ทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้
ถือหุ้นโดย ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.01 : 1 (2560 : 
1.04 : 1) (เฉพาะกิจการ : 1.01 : 1 (2560 : 1.16 : 1)) 

 
31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการของบริษัทได้
อนุมัติมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม หลังหักเงินส ารองต่างๆ ของบริษัทส าหรับปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ส าหรับหุ้น
สามัญจ านวน 278 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงินรวม 11.12 ล้านบาท ทั้งนี้โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 
32.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่และมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้   
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่  

  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นในหรือหลังวันที่  1 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป มีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินค้าคงเหลือ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญาเช่า 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561)  เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ก าไรต่อหุ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

มาใช้เป็นคร้ังแรก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาประกันภัย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
และการด าเนินงานที่ยกเลิก 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
แร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การวัดมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรม
ด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 15       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ 
ผู้เช่า 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25       
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าที่ท าขึ้นตาม
รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทาน
บริการ 

การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32      
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจาก
การร้ือถอน การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 
การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการ
รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงิน
เฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
การด้อยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 14 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ข้อจ ากัดสินทรัพย์ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ข้อก าหนดเงินทุนขั้นต่ าและ
ปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ ส าหรับ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 
2561) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 17 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้
เจ้าของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 20 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิต
ส าหรับเหมืองผิวดิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 21 
(ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง เงินที่น าส่งรัฐ 

 
  โดยมีผลบังคับใช้ถือปฏิบัติกับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  1 มกราคม 

2563 มีดังนี ้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16  เร่ือง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุน

สุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 19 เร่ือง การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 

 
  ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ

ตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น
จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ 

 
33. การอนุมัติงบการเงิน 
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 



   

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, 2018, 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, 2018, 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, 2018, 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, 2018, 
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’ 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.   
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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.   

 
Revenue recognition 

For the year ended December 31, 2018, the Company has a sales revenue amounted Baht 
1,172 million that has a materiality amount in the statement of comprehensive income and directly affects 
the Company’s profit and loss. As the Company has sold to various types of customers such as group of 
foreign customers, group of restaurant customer, hotels and industry group, group of retail business 
customers, etc. As it has a variety of terms and conditions such as goods delivery conditions, sales 
promotion, special discounts to boost sales, the Company’s sales revenue has the conditions in the variety of 
transaction recognition. Therefore, there is a risk regarding the value and timing of the revenue recognition 
that is a materiality risk that requires special attention in the audit.  
 
Risk Response by Auditors  

I have audited the revenue recognition of the Company by assessing the appropriateness and 
testing the efficiency of the Company’s information system and the internal control system related to the 
revenue cycle, by inquiring the responsible persons, understanding and testing the operation in compliance with 
the internal control designed by the Company. In addition, I have audited the detail of sales transaction during 
the year and near the end of the accounting period. I have also reviewed the appropriateness of the credit note 
issued by the Company after the end of the accounting period in order to verify the accuracy of the sales 
transaction record whether they comply with specified conditions and are consistent with the Company’s 
revenue recognition policy. It is accompanied with the comparative analysis of the subdivide income data to 
check for any irregularities that may occur in sales transactions throughout the accounting period. 
 
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.  
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  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.     
 
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 Thai 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.   
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 As part of an audit in accordance with Thai 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.   

 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.  
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 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.   
 The engagement partner responsible for the audit resulting in this independent auditor’s 
report is Ms. Arisa   Chumwisut. 
 
 

 
(Ms. Arisa   Chumwisut) 

Certified Public Accountant 
Registration No. 9393 

 
Dharmniti Auditing Company Limited 
Bangkok, Thailand 
February 25, 2019 
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2018 
 

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.  

 
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, 2018 

 As at 
December  
31, 2017 

  

Subsidiaries      
Cheer Trading Co., Ltd. -  100.00  Distributor of consumer goods in 

Thailand (Registered for company 
dissolution and has already been 
liguidated) 

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.  
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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 According to the Board of Directors’ Meeting No. 2/2018 dated December 14, 2018 from Cheer Trading 

Company Limited, a company’s subsidiary, it’s purpose to complete the registration of liquidation as 
discussed in Note 12 to the financial statements. The Company had registered of dissolution to the 
Ministry of Commerce on December 19, 2018 and had registered of liquidation and capital return. As a 
result, the statement of financial position as at December 31, 2018 is excluded the assets and liabilities 
from Cheer Trading Company Limited.  

 
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 FINANCIAL REPORTING STANDARDS ARE EFFECTIVE IN THE CURRENT YEAR 
  The Federation of Accounting Professions (FAP) has issued Notifications to mandate the 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, 2018 are as 
follows: 

TAS 1 (revised 2017) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2017) Inventories 
TAS 7 (revised 2017) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2017) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2017) Events After the Reporting Period 
TAS 11 (revised 2017) Construction Contracts 
TAS 12 (revised 2017) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2017) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2017) Leases 
TAS 18 (revised 2017) Revenue 
TAS 19 (revised 2017) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2017) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 
TAS 21 (revised 2017) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2017) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2017) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2017) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2017) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2017) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2017) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2017) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2017) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2017) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2017) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2017) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2017) Investment Property 
TAS 41 (revised 2017) Agriculture 
TFRS 2 (revised 2017) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2017) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2017) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2017) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
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TFRS 6 (revised 2017) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2017) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2017) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2017) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2017) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2017) Fair Value Measurement 
TSIC 10 (revised 2017) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (revised 2017) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2017) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2017) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease 
TSIC 29 (revised 2017) Service Concession Arrangements: Disclosure 
TSIC 31 (revised 2017) Revenue-Barter Transactions Involving Advertising Services 
TSIC 32 (revised 2017) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2017) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2017) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2017) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2017) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2017) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TFRIC 10 (revised 2017) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2017) Service Concession Arrangements 
TFRIC 13 (revised 2017) Customer Loyalty Programmes 
TFRIC 14 (revised 2017) TAS 19 (revised 2017)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 15 (revised 2017) Agreements for the Construction of Real Estate 
TFRIC 17 (revised 2017) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 18 (revised 2017) Transfers of Assets from Customers 
TFRIC 20 (revised 2017) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2017) Levies 

 
  The management of the Company and its subsidiaries evaluated that these 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 basis. 
 

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   2 - 15  years 
Tool and equipment  5 - 10  years 
Furniture, fixtures and office equipment 3 - 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. 
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  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. 

 
 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 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. 
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 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. 
 

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, 2018 and 2017, 
has been shown as follows. 

 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
Transaction with parent company        
Sales of goods 68  201  68  201 
Trademark license fee 378  609  378  609 
Rental expense 6,120  5,184  6,120  5,184 
Transactions with subsidiary company        
Sales of goods -  -  -  5,455 
Interest income -  -  -  152 
Transactions with related companies        
Sales of goods 22  30  22  30 
Purchase of goods 20,854  30,187  20,854  30,187 
Transactions with director and common shareholder        
Sales of goods 187  589  187  589 

  
 The balances of the accounts as at December 31, 2018 and 2017 between the Company and those 
related parties are as follows: 

 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2017 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2017 
Trade and other receivables         
Trade receivables        
 The parent company 2  69  2  69 
 Subsidiary -  -  5  6 
 Related companies 11  2  11  2 
 Director and common shareholder 87  30  87  30 
 Total trade receivables   100  101  105  107 
Accrued interest        
 Subsidiary -  -  318  318 
 Less :  Allowance for doubtful debts -  -  (318)  (294) 
   Net -  -  -  24 
Advances payment and prepaid expense        
 The parent company 3,330  3,060  3,330  3,060 
 Total other receivables 3,330  3,060  3,330  3,084 
Total trade receivables and other receivables 3,430  3,161  3,435  3,191 
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 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2017 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2017 
Loan to related party        
 Subsidiary  -  -  -  - 
Rental deposits and guarantee        
 The parent company 510  510  510  510 
Trade and other payables         
 The parent company 22  38  22  38 
 Related companies  3,817  4,806  3,817  4,806 
Total trade and other payables  3,839  4,844  3,839  4,844 
Short-term loan from related party        
 Subsidiary  -  -  -  40,063 

 
 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, 2018 and 2017 are as follows: 

  In Thousand Baht 
  Separate financial statements 
  2018  2017 
Beginning balance   3,703  4,071 
Add: Addition during the year  -  - 
Less : Decrease during the period  -  - 
Unrealized loss on exchange  (42)  (368) 
Ending period balance  3,661  3,703 
Less : Allowance for doubtful debts  (3,661)  (3,703) 
Net   -  - 

 
 Short-term loan from related party represented loan obtained from Cheer Trading Company Limited, its 
subsidiary.  
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 Movements in short-term loan from related party account for the year ended December 31, 2018 
and 2017 are summarized below. 

  In Thousand Baht 
  Separate financial statements 
  2018  2017 
Beginning balance   40,063  40,090 
Add: Addition during the year  -  - 
Less : Decrease during the year   (40,063)  (27) 
Ending balance   -  40,063 

 
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, 2018 and 2017, as follows 

 In Thousand Baht 
 Consolidated financial 

statements 
 Separate financial statements 

 2018  2017  2018  2017 
Short-term employee benefits 6,544  4,440  6,544  4,440 
Post-employee benefits 422  336  422  336 
Total 6,966  4,776  6,966  4,776 

 
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, 2018  31, 2017  31, 2018  31, 2017 
Cash 205  257  205  220 
Bank deposits 12,882  13,651  12,755  13,437 
Total 13,087  13,908  12,960  13,657 

 
 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, 2018 and 2017, aged on the basis of 

due dates, are summarized below. 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Trade receivables - related parties        
Aged on the basis of due dates        
 Not yet due -  78  -  78 
 Past due        
  Up to 3 months 100  23  100  23 
  3 - 6 months -  -  -  - 
  6 - 12 months -  -  -  6 
  Over 12 months -  -  5  - 
Total trade receivables - related parties 100  101  105  107 
Less : Allowance for doubtful debts -  -  -  - 
Total trade receivables - related parties - net 100  101  105  107 
Trade receivables - unrelated parties        
Aged on the basis of due dates        
 Not yet due 93,740  98,083  93,740  98,083 
 Past due        
  Up to 3 months  78,160  150,213  78,160  150,213 
  3 - 6 months 14,016  9,835  14,016  9,835 
  6 - 12 months 4,092  1,306  4,092  1,306 
  Over 12 months 7,234  12,893  7,234  8,535 
Total 197,242  272,330  197,242  267,972 
Less: Allowance for doubtful debts (7,603)  (13,400)  (7,603)  (9,042) 
Total trade receivables - unrelated        
 parties, net 189,639  258,930  189,639  258,930 
Total trade receivable - net 189,739  259,031  189,744  259,037 
Other receivables        
Other receivables - related parties 3,330  3,060  3,648  3,378 
Less : Allowance for doubtful debts -  -  (318)  (294) 
Total 3,330  3,060  3,330  3,084 
Other receivables - unrelated parties 144  256  144  256 
Total other receivables 3,474  3,316  3,474  3,340 
Total trade and other receivables - net 193,213  262,347  193,218  262,377 
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  The movements of the allowance for doubtful debts are as follow : 
 In Thousand Baht 
 Consolidated financial Statement  Separate financial Statement 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Allowance for doubtful debts - beginning 13,400  13,646  9,336  9,288 
     Add  Additional allowances 1,869  3,631  1,893  3,925 
     Less  Reversing of allowances (7,666)  (3,877)  (3,308)  (3,877) 
Allowance for doubtful debts - ending 7,603  13,400  7,921  9,336 

 
The allowance for doubtful accounts decrease during 2018 the period resulting from the repayment 

from customers and written off-bad debt. In the year 2017, they were due to the repayment from customers. 
 

10. INVENTORIES 
   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Finished Goods 21,037  31,571  21,037  31,571 
Work in process 6,482  6,225  6,482  6,225 
Raw materials 247,494  148,668  247,494  148,668 
Packing materials 29,147  29,094  29,147  29,094 
Spare parts and factory supplies 2,275  2,741  2,275  2,741 
 Total 306,435  218,299  306,435  218,299 
Less : Allowance for declining in value of inventories (431)  (431)  (431)  (431) 
 Net 306,004  217,868  306,004  217,868 

 
  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, 2018 

 As at December 
31, 2017 

 As at December 
31, 2018 

 As at December 
31, 2017 

Beginning balance 431  431  431  431 
Increase in allowance for declining  in value of inventories -  -  -  - 
Reversal in allowance for declining value of inventories -  -  -  - 
Ending balance 431  431  431  431 
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11. OTHER CURRENT ASSETS 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Revenue Department receivable 1,109  115  1,109  115 
Prepaid expenses 4,477  6,339  4,477  6,339 
Prepaid advertising fee  857  2,490  857  2,490 
Account from forward exchange contracts 1,009  874  1,009  874 
Withholding tax 655  572  655  572 
Other 1,006  869  1,006  869 
Total other current assets 9,113  11,259  9,113  11,259 

 
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, 2018 

 As at 

December 

31, 2017 

 As at 

December 31, 

2018 

 As at 

December  

31, 2017 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2017 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2017 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2017 

      (percent)  (percent)             

Cheer Trading Company Limited  -  48,000  -  100  -  48,000  -  (7,895)  -  40,105 

Kaset Laos Sole Co., Ltd.  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  (4,080)  (4,080)  -  - 

          4,080  52,080  (4,080)  (11,975)  -  40,105 

  
 As mentioned in Note 2.7 to the financial statements dated December 19, 2018, a subsidiary (Cheer 
Trading Company Limited) had a liquidation and capital return to the Department of Business Development 
in accordance with the Certificate of the Partnership Registration Office No. Sor Jor.5 093690. 
 The difference arising from the loss of control in the subsidiary which has to be recognized as profit 
and loss in the Company’s equity in the consolidated statement of comprehensive income is calculated as 
follows: 

 Baht 
Fair value from receiving reward 40,366,656 
Less :  Net assets that are eliminated (40,366,715) 
Loss from disposal of investment (59) 

 



- 30 - 
 

 

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, 2017  90,614  119,293  213,874  23,402  19,834  500  467,517 
Additions  -  2,141  8,331  510  69  -  11,051 
Disposals  -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
Transfers in (out)   -  -  -  -  -  -  - 
Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 
December 31, 2017  90,614  120,381  220,999  23,902  19,903  500  476,299 
Additions  -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 
Disposals  -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 
Transfers in (out)   -  -  500  -  -  (500)  - 
Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 
December 31, 2018  90,614  118,875  219,146  24,306  19,903  11,126  483,970 

Accumulated depreciation:               
January 1, 2017  -  76,892  167,286  20,416  10,976  -  275,570 
Depreciation for the year  -  2,805  8,253  745  1,269  -  13,072 
Depreciation on disposals  -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
December 31 , 2017  -  78,644  174,333  21,151  12,245  -  286,373 
Depreciation for the year  -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 
Depreciation on disposals  -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 
December 31 , 2018  -  79,754  173,956  21,917  13,522  -  289,149 

Net book value                
December 31, 2018  90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

December 31, 2017  90,614  41,737  46,666  2,751  7,658  500  189,926 

Depreciation for the year               
2018 (Baht 8.52 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,036 

2017 (Baht 8.76 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,072 
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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, 2017  90,614  119,293  213,874  23,402  20,449  500  468,132 
Additions  -  2,141  8,331  510  69  -  11,051 
Disposals  -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
Transfers in (out)  -  -  -  -  -  -  - 
Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 
December 31, 2017  90,614  120,381  220,999  23,902  20,518  500  476,914 
Additions  -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 
Disposals  -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 
Transfers in (out)  -  -  500  -  -  (500)  - 
Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 
December 31, 2018  90,614  118,875  219,146  24,306  20,518  11,126  484,585 

Accumulated depreciation:               
January 1, 2017  -  76,892  167,286  20,416  11,591  -  276,185 
Depreciation for the year  -  2,805  8,253  745  1,269  -  13,072 
Depreciation on disposals  -  (1,053)  (1,206)  (10)  -  -  (2,269) 
December 31 , 2017  -  78,644  174,333  21,151  12,860  -  286,988 
Depreciation for the year  -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 
Depreciation on disposals  -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 
December 31 , 2018  -  79,754  173,956  21,917  14,137  -  289,764 

Net book value                
December 31, 2018  90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

December 31, 2017  90,614  41,737  46,666  2,751  7,658  500  189,926 

Depreciation for the year               
2018 (Baht 8.52 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,036 

2017 (Baht 8.76 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  13,072 

 
 As at December 31, 2018 and 2017, the Company has the cost of fixed assets which were fully 
depreciated and still in use total amount of Baht 147.92  million and Baht 157.06 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, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
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, 2018 and 2017 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, 2017 16,105  30,375  700  47,180 
Additions -  605  -  605 
Disposals -  -  -  - 
Transfers in (out) -  700  (700)  - 
As at December 31, 2017 16,105  31,680  -  47,785 
Additions -  281  -  281 
Disposals -  -  -  - 
Transfers in (out) -  -  -  - 
As at December 31, 2018 16,105  31,961  -  48,066 
Accumulated amortisation        
As at January 1, 2017 (16,105)  (18,610)  -  (34,715) 
Amortisation for the year -  (2,497)  -  (2,497) 
Amortisation  on disposals -  -  -  - 
As at December 31, 2017 (16,105)  (21,107)  -  (37,212) 
Amortisation for the year -  (2,473)  -  (2,473) 
Amortisation  on disposals -  -  -  - 
As at December 31, 2018 (16,105)  (23,580)  -  (39,685) 
Net book value        
As at December 31, 2018 -  8,381  -  8,381 
As at December 31, 2017 -  10,573  -  10,573 
        
Amortisation for the year        
 2018       2,473 
 2017       2,497 
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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, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Bank overdraft -  -  -  - 
Short-term loans from financial institutions 251,000  245,000  251,000  245,000 
 Total 251,000  245,000  251,000  245,000 

 
  As at December 31, 2018 and 2017, 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, 2018 
 As at December 

31, 2017 
 As at December 

31, 2018 
 As at December 

31, 2017 
Trade and other payables - related parties 3,839  4,844  3,839  4,844 
Trade and other payables - unrelated parties 91,136  88,838  91,136  88,838 
Accrued expenses - unrelated parties 6,972  6,892  6,962  6,892 
Total trade and other payables 101,947  100,574  101,937  100,574 

 
17. DEFERRED TAX LIABILITIES 
  Changes in deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2018 and 2017 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, 2018  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 31, 2018 

Deferred tax liabilities:        
 Additional portion from fixed assets revaluation  12,043  -  -  12,043 

Total 12,043  -  -  12,043 
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 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements/Separate financial statements 
 As at January  (Revenue) expenses during the year  As at December  
 1, 2017  In profit or loss  In other 

comprehensive 
income 

 31, 2017 

Deferred tax liabilities:        
 Additional portion from fixed assets revaluation  12,043  -  -  12,043 

Total 12,043  -  -  12,043 

 
  As at December 31, 2018 and 2017, the Company has the accumulated tax losses that have not 

been used from 2013 at the amount of Baht 92.35 million and Baht 210 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 
 2018  2017  2018  2017 
Defined benefit obligation at beginning of year  3,829  2,974  3,829  2,974 
Current service cost 1,066  866  1,066  866 
Interest cost 78  67  78  67 
Employee benefit obligation paid (470)  (78)  (470)  (78) 
Actuarial loss recognised during the year  -  -  -  - 
Defined benefit obligation at end of year 4,503  3,829  4,503  3,829 

 
  Revenues and expenses recognized in the statement of comprehensive income for the years ended 

December 31, 2018 and 2017 are as follows 
 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements   Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
The statement of comprehensive income        
Recognized in profit or loss        
 Current service cost 1,066  866  1,066  866 
 Interest cost 78  67  78  67 
 Total 1,144  933  1,144  933 
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  Principal actuarial assumption at the valuation date were as follows: 
 Consolidated financial statements   Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
 (% per annum)  (% per annum)  (% per annum)  (% per annum) 
Discount rate 2.34  2.34  2.34  2.34 
Future salary increase rate 2 - 4  2 - 4  2 - 4  2 - 4 
Staff turnover rate        

(depending on age) 0 - 50  0 - 50  0 - 50  0 - 50 

 
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, 2018 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2018 
Obligation of the defined benefit plan        
Discount rate (percentage of change 1) (368)  414  (368)  414 
Future salary increase rate (percentage of change 1) 474  (426)  474  (426) 
Staff turnover rate (percentage of change 10) (233)  268  (233)  268 
Future mortality rate (percentage of change 1) (35)  32  (35)  32 

 
 In Thousand Baht  
 Consolidated Financial Statements  Separate Financial Statements  

 Increase  Decrease  Increase  Decrease 
 As at December  

31, 2017 
 As at December  

31, 2017 
 As at December  

31, 2017 
 As at December  

31, 2017 
Obligation of the defined benefit plan        
Discount rate (percentage of change 1) (296)  334  (296)  334 
Future salary increase rate (percentage of change 1) 242  (310)  242  (310) 
Staff turnover rate (percentage of change 10) (210)  240  (210)  240 
Future mortality rate (percentage of change 1) (28)  25  (28)  25 

 
19. SHARE PREMIUM AND RETAINED EARNINGS (DEFICIT) 

 According to the General shareholders meeting 2018 dated April 20, 2018, the Company approved 
to transfer legal reserve and share premium to offset the accumulated deficit, transfer legal reserve and 
share premium to offset the accumulated deficit of the Company with the deficit balance in accordance 
with statement of financial position as at December 31, 2017, However this transfer of the share premium 
does not impact the shareholder’s equity since it is only the offset in accounting transactions. 
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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. 

 
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. 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 
2018, the Company contributed Baht 0.20 million (2017: Baht 0.23 million) to the fund.  

 
23. EXPENSES BY NATURE 
   Significant expenses by nature are as follows: 

 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements   Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 
Salary and wages and other employee benefits 53,648  60,542  53,648  60,542 
Depreciation and amortisation  15,509  15,569  15,509  15,569 
Advertising and promotion expenses 39,075  56,017  39,075  56,017 
Transportation expenses  23,039  31,045  23,039  31,045 
Manufacturing services 173,226  156,992  173,226  156,992 
Raw materials and consumables used 292,281  324,442  292,281  324,442 
Changes in inventories of finished goods and         

work in progress 10,278  1,070  10,278  1,070 
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24. TAX EXPENSE (INCOME) 
 24.1 Major components of tax expense (income) 
      For the years ended December 31, 2018 and 2017 consisted of:   

 Thousand Baht 
 Consolidated financial statements   Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Income tax expense (income) shown in profit or loss :        
 Current  tax expense:        
  Corporate income tax expense for the year -  -  -  - 
Any adjustments recognized in the year for current tax of 

pervious year 
 

2,144 
  

- 
  

2,144 
  

- 
Deferred tax expense (income):        
  Changes in temporary differences relating to the        
 original recognition and reversal -  -  -  - 
 Total 2,144  -  2,144  - 

 
 24.2 A numerical reconciliation between tax expense (income) and the product of accounting profit multiplied 

by the applicable tax rate for the years ended December 31, 2018 and 2017 are summarized as follows:  
 Thousand Baht 
 Consolidated financial statements   Separate financial statements 
 2018  2017  2018  2017 

Accounting profit (loss) for the year 18,085  10,221  18,196  2,943 
The applicable tax rate (%) 20%  20%  20%  20% 
Tax expense (income) at the applicable tax rate 3,617  2,044  3,639  589 
Any adjustments recognized in the year for current tax of 

pervious year (if any) 
 

2,144 
  

- 
  

2,144 
  

- 
Reconciliation items:        
 Tax effect  of expenses that are not deductible in        
  determining tax profit:        
  -  Expenses not allowed as expenses in determining        
   taxable profit 280  203  280  1,818 
 Tax effect of income or profit  that are not required in         
  determining taxable profit:        
  -  Tax effect of additional deductible expenditure  (665)  (651)  (665)  (651) 
The amount of previously unrecognized tax losses for prior 

period that is used to reduce current tax expense 
 

(1,289) 
  

(1,756) 
  

(1,289) 
  

(1,756) 
 Others (1,943)  160  (1,965)  - 
Total reconciliation items (3,617)  (2,044)  (3,639)  (589) 
Total tax expense (income)  2,144  -  2,144  - 
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 24.3 A numerical reconciliation between the average effective tax rate and the applicable tax rate 
  For the years ended December 31, 2018 and 2017 are summarized as follows: 

 Consolidated financial statements 

 2018  2017 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 18,085    10,221   

Tax expense (income) at the applicable tax rate 3,617  20.00  2,044  20.00 

Income tax expense for the pervious year 2,144  11.86  -  - 

Reconciliation items (3,617)  (20.00)  (2,044)  (20.00) 

Tax expense (income) at the average effective tax rate 2,144  11.86  -  - 

 

 Separate financial statements 

 2018  2017 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year 18,196    2,943   

Tax expense (income) at the applicable tax rate 3,639  20.00  589  20.00 

Income tax expense for the pervious year 2,144  11.78  -  - 

Reconciliation items (3,639)  (20.00)  (589)  (20.00) 

Tax expense (income) at the average effective tax rate 2,144  11.78  -  - 

 
25. 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 

 2018  2017  2018  2017 

Profit (loss) for the year (Thousand Baht) 15,941  10,221  16,053  2,943 

Weighted average number of ordinary shares         

 (Thousand shares) 278,000  278,000  278,000  278,000 

Profit (loss) per share (Baht per share) 0.06  0.04  0.06  0.01 
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26. 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, 2018 and 2017 by segments are as follow. 
 Consolidated financial statements (Thousand Baht) 
 Segment  Elimination of   Consolidation 
 Agricultural product, processed  

agricultural product and instant product 
 Inter-segment revenues   

 Manufacturing  Trading     
 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 
Revenue from external customers                
 Local sales 270,905  264,270  326,160  429,293  -  -  597,065  693,563 

Foreign sales 431,379  351,702  143,516  278,904  -  -  574,895  630,606 
 Total 702,284  615,972  469,676  708,197  -  -  1,171,960  1,324,169 
Intersegment revenues -  5,455  -  -  -  (5,455)  -  - 
 Total 702,284  621,427  469,676  708,197  -  (5,455)  1,171,960  1,324,169 

                
Gross profit of the segment 81,903  96,656  68,323  76,950  -  -  150,226  173,606 
                
Unallocated income and expenses :                
 Other revenues             12,135  6,374 
 Selling expenses             (71,373)  (94,922) 
 Administrative expenses             (65,484)  (66,479) 
 Financial cost             (7,419)  (6,214) 
 Income tax (income) expense             2,144  2,144 
Profit (loss) for the year             15,941  10,221 

                
As at December 31,                
 Inventories 298,126  204,909  7,878  12,959      306,004  217,868 
 Property, plant and equipment 194,821  189,926  -  -      194,821  189,926 
 Intangible asset 8,381  10,573  -  -      8,381  10,573 
 Other assets             228,042  298,625 
  Total assets             737,248  716,992 

  
   Transfer prices between business segment are as set out in Note 7 to the financial statements. 



- 40 - 
 

 

27.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 
 Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2018 
and 2017 are as follows: 

 Thousand Baht 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  
 January  

1, 2018 
 Increase 

(decrease) 
 Increase  Translation on 

exchange rate 
 December  

31, 2018 
Short-term loans from financing activities 245,000  6,000  -  -  251,000 

 
 Thousand Baht 
 Consolidated financial statements 
 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  
 January  

1, 2017 
 Increase 

(decrease) 
 Increase  Translation on 

exchange rate 
 December  

31, 2017 
Short-term loans from financing activities 251,960  (6,960)  -  -  245,000 

 
 Thousand Baht 
 Separate financial statements 
 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  
 January  

1, 2018 
 Increase 

(decrease) 
 Increase  Translation on 

exchange rate 
 December  

31, 2018 
Short-term loans from financing activities 245,000  6,000  -  -  251,000 
Short-term loan from related party 40,063  (40,063)  -  -  - 
         Total 285,063  (34,063)  -  -  251,000 

 
 Thousand Baht 
 Separate financial statements 
 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  
 January  

1, 2017 
 Increase 

(decrease) 
 Increase  Translation on 

exchange rate 
 December  

31, 2017 
Short-term loans from financing activities 251,960  (6,960)  -  -  245,000 
Short-term loan from related party 40,090  (27)  -  -  40,063 
         Total 292,050  (6,987)  -  -  285,063 
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28. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
28.1 Operating lease commitments 
  As at December 31, 2018, 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       
 

5.91 
  

5.91 
Over 1 year and up to 2 years                                            2.80  2.80 
Total 8.71  8.71 

 
28.2 Guarantees 
  As at December 31, 2018, there were outstanding bank guarantees of Baht 13.14 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, the letter of guarantee to suspend of tax from the Revenue Department 
amounted Baht 4.29 million and Baht 8.00 million to guarantee contractual performance relating to 
the sugar sale agreements with private companies. 

 
28.3 Obligation according to machine purchase agreement 
  As at December 31, 2018, the Company has the obligation to be paid according to the 

machine purchase agreement amounting to Bath 1.18 million (excluded VAT). 
 
28.4 Commitment on marketing cooperation agreement 
  As at December 31, 2018, the Company had commitment under the advertising and payment for 

copyright agreement with a local company for more than 1 year in the amount of Baht 34.88 million. 
 
28.5 Tax Assessment 
  In 2018, the Company had received the letter of corporate tax assessment for the year 2010 

from Revenue Department amounted Baht 6.43 million. It is included the additional corporate 
income tax amounted Baht 2.14 million, fee for tax evasion and extra fee amounted Baht 4.29 
million. On November 1, 2018, the Company had filed an appeal to the Director-General of 
Revenue Department. The result of the appeal has not been known at this moment. However, the 
Company has paid only the additional corporate income tax amounted Baht 2.14 million and has 
issued the letter of guarantee to respond of tax from the Revenue Department amounted Baht 4.29 
million (as mentioned in Note 28.2). The management is expected there is no additional liabilities 
apart for those already mentioned. 
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29. FINANCIAL INSTRUMENTS 
 29.1 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.  

 
    As at December 31, 2018, the Company has the forward contracts in which mainly has the 

duration 2 months were as follows : 
 Forward contract  Fair value 

 (million US dollar)  (million Baht)  (million Baht) 

The selling contract      

- US Dollar 3.60  117.76  116.75 
 Total   117.76  116.75 
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    As at December 31, 2017, the Company has the forward contracts in which mainly has the 
duration 3 months were as follows : 

 Forward contract  Fair value 

 (million US dollar)  (million Baht)  (million Baht) 

The selling contract      

- US Dollar 3.50  115.13  114.25 
 Total   115.13  114.25 

 
   The balances of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies are 

summarized below. 
    December 31, 2018 

  Separate financial statements 
  Financial  Financial   

Foreign currency  assets  liabilities  Average exchange rate 
  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  3.48  0.22  32.4036 
LAK  120.79               -  0.0038 

 
    December 31, 2017 

  Separate financial statements 
  Financial  Financial   

Foreign currency  assets  liabilities  Average exchange rate 
  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 
US dollar  3.48  0.39  32.6407 
LAK  120.79  118.93  0.0039 

 
 29.2 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. 
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 29.3 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, 2018, 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  
Account  from forward          
 exchange contracts  -  1,009  -  1,009  
  Total  -  91,623  -  91,623 

 
  As at December 31, 2017, 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  
Account  from forward          
 exchange contracts  -  874  -  874  
  Total  -  91,488  -  91,488 
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 Valuation techniques on fair value and inputs to level 2 valuations 
   The fair value of Account and 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. 

 
30. 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, 2018, the Company and Subsidiaries debt-to-equity ratio was 1.01 : 1 (2018: 1.04 : 1) and 
the Company’s was 1.01 : 1 (2017: 1.16 : 1) 
 

31. Events after the reporting period 
  At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 25 February 2019, the Company’s 

Board of Directors approved to propose to the annual general shareholders’ meeting of the Company for 
approval to declare the dividends from its consolidated net income after deduction of all specified 
reserves, of the Company for the year 2018 of Baht 0.040 per share for 278 million ordinary shares, 
totaling Baht 11.12 million. The declaration of dividend payment must be approved by the shareholders’ 
meeting of the Company. 
 

32. THE NEWLY ISSUED AND REVISED FINANCIAL REPORTING STANDARDS AND EFFECTIVE 
IN THE FUTURE 
 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 newly issued and revised.  
 These newly issued and revised financial reporting standards which are effective for the fiscal year 
beginning on or after January 1, 2019 are as follows: 

TAS 1 (revised 2018) Presentation of Financial Statements 
TAS 2 (revised 2018) Inventories 
TAS 7 (revised 2018) Statement of Cash Flows 
TAS 8 (revised 2018) Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors 
TAS 10 (revised 2018) Events After the Reporting Period 
TAS 12 (revised 2018) Income Taxes 
TAS 16 (revised 2018) Property, Plant and Equipment 
TAS 17 (revised 2018) Leases 
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TAS 19 (revised 2018) Employee Benefits 
TAS 20 (revised 2018) Accounting for Government Grants and Disclosure of Government 

Assistance 
TAS 21 (revised 2018) The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates 
TAS 23 (revised 2018) Borrowing Costs 
TAS 24 (revised 2018) Related Party Disclosures 
TAS 26 (revised 2018) Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans 
TAS 27 (revised 2018) Separate Financial Statements 
TAS 28 (revised 2018) Investments in Associates and Joint Ventures 
TAS 29 (revised 2018) Financial Reporting in Hyperinflationary Economies 
TAS 33 (revised 2018) Earnings Per Share 
TAS 34 (revised 2018) Interim Financial Reporting 
TAS 36 (revised 2018) Impairment of Assets 
TAS 37 (revised 2018) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets 
TAS 38 (revised 2018) Intangible assets 
TAS 40 (revised 2018) Investment Property 
TAS 41 (revised 2018) Agriculture 
TFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards 
TFRS 2 (revised 2018) Share-Based Payment 
TFRS 3 (revised 2018) Business Combinations 
TFRS 4 (revised 2018) Insurance Contracts 
TFRS 5 (revised 2018) Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations 
TFRS 6 (revised 2018) Exploration for and Evaluation of Mineral Resource 
TFRS 8 (revised 2018) Operating Segments 
TFRS 10 (revised 2018) Consolidated Financial Statements 
TFRS 11 (revised 2018) Joint Arrangements 
TFRS 12 (revised 2018) Disclosure of Interests in Other Entities 
TFRS 13 (revised 2018) Fair Value Measurement 
TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
TSIC 10 (revised 2018) Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities 
TSIC 15 (revised 2018) Operating Leases - Incentives 
TSIC 25 (revised 2018) Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TSIC 27 (revised 2018) Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a 

Lease 
TSIC 29 (revised 2018) Service Concession Arrangements: Disclosure 
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TSIC 32 (revised 2018) Intangible Assets - Web Site Costs 
TFRIC 1 (revised 2018) Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar 

Liabilities 
TFRIC 4 (revised 2018) Determining whether an Arrangement contains a Lease 
TFRIC 5 (revised 2018) Right to Interests arising from Decommissioning, Restoration and 

Environmental Rehabilitation Funds 
TFRIC 7 (revised 2018) Applying the Restatement Approach under TAS 29 (revised 2018) 

Financial Reporting in Hyperinflationary Economics 
TFRIC 10 (revised 2018) Interim Financial Reporting and Impairment 
TFRIC 12 (revised 2018) Service Concession Arrangements 
TFRIC 14 (revised 2018) TAS 19 (revised 2018)-The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum 

Funding Requirements and their Interaction 
TFRIC 17 (revised 2018) Distributions of Non - cash Assets to Owners 
TFRIC 20 (revised 2018) Stripping Costs in the Production Phase of a Surface Mine 
TFRIC 21 (revised 2018) Levies 

 
 Newly financial reporting standards which are effective for the fiscal year beginning on or after 
January 1, 2020 are as follows. 

TAS 32 Financial Instruments: Presentation 
TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures 
TFRS 9 Financial Instruments 
TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

 
 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 newly issued and revised will not have any significant impact on the financial 
statements for the year when they are initially applied. 
 

33. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 
 These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on 
February 25, 2019. 



As at December As at December As at December As at December

Note 31, 2018 31, 2017 31, 2018 31, 2017

Current assets

Cash and cash equivalents 8     13,086,982        13,908,489        12,960,173        13,657,058

Trade and other receivable 7,9 193,213,445      262,347,444      193,218,814      262,376,952

Inventories 10   306,003,775      217,868,291      306,003,775      217,868,291

Prepaid for purchase of inventory 10,223,114        9,103,483          10,223,114        9,103,483

Other current assets 11   9,112,790          11,259,440        9,112,790          11,259,439

Total current assets 531,640,106      514,487,147      531,518,666      514,265,223

Non-current assets

Loan from related party 7     -                    -                    -                    -                    

Investments in subsidiaries 12   -                    -                    -                    40,104,812        

Property, plant and equipment 13   194,821,024      189,925,330      194,821,024      189,925,330      

Intangible assets 14   8,381,470          10,572,992        8,381,470          10,572,992        

Other non-current assets

Rental deposits and guarantees 

paid to related party 7     510,000             510,000             510,000             510,000             

Others 1,895,484          1,496,512          1,895,484          1,496,512          

Total non-current assets 205,607,978      202,504,834      205,607,978      242,609,646      

Total assets 737,248,084      716,991,981      737,126,644      756,874,869      

AS AT DECEMBER 31, 2018

Consolidated financial statements Separate financial statements
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THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION

ASSETS

Notes to financial statements form an integral part of these statement



As at December As at December As at December As at December

Note 31, 2018 31, 2017 31, 2018 31, 2017

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 15   251,000,000      245,000,000      251,000,000      245,000,000

Short-term loan from related party 7     -                    -                    -                    40,062,852        

Trade and other payables 7,16 101,947,481      100,574,409      101,937,406      100,574,409      

Other current liabilities 878,550             4,653,093          878,003             4,652,538          

Total current liabilities 353,826,031      350,227,502      353,815,409      390,289,799      

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   4,503,147          3,829,627          4,503,147          3,829,627          

Total non-current liabilities 16,545,708        15,872,188        16,545,708        15,872,188        

Total liabilities 370,371,739      366,099,690      370,361,117      406,161,987      

Share capital

Registered

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

(2017 : 278,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each)

(2016 : 278,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each) 278,000,000      278,000,000      278,000,000      278,000,000      

Share premium 19   24,542,638        225,840,201      24,542,638        225,840,201      

Retained earnings (deficit) 19   

Appropriated - statutory reserve 20   802,632             8,744,428          802,632             8,744,428          

Unappropriated 14,295,515 (210,884,788) 15,250,013 (210,041,991)

Other components of shareholders' equity 21   49,235,560        49,192,450        48,170,244        48,170,244        

Total shareholders' equity 366,876,345      350,892,291      366,765,527      350,712,882      

Total liabilities and shareholders' equity 737,248,084      716,991,981      737,126,644      756,874,869      
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THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Consolidated financial statements Separate financial statements

In   Baht

AS AT DECEMBER 31, 2018

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

Notes to financial statements form an integral part of these statement



2018 2017 2018 2017
Revenues

Sales 1,171,960,259  1,324,168,659  1,171,960,259  1,324,192,775  
Other income

Gain on exchange 8,408,915 4,538,563 8,406,570        4,538,563        
Other 4,116,969        1,835,918        3,987,634        1,983,917        
Total revenues 1,184,486,143  1,330,543,140  1,184,354,463  1,330,715,255  

Expenses
Cost of sales 1,021,733,981  1,150,562,447  1,021,733,981  1,150,556,581  
Selling expenses 71,372,600      94,921,961      71,372,600      94,921,961      
Administrative expenses 65,875,186      68,623,305      65,631,805      76,079,745      
Finance cost 7,419,349 6,214,068 7,419,349        6,214,068        

Total expenses 1,166,401,116  1,320,321,781  1,166,157,735  1,327,772,355  
Profit (loss) before income tax 18,085,027 10,221,359 18,196,728 2,942,900 
Income tax (income) expense 24 2,144,083        -                   2,144,083        -                   
Profit (loss) for the year 15,940,944 10,221,359 16,052,645 2,942,900 
Other comprehensive income:
Item that may be reclassified subsequently to profit or loss

Exchange differences on translation of financial
statements in foreign currency 43,110             535,991           -                   -                   

Other comprehensive income for the year - net of income tax 43,110             535,991           -                   -                   

Total comprehensive income for the year 15,984,054      10,757,350      16,052,645      2,942,900        

Basic earnings (loss) per share 25
Profit (loss) on basic earnings per share (Baht per share) 0.06                 0.04                 0.06                 0.01 
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STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

In  Baht

Note
Consolidated financial statements Separate financial statements

Notes to financial statements form an integral part of these statement



Issued and Share premium Total
fully paid - up Appropriated Unappropriated Total other Shareholders'
share capital Exchange differences Surplus on revaluation components of equity

on translation of  of assets shareholder's equity
financial statements net of deferred tax
in foreign currency

Balance as at January 1, 2017 278,000,000   225,840,201  8,744,428         (221,106,147) 486,215                    48,170,244               48,656,459            340,134,941        
Total comprehensive income (loss) for the year

Loss for the year -                 -                 -                    10,221,359        -                           -                           -                         10,221,359          
Other comprehensive income -                 -                 -                    -                    535,991                    -                           535,991                 535,991               

Balance as at December 31, 2017 278,000,000   225,840,201  8,744,428         (210,884,788) 1,022,206                 48,170,244               49,192,450            350,892,291        
Transfer to accumulated profit (loss) 19 (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991 -                           -                           -                         -                      
Appropriated - legal reserve -                 -                 802,632            (802,632) -                           -                           -                         -                      
Total comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year -                 -                 -                    15,940,944        -                           -                           -                         15,940,944          
Other comprehensive income -                 -                 -                    -                    43,110                      -                           43,110                   43,110                 

Balance as at December 31, 2018 278,000,000   24,542,638    802,632            14,295,515        1,065,316                 48,170,244               49,235,560            366,876,345        

Retained earnings (deficit)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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Other components of equity
Other comprehensive income

Notes to financial statements form an integral part of these statement



Issued and Share premium Other components if equity Total
fully paid - up Appropriated Unappropriated Other comprehensive income Shareholders'
share capital Surplus on revaluation equity

 of assets net of deferred tax
Balance as at January 1, 2017 278,000,000          225,840,201          8,744,428              (212,984,891) 48,170,244                             347,769,982          
Total comprehensive income (loss) for the year

Loss for the year -                         -                         -                         2,942,900              -                                          2,942,900              
Other comprehensive income -                         -                         -                         -                         -                                          -                         

Balance as at December 31, 2017 278,000,000          225,840,201          8,744,428              (210,041,991) 48,170,244                             350,712,882          
Transfer to accumulated profit (loss) 22 -                         (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991 -                                          -                         
Appropriated - legal reserve -                         -                         802,632                 (802,632) -                                          -                         
Total comprehensive income (loss) for the year

Profit for the year -                         -                         -                         16,052,645            -                                          16,052,645            
Other comprehensive income -                         -                         -                         -                         -                                          -                         

Balance as at December 31, 2018 278,000,000          24,542,638            802,632                 15,250,013            48,170,244                             366,765,527          

Retained earnings (deficit)
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Note

Notes to financial statements form an integral part of these statement



2018 2017 2018 2017
Cash flows from operating activities
Profit (loss) for the year 15,940,944 10,221,359 16,052,645 2,942,900 
Adjustment to reconcile loss before tax to net cash

Provided by (paid from) operating activities:
Depreciation and amortisation 15,509,023        15,568,581        15,509,023        15,568,581        
Allowance for doubtful accounts - trade and other receivable (reverse) (5,797,788) (245,820) (1,415,601) 48,313 
Allowance for doubtful accounts - loan from related party -     -     (41,765) 3,702,680 
Allowance for impairment loss of investments (reverse) -     -     70 4,079,621 
Bad debt 4,382,187 -     -     -     
Loss from write-off assets 585,456             -                    585,456             -                    
Loss (gain) on sales of property, plant and equipment 48,950               (116,275) 48,950               (116,275)
Loss (gain) from disposal of investment in subsidiary 59 -     (261,914) -     
Loss (gain) from amortization of trade payable -     (645,623) -     (645,623)
Unrealized loss (gain) on exchange 262,857             (205,589) 304,622             163,131             
Provision for long-term employee benefits 1,143,424          933,279             1,143,424          933,279             
Interest income (40,311) (30,698) (40,311) (182,872)
Interest expenses 7,419,349          6,214,067          7,419,349          6,214,067          
Tax expense 2,144,083          -                    2,144,083          -                    

Income (loss) from operating activities before changes
in operating assets and liabilities 41,598,233 31,693,281 41,448,031 32,707,802 

Operating assets and liabilities (increase) decrease
Trade and other receivables 69,221,694 (75,479,840) 69,245,833 (75,604,409)
Inventories (88,135,485) 40,269,206 (88,135,485) 40,269,206 
Products advance deposit (1,705,086) (3,109,763) (1,705,086) (3,109,763)
Other current assets 3,239,942 2,893,416 3,239,942 2,805,416 
Other non current assets (398,972) 556,617 (398,972) 556,617 

Operating liabilities increase (decrease)
Trade and other payables 1,409,192 16,870,633 1,399,116 16,966,256 
Other current liabilities (3,774,542) 3,254,917 (3,774,534) 3,254,362 
Employee benefit obligations paid (469,905) (78,000) (469,905) (78,000)

Cash flows from (used in) operating activities 20,985,071 16,870,467 20,848,940 17,767,487 

Consolidated financial statements
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CASH FLOW STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

In  Baht
Separate financial statements

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Notes to financial statements form an integral part of these statement



2018 2017 2017 2017
Cash received from withholding income tax -     560,412 -     560,412 
Cash paid for income tax (2,227,844) (153,692) (2,227,844) (153,692)

Net cash flows from (used in) operating activities 18,757,227 17,277,187 18,621,096 18,174,207 
Cash flows from investing activities

Acquisiton of property, plant and equipment (18,127,848) (11,051,168) (18,127,848) (11,051,168)
Acquisition of other intangible assets (281,241) (604,614) (281,241) (604,614)
Cash received (paid) from disposal of investment in subsidiary (59) -     40,366,656 -     
Cash received from sales of property, plant and equipment 146,945 116,575 146,945 116,575 
Cash received from interest income 40,311 30,698 40,311 30,698 

Net cash flows from (used in) investing activities (18,221,892) (11,508,509) 22,144,823 (11,508,509)
Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions 6,000,000 (6,960,275) 6,000,000 (6,960,275)
Cash receipt (paid) from short-term loan from related party -     -     (40,062,852) (27,490)
Cash paid for interest expenses (7,399,952) (6,188,463) (7,399,952) (6,188,463)

Net cash flows from (used in) financing activities (1,399,952) (13,148,738) (41,462,804) (13,176,228)
Differences on translation the increase (decrease) of financial 

statements 43,110 535,991 -     -     
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents (821,507) (6,844,069) (696,885) (6,510,530)
Cash and cash equivalents at beginning of year 13,908,489 20,752,558 13,657,058 20,167,588 
Cash and cash equivalents end of year 13,086,982 13,908,489 12,960,173 13,657,058 
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CASH FLOW STATEMENTS (CONT.)
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018
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Notes to financial statements form an integral part of these statement
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