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สาส์นจากประธานกรรมการ 

 

 

 

ปี 2562 เป็นปีแห่งความทา้ทายในการปรับกลยุทธ์และการ

สร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์ให้ทนัตามกระแสโลกทีเปลียนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว เพือสร้างความมนัคง เติบโตอยา่งยงัยืน และความมงัคงัให้กบัผูมี้

ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

ภาพรวมในปี 2562 กลยุทธ์ของบริษทัยงัคงเน้นการขายสินค้าทีมีกําไรสูง 

ประกอบกบัพฒันาสินคา้ตราเกษตรอยา่งต่อเนือง มุ่งเนน้เรืองผลิตภณัฑ์ทีดีต่อ

สุขภาพ และใชพ้ลงังานทีสะอาดในกระบวนการผลิตเพือส่งต่อผลิตภณัฑ์ทีมี

คุณค่าให้กบัผูบ้ริโภค บริษทัยงัคงความร่วมมือทีดีกบัภาครัฐบาลเพือคดัเลือก

สายพนัธ์ุขา้วหอมพิเศษชนิดต่าง ๆ เพือเพิมทางเลือกให้ตรงกบัความตอ้งการ

ของลูกคา้ทุกกลุ่มและเพิมมูลค่าในการส่งออกขา้วให้ประเทศไทย  

บริษทัมีการลงทุนโดยเริมใช้คลงัอตัโนมติัเชือมโยงกบัการจดัส่งสินคา้ เพือ

เพิมขีดความสามารถในการแข่งขนั และรองรับการเติบโตในธุรกิจดา้นต่าง ๆ 

ของบริษทัทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ทังนี ในด้านบุคลากร บริษทัยงัคงให้ความสําคญักับการพฒันาแนวคิดและ

ทศันคติ ให้เกิดความคิดริเริมกบัการพฒันาจิตใจภายใน บนภาวะการแข่งขนั

ในเศรษฐกิจทีรุนแรงเพือให้บุคลากรตระหนักรู้ปัจจุบนั และมีความสุขจาก

ภายในเพือสร้างสรรคผ์ลงานทีดีคืนสู่สังคม 

ในนามของคณะกรรมการบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่าน

ผูถื้อหุ้น พนัธมิตรทางการคา้ คู่คา้ ฝ่ายบริหาร และพนกังานทุกท่าน ทีร่วมแรง

ร่วมใจกันสนับสนุนการดําเนินงานของบริษทัด้วยดีตลอดมา  อนัเป็นส่วน

สาํคญัทีผลกัดนัให้บริษทัเจริญกา้วหนา้ไดอ้ยา่งยงัยืนและมนัคง ทา้ยสุดนี ดิฉนั

จะทุ่มเทความสามารถในทุก ๆ ดา้นเพือการดาํเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มนัคง 

พร้อมยึดมนัในธรรมาภิบาลและการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตลอดไป 

 

 

นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม / Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

ประธานกรรมการ / Chairman of the Board of Director 
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MESSAGE OF CHAIRMAN OF THE BOARD 

 

 

 

2019 was a challenging year to adjust strategies and to make 

the different products in order to follow up the rapidly changing world. This is 

to create stability, sustainable growth and wealth for all stakeholders. 

Overall, in the year 2019, the Company’s strategy was still to focus on selling 

high-profit products. In the meanwhile, we continuously developed “KASET” 

Brand products focusing on healthiness and use of clean energy in the 

production process to deliver our valuable products to consumers. The 

Company has also maintained good cooperation with the government to select 

different kinds of special fragrant rice. This is to increase more options for the 

needs of all customer groups and to increase the value of rice exports to 

Thailand. 

The Company has invested in the automated warehouse linked to the logistic. 

This is to increase competitiveness and supporting the Company’s growth in 

various businesses both domestic and international. 

Moreover, in term of human resource, the Company has continuously 

emphasized on the development of ideas and attitudes to create initiatives with 

internal mental development. The employees will aware on the condition of 

intense economic competition but being happy from the inside to create good 

works to return to society. 

On behalf of the Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited,  

I would like to thank the shareholders, business partners, management and all 

employees that have worked together to support the Company’s operations all 

along. This is an important part that drives the Company to grow sustainably 

and steadily. Lastly, I will devote my ability in every area to conduct business 

prudently, firmly, and adhere to good governance and corporate governance. 
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ข้อมูลสําคัญทางการเงิน / FINANCIAL HIGHLIGHTS 

 

งบการเงินรวม 

Financial Statement 

2562 2561 2560 2559 2558 

2019 2018 2017 2016 2015 

ฐานะทางการเงิน (ลา้นบาท) / Financial Position (Million Baht)           

สินทรัพยร์วม / Total Asset 641.2 737.2 716.9 692.9 774.7 

หนีสินรวม / Total Liabilities 316.1 370.3 366.1 352.7 425.2 

ส่วนของผูถื้อหุน้ / Shareholder’s Equity 325.1 366.9 350.9 340.1 349.5 

ผลประกอบการ (ลา้นบาท) / Operation Result (Million Baht)           

รายไดร้วม / Total Revenue 873.93 1,184.50 1,330.60 1,303.00 1,171.00 

รายจ่ายรวม / Total Expenses 900.11  1,159.00  1,320.30  1,313.20  1,170.10  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ / Net Earnings (Loss) -31.07 15.9 10.2 -10.2 0.8 

อตัราส่วนทางการเงิน / Financial Ratio           

กาํไรต่อหุ้น (บาท) / Earning Per Share (Baht) -0.11 0.06 0.04 -0.04 0 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) / Net Profit Margin (%) -3.58% 1.36% 0.77% -0.78% 0.07% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (%) / Return on 

Shareholder’s Equity (%) -8.98% 4.44% 2.96% -2.95% 0.26% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) / Return  on Total 

Assets (%) -4.84% 2.16% 1.43% -1.47% 0.11% 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) / Debt to 

Equity (Times) 0.97 1.01 1.04 1.04 1.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2562 มีรายไดร้วมจาํนวน .   ลา้นบาท ลดลงจากปี  ซึงมีรายไดร้วมจาํนวน  , .  ลา้นบาท 

In 2019, the total revenue was 873.93 Million Baht, decreasing from 1,18.50 Million Baht in 2018.   
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ภาพรวมของการประกอบธุรกจิ / BUSINESS OVERVIEW  

วิสัยทัศน์ / Company Vision 

 

 

 

กลยุทธ์ / Strategy 

การมุ่งสู่การเป็นแบรนดช์นันาํระดบัโลก   To be a leading global brand 

 

 
 

การมีผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปหลากหลาย เป็นทีตอ้งการของตลาด มีฐานการ

ผลิตทีมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนทีแข่งขนัได้ โดยใช้ตราสินค้าและความ

น่าเชือถือของบริษทัในการทาํการตลาด ดว้ยการบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย และ

กระจายสินคา้ ภายใตร้ะบบบริหารขอ้มูลทีรวดเร็ว 

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. 

บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) เป็นผูเ้ชียวชาญ และผูน้าํใน

ตลาดสินค้าการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารกึง

สาํเร็จรูป เช่น ขา้วขาวหอมมะลิบรรจุถุง, วุน้เส้น, เครืองปรุง

รส, ผลิตภณัฑ์ทีเป็นการเพิมมูลค่า (Value Added Product) 

อาทิ โจ๊กกึงสําเร็จรูป และวุ้นเส้นกึงสําเร็จรูป  ภายใต้

เครืองหมายการคา้ “ตราเกษตร” โดยช่องทางการกระจาย

สินคา้ทวัประเทศกว่า 30,000 ร้านคา้ มีการขยายการซือขาย

ผ่านตลาด AEC และส่งออกไปกว่า 80 ประเทศทัวโลก มี

สัดส่วนรายไดจ้ากลูกคา้ในประเทศและต่างประเทศ อยู่ที

อัตรา 56:44 โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน

อาหารชันสูงในระดับสากล เช่น “US FDA” “BRC” และ 

“HALAL” น อ ก จ า ก นี  บ ริ ษั ท มี ก า ร บ ริ ห า ร ง า น บ น

ระบบปฏิบัติการแบบองค์รวม ใช้ระบบสารสนเทศทีมี

มาตรฐาน เน้นความถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบ

ได ้

 

 Thai Ha Public Company Limited is an expert and 

leader in agricultural products, processed products and 

instant products e.g. 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 56:44. The Company has 

been certified with world class standards e.g. “US FDA”, 

“BRC” and “HALAL”. In addition, the Company has 

adopted the integrated system for management and the 

standard database for accuracy, rapid, transparency and 

check & balance. 
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ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ / Products and Services 

ข้าวสาร 

บริษทัผลิตและจาํหน่ายขา้วบรรจุถุงหลายประเภท เช่น ขา้วหอมมะลิ ขา้วหอมผสมขา้วขาว ขา้วกลอ้ง 

ขา้วเหนียว และขา้วหอมนาํตาลตาํ กข.43 เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิเป็นผลิตภณัฑ์ทีบริษทั

สามารถสร้างชือเสียงให้เป็นทียอมรับของผูบ้ริโภคนับตงัแต่บริษทัเริมเขา้สู่ตลาด และมีการปรับปรุง

คุณภาพผลิตภณัฑข์า้วบรรจุถุงมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิงในเรืองของเครืองจกัรทีช่วยคดัเมลด็ขา้วทีเสีย

ออกจากเมล็ดขา้วทีดีมีคุณภาพ และการควบคุมอุณหภูมิในการจดัเก็บขา้วเพือคงความหอม นุ่ม โดย

ปัจจุบนั บริษทัสามารถส่งออกขา้วบรรจุถุงไปยงัต่างประเทศไดม้ากกว่า 80 ประเทศทวัโลก โดย

บริษทัไดมุ้่งเนน้ผลิตภณัฑ์ขา้วหอมมะลิมากทีสุด เนืองจากตอ้งการสร้างชือสินคา้ให้เป็นทียอมรับ

ของทวัโลก และเป็นการสร้างชือให้กบัขา้วหอมมะลิ แก่ประเทศไทยอีกทางหนึง 

Rice  

The Company produces and distributes packed rice in various types e.g.  

Hom Mali Rice, Mix Jasmine Rice, White Rice, Brown Rice, Glutinous Rice, and Jasmine Rice RD 

43 etc. Since entry into the marketing, the Company has made Jasmine Rice into the huge popularity 

and a worldwide reputation. The Company is committed to continuous improvements in its rice 

production process, especially in the matter of machinery that helps to extract the broken rice grains 

from the good quality rice and temperature control in storing rice to maintain the soft and aroma. 

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. 

 

วุ้นเส้น 

วุน้เส้นเป็นผลิตภณัฑ์การเกษตรแปรรูปจากถวัเขียว และนาํไปผ่านกระบวนการผลิตจากพลงังาน

แสงอาทิตย์ทีเป็นพลังงานสะอาดและปลอดภัย  โดยบริษัทจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์วุน้เส้นตรา 

“เกษตร” สําหรับตลาดวุน้เส้นตลาดพรีเมียมทีสินคา้มีคุณภาพสูง ในขณะเดียวกนั บริษทัจาํหน่าย

วุน้เส้นตรา “ฉลาดชิม” ซึงเป็นสินคา้คุณภาพปานกลาง ราคาประหยดั เพือสามารถแข่งขนัใน

ตลาดล่างได ้นอกจากนี บริษทัยงัไดเ้พิมเติมวุน้เส้นเพือคนรักสุขภาพ เช่น วุน้เส้นชาโคล  

Vermicelli Noodle 

Vermicelli Noodle is processed agricultural product, made from bean and applied the technology of sun dome, which is 

clean and safe energy, into the bean vermicelli production. 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 for competition in the lower market. In addition, the Company added some healthy products to this category such 

as Japanese bamboo charcoal vermicelli noodle. 
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นํามันพืช 

บริษทัซือวตัถุดิบ คือ นาํมนัปาลม์ และนาํมนัถวัเหลืองทีกลนัแลว้จากผูผ้ลิตในประเทศทงัหมดมาทาํการ

ผลิต โดยการนาํวตัถุดิบดงักล่าวมาปรุงสูตร แบ่งบรรจุในขนาดต่าง ๆ และจดัจาํหน่าย โดยให้ความสาํคญั

กบัคุณภาพ และความเหมาะสมตามความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ร้านอาหาร และภตัตาคาร เป็นตน้ 

Vegetable Oil  

The raw material, i.e., palm oil and soybean oil from domestic sources, has been bought and passed to our 

production process by using the said raw material to prepare recipes, packed in various sizes and 

distributed with high quality and suitably meet customer’s needs, in particular, restaurants 

 

วุ้นเส้นกึงสําเร็จรูป 

วุน้เส้นกึงสาํเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑที์เป็นการเพิมมูลค่า (Value Added Products) ให้กบัวตัถุดิบ

วุ ้นเส้นซึงเป็นสินค้าของบริษัท โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นพร้อมด้วย

เครืองปรุงครบถว้น ซึงเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบนั โดยเฉพาะหญิงสาววยัรุ่นและ

วยัทาํงาน ทีมกัใส่ใจสุขภาพของตนเอง โดยเป็นรูปแบบบรรจุภณัฑ์แบบถว้ย มี 6 รสชาติ คือ 

รสตม้ยาํกุง้ รสกุง้อบวุน้เส้น รสยาํวุน้เส้นทะเล รสก๋วยเตียวเรือหมูตุ๋น รสก๋วยเตียวเรือเนือตุ๋น 

และรสเยน็ตาโฟ ซึงไดรั้บการตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภค และไดเ้พิมเติมรสชาติใหม่ 2 รสชาติ 

คือ รสผดัเผด็ซอสเกาหลี และรสเยน็ตาโฟตม้ยาํ ซึงเหมาะกบัไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มาก

ยิงขึน และรูปแบบบรรจุภณัฑแ์บบซอง มี 2 รสชาติ คือ รสตม้ยาํกุง้และรสยาํวุน้เส้นทะเล ซึง

ไดรั้บการตอบรับทีดีทงัช่องทางในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะช่องทางการส่งออก 

บริษทัไดน้าํเสนอบรรจุภณัฑ์รูปแบบใหม่ Displayed Carton สําหรับวุน้เส้นกึงสําเร็จรูปเพือ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศอีกดว้ย 

 

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 lifestyle especially for 

teenage girls and working women who concern their health. There 

are 6 flavours in cup package; Shrimp Tom Yum Flavour, Baked 

Shrimp Flavour, Spicy Seafood Salad Flavour, Stewed Pork Flavor 

(Thai traditional style), Stewed Beef Flavor (Thai traditional style), 

and Yen Ta Fo Flavour. They all have a good feedback among the 

consumer. The Company has also launched another 2 new flavours; 

Korean Sauce and Yen Ta Fo Tum Yum which are more suitable for lifestyle of new generation. Moreover, there are 2 

flavours in sachet package; Shrimp Tom Yum Flavour and Spicy Seafood Salad which still have the good response both 

domestic and export channels.  For export business, we also offer instant bean vermicelli into the new package style called 

Displayed Carton to meet the overseas customer’s satisfaction. 
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โจ๊กกึงสําเร็จรูป 

โจ๊กกึงสําเร็จรูปเป็นผลิตภณัฑ์ทีเป็นการเพิมมูลค่า (Value Added Products) ให้กบัวตัถุดิบขา้วซึงเป็นสินคา้ของบริษทั โดย

ผลิตภณัฑ์มีส่วนประกอบของขา้วพร้อมดว้ยเครืองปรุงครบถว้น ซึงเหมาะสําหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบนั โดยมีรูปแบบบรรจุ

ภณัฑ์ทงัแบบถว้ยและแบบซอง มีดว้ยกนั 5 รสชาติ คือ รส

หมู รสไก่ รสปลา รสแซบ และพฒันาสินคา้จากเดิมรสหมู

ข้าวกล้องให้เป็นรสหมูข้าวกล้องกข. 43 ข้าวดัชนีนําตาล

ปานกลางค่อนขา้งตาํ ทงันี บริษทัยงัไดค้าํนึงถึงสุขภาพของ

ผูบ้ริโภค ดว้ยการไม่ใส่ผงชูรสและเพิมโอเมกา้ 3  

 

Instant Rice Porridge 

Instant Rice Porridge is a value-added product from our raw material, rice. The 

product contains rice and its seasoning which is suitable for the current social 

lifestyle. There are 5 flavours in cup and sachet package; Pork Flavour, Chicken 

Flavour, Fish Flavour, Spicy Flavour and developed from Pork Flavor with 

Brown Cargo Rice to be Pork Flavor with Brown Cargo Rice RD.43, the rice 

with low sugar contained. The company is concerned with consumer’s health by 

launching products without Monosodium Glutamate (MSG) and adding 

OMEGA 3.   

 

ขนมขบเคยีว 

ขนมขบเคียวเป็นผลิตภณัฑ์ระดบัพรีเมียม ทีคดัเลือกวตัถุดิบชันเลิศมาปรุงแต่งให้เป็นขนมอบกรอบทีไม่เหมือนใคร ดว้ย

นวตักรรมทางความคิดทีนาํขา้วหอมมะลิมาปรุงแต่งรสชาติยอดนิยม ชนัเลิศ จนกลายเป็นทองมว้น (Coco 

Roll) ทีหอม กรอบ อร่อย เหมาะกบัเป็นอาหารว่าง ทีสําคญั Coco Roll ใชว้ตัถุดิบ

ทีเป็นธรรมชาติ 100%  ไม่มีวตัถุกนัเสีย เป็นของว่าง ทานเล่น ทีมีประโยชน์ และดี

ต่อสุขภาพ โดยปัจจุบนัไดรั้บการตอบรับทีดีทงั 3 แบรนด ์“Coco Riz”  “Coco Jas” 

and “Coco Rice” และมี 2 แบบ คือ แบบสอดไส้รสช็อคโกแลต โดยใชช็้อคโกแล

ตระดบัพรีเมียมนาํเขา้จากต่างประเทศ และแบบไม่สอดไส้ทีมี 6 รสชาติ คือ รส

กะทิ รสทุเรียน รสใบเตย รสวาซาบิ และรสชาติแบบใหม่ คือ รสกุง้เอบิ และรส

ปลาหมึกยา่ง   

Snacks  

Snacks are our premium products. Fine raw materials are selected to process into unique baked snacks. When an innovative idea 

brings Thai Jasmine Rice mix with popular flavor, it becomes our brand-new aroma delicious crispy Coco Roll suitable snacks for 

everyone. The key is our product has produced from 100% natural and no preservative. It is snacks and benefits for your health. 

Currently they have good response for all 3 brands; “Coco Riz”, “Coco Jas”, and “Coco Rice” There are 2 types of product; original 

and filled. The filled Coco Roll is filled with imported Chocolate for premium quality. The 6 flavours of original Coco Roll are 

Coconut Milk Flavour, Durian Flavour, Pandanus Flavour, Wasabi Flavour and the brand-new flavors; Shrimp Ebi, and Grilled 

Squid.  
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มาตรฐานการผลิต 

บริษทัให้ความสําคญัอย่างยิงกบัคุณภาพสินคา้ทีจะตอ้งไดม้าตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามยั และปลอดภยัต่อการ

บริโภค ดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายคุณภาพของบริษทัว่า “เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และ

ถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้” โดยบริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพระบบต่าง ๆ ดงันี 

(1) British Retail Consortium Standard (BRC) เป็นมาตรฐานซึงครอบคลุมทงัดา้นคุณภาพ สุขอนามยั และ

ความปลอดภยัของผลิตภณัฑ ์ซึงเป็นมาตรฐานทีเกิดขึนจากการรวมตวัของผูค้า้ปลีกในสหราชอาณาจกัร 

(2) HALAL เป็นเครืองหมายคุณภาพทีบริษทัไดรั้บอนุญาตให้ใชเ้ครืองหมายนีบนผลิตภณัฑ์ทีกระบวนการ

ผลิตสอดคลอ้งกบัหลกัการในศาสนาอิสลาม ซึงทาํให้ชาวมุสลิมทวัโลกมีความมนัใจในคุณภาพของผลิตภณัฑม์ากขึน 

Production Standards 

The Company attaches utmost importance to product quality that meets standards, cleanness and hygiene and the 

most important is safe for consumption, as determined in our Quality Policy as “We aim to continually improve our products 

and services in best high Quality, Safety and Hygiene, and in compliance with laws for our consumers’ best benefit”.  The 

Company has been currently certified the following quality standards: 

(1) British Retail Consortium Standard (BRC): a standard covering process control in quality, hygiene and 

safety of product. The standard was created through the cooperation of retailers in the United Kingdom. 

(2) 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. 

 

 การเปลียนแปลงและพฒันาทีสําคัญในปี 2 

(1) บริษทัสร้างสรรคสิ์นคา้โจ๊กกึงสําเร็จรูปในรูปโฉมใหม่ โจ๊กสูตรคนไทยแท ้ขนาดใหญ่กว่าเดิม และเพิม

การออกแบบบรรจุภณัฑที์ทนัสมยั ให้พลงังานทีดี สือถึงลูกคา้กลุ่มวยัรุ่น วยัเด็ก และครอบครัว 

(2) บริษทัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์วุน้เส้นกึงสําเร็จรูป ภายใตต้ราสินคา้ “เกษตร” ในรูปแบบถว้ยรสชาติใหม่

เพิมเติม 2 รสชาติ คือ รสผดัเผด็ซอสเกาหลี และรสเยน็ตาโฟตม้ยาํ เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในปัจจุบนัให้มาก

ขึน 

(3) บริษทัมีการนาํเสนอผลิตภณัฑ์ขนมขบเคียวสู่ช่องทางการจาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ เพือ

รองรับความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่มทวัโลก ผา่นตราสินคา้ “เกษตร” สาํหรับรสชาติใหม่ รสกุง้เอบิ และรสปลาหมึกยา่ง 

(4) บริษทัให้ความสําคญัแก่การทาํงานเป็นทีม และความเติบโตทางธุรกิจในตลาด ร่วมกบัพนัธมิตรต่าง ๆ 

จากบริษทัชนันาํของโลก จึงไดมี้การร่วมมือกบับริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จาํกดั เพือเป็นตวัแทนส่ง

มอบสินคา้ตราเกษตรให้กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ 

(5) บริษทัเริมขยายการส่งออกสินคา้ขา้วหอมนาํตาลตาํ กข.43 ขนาด 50 LBS และ 20 LBS  

ไปยงัตลาดต่างประเทศ  

(6) บริษัทขยายช่องทางการขายสินค้าตราเกษตรผ่านเครืองจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติ  

(Vending Machine)  

(7) บริษทัพฒันาระบบ ERP ปรับระบบการทาํงานผา่น SAP HANA S.4 เพือนาํเทคโนโลยี

มาเพิมประสิทธิภาพการทาํงานให้รวดเร็วและถูกตอ้งมากยิงขึน  
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(8) บริษทัไดรั้บการต่ออายุการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ BRC (British Retail Consortium) เกรด A 

จากสถาบนั Intertek สาํหรับผลิตภณัฑข์า้ว และระบบคุณภาพ GMP HACCP สาํหรับผลิตภณัฑข์า้ว วุน้เส้นกึงสาํเร็จรูป และ

โจ๊กกึงสาํเร็จรูป 

2019 Key Developments 

(1) The Company creates rice porridge products in a new look. Our rice porridge has the authentic Thai 

porridge recipe with bigger size. The package has been created in the modern packaging design, given good energy and 

meant to teenagers, children and families. 

(2) The Company develops new flavours of instant vermicelli noodle product under “KASET” brand in the 

cup package with 2 flavour; Korea Sauce Flavour and Yen Ta Fo Tum Yum Flavour to serve various customer’s demand 

nowadays.  

(3) The Company offers snack products to both domestic and international sales channels. This is to support 

the needs of all groups of customers around the world through the brand of “KASET” for new flavors, Ebi Shrimp Flavour 

and Grilled Squid Flavor. 

(4) The Company values the importance of teamwork and business growth in the market with the world’s 

leading partners. Therefore, we have cooperated with DKSH (Thailand) Co., Ltd. as the authorized representative of KASET 

to deliver products to customers widely and efficiently. 

(5) The Company expends exporting Jasmine Rice RD.43, the rice with low sugar contained, in the 

packaging size of 50 LBS and 20 LBS to overseas market. 

(6) The Company starts expansion of sales volume for KASET product through the automatic vending 

machine. 

(7) The Company has ERP system development to adjust the work system through SAP HANA S.4 in order 

to bring technology to increase work efficiency to be, faster and more accurate. 

(8) The Company has been granted the renewal of BRC (British Retail Consortium) Grade A certification 

of quality system standard from Intertek Institute for rice product and of GMP HACCP certification of quality system 

standard for rice, instant bean vermicelli and instant rice porridge. 

 

 รางวัลแห่งความสําเร็จ  

บริษทัไดด้าํเนินธุรกิจภายใตก้รอบการกาํกบัดูแลกิจการทีดี โดยคาํนึงถึงผูถื้อหุ้น ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสังคม

โดยรวม ซึงจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินทีเกียวกบัการกาํกบักิจการจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ดงันี   

(1) บริษทัไดรั้บรางวลัจากโครงการ THAI SELECT จากกรมส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

(2) บริษทัไดรั้บรางวลั ขา้วคุณภาพดี 100% 4 ปี ซอ้นจากกรมการคา้ภายใน กระทรวงพาณิชย ์

(3) บริษทัไดรั้บโล่เกียรติคุณ การใช้ระบบอบแห้งพลงังานแสงอาทิตยใ์นการผลิตวุน้เส้นรายแรก ซึงเป็น

พลงังานทีสะอาด และไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม จากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน  
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Awards and Recognition 

The Company operates business under a good corporate governance framework by considering shareholders, 

stakeholders and society. This can be seen from the assessment results relating to corporate governance from relevant 

authorities as follows: 

(1) The Company has been received an award from the THAI SELECT project from the Department of 

International Trade Promotion, Ministry of Commerce. 

(2) The Company has been awarded 100% Good Quality Rice for 4 consecutive years from the Department of 

Internal Trade, Ministry of Commerce. 

(3) The Company has been received a plaque of honor for the first use of solar drying system for vermicelli 

production which is clean energy and does not damage the environment from the Department of Alternative Energy 

Development and Efficiency, Ministry of Energy. 
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ภาวะอุตสาหกรรมและปัจจัยความเสียง  

 

อุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

โครงสร้างของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงแบ่งออกเป็น 2 ตลาด คือ ตลาดขา้วบรรจุถุงในประเทศ และตลาดขา้ว

บรรจุถุงเพือการส่งออก  

(1)  ข้าวบรรจุถุงในประเทศ  

การบริโภคขา้วบรรจุถุงเกิดขึนเมือประมาณ 20 ปีทีแลว้ โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคทีเปลียนไป

ของคนไทยทีนิยมการบริโภคขา้วทีมีการควบคุมคุณภาพทังในดา้นความสะอาดและมาตรฐานทีดี รวมถึงการคาํนึงถึง

คุณภาพหลงัการหุงทีสมาํเสมอ ในขณะทีตลาดขา้วตกัจากกระสอบมีขนาดเลก็ลงเรือย ๆ เนืองมาจากความนิยมทีลดน้อยลง 

ประกอบกบั ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีแนวโน้มในการรับประทานขา้วขาวหอมมะลิสูงขึน อนัเนืองมาจากลกัษณะเฉพาะของ

ขา้วขาวหอมมะลิทีมีความขาว นุ่มนวล มีกลินหอม ดงันนั ผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงจะตอ้งมีการพฒันา

คุณภาพสินคา้ให้มีความสมาํเสมอตลอดทงัปี รวมถึงการพิจารณาและคาํนึงถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคทีไม่ตอ้งการกงัวล

เรืองการหุงขา้วทีตอ้งคอยเพิมหรือลดปริมาณนาํในการหุงอีกต่อไป   

นอกจากนี การบริโภคข้าวบรรจุถุงเกิดจากกระแสการเปลียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร เนืองมาจากสภาพครอบครัวทีมีขนาดเล็กลง สถานทีซือเปลียนจากร้านโชวห่์วยเป็นการซือจากซุปเปอร์

มาร์เก็ตแทน การตอ้งการความสะดวกสบายและรวดเร็วในการเลือกซือและการขนส่ง ตลอดจนเรืองของการใชพื้นทีนอ้ยใน

การเก็บรักษา จึงทาํให้ตลาดขา้วบรรจุถุงเริมเติบโตขึนทุก ๆ ปี  

(2)  ข้าวบรรจุถุงส่งออก 

สาํหรับตลาดผูบ้ริโภคขา้วขาวหอมมะลิในต่างประเทศนนั ผูบ้ริโภคมีความตอ้งการขา้วทีมีความสะอาด 

ถูกสุขอนามยั อนัเป็นผลมาจากพฤติกรรมทีไม่มีการซาวนาํก่อนหุงเหมือนผูบ้ริโภคคนไทย จึงตอ้งการผูผ้ลิตขา้วสารบรรจุถุง

ทีมีเครืองจกัรทีทนัสมยั เช่น เครืองขดัมัน เครืองยิงเมล็ดเสีย รวมถึงการบรรจุถุงสุญญากาศ  ชัน เป็นต้น ในการทีจะ

สามารถปรับปรุงคุณภาพเพิมเติมไดสู้งกว่าผูผ้ลิตทวัไป โดยสถิติการส่งออกขา้วในรอบปี 2562 มีปริมาณรวม 7.58 ลา้นตนั 

เป็นมูลค่า 4,206 ลา้นเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 32.50 (ทีมา: Thai Rice Exporter Association) โดย

ข้าวหอมมะลิราคาเฉลียตันละ 1,220 เหรียญสหรัฐ ซึงเป็นอีกหนึงปัจจัยทีทาํให้ขา้วไทยถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดจาก

ประเทศคู่แข่ง เช่น อินเดียมีผลผลิตมาก สามารถส่งออกขา้วนึงไดม้ากขึน ปากีสถาน เมียนมา ส่งออกปลายขา้วขาวไดม้าก

ขึน และเวียดนามส่งออกขา้วหอมมะลิในราคาเฉลีย 400-500 ดอลลาร์ต่อตนั  

2. ปัจจัยทีมีผลต่อการประกอบธุรกิจ 

(1) ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ปัจจัยเสียง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ 

 (ก) ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุง   

x คุณภาพสินคา้ทีไดม้าตรฐานเป็นทียอมรับ 

x ตราสินคา้ทีแขง็แกร่ง ซึงตอ้งใชง้บประมาณและความชาํนาญในการสร้างสูง 

x ช่องทางการจาํหน่ายทีสะดวกต่อผูบ้ริโภค 

x เงินทุนทีตอ้งมีปริมาณสูงในการจดัซือวตัถุดิบ 
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 (ข) ปัจจยัเสียงทีผูป้ระกอบการในธุรกิจขา้วบรรจุถุงตอ้งคาํนึงถึงในการประกอบธุรกิจ  

x เป็นธุรกิจทีมีกําไรต่อหน่วยไม่สูง เนืองจากข้าวเป็นสินค้าเกษตรและมีราคาที

เปลียนแปลงไปตามฤดูกาลและตอ้งอาศยัการขายในปริมาณมากเช่นเดียวกบัสินคา้บริโภคทีจาํเป็นอนื ๆ 

x ตอ้งใชเ้งินทุนสูงในการซือวตัถุดิบเพือจดัเก็บและรอการบรรจุถุงเพือจดัจาํหน่ายต่อไป 

x การพฒันาการผลิตและพนัธ์ุขา้วจากประเทศคู่แข่ง 

(ค) ปัจจยัทีเป็นโอกาสสาํหรับอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงในประเทศ 

x เป็นธุรกิจทีน่าสนใจทงัในแง่ของขนาดและอตัราการเติบโตของตลาด 

x ความนิยมในการบริโภคเนืองจากเป็นอาหารหลกัของคนไทย 

x เป็นอุตสาหกรรมทีไดรั้บความสนใจและแรงสนบัสนุนจากภาครัฐในการเปิดตลาด

ใหม่ในต่างประเทศและส่งเสริมให้ชาวต่างชาตินิยมรับประทานขา้วขาวหอมมะลิของไทย 

(ง) ปัจจยัทีเป็นอุปสรรคสาํหรับอุตสาหกรรมตลาดขา้วบรรจุถุง 

x ความเสียงในเรืองราคาวตัถุดิบผนัผวน  

x ความเสียงจากการแทรกแซงตลาดขา้วของรัฐบาล  

(2) คู่แข่ง 

สภาวะการแข่งขนัตลาดในประเทศของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วบรรจุถุง 

ปัจจุบนัสภาวะการแข่งขนัในตลาดขา้วบรรจถุุงจะอยูที่ผูผ้ลิตรายใหญ่ทีมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอยา่ง

ต่อเนือง ส่วนผูผ้ลิตรายยอ่ยจะไม่มีบทบาทในตลาดมากนกั และจะเป็นเพียงลกัษณะการส่งเสริมการทาํการตลาดเฉพาะส่วน

เท่านนั 

นอกจากนี การแข่งขนัในตลาดขา้วบรรจุถุงขึนอยูก่บัหลาย ๆ ปัจจยั เช่น ปัจจยัดา้นการส่งออกขา้วในแต่

ละปี ถา้ปีใดทีการส่งออกขา้วอยูใ่นเกณฑดี์ ราคาขา้วในประเทศก็จะอยูใ่นเกณฑดี์ตามไปดว้ย การแข่งขนัในตลาดขา้วถุงใน

ประเทศจะไม่รุนแรงมากนกั แต่ถา้ปีใดทีการส่งออกขา้วตกตาํ ราคาขา้วในประเทศก็จะตกตาํไปดว้ย ผูป้ระกอบการในธุรกิจ

ขา้วสารก็จะหนัมาทาํการตลาดในประเทศมากขึน การแข่งขนัก็จะทวีความรุนแรงทงัจากผูผ้ลิตรายเดิมและผูส่้งออก  รวมถึง

ปัจจยัเรืองปริมาณผลผลิตต่อปีทีออกมา ถา้ปีใดมีผลผลิตขา้วออกมามาก ก็จะมีผลทาํให้ราคาขา้วตกตาํ และถา้ปีใดประสบ

ปัญหาเรืองภยัธรรมชาติ เช่น นาํท่วม ฝนแลง้ ก็จะส่งผลให้ราคาขา้วสารบรรจุถุงปรับตวัสูงขึนไดเ้ช่นกนั 

ทงันี หลงัจากการทีทางรัฐบาลไดมี้มาตรการดา้นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพขา้วบรรจุถุง  และมีการ

ตรวจสอบขา้วถุงทีจาํหน่ายในทอ้งตลาดโดยสํานกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคอย่างจริงจงั มีผลทาํให้ราคาขายปลีก

ข้าวสารบรรจุถุงสะทอ้นถึงตน้ทุนและคุณภาพทีแท้จริงมากขึน ทาํให้ช่วงห่างของแต่ละชันของคุณภาพขา้วจะมีความ

แตกต่างกนัไม่มาก 

สภาวะการแข่งขนัตลาดต่างประเทศของกลุ่มผูผ้ลิตขา้วบรรจุถุง 

ดา้นสภาวะการแข่งขนัในตลาดส่งออกขา้วของบริษทันัน มีคู่แข่งทงัทีเป็นผูส่้งออกจากประเทศไทย

ดว้ยกนั และจากประเทศผูส่้งออกขา้วอืน เช่น เวียดนาม กมัพูชา และลาว เป็นตน้ แมว่้าราคาขา้วหอมมะลิไทยจะปรับตัว

สูงสุดในรอบ  ปี การส่งออกขา้วหอมมะลิในระยะต่อไปอาจจะชะลอตวัลงบา้งเมือเทียบกบัขา้วหอมของคู่แข่ง ทงันี จาก

การประกวดขา้วโลก ปี 2562 ทีกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ขา้วพนัธ์ุ ST24 ของเวียดนาม ชนะการประกวดขา้วทีดีทีสุด

ในโลก ส่วนขา้วหอมมะลิจากไทยเป็นอนัดบั 2 ประเทศไทยเสียแชมป์ต่อเนือง 2 ปี ประกอบกบัขา้วคู่แข่งประเทศเวียดนาม

ขายตนัละ  เหรียญสหรัฐ และกมัพูชาขายตนัละ  เหรียญสหรัฐ ทาํให้ผูซื้อหนัไปซือขา้วของคู่แข่งทดแทน อย่างไรก็

ตาม ประเทศไทยยงัมีความไดเ้ปรียบในเรืองของความน่าเชือถือของการคา้ขา้วโลกมาต่อเนืองหลายสิบปี  ในขณะเดียวกนั

บริษทัเน้นการทาํตลาดต่างประเทศในกลุ่มขา้วหอมมะลิเป็นหลกั และขา้วหอมพนัธ์ุพิเศษต่าง ๆโดยเน้นเรืองคุณภาพขา้ว
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หอมมะลิทีไม่ปลอมปนขา้วชนิดอืนเพือทาํให้ลูกคา้มีความยอมรับและเชือถือ และมีการนาํกลยทุธ์การส่งเสริมการขาย มีการ

จดั Premium ให้ลูกคา้ ซึงจะทาํให้ลูกคา้ในต่างประเทศรู้จกัตราสินคา้และสามารถตดัสินใจในการซือผลิตภณัฑ์ของบริษทั 

ประกอบกบับริษทัมีความชาํนาญในเรืองการส่งออกและมีความเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ต่างประเทศทีแตกต่างกนั

ไปในแต่ละประเทศ 

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง 

 แนวโนม้ของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงภายในประเทศ 

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมขา้วบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตทีดีเนืองมาจากพฤติกรรมที

เปลียนไปของผูบ้ริโภคทีตอ้งการความสะดวกในการซือสินคา้และตอ้งการสินคา้ทีมีมาตรฐาน อนัเนืองมาจากการรณรงค์

ความปลอดภยัทางดา้นอาหาร (Food Safety) ของภาครัฐบาล ส่งผลให้ผูผ้ลิตทีมีมาตรฐานในการผลิตทีสูงเท่านนัสามารถคง

อยู่ในตลาดขา้วบรรจุถุง และทางภาครัฐยงัมีการพฒันาพนัธ์ุขา้วใหม่ ๆ เช่น ขา้วหอมพนัธ์ุ กข.43 เพือเพิมประโยชน์ทาง

โภชนาการ และมีมูลค่าสูงขึน  

แนวโนม้ของอุตสาหกรรมส่งออกขา้วไทยในตลาดต่างประเทศ   

สถานการณ์การแข่งขนัของผูส่้งออกขา้วในตลาดโลกในปีการผลิต 2562/2563 ยงัคงมีแนวโน้มการ

แข่งขนัทีรุนแรง โดยมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตขา้วของโลกจะอยูที่ประมาณ 497.77 ลา้นตนั ลดลงประมาณร้อยละ 0.24 แต่

การคา้ขา้วโลกจะอยู่ทีประมาณ 46.3 ลา้นตนั เพิมขึนประมาณร้อย 1 ขณะทีสต็อกขา้วโลกในปลายปี 2563 คาดการณ์ว่าจะ

เพิมขึนเกือบร้อยละ 2 อยู่ทีประมาณ 175.09 ลา้นตนั ซึงปริมาณสต็อกขา้วทีเพิมขึนสุดทา้ยแลว้อาจส่งผลกระทบกบัการ

ส่งออกขา้วในปีหน้าได ้นอกจากนี ปัจจยัทีสําคญัทีมีผลต่อการส่งออกขา้วไทย ยงัมีเรืองของค่าเงินบาททียงัคงแข็งค่ากว่า

ประเทศคู่แข่งสําคญั ภาวะภยัแลง้ในประเทศทีทาํให้ผลผลิตขา้วลดลง และราคาขา้วในประเทศสูงขึน นอกจากนี ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนยงัมีสต๊อกขา้วอยู่มาก ดงันนั ทาํให้ปริมาณการนาํเขา้จะลดลง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชือไวรัสโควิด  (COVID- ) อาจจะทาํให้มีการซือสินคา้อาหารกกัตุนมากขึนได ้ 

 

อุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

1. โครงสร้างของอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

อุตสาหกรรมการผลิตวุน้เส้นในประเทศไทยมีมานานกว่า 40 ปี แต่ยงัมีผูผ้ลิตน้อยรายอนัเนืองมาจากสูตรเฉพาะ

ของแต่ละโรงงานทีไม่มีการเผยแพร่มากนกั และขนัตอนการผลิตเฉพาะของแต่ละโรงงาน ซึงมีผลต่อคุณภาพสินคา้ และการ

ยอมรับของผูบ้ริโภคในแต่ละตราสินคา้ รวมถึงวตัถุดิบหลกัทีใช้ในการผลิต คือ ถวัเขียว ทีตอ้งอาศยัความชาํนาญในการ

จดัซือและจดัหาวตัถุดิบ รวมทงัปริมาณและคุณภาพทีขึนอยูก่บัฤดูกาลในแต่ละปี 

อุตสาหกรรมการผลิตวุน้เส้นเป็นอุตสาหกรรมของผูผ้ลิตน้อยราย อนัเนืองมาจากขนัตอนการผลิตทีมีความ

ซบัซอ้น ตอ้งการความเชียวชาญในการจดัการสูง ขนาดของตลาดการผลิตและการบริโภคมีปริมาณ ,  ตนัต่อปี มีมูลค่า

ตลาดรวม ,  ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตของตลาดประมาณร้อยละ  ต่อปี (ทีมา: ขอ้มูลของบริษทั) 

อยา่งไรก็ดี ถึงแมว่้าวุน้เส้นถวัเขียวจะไม่ใช่อาหารหลกัของคนไทย แต่เป็นอาหารทีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

สามารถนาํมาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยไดห้ลากหลาย เป็นตน้ว่า ยาํวุน้เส้น แกงจืดวุน้เส้น และอาหารทะเลอบวุน้เส้น 

2. ปัจจัยทีมีผลต่อการประกอบธุรกจิ 

(1) ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จ ปัจจัยเสียง โอกาสและอุปสรรคของคู่แข่งรายใหม่ 

ถึงแม้ว่าตลาดวุน้เส้นถวัเขียวจะมีผูผ้ลิตน้อยราย มีการแข่งขนัไม่รุนแรงและเป็นตลาดทีมีอตัราการ

เติบโตขึนทุกปี แต่การทีจะประสบความสาํเร็จดา้นยอดขายก็สามารถทาํไดย้ากเนืองจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคจะไม่เปลียน
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ตราสินคา้เมือรู้จกัคุน้เคยกบัตราสินคา้ทีมีอยู่เดิม ประกอบกบัช่องทางการขายของร้านคา้ดงัเดิมจะเลือกจาํหน่ายเฉพาะตรา

สินคา้ทีเป็นทีนิยมของผูบ้ริโภคเท่านนั รวมทงัช่องทางโมเดิร์นเทรดมีพืนทีจาํกดัสาํหรับผูค้า้รายใหม่ทีจะเขา้มาดว้ยเช่นกนั 

(2) คู่แข่ง 

สภาวะการแข่งขนัตลาดวุน้เส้น 

ตลาดวุน้เส้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ  

(ก) สินคา้คุณภาพสูงและมีราคาสูง (Premium) 

(ข) สินคา้คุณภาพดีและมีราคาปานกลาง 

(ค) สินคา้คุณภาพปานกลางในราคาประหยดั 

(ง) สินคา้คุณภาพประหยดัในราคายอ่มเยา 

ทงันี บริษทัมีการสร้างสินคา้ใหม่ในตลาดวุน้เส้นทงับนและล่าง เช่น วุน้เส้นสด วุน้เส้นตดั และวุน้เส้น

ไม่ฟอกสี เพือเพิมความสะดวกในการปรุงอาหาร และตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนั 

เนืองจากการแข่งขนัในตลาดวุน้เส้นมีผูแ้ข่งขนัน้อยราย ประกอบดว้ยผูผ้ลิตรายใหญ่ประมาณ 4 ราย 

ผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 15 ราย (ทีมา: ขอ้มูลของบริษทั) บริษทัจึงไดต้ดัสินใจลงทุนผลิตและทาํ

การตลาดอย่างจริงตงัแต่ปี 2545 เป็นตน้มา โดยจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์วุน้เส้นตราสินคา้ “ตราเกษตร” สําหรับตลาดวุน้เส้น

ตลาดบน บริษทัจะแข่งขนัดา้นคุณภาพเนืองจากผูบ้ริโภคกลุ่มนีให้ความสําคญักบัคุณภาพสินคา้มาเป็นอนัดบัแรก และมี

แนวโน้มไม่เปลียนไปซือตราสินคา้ใหม่หากพอใจกบัตราสินคา้เดิม ในขณะทีวุน้เส้นตลาดล่าง จะมีการแข่งขนัดา้นราคาที

รุนแรง ซึงเป็นการผลิตสินคา้ทีเนน้คุณภาพปานกลางจนไปถึงคุณภาพตาํโดยผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเลก็  

(3) แนวโน้มอุตสาหกรรมวุ้นเส้น 

แนวโน้มเศรษฐกิจทีดีขึนย่อมส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซือทีสูงขึน และนิยมในการบริโภคสินคา้ทีมี

คุณค่าทางโภชนาการและมีรสชาติอร่อย ส่งผลให้อุตสาหกรรมวุน้เส้นมีแนวโนม้การขยายตวัทีดีขึน ประกอบกบัสินคา้ทีจะ

มาทดแทนวุน้เส้นโดยตรงไม่มี เนืองจากวุน้เส้นมีลกัษณะเฉพาะคือเป็นเส้นใสเหมือนแกว้ ในขณะทีสินคา้ใกลเ้คียงจะเป็น

เส้นหมี บะหมี ก๋วยเตียวเซียงไฮ ้หรือเส้นก๋วยเตียว ถึงกระนนัก็ดี แนวโนม้ผูผ้ลิตขนาดกลางและขนาดเลก็จะประสบปัญหา

ตน้ทุนในการผลิตและการขายทีสูงขึน และมีแนวโนม้ทีจาํนวนผูผ้ลิตจะลดนอ้ยลงในอนาคต 

 

INDUSTRY OVERVIEW AND COMPETITION 

Package Rice 

1. Industrial Structure of Package Rice 

The industrial structure of the package rice can be divided into 2 markets i.e. local distribution and export.  

 (1)  Local Package Rice 

The consumption of package rice has found for 20 years ago. It caused from the change of consumption 

behavior of Thais that prefer the rice with quality control in terms of clean and good standard, including consistent quality 

after cooking.  While, there are decreasing demands of rice from the big package and the increasing trend of Hom Mali Rice 

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 develop the consistency of the rice quality for the whole year, including consider and 

take into account the behavior of consumers who do not want to worry about increase or decrease of the amount of water 

while cooking rice.   
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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 and instant for shopping and delivery. 

The smaller packages also 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 Hom Mali Rice, the consumers need clean and hygienic rice. 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 rice export statistics for the year 2019 are total at 7.58 million tons with values 

of US $ 4,206 million. The export volume decreased by 32.50 percent (Source: Thai Rice Exporter Association). The 

average price of Hom Mali Rice is US $ 1,220 per ton. This is another factor that causes Thai rice to be outranked by market 

competitors from competitors such as India which has high productivity of sticky rice for exporting, Pakistan and Myanmar 

export more white grits, and Vietnam exports jasmine rice at the price of average 400-500 dollars per ton. 

2. Key Factors of Business Operation 

(1) Key Factor to Success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 

 (a)   Key Factor to Success for Package Rice Industry   

x Product quality at acceptable standard 

x Strong branding which requires high budget and expertise 

x Convenient distribution channel for consumers 

x High expenditure for purchase of raw material 

(b)   Risk Factor for Producer in Package Rice Industry to be Concerned in Business Operation  

x This business has low margin as rice is agricultural product with price seasonally 

fluctuation and relied on sales in large quantities as well as other essential consumable goods. 

x High expenditure for purchase of raw material to be stored and packed for 

distribution is required. 

x High rice production and new rice grain from other countries 

(c) Opportunity Factor for Local Package Rice Industry 

x Challenge business in terms of market size and market growth  

x Popularity in consumption because of main dish for Thai people 

x Government sector has supported rice industry in opening new market in overseas 

and encouraged foreigners to eat Thai Hom Mali rice.  

(d)   Barrier for Package Rice Industry 

x Rice from price fluctuation of raw material  

x Rice market intervention from government’s policy  
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(2) Competitor 

Local Market Competition Situation of Package Rice 

Currently, the competition situation of package rice is among the major producers who have the 

continuous marketing promotion while the small producers do not play the significant role, just do the partial marketing 

promotion. 

Additionally, the competition of package rice market depends on several factors. For example, in each 

year, if the rice export is good, the local rice price is also good, and the local market will be general competitive.  In the 

contrary, if the rate of rice export is low, it will make the low local rice price too, and there will be a high competition in 

local market from both exporter and existing local competitors.  Another factor is agricultural productivity in each year. 

Over rice supply will affect to the lower price. On the other hand, the natural disaster like drought or flood would cause the 

increase of rice price.  

However, after the government has announced the regulations of standard in the package rice and the 

Office of Consumer Protection Board has conducted the package rice inspection, the retail price of package rice reflects the 

real cost and quality causing the quality of rice in each grade not much different . 

Export Market Competition Situation of Package Rice 

As for the competition in the rice export market of the Company, there are competitors, both exporters 

from Thailand and other rice exporting countries such as Vietnam, Cambodia, and Laos etc. Although, Thai Hom Mali rice 

prices are the highest in 5 years, the export of jasmine rice in the next period may be somewhat slow when compared with 

the competitors’ fragrant rice. According to the world rice competition for the year 2019 in Manila Philippines, Vietnam’s 

ST24 rice won the world best rice contest, while Thai Hom Mali rice was the runner-up. In this regard, Thailand has lost 

the championship for 2 consecutive years. In addition, competitors in Vietnam sold US $ 650 per ton and Cambodia sold 

US $ 800 per ton, causing buyers to buy competitor’s rice instead. However, Thailand still has the advantage in terms of 

reliability of the world rice trade for many decades. At the same time, the Company mainly focuses on overseas markets in 

the jasmine rice and various special fragrant rice by focusing on the quality of jasmine rice that is not adulterated with other 

types of rice in order to make the customers’ acceptance and trust. The Company also implement the strategy of sales 

promotion. The Company has provided premiums for customers, which will enable overseas customers to recognize the 

brand and to make the decision to purchase the Company’s products. Additionally, the Company has expertise in exporting 

and understanding of demand of overseas customers varied from country to country. 

(3) Industrial Trend of Package Rice 

Local Industrial Trend of Package Rice 

The trend of the domestic package rice industry is likely to grow well due to the changing behavior of 

consumers who want more convenience in shopping and standardized products. According to the government’s food safety 

campaign, the only high-quality manufacturers will be able to remain in the package rice market. Also, the government has 

also developed new rice grains such as fragrant rice RD.43 to increase nutritional benefits and higher values.  

Export Industrial Trend of Package Rice 

Competition situation of rice exporters in the world market in the production year 2019/2020 still has 

intense competition. It is expected that the world’s rice production will be around 497.77 million tons, approximately 



  

18 

 

decreased by 0.24 percent, but the world rice trade will be around 46.3 million tons, approximately increase by 1 percent. 

Meanwhile, the world rice stock by the end of 2020 is expected to increase by almost 2 percent which is approximately at 

175.09 million tons. The final increase of rice stocks may affect rice exports next year. In addition, important factors 

affecting Thai rice export are the Baht’s strength more than that of the major competitors, drought in the country causing 

reduced rice production, and higher domestic rice prices. Furthermore, China still has a lot of rice stock, and may cause the 

amount of imports would be reduced. However, the outbreak of the COVID-19 virus may lead to more food hoarding 

purchases. 

 

Vermicelli 

1. Industrial Structure of Vermicelli 

Vermicelli production in Thailand was found for over 40 years. However, there is still a few producers because 

of unrevealing each producer’s recipe, the complicated production process which affects the product’s quality and the 

consumer’s acceptance in each brand name. This is also required the skillful experience in procurement and purchase of 

green mung bean, the main raw material. In addition, the green mung bean’s quantity and quality rely on seasons in each 

year. 

Although, vermicelli industry has few players due to its complicated manufacturing process and specialized 

operation management, the production and consumption market size are approximately 25,000 tons a year, total market 

values of 2,000 million Baht.  The market growth rate is around 5 percent per year. (Source: Company’s Information)    

Although, green 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, and so on.  

2. Key Factors of Business Operation 

(1) Key Factor to Success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player 

Although the green bean vermicelli market has few manufacturers, there is not much competition and 

the market is growing every year, it is difficult to success in sales volume because of the consumers’ behavior which will 

not change the brand when familiar with the existing brand. In addition, the traditional store channels will choose to sell 

only the brands popular to consumers. Also, modern trade channels have limited space for new traders. 

(2) Competitor 

Competition Situation of Vermicelli 

Vermicelli market can be divided into 4 types:  

(a) Product with best quality and high price (Premium) 

(b) Product with good quality and standard price 

(c) Product with standard quality and economical price 

(d) Product with normal quality and cheap 

The Company has created several new products for the standard and premium market, such as fresh 

vermicelli, cut vermicelli, and unbleached vermicelli, in order to give the consumer more convenient to cook bean vermicelli 

and provide the products according to the consumers’ demand. 
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The vermicelli market has few manufacturers consisting of 4 major producers, and 10-15 medium and 

small size of producer (Source: Company’s Information). Therefore, the Company has invested in the production and 

marketing since the year 2002 by launching vermicelli under “KASET BRAND” for premium market which concerns the 

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 among medium and small size of manufactures which provide the products from 

medium to competitive product’s grade.  

(3) 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 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. 

 

ความเสียงต่อการดําเนินธุรกิจ   

1.  ความเสียงจากความผันผวนของค่าเงินต่างประเทศ 

บริษทัมีนโยบายทีจะให้ความสําคญัในการทาํการตลาดต่างประเทศมากยิงขึน โดยมีเป้าหมายการสร้างตราสินคา้

ของบริษทัให้เป็นตราสินคา้ระดบัโลก ในขณะทียอดส่งออกของบริษทัไปยงัต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 56.00 ของยอดขาย

ของบริษทัและบริษทัย่อยรวมกนัสําหรับปี 2562 โดยบริษทัไดเ้น้นไปทีการเตรียมความพร้อมในการผลิต การจดัจาํหน่าย 

และการทาํการตลาดภายใตต้รา “KASET BRAND”, “ SMART CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, “FIRST LADY”, “COCO 

RIZ”, “COCO JAS” และ “COCO RICE” โดยส่งสินคา้ไปยงัผูบ้ริโภคในประเทศต่าง ๆ ให้กวา้งขวางและทวัถึง จึงมีความ

เสียงจากการส่งออกในเรืองของความผนัผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์ หรือสกุลเงินอืน ๆ ทีบริษทัจะไดรั้บจากการขายสินคา้

ของบริษทั  

อย่างไรก็ดี บริษทัไดป้้องกนัความเสียง (Hedging) โดยมีการจดัหาเงินทุนหมุนเวียนเป็นสกุลเงินดอลลาร์ตาม

สัดส่วนไม่เกินเงินทีคาดว่าจะไดรั้บจากการส่งออกเพือลดความเสียงจากการเปลียนแปลงของค่าเงิน นอกจากนี บริษทัยงัได้

ทาํการซือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Currency Forward Contracts) ณ วนัทีส่งมอบสินคา้ให้กบัลูกคา้กบัธนาคารพาณิชย์

อีกบางส่วน โดยจะบนัทึกรายการขายดงักล่าวเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลียนของธนาคารพาณิชยใ์นวนัดงักล่าว ซึงทาํให้

บริษทัสามารถรับรู้รายไดแ้ละราคาตน้ทุนทีแน่นอน จึงเป็นการลดความผนัผวนของรายไดจ้ากค่าเงินต่างประเทศ 

2.  ความเสียงจากการเปลียนแปลงราคาวัตถุดิบ 

ขา้วและแป้งซึงเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทัในการผลิตขา้วบรรจุถุงและวุน้เส้น เป็นผลิตผลทางการเกษตรทีมีราคา

เคลือนไหวไปตามฤดูกาล (Seasonal) การเปลียนแปลงในราคาวตัถุดิบอาจจะส่งผลกระทบถึงผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัมีนโยบายในการติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ด มีการตกลงทาํสัญญารับซือทงัระยะสันและระยะยาวจากผูผ้ลิต ผูน้าํ

เขา้ทงัรายยอ่ยและรายใหญ่ในตอนตน้ฤดูกาล และมีมาตรการในการตรวจสอบคุณภาพและดูแลการเก็บรักษาขา้วและแป้งที

ไดม้าตรฐาน 

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มลูกคา้ระดบับน บริษทัสามารถปรับราคาชดเชยส่วนต่างไดเ้นืองจากผูบ้ริโภคเชือมันใน

คุณภาพขา้วหอมมะลิภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั โดยเฉพาะอยา่งยิงในตลาดต่างประเทศ ทีไม่มีหน่วยงานกาํกบัราคาขาย  
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นอกจากนี บริษทัไดป้รับระบบการจดัการดา้นการผลิตและการจดัจาํหน่ายตลอดกระบวนการ ซึงส่งผลให้บริษทัมี

ขอ้มูลทีถูกตอ้งและรวดเร็ว รองรับการตดัสินใจปรับแผนการดาํเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนและ

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินการลงไดอ้ยา่งเป็นสาระสําคญั ทาํให้บริษทัสามารถแข่งขนักบัตลาดโลกไดท้งัในระยะสันและระยะ

ยาว 

3.   ความเสียงเรืองนโยบายของรัฐบาล 

เนืองจากขา้วเป็นสินคา้เกษตรทีมีผลกระทบสําคญัต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย  ทาํให้รัฐบาลมีนโยบาย

หลายประการทีอาจกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษทั เช่น นโยบายการตงัราคารับจาํนาํขา้วเพือช่วยเหลือเกษตรกร ทาํให้

ราคาขา้วของไทยสูงกว่าราคาตลาดโลก อนัอาจเป็นผลทาํให้ลูกคา้ต่างประเทศของบริษทัสังซือขา้วประเภทอืนทดแทน 

(Substitute goods) หรือลดจาํนวนการสังซือลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัเนน้การขายขา้วหอมมะลิซึงประเทศไทยเป็นผูผ้ลิตหลกั

ของโลก อนัเป็นสายพนัธ์ุของไทยทีไม่สามารถปลูกไดดี้ในประเทศอืน และผูบ้ริโภคในต่างประเทศให้ความเชือมนัใน

คุณภาพขา้วหอมมะลิของบริษทั นอกจากนี บริษทัเน้นการเปิดตลาดสินคา้เกษตรกบัประเทศคู่คา้ดว้ยเช่นกนั ดงันนั บริษทั

จึงมีความเสียงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยูใ่นระดบัไม่มากนกั 

4.  ความเสียงเรืองนโยบายอัตราเงินเดือนและค่าแรงขนัตําของรัฐบาล 

เนืองจากกระบวนการผลิตและจดัจาํหน่ายของบริษทัจาํเป็นตอ้งใช้บุคคลากรทงัในระดบัแรงงานรายวนัและ

พนักงานประจาํสํานกังานจาํนวนมาก การประกาศขึนอตัราค่าแรงขนัตาํและเงินเดือนของพนักงานระดบัปริญญาตรีตาม

นโยบายของรัฐบาล ทาํให้ตน้ทุนการผลิตและดาํเนินงานของบริษทัสูงขนึอยา่งมีสาระสาํคญั เพือรองรับสถานการณ์ดงักล่าว 

บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุงระบบงานให้มีการเชือมโยงกนัตลอดกระบวนการเพือลดขนัตอนการปฏิบติังานทีไม่จาํเป็นลง 

มีการอบรมเพือพฒันาทักษะของพนักงานให้สูงขึน รวมทงัปรับกระบวนการผลิตให้เป็นอตัโนมติัมากขึน โดยการเพิม

เครืองจกัรในสายการผลิต ทาํให้สามารถลดความจาํเป็นในการใชแ้รงงานลงไดบ้างส่วน 

5.   ความเสียงเรืองอุทกภัย 

หลงัจากเหตุการณ์มหาอุทกภยัในช่วงปลายปี 2554 เป็นตน้มา บริษทัซือประกนัภยัพิบติัเพือป้องกนัความเสียง

รวมถึงไดป้้องกนัลงทุนปรับภูมิทศัน์บริเวณรอบทีตงัของสถานประกอบการทุกแห่งเพิมเติมจากแนวคนัป้องกนันาํท่วมเดิม

เพือใชเ้ป็นแนวป้องกนัถาวร รวมทงัยกเลิกการเช่าสถานประกอบการบางแห่งทีอยูใ่นพืนทีทีเสียงและยากต่อการป้องกนัใน

อนาคตดว้ย 

 

Risk from Operation 

1. 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 the year 2019, the export’s revenue is about 56.00 percent of total revenue of the Company and its 

subsidiary.  The Company emphasizes on the preparation of production, distribution and marketing by exporting the 

products widely and thoroughly to countries for brand building of “KASET BRAND”, “SMART CHEF”, “IMPERIAL 

TASTE”, “FIRST LADY”, “COCO RIZ”, ”COCO JAS” and “COCO RICE”. Thus, there is a risk from exporting in respect 

of the fluctuation of the dollar or other currencies that the Company will receive from the sale of its products. 

However, cash flow in US $ 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. 
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2. Risk from Price Changing of Raw Material 

Rice and starch, which are the main raw materials of the Company for producing package rice and vermicelli, are 

an agricultural product, of which their prices are directly related to weather condition.  Change in price of raw materials 

may affect the Company’s profit.  There are policies that a situation of raw material will be closely taken care, and 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 under the Company’s brand. 

Additionally, there is no sales price regulator in international markets.  

Moreover, the Company has improved the effective management system in production and distribution system 

causing the Company having accurate and update information which can support decision making to adjust the operation 

plan efficiently.  Also, 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. 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.  For example, the policy that farmers can pledge paddle rice 

to the government which may cause the Thai’s rice price higher than market price resulting to the customer turning to other 

substitutes or minimizing the order. However, the company focuses on selling jasmine rice, which Thailand is the main 

producer in the world. Also, Thai jasmine rice cannot be grown elsewhere. In addition, the overseas customers believe in 

the quality of the Company’s jasmine rice. The company also focuses on opening up agricultural markets with trading 

partners. Thus, the Company could face that risk at a low level from the government’s policy. 

4. Risk from Government's Policy on Salary and Minimum Wage Rate 

According to Company’s production and distribution process, it is required to hire many daily workers and 

officers.  The policy to raise minimum wages and starting salary of bachelor’s degree officers resulting in the increase of 

cost and operational expense of the Company significantly.  To cope with such policy, the Company has focused on 

enhancing the efficiency of all operations and eliminating the unnecessary working process, improving and developing the 

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

workers. 

5. 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 some premise rental which is in the risk area and difficult to protect in the 

future. 
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นางปัทมา ตังพรุิฬห์ธรรม  

ประธานกรรมการ  

Mrs. Pattama Tangpiroonthum 

Chairman of the Board 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร 

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn 

Independent Director and Chairman of Audit Committee 

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบตงัแต่วนัที 14 พฤศจิกายน 2562) 

Mr. Santi Opaspakornkij 

Independent Director and Member of Audit Committee 

(being the Audit Committee since 14 November 2019) 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที 13 พฤศจิกายน 2562) 

Dr. Somjin Sornpaisarn 

Independent Director and Member of Audit Committee 

(being the Independent Director and Audit Committee until 13 November 2019) 

 

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

Dr. Danai Chanchaochai 

Independent Director and Member of Audit Committee 
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Visuth Vittayatanakorn 

 Director, Executive Director and Authorized Director 

 

 
 

 

นางสาววิไล ตังสิน  

กรรมการ 

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 3) 

Ms. Vilai Tangsin 

Director 

(being the director until 7 February 2020) 

 

นายสมฤกษ์ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Director, Chief Executive Officer and Authorized Director 

 

นางสาวปรินดา ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 

นายวรวุฒิ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 
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ข้อมูลของกรรมการ ณ วันท ี12 มีนาคม 2563 / Profile of Directors as of 12 March 2020 

นางปัทมา ตังพรุิฬห์ธรรม  

ประธานกรรมการ  

Mrs. Pattama Tangpiroonthum  

Chairman of the Board 

อาย ุ/ Age  78 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x มธัยมศึกษาปีที 6 

x หลกัสูตรสาํหรับกรรมการบริษทั (DCP) รุ่นที 38/2546 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Mathayom 6 

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

(IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2547 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)     

2531 – ปัจจุบนั - ประธานกรรมการ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

2528 – 2555 -  กรรมการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

Work Experience for the Past 5 years 

2004 – Present - Chairman of the Board, Thai Ha Public Company 

Limited 

1988 – Present     - Chairman of the Board, Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

1985 – 2012         - Director, Thai Vegetable Oil PLC. 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร  

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn 

Independent Director and Chairman of 

Audit Committee 

อาย ุ/ Age  65 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan 

x Cert.in Health Economics, University of York 

x เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x เศรษฐศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที /  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Ph.D. in Management (International Economics), Keio University, Japan 

x Cert.in Health Economics, University of York 

x Master of Economics, Chulalongkorn University 

x Bachelor of Economics, Chulalongkorn University 

x Director Accreditation Program (DAP 56/2006), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

 

 



  

25 

 
 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั  - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั 

ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

 - ผูอ้าํนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา

เกาหลีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)  บัณฑิตวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 - รองผูอ้าํนวยการบริหารศูนยอ์าเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

2543 – 2551 - รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

Work Experience for the Past 5 years 

Present - Independent Director and Chairman of Audit 

Committee, Thai Ha Public Company Limited 

 - Director of Master of Arts program in Korean Studies 

(International Program), Graduate School, 

Chulalongkorn University  

  - Deputy Executive Director of ASEAN Studies Center, 

Chulalongkorn University 

2000 – 2008 - Associate Dean, Faculty of Economics, Chulalongkorn      

University 

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที 13 พฤศจิกายน 2562) 

Dr. Somjin Sornpaisarn 

Independent Director and Member of Audit 

Committee  
(being the Independent Director and Audit 

Committee until 13 November 2019) 

 
 

 

อาย ุ/ Age  57 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาเอก การเงิน โครงการร่วมระหว่างสถาบันบัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึง

สนบัสนุนโดย CIDA 

x ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Chaminade University of Honolulu โดยทุน 

Fujitsu Asian Scholarship Program 

x ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

x ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 16/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Joint Doctoral Program in Finance, Thammasat University National, 

Institute of Development Administration and Chulalongkorn University, 

supported by CIDA 

x Master of Business Administration, Chaminade University of Honolulu, 

supported by Fujitsu Asian Scholarship Program 
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x Master of Business Administration, Thammasat University 

x Bachelor of Engineer, Chulalongkorn University 

x Director Accreditation Program (DAP 16/2004), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2558 – ปัจจุบนั     - กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนีไทย 

2552 – ปัจจุบนั     - กรรมการผูจ้ ัดการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน                              

ทหารไทย จาํกดั 

                        - กรรมการ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน  

                          - กรรมการ ตลาดสัญญาซือขายล่วงหนา้ฯ (TFEX) 

2555 – 2557 - นายกสมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2547 – 2562 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮา 

จาํกดั (มหาชน) 

Work Experience for the Past 5 years 

2015 – Present -  Director, Thai BMA 

2009 – Present -  Chief Executive Officer, TMB Asset Management Co., 

Ltd. 

 -  Director, Association of Investment Management 

Companies 

 - Director, TFEX 

2012 - 2014       - Chairman, Association of Investment Management 

Companies                

2004 – 2019 - Independent Director and Member of Audit Committee, 

Thai Ha Public Company Limited 

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

Dr. Danai Chanchaochai 

Independent Director and Member of Audit 

Committee 

อาย ุ/ Age  53 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลยั

โกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน 

x ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัอสัสัมชญั คณะบริหารธุรกิจ 

x  ศิลปศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการประชาสัมพนัธ์ ประเภท

ทวัไป มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

x โรงเรียนเคลย์ตัน ไฮสคูล เ มืองเซ็นต์หลุยซ์  มลรัฐมิสซูรี  ประเทศ

สหรัฐอเมริกา (นกัเรียนทุนเอเอฟเอสคนแรกของโรงเรียนหอวงั) 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 76/2551 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 
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Education and Credentials 

x Master’s Degree in Marketing (First Class Honors), Thammasat 

University and Gothenburg University, Sweden  

x BBA (First Class Honors), Assumption University 

x Honorary Doctorate in Public Relations, Kasembundit University  

x Clayton High School, St. Louis, Missouri, USA (The first AFS exchange 

student from Horwang School) 

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

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั - ประธานทีปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์  

มาร์เก็ตติง คอมมูนิเคชนัส์ จาํกดั          

 - ประธานเจา้หนา้ที สาํนกัพิมพดี์เอม็จี 

                        - ประธานมูลนิธิธรรมดี 

2559 - ปัจจุบนั - ประธานคณะกรรมการ Super Brands Thailand Council 

 - ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ส ถ า บั น เ ส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด 

ความสามารถมนุษย ์

 - คณะกรรมการศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประชาสัมพนัธ์

แห่งชาติ 

 - อนุกรรมการจดัทาํร่าง และอนุกรรมการปฏิบติัการดา้น

ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ก า ร

ประชาสัมพนัธ์แห่งชาติ                    

 - กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารศูนย์

คุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 

 - คณะกรรมการบริหารแผน  8 สํานักงานกอง ทุ น

สนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

2557 – ปัจจุบนั - คณะกรรมการบริหาร World Kindness Movement 

2556 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการมูลนิธิกลัยาณการุณย ์

2554 - ปัจจุบนั - กรรมการกลยทุธ์ องคก์รต่อตา้นคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 

2553 - ปัจจุบนั -   กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 

 - อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพฒันาบณัฑิตอุดมคติ

ไทยและคณะอนุกรรมการดาํเนินการปฏิรูปอุดมศึกษา 

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     

 - ปัจจุบนั - กรรมการ Super Brands Thailand  

2551 - ปัจจุบนั  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮา 

จาํกดั (มหาชน) 
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  - ทีปรึกษา ยวุพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์

Work Experience for the Past 5 years 

Present  - Chairman of Advisor, DC Consultant and Marketing                       

Communications Co., Ltd.  

 - Chairman of the Board of Director, DMG Books  

 - Chairman of Do-d Foundation  

2016 - Present - Chairman of Super Brands Thailand Councils 

 - Executive Committee of Human Capacity Build 

Institute (HCBI) 

 - Member of Board of Directors of Moral Promotion 

Center (Public Organization) 

2015 - Present - Expert Committee of the Committee of National Public 

Relations  

 - Subcommittee in Drafting and Operating in Public 

Relations of Policies and Plans of National Public 

Relations   

 - Expert Committee of Board of Directors of Moral 

Promotion Center (Public Organization)  

 - Board of Directors, Plan 8, of the Office of Thai Health 

Promotion Foundation  

2014 - Present  - Executive Committee, World Kindness Movement 

2013 - Present - Vice Chairman Palliative Care Thailand  

2011 - Present - Executive of Strategic Committee, Anti – Corruption 

Organization of Thailand  

2010 - Present  - Member of Committee, Foundation for a Clean and 

Transparent Thailand  

 - Member of Subcommittees for higher education 

development and reform, Office of the Higher 

Education  

2009 - Present  - Committee Member, Super Brands Thailand                

2008 - Present  - Independent Director and Member of Audit Committee, 

Thai Ha Public Company Limited 

 - Advisor, Young Buddhists Association of Thailand 
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นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

( ดํ า ร ง ตํา แ ห น่ ง ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ 

ตงัแต่วนัที 14 พฤศจิกายน 2562) 

Mr. Santi Opaspakornkit 

Independent Director and Member of Audit 

Committee  

(being the Audit Committee since 14 

November 2019) 

 

 

อาย ุ/ Age  51 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

ปริญญาโท (MBA) Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Education and Credentials 

Master’s Degree, MBA, Babson College, USA 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2562 - ปัจจุบนั - กรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั - กรรมการอิสระ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)     

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษัท สยามแอดมินนิสเทรทีฟ แมนเนจ

เมน้ท ์จาํกดั 

                         - เลขาธิการสมาคมจกัรยานเพือสุขภาพ 

                            - กรรมการ บริษทั ชุมชนเลือนฤทธิ จาํกดั 

                            - กรรมการในคณะกรรมการกรุงเทพมหานครสีเขียว 

                            - กรรมการในคณะกรรมการเรารักกรุงเทพ เรารักจกัรยาน 

Work Experience for the Past 5 years 

2019 - Present - Member of Audit Committee, Thai Ha Public Company 

Limited 

2016 - Present - Independent Director, Thai Ha Public Company 

Limited 

2008 - Present - Director, Siam Administrative Management Co., Ltd. 

 - Secretary,  Thai Cycling for Health Association  

 - Director, Chumchon Luenrit Co., Ltd.  

 - Director, Green Bangkok Club Committees  

 - Director, We Love Bangkok-We Love Bicycle Club 

Committees   

นายวิสุทธ ิวิทยฐานกรณ์  

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 

ผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Visuth Vittayatanakorn 

Director, Executive Director and 

Authorized Director 

 

อาย ุ/ Age  66 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ  สาขาวิชาการตลาด  คณะ

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

x บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

x ศิลปะศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

x บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต 

x หลกัสูตร Finance for Non - Finance Director จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) สภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



  

30 

 
 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 44/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

Education and Credentials 

x Ph.D., Honorary Graduates, Marketing, Ramkhamhaeng University 

x Master of Business Administration, Kasetsart University 

x Bachelor of Arts (Political Science), Ramkhamhaeng University 

x Bachelor of Business Administration, Suan Dusit Rajabhat Institute 

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

(IOD) 

x Business Revolution and Innovation Network (BRAIN) Program, The 

Federation of Thai Industries  

x Director Accreditation Program (DAP 44/2005), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

ปัจจุบนั       - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮา จํากัด 

(มหาชน)     

     - กรรมการ บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

    - ประธานกรรมการ บริษทั เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท 

จาํกดั (มหาชน) 

   - ประธานกรรมการ  บ ริษัท  แมนเนจ เม้นท์แอนด์        

ไซโคโลยี จาํกดั 

2528 - 2561 - ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน)        

Work Experience for the Past 5 years 

Present - Director and Executive Director, Thai Ha Public 

Company Limited  

 - Director, Prodigy Public Company Limited 

 - Chairman of the Board of Director, FN Factory                           

Outlet Plc. 

 - Chairman, Management and Psychology Co.,                           

Ltd. 

1985 - 2018 - Chairman of the Executive Board, Director and 

Managing Director, Thai Vegetable Oil Plc. 
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นางสาววิไล ตังสิน  

กรรมการ 

(ดาํรงตาํแหน่งถึงวนัที 7 กุมภาพนัธ์ 3) 

Ms. Vilai Tangsin 

Director 

(being the director until 7 February 2020) 

 

อาย ุ/ Age  68 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท MBA University of Denver, USA 

x ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 4/2550 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

Education and Credentials 

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

x Bachelor of Economics, Chulalongkorn University 

x Director Accreditation Program (DAP 64/2007), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

 - ปัจจุบนั - รองประธาน บริษทั โรยลั เค อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

2551 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ธนะนารา จาํกดั 

 - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั  พรหม จาํกดั 

 - ปัจจุบนั - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั มีนาํ โฮเตล็ จาํกดั 

2550 - 2563 - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

Work Experience for the past 5 years 

2011 – Present     - Vice President, Royal K International Co., Ltd. 

2008 – Present     - Managing Director, Thana Nara Co., Ltd. 

 - Managing Director, Five Prom Co., Ltd. 

1984 – Present     - Deputy Chairman of Executive Director, Menam Hotel 

Co., Ltd. 

2007 – Present     - Director, Thai Ha Public Company Limited  

นายสมฤกษ์ ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Director, Chief Executive Officer  

and Authorized Director 

 

อาย ุ/ Age  52 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท MBA Nova University, USA 

x หลกัสูตร DAP รุ่นที 14/2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั

ไทย (IOD) 

x หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที  จากตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย 

Education and Credentials 

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

x Director Accreditation Program (DAP 14/2004), Thai Institute of 

Directors (IOD) 

x 9th Strategic CFO in Capital Markets, Stock Exchange of Thailand 
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ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2555 - ปัจจุบนั - กรรมการสมาคมผูส่้งออกขา้วไทย 

2554 - ปัจจุบนั - นายกกิตติมศกัดิสมาคมผูป้ระกอบการขา้วถุงไทย 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบริหาร บริษทั ไทยฮา 

จาํกดั (มหาชน) 2546 - ปัจจุบนั  

 - กรรมการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

2538 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 

Work Experience for the past 5 years 

2012 – Present - Director, Thai Rice Exporters Association 

2011 – Present     - Honorary President, Thai Rice Packers                            

Association 

2004 – Present -  Director and Chief Executive Officer, Thai Ha Public 

Company Limited 

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

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

นางสาวปรินดา ตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Ms. Prinda Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director 

อาย ุ/ Age  51 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท International Business, Nova University, USA 

x ปริญญาโท Human Resource Management, Nova University, USA 

x ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

x หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP 30/2553) 

x ห ลัก สูต ร ป ร ะ กาศ นี ย บัต ร  Director Accreditation    Program (DAP 

14/2547) 

x ห ลัก สูต ร ป ร ะ กาศ นี ย บัต ร  Finance for Non-Finance Director (FND 

1/2546) 

x หลกัสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program (DCP 9/2544) 

Education and Credentials 

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

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

x Bachelor of Economics, International Economics, Thammasat University 

x Audit Committee Program (ACP 30/2010) 

x Director Accreditation Program (DAP 14/2004) 

x Finance for Non-Finance Director (FND 1/2003) 

x Director Certification Program (DCP 9/2001) 
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ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี  

2556 - ปัจจุบนั - ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

จาํกดั 

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)  

2546 - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั 

2556 - 2558 - กรรมการ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) 

2547 - 2555 - รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชียร์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั 

2538 - 2546 - รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชียร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

Work Experience for the Past 5 years 

2013 – Present - Executive Chairman of Executive, Cheer Group 

Holdings Co., Ltd. 

2004 – Present - Director, Thai Ha Public Company Limited 

2003 – Present - Managing Director, Chama Asset Co., Ltd. 

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

2004 – 2012 - Vice Executive Chairman, Cheer (Thailand) Co., Ltd. 

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

นายวรวุฒ ิตังพรุิฬห์ธรรม 

กรรมการ และกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

Director and Authorized Director  

อาย ุ/ Age  45 ปี / years 

คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม  

x ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x ปริญญาตรี สาขาการจัดการทัวไป คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Boardroom Success Through Financing And Investment 

รุ่นที /  (BFI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Strategic Board Master Class รุ่นที /  (SBM) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที  

4/2561 (BNCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Corporate Governance for Capital Market รุ่นที /  

(CGI) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Advanced Audit Committee Program รุ่นที /  

(AACP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตร Family Business Sustainability รุ่นที /  (FBS) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
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x วุฒิบัตรหลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นที /  

(MIA) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Diploma Examination รุ่นที /  (EXAM) จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Director Certification Program รุ่นที /  (DCP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลักสูตร Finance for Non – Finance Directors รุ่นที  /  

(FND) จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบัตรหลกัสูตร Director Accreditation Program รุ่นที /  (DAP) 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

x วุฒิบตัรหลกัสูตรนกัลงทุนผูท้รงคุณวุฒิ รุ่นที  สถาบนัวิทยาการผูล้งทุน

ไทย 

x ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

Education and Credentials 

x MBA, Concentrate in Finance and Marketing, SASIN Graduate Institute 

of Business Administration of Chulalongkorn University 

x BBA, Concentrate in Management, Commerce and Accountancy of 

Chulalongkorn University 

x Director Diploma, Boardroom Success Through Financing and Investment 

8/2020 (BFI) (IOD) 

x Director Diploma, Strategic Board Master Class 6/2019 (SBM) (IOD) 

x Director Diploma, Board Nomination and Compensation Program 4/2018 

(BNCP) (IOD) 

x Director Diploma, Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries 20/2018 (CGI) (IOD) 

x Director Diploma, Advanced Audit Committee Program 23/2016 (AACP) 

(IOD) 

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

x Director Diploma, Monitoring the Internal Audit Function 6/2009 (MIA) 

(IOD) 

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

x Director Diploma, Director Certification Program 92/2007 (DCP) (IOD) 

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

(IOD) 

x Director Diploma, Director Accreditation Program 14/2004 (DAP) (IOD) 

x Thai Intelligence Investors Program, Thai Investors Association 
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x Professional CFO Diploma, National Institute of Developments 

Administration (NIDA) 

ประสบการณ์ทาํงาน ยอ้นหลงั 5 ปี 

2560 - ปัจจุบนั - กรรมการและอนุกรรมการการลงทุน บริษทั นาํมนัพืช

ไทย จาํกดั (มหาชน) 

 - ปัจจุบนั - กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทั 

ภิบาลสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษทั เมเจอร์ดี

เวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน)  

2558 - ปัจจุบนั - กรรมการและคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการ

ลงทุน บริษทั พรอดดิจิ จาํกดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั - ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

จาํกดั  

2547 - ปัจจุบนั - กรรมการ บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน)  

2550 - 2557 - ประธานเจา้หนา้ทีการเงินและประธานกรรมการบริหาร

ความเสียง บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

Work Experience for the Past 5 years 

2017 – Present - Board of Directors and Strategic and Investment 

Committee, Thai Vegetable Oil Public Company 

Limited    

2016 – Present - Board of Directors, Audit Committee and Member of 

Corporate Governance, Nomination and Remuneration 

Committee, Major Development Public Company 

Limited 

2015 – Present - Board of Directors and Strategic and Investment 

Committee, Prodigy Public Company Limited 

2011 – Present -  Chief Executive Officer (CEO), Cheer Group Holdings 

Company Limited 

2004 – Present - Board of Directors, Thai Ha Public Company Limited 

2007 – 2014 - Chief Financial Officer (CFO) and Chairman of the 

Risk Management Committee, Thai Ha Public 

Company Limited 
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โครงสร้างการจัดการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 10 ท่าน ดงันี 

ลําดับ

ท ี

รายชือ ตําแหน่ง จํานวนครังการประชุม

คณะกรรมการ  

ปี 25621 

จํานวนครังการประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 25622 

1 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ 4/4  

2 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

3/4 3/4 

3 ดร.สมจินต ์ศรไพศาล3 กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

2/4 2/4 

4 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการอิสระ 

4/4 4/4 

5 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบ4 

และกรรมการอิสระ 

4/4  

6 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ ์ กรรมการ 4/4  

7 นางสาววิไล ตงัสิน5 กรรมการ 4/4  

8 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 4/4  

9 นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ  4/4  

10 นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการ 4/4  

     

หมายเหต ุ 1  ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ทังสิน 4 ครัง 
2  ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทังสิน 4 ครัง 
3  ดร.สมจินต์  ศรไพศาล  ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตังแต่วันที   

14 พฤศจิกายน 2562 
4  นายสันติ  โอภาสปกรณ์กิจ  ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท มีผลตังแต่วันที   

14 พฤศจิกายน 2562 
5  นางสาววิไล ตังสิน ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทมีผลตังแต่วันที 7 กุมภาพันธ์ 2563 

 

2. ผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวนทงัสิน 3 ท่าน ดงันี 

ลําดับที รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

3 นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 
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3. เลขานุการบริษัทและผู้ทีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

เพือการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษทั ในปี 2562 นางสาววริยา แซ่ตงั ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัจนถึงวนัที 22 

ตุลาคม 2562 หลงัจากนนันางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ ไดรั้กษาการณ์ในตาํแหน่งเลขานุการบริษทัระหว่างวนัที 23 ตุลาคม 2562 ถึง

วนัที 16 มกราคม 2563 และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2563 เมือวนัที 17 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษทัได้

มีมติแต่งตงัให้บริษทั เธียร แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จาํกดั โดยนางสาวแกมฝ้าย เสือแพร ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษทัตงัแตว่นัที 

17 มกราคม 2563 ทงันี เลขานุการบริษทัมีหน้าทีรับผิดชอบการจดัการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถื้อหุ้น  การรักษา

เอกสารขอ้มูลตามทีกฎหมายกาํหนด การให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะเบืองตน้กบัคณะกรรมการในประเด็นดา้นกฎหมาย กฎ 

และระเบียบต่าง ๆ รวมถึงการดูแลและถ่ายทอดมติของคณะกรรมการไปยงัผูที้เกียวขอ้ง 

 

4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

4.1  ค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน 

(1) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั 

ประกอบดว้ยค่าเบียประชุม ซึงจ่ายตามจาํนวนครังทีเขา้ประชุม ดงันี 

ตารางแสดงค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย 

ลําดับท ี รายชือ ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท) 

  ค่าเบียประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

ค่าเบียประชุม 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค่าบําเหน็จ

คณะกรรมการ 

รวม 

1 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

2 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร 45,000 90,000 - 135,000 

3 ดร.สมจินต ์ศรไพศาล 30,000 40,000 - 70,000 

4 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย 60,000 80,000 - 140,000 

5 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 60,000  - 60,000 

6 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 60,000  - 60,000 

7 นางสาววิไล ตงัสิน 60,000  - 60,000 

8 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

9 นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

10 นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 60,000  - 60,000 

 

ตารางสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 และปี 2561 

ค่าตอบแทน ปี 2562 ปี 2561 

 จํานวนราย 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

จํานวนราย 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

ค่าเบียประชุม 10 765,000 10 751,800 

ค่าบาํเหน็จคณะกรรมการ 10 - 10 500,000 

รวม  765,000  1,251,800 
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(2) ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร และผูบ้ริหารของบริษทั 

ในปี 2562 บริษทัไดจ้่ายเงินเดือนให้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 3 ราย รวมทงัสิน 5,197,000 บาท 

 

4.2  เงินโบนัส ผลประโยชน์ หรือค่าตอบแทนอืน 

ในปี 2562 บริษทัไดจ้่ายค่าตอบแทนให้กบัผูบ้ริหารจาํนวน 3 ราย รวมทงัสิน 150,400 บาท 

 

5. บุคลากร 

บริษทัไม่มีการเปลียนแปลงจาํนวนพนกังานอยา่งมีนยัสาํคญั ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีสาํคญั และไม่มีสหภาพแรงงาน 

5.1 บุคลากร 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทั มีจาํนวนพนกังานและคนงานทงัหมด รวมทงัสิน 191 คน โดยจ่ายค่าตอบแทนในปี 

2562 เป็นเงิน 36.89 ลา้นบาท ซึงประกอบดว้ยเงินเดือน เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เงินสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ และ

ค่าตอบแทนอืน เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง และค่าเบียเลียง เป็นตน้ ทงันี จาํนวนพนกังานและคนงานของบริษทัแบ่งตามสายงาน

หลกั ไดด้งันี 

สายงานหลัก จํานวนพนักงาน (คน) 

. ฝ่ายโรงงาน 142 

(รายวนั 118 คน รายเดือน 24 คน) 

. ฝ่ายขาย/การตลาด 20 

. ฝ่ายบริหารและสนบัสนุนทางเทคนิค 12 

. ฝ่ายบญัชี การเงิน ธุรการ และบุคคล 17 

รวม 191 

 

5.2 นโยบายในการพฒันาบุคลากร 

บริษทัมีนโยบายในการรักษาบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถให้อยูคู่่กบัองคก์ร โดยทีมีแนวปฏิบติัดงันี 

(1) บริษทัคดัเลือกบุคคลทีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัตาํแหน่งงานนนั ๆ 

(2) มีการจดัอบรมเมือเริมเขา้ทาํงานเพือเป็นการทาํความคุน้เคยก่อนการทาํงาน 

(3) มีการจัดอบรมอย่างสมาํเสมอ ในเรืองความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่าง  ๆ  มีการจัดอบรมทังในและนอก

สถานทีเพือให้มีทกัษะในงานนนั ๆ มากยิงขึน และเพือพฒันาคุณภาพพนกังานให้กา้วหนา้ทนักบัสถานการณ์ปัจจุบนั นอกจากนี 

บริษทัมีการจดัส่งบุคลากรไปศึกษายงัสถานทีตา่ง ๆ ทีให้ความรู้และเทคโนโลยีในดา้นนนั ๆ  รวมถึงการจา้งบุคลากรทีมีคุณภาพ มี

ความรู้ และความชาํนาญจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ มาฝึกอบรมให้กบัพนกังาน โดยปี 2562 บริษทัไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมดา้นต่าง ๆ 

ของพนกังานเฉลีย จาํนวน 8 ชวัโมงต่อคนต่อปี 

(4) บริษทัมีแผนเส้นทางการฝึกอบรม เพือเตรียมความพร้อมและพฒันาบุคลากรให้ทาํงานบรรลุตามภารกิจของ

องคก์ร โดยพฒันาบุคลากรให้มีทกัษะและพฤติกรรม (Competency) เป็นไปตามทีกาํหนด 

(5) บริษทัมีเกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือนตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตวับุคลากรให้มีความยินดีทังสอง

ฝ่าย เพือเป็นการจูงใจให้สามารถคดัสรรบุคคลทีมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกบัหน้าที  โดยเมือเปรียบเทียบกบับริษทัอืน และ

ตลาดแรงงาน นบัว่าบริษทัมีอตัราว่าจา้งดึงดูดใจเมือเทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

(6) บริษทัมีการจดัสวสัดิการต่าง ๆ ให้กบัพนกังานเป็นอยา่งดี โดยถือว่าพนกังานเป็นส่วนหนึงขององคก์ร 
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(7) บริษทัมีการจดัตงักองทุนสาํรองเลียงชีพให้แก่พนกังาน ซึงถือเป็นการดูแลพนกังานในระยะยาว โดยพนกังาน

สามารถสะสมเงินในอตัราร้อยละ 2 ของเงินเดือน ซึงบริษทัสมทบให้ในอตัราเดียวกนั 

MANAGEMENT STRUCTURE 

1. Board of Directors 

Board of directors comprises of 10 directors as follows: 

No. Name Position Number of Meeting of 

Board of Directors 

Attendance in 20191 

Number of Meeting 

of Audit Committee 

Attendance in 20192 

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

2 Assoc. Prof. Dr. Buddhagarn 

Rutchatorn 

Chairman of Audit 

Committee and 

Independent Director 

3/4 3/4 

3 Dr. Somjin Sornpaisarn3 Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

2/4 2/4 

4 Dr. Danai Chanchaochai Member of Audit 

Committee and 

Independent Director 

4/4 4/4 

5 Mr. Santi Opaspakornkit Member of Audit 

Committee4 and 

Independent Director 

4/4  

6 Mr. Visuth Vittayatanakorn Director 4/4  

7 Ms. Vilai Tangsin5 Director 4/4  

8 Mr. Somroek Tangpiroonthum Director 4/4  

9 Ms. Prinda Tangpiroonthum    Director 4/4  

10 Mr. Vorravuth Tangpiroonthum     Director 4/4  

Remark  1  There were 4 Board of Directors’ Meetings in 2019. 
2  There were 4 Audit Committee’s Meetings in 2019. 
3  Dr. Somjin Sornpaisarn resigned from being a member of Audit Committee and Independent Director of the 

Company effective from 14 November 2019. 
4  Mr. Santi Opaspakornkit was appointed to be a member of Audit Committee and Independent Director of the Company 

effective from 14 November 2019. 
5  Ms. Vilai Tangsin resigned from being a director of the Company effective from 7 February 2020. 
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2. Executive Management  

Executive directors comprise of 3 members as follows: 

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 

 

3. Company Secretary and a Person Assigned to Directly be Responsible for Control and Supervision of Accounting  

In order for good corporate governance of the Company, Miss Wariya Saetang was assigned to be a company secretary 

for the year 2019 until 22 October 2019. After that Ms. Titima Orsiriwikorn was in charge as acting company secretary from 23 

October 2019 to 16 January 2020. In the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020 held on 17 January 2020, the Board of Directors 

passed a resolution to appoint Tien and Partners Limited by Ms. Kamfai Suaprae as a company secretary from 17 January 2020. 

In this regard, the company secretary is responsible for holding the Board of Directors’ and Shareholders’ Meeting, safeguarding 

the Company’s documents and information as required by relevant laws, giving advices and recommendations to the Board of 

Directors regarding all laws, rules and regulations, including disclosing the Board of Directors’ resolutions to relevant parties. 

4. Directors and Executives Remunerations 

4.1 Monetary Remunerations 

(1) Director’s Remunerations 

Comprising of the meeting allowance, payable according to the meeting attendance as follows: 

Table Showing Director’s Monetary Remunerations 

No. Name 2019 Remuneration (Baht) 

  Meeting 

Allowance 

for Board of 

Directors  

Meeting 

Allowance 

for Audit 

Committee 

Annual 

Allowance 

Total 

1 Mrs. Pattama Tangpiroonthum 60,000  - 60,000 

2 Assoc. Prof. Dr. Buddhagarn 

Rutchatorn 

45,000 90,000 - 
135,000 

3 Dr. Somjin Sornpaisarn 30,000 40,000 - 70,000 

4 Dr. Danai Chanchaochai 60,000 80,000 - 140,000 

5 Mr. Santi Opaspakornkit 60,000  - 60,000 

6 Mr. Visuth Vittayatanakorn 60,000  - 60,000 

7 Ms. Vilai Tangsin 60,000  - 60,000 

8 Mr. Somroek Tangpiroonthum 60,000  - 60,000 

9 Ms. Prinda Tangpiroonthum    60,000  - 60,000 

10 Mr. Vorravuth Tangpiroonthum     60,000  - 60,000 
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Table Showing Director Remuneration Summary for 2019 and 2018 

Remuneration 2019 2018 

 Number of 

Directors 

(Person) 

Remuneration 

Amount (Baht) 

Number of 

Directors 

(Person) 

Remuneration 

Amount (Baht) 

Meeting Allowance 10 765,000 10 751,800 

Annual Allowance 10 - 10 500,000 

Total  765,000  1,251,800 

 

(2) Remunerations of Executive Director and Management of the Company 

In 2019, the Company had paid monthly salary to management team of 3 person totaling 5,197,000 Baht. 

 

4.2  Bonus, Benefit or Other Remuneration 

In 2019, the Company had paid remuneration to management team of 3 person totaling 150,400 Baht. 

 

5. Human Resource 

The company had not changed the number of employees significantly, no significant labor disputes, and no labour union. 

5.1 Human Resource 

As at 31 December 2019, the Company had a total of 191 employees and workers who received remuneration in 2019 

totaling 36.89 million Baht, covering salary, social security fund contribution, provident fund contribution and other benefit i.e. 

overtime payment, traveling expense and allowance.  This can be grouped according to the different business unit as follows: 

 Business Unit Number of Employee (Person) 

1. Factory 142 

(118 daily employees, 25 monthly employees)  

2. Sale and Marketing 20 

3. Support and Management  12 

4.Accounting, Administration and Human Resource 17 

Total 1917 

 

5.2 Human Resource Development Policy 

The Company applied policy to retain our talented employees with the Company as following principles: 

(1) The Company recruits employees who are capable and suitable for the job position. 

(2) The Company arranges the job orientation for newcomers in order to be familiar before start working. 
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(3) In order to enhance the competence levels of employees and to develop the quality of the employees to keep 

up with the current situation, the Company provides the consistent training course in relation to specific knowledge and technique 

for both in-house and outside training.  In addition, the Company procures its personnel to study in various places that provide 

knowledge and technology in that area, including hiring qualified personnel with knowledge and expertise from various sources 

of training. In 2018, the Company had arranged training course to our employees in an average of 8 hours per person per year.  

(4) The Company has training plan for our employees in order to prepare and develop their skill for achieving 

Company’s mission by developing employees to have skills and behavior (competency) as specified.  

(5) The Company offers levels of compensation that is suitable and satisfactory for both Company and employee 

in order to be motivated to high-quality and suitable people for their duties.  Comparing to other companies and the labor market, 

it can be considered that the Company has attractive rates of employment compared to similar organizations. 

(6) The Company provides the appropriate levels of benefits and welfare to the employees whereby the employees 

are considered as part of the organization. 

(7) The Company has set up the provident fund which is regarded as a kind of long-term benefit to our employees.  

Both the Company and employees would contribute money at the same rate of 2 percent of monthly salary.  
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ผู้ถือหุ้น  

รายชือกลุ่มผูถื้อหุ้นทีถือหุน้สูงสุด 10 รายแรก ณ วนัที  มีนาคม  

รายชือผู้ถือหุ้น  จํานวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)  

1. บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั 115,664,300         41.61  

2. นายทวีฉตัร จุฬางกูร 21,234,300           7.64  

3. นายวรวุฒิ ตงัพิรุฬห์ธรรม 12,000,000           4.32  

4. นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม 11,717,892           4.22  

5. นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 10,422,612           3.75  

6. นางสาวปรินดา ตงัพิรุฬห์ธรรม 10,170,010           3.66  

7. นางสาววรธิดา วิทยฐานกรณ์ 6,640,000           2.39  

8. บริษทั คิว แอสเซท จาํกดั 6,282,524           2.26  

9. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ 6,178,939           2.22  

10. นายวิชฌ ์วิทยฐานกรณ์ 4,000,000           1.44  

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั ประกอบดว้ยผูถื้อหุน้ซึงมีรายละเอียดดงันี 

รายชือผู้ถือหุ้น จํานวนทีถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1. กลุ่มตงัพิรุฬห์ธรรม 25,766,049 78.08 

2. กลุ่มวิทยฐานกรณ์ 6,350,506 19.24 

3. นางรัตนา จนัทรพิทกัษ ์    532,909 1.62 

4. นางสาววิไล ตงัสิน    234,900 0.71 

5. นางสาวสุภรัตน์ ศกัดิวรารัตน์    85,636  0.26 

6. นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์   30,000 0.09 

รวม 33,000,000 100.00 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

44 

 
 

SHAREHOLDERS  

The 10 major shareholders as of 12 March 2020: 

Shareholders  Number of Shares Held (shares) Shareholding Ratio (%)  

1. Cheer Group Holdings Co., Ltd. 115,664,300         41.61  

2. Mr. Taweechat Jurangula 21,234,300           7.64  

3. Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 12,000,000           4.32  

4. Mrs. Pattama Tangpiroonthum 11,717,892           4.22  

5. Mr. Somroek Tangpiroonthum 10,422,612           3.75  

6. Ms. Prinda Tangpiroonthum 10,170,010           3.66  

7. Ms. Vorathida Vittayatanakorn 6,640,000           2.39  

8. Qiu Assets Company Limited 6,282,524           2.26  

9. Mr. Visuth Vittayatanakorn 6,178,939           2.22  

10. Mr. Wish Vittayatanakorn 4,000,000           1.44  

 

The shareholding structure of Cheer Group Holdings Co., Ltd. is as below. 

Shareholders  Number of Shares Held (shares) Shareholding Ratio (%)  

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 

Total 33,000,000 100.00 
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นโยบายเงินปันผล / DIVIDEND POLICY 

 

 บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม หลงัหักเงินสํารองต่าง ๆ 

ทุกประเภททีกฎหมายและบริษทัไดก้าํหนดไว ้ทงันี การจ่ายเงินปันผลให้นาํปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปนีมาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการ

ดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษทั สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวขอ้งในการบริหารงาน

ของบริษทั ซึงการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมผูถื้อหุ้น  และความเห็นชอบของ

คณะกรรมการของบริษทั 

 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 reserves specified by laws and Company, subject to the justification such as 

Company’s operating result, financial performance, liquidity, business expansion and other factors relating to the Company’s 

management. Anyway, the dividend payment has to be approved by the Board of Directors of the Company and Shareholders’ 

Meeting. 
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การกาํกบัดูแลกจิการ  

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในการกาํกบัดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชือทีว่าการกาํกบัดูแลกิจการเป็นระบบทีจดัให้

มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผูน้าํ และการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าทีดว้ยความโปร่งใส และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขนัเพือรักษาเงินทุนและเพิมพูนคุณค่าให้กบัผูถื้อหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมทีดี โดย

คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอืนและสังคมโดยรวม 

เพือให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนือง และเพิมความเชือมนัให้แก่นกัลงทุนและผูที้เกียวขอ้ง

ทุกฝ่าย บริษทัจึงไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการโดยให้คณะกรรมการบริษทัถือปฏิบติัดงัต่อไปนี 

(1) บริหารงานดว้ยความระมดัระวงั รับผิดชอบต่อการปฏิบติัหนา้ทีดว้ยความสามารถและประสิทธิภาพทีเพียงพอ 

เพือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

(2) ดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอแก่ผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย 

(3) ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความเสียงอยูเ่สมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสียงในระดบัทีเหมาะสม 

(4) ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตดัสินใจและการกระทาํของตวัเอง 

(5) ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

บริษทัไดมี้การจดัทาํขอ้พึงปฏิบติัเกียวกบัจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงานทีเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และบริษทัไดมี้การประกาศแจง้ให้กรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนักงานทุกคนไดรั้บทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัเป็นทีเรียบร้อยแลว้ 

บริษทัมีเจตนารมณ์ทีมุ่งมนัดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี ตามหลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการทีดี

สําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสําคญัการดาํเนินการดา้นการกาํกบัดูและ

กิจการ 5 หมวดไดด้งันี 

 

หมวดที 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัตระหนกัและให้ความสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น จึงไดก้าํหนดแนวทางดาํเนินการต่าง ๆ เพือสร้างความมนัใจว่าผู ้

ถือหุ้นไดรั้บการคุม้ครองสิทธิพืนฐาน อนัไดแ้ก่ การซือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บข่าวสารและขอ้มูลอย่างเพียงพอ การเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุ้นเพือใชสิ้ทธิออกเสียงในเรืองทีสําคญัของบริษทั รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกาํไร เป็นตน้ โดยไดด้าํเนินการต่าง ๆ 

ดงันี  

(1) บริษทัจดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึงจะจดัขึนภายใน 4 เดือนนบัจากวนัปิดบญัชีงบดุลประจาํปี และ

บริษทัไดด้าํเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและเอกสารประกอบให้ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วนัก่อนการประชุม 

โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่าง ๆ พร้อมความเห็นของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระ หนงัสือมอบฉันทะทุกแบบตามทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด และรายชือของกรรมการอิสระทงัหมด 

เพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกทีจะมอบฉนัทะให้เขา้ประชุมแทนได้ รวมทงัแผนทีแสดงสถานทีประชุม ซึงในหนงัสือเชิญประชุม

จะแจง้รายละเอียดของเอกสารทีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุมดว้ย เพือรักษาสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม รวมถึงขอ้บงัคบับริษทั

เกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น นอกจากนี ไดมี้การเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั เพือให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาส

ศึกษาเป็นการล่วงหน้า 30 วนัก่อนการประชุม ทงันี บริษทัไดเ้ปิดให้ผูถื้อหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 

ชวัโมง 

(2) ก่อนเริมการประชุม ประธานกรรมการจะชีแจงวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนน และแสดงผลสรุปของผล

คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยา่งชดัเจนในห้องประชุม 
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(3) ประธานกรรมการจดัสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส 

โดยระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทวัถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนเสียงและสรุป

มติทีประชุมของแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามเกียวกบัการประชุมถึงคณะกรรมการ

ล่วงหนา้ก่อนการประชุม 

(4) กรรมการทุกคนเขา้ร่วมการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อย เพือร่วมชีแจงรายละเอียดที

เกียวขอ้งของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น (ถา้มี) ดว้ย 

 

หมวดที 2 การปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษทัใหค้วามสาํคญัและดูแลใหมี้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั และเป็นธรรม ดงันี 

(1) บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น  หรือเสนอชือ

บุคคลทีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม ซึงไดป้ระกาศแจง้ให้ทราบโดยทวักนัผา่น

ช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 

(2) บริษทัดาํเนินการประชุมผูถื้อหุ้นตามลาํดบัระเบียบวาระทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และไม่เพิมระเบียบ

วาระในทีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นให้ทราบล่วงหนา้  

(3) บริษัทได้เสนอชือของกรรมการอิสระทังหมดเพือให้ผูถื้อหุ้นมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่

กรรมการอิสระคนใดคนหนึงในหนงัสือมอบฉนัทะรูปแบบทีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนได ้

(4) บริษทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงและสนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ 

โดยเฉพาะกรณีทีมีความเห็นทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

(5) บริษทัมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษทันาํขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยให้แก่ผูอื้น รวมถึง

เพือผลประโยชน์ส่วนตน โดยกาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(“สํานกังาน ก.ล.ต.”) และจดัส่งสําเนารายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั ภายใน 3 วนัทาํการนบั

แต่วนัทีมีการเปลียนแปลง 

 

หมวดที 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดงันี 

(1) พนักงาน: บริษทัตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความยงัยืนทีสําคญัของบริษทั ดังนัน บริษทัจึงได้

สนบัสนุนการพฒันาให้พนกังานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง อีกทงับริษทัมีการดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั เป็นธรรม และ

ให้ผลตอบแทนและสวสัดิการทีเหมาะสม  

(2) คู่คา้: บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจกบัคู่คา้ โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกนั มีการ

จดัซือจดัจา้งอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยบริษทัไดก้าํหนดแนวทางและวิธีปฏิบติัในการจดัซือจดัจา้งและกาํหนดหลกัเกณฑ์

การคดัเลือกคู่คา้ไวอ้ยา่งชดัเจน เพือให้เกิดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระ ระหว่างบริษทักบัคู่คา้ในระบบการจดัหาทีโปร่งใส

และตรวจสอบได ้

(3) ลูกคา้: บริษทัเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกคา้ ผลิตสินคา้ทีมีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลบัของลูกคา้ 

และมีหน่วยงานทีทาํหน้าทีรับขอ้ร้องเรียนของลูกคา้เพือรีบดาํเนินการให้ลูกคา้โดยเร็วทีสุด โดยบริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อลูกคา้ 

ดงัทีไดก้าํหนดไวใ้นนโยบายคุณภาพของบริษทั ดงันี  

“เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฎหมาย  

พร้อมปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้” 
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(4) คู่แข่ง: บริษทัประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขนัทีดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน 

หลีกเลียงวิธีการทีไม่สุจริตเพือทาํลายคู่แข่งขนั 

(5) เจ้าหนี: บริษทัยึดมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีหลกัการและวินัย รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือ

เงือนไขต่าง ๆ ทีมีต่อเจา้หนี 

(6) ชุมชน: บริษทัมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดลอ้มของชุมชน และสังคม ซึงถือเป็นนโยบายสําคญัของบริษทั

ในการคาํนึงถึงสิงแวดลอ้มและสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมในดา้นต่าง ๆ โดยบริษทัไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัของ

การพฒันาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงไดมี้การมอบทุนการศึกษาให้กบัโรงเรียนต่าง ๆ บริเวณโรงงานแถบพุทธมณฑล และ

บริเวณใกลเ้คียง เป็นประจาํทุกปี นอกจากนี ยงัไดส้นับสนุนเงินหรือผลิตภณัฑ์สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ 

โรงเรียน วดั องคก์รการกุศลอืน ๆ อยูเ่ป็นประจาํ 

 ทงันี บริษทัไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง เพือให้สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย

เหล่านีไดรั้บการดูแลอยา่งดี 

 

หมวดที 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการบริษทัตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษทัทังทีเกียวกับการเงิน และทีมิใช่การเงิน มีผลต่อกระบวนการ

ตดัสินใจของผูล้งทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั บริษทัจึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการเปิดเผยขอ้มูลทีจะมีผลกระทบต่อ

การตัดสินใจของผูล้งทุนทีครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั ทงัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทงันี บริษทัไม่มีแผนทีจะจดัตงัหน่วยงานดา้นลงทุนสัมพนัธ์

ในอนาคตอนัใกลนี้ แต่จะมอบหมายให้ประธานเจา้หนา้ทีบริหารทาํหนา้ทีติดต่อกบัผูถื้อหุ้น นกัวิเคราะห์ และภาครัฐทีเกียวขอ้ง 

 อนึง บริษทัไดมี้การเปิดเผยบทบาทและหนา้ทีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และจาํนวนครังทีกรรมการแต่

ละคนเขา้ร่วมการประชุม รวมถึงเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงในรายงานประจาํปีนี 

 

หมวดที 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการ 10 ท่านดงัต่อไปนี 

(ก) กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน 

(ข) กรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 4 ท่าน 

(ค) กรรมการอิสระ 4 ท่าน 

บริษทัมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทงัคณะ ซึงถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการทีเป็นอิสระ  

บริษทัไดแ้ต่งตงักรรมการบริษทั โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอาํนาจในการตดัสินใจแต่เพียงบุคคล

เดียวหรือกลุ่มเดียว เพือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและสร้างกลไกการถ่วงดุล โดยบริษทัมีโครงสร้างการจดัการทีชดัเจน ซึง

มีการแบ่งแยกสายงานบงัคบับญัชาทีชดัเจน มีการกระจายอาํนาจในการบริหารงานและการตดัสินใจลงไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน

บริษทัตามความเหมาะสม เพือไม่ให้อาํนาจในการตดัสินใจและการบริหารงานอยู่ทีประธานเจา้หน้าทีบริหารแต่เพียงผูเ้ดียว  

ในขณะทีบริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นรายใหญ่โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และ

ถึงแมว่้าประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารจะมีสายสัมพนัธ์ทางสายเลือดกนัในฐานะมารดาและบุตรชาย บริษทัก็ได้

มีการแบ่งแยกอาํนาจหนา้ทีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารอยา่งชดัเจน   
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ทงันี กรรมการสามารถดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัอืนได้ แต่ทงันีในการเป็นกรรมการดงักล่าว ตอ้งไม่

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าทีกรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าทีให้แก่บริษทั การเขา้ประชุมอย่าง

สมาํเสมอ และการแสดงความคิดเห็นทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 

คณะกรรมการไดก้าํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการไวค้ราวละ 3 ปี 

(2) คณะกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพือช่วยในการกาํกบั

ดูแลกิจการ รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไวใ้นหัวขอ้คณะกรรมการตรวจสอบ 

(ดา้นล่าง) โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีกาํหนดการประชุมเป็นประจาํทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรรมการบริษทั 

(3) บทบาท หนา้ที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัไดก้าํหนดขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ซึงไดก้ล่าวไวใ้นหัวขอ้เรือง

คณะกรรมการบริษทั (ดา้นล่าง)นอกจากนี คณะกรรมการบริษทัยงัมีนโยบายการบริหารงานในดา้นต่าง ๆ ดงันี 

(ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน 

บริษทัมีนโยบายจดัให้มีการควบคุมภายในทีมีประสิทธิภาพ เพียงพอและเหมาะสมทีจะสามารถ

ป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัอนัเกิดจากการทีผูบ้ริหารนาํไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบทาํ

หน้าทีติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสมาํเสมอ เพือปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์ สิงแวดลอ้ม และความเสียงทีเปลียนแปลง โดยมีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทงัดา้นการเงิน การปฏิบติังาน 

การดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบทีเกียวขอ้ง และจดัให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี บริษทัมีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นอิสระ โดยไดจ้า้งบริษทัภายนอกทาํการตรวจสอบภายในเพือให้มนัใจว่า

การปฏิบติังานหลกั และกิจกรรมทางการเงินของบริษทัไดด้าํเนินการตามแนวทางทีกาํหนด ซึงคณะกรรมการไดใ้ห้บริษทัทีรับ

หน้าทีตรวจสอบภายในดงักล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร่้วมกนัพิจารณาแผนงาน

ตรวจสอบภายในกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ข) การบริหารความเสียง 

บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัเกียวกบัการบริหารความเสียงเป็นอย่างมาก บริษทัไดจ้ดัให้มีการกาํหนด 

และประเมินความเสียงของกิจการเป็นประจาํไม่ว่าจะเป็นความเสียงทางธุรกิจหรือความเสียงทางการเงิน  บริษทัไดจ้ดัให้มีการ

ประชุมทีมผูบ้ริหาร และฝ่ายต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งทุก ๆ เดือน ซึงนอกจากจะประเมินความเสียงแลว้ คณะผูบ้ริหารจะเป็นผูก้าํหนดกล

ยุทธ์ และมาตรการในการลดความเสียง รวมถึงไดม้อบหมายให้หน่วยงานทีเกียวขอ้งติดตามความเสียงนนั ๆ อย่างต่อเนือง และ

รายงานความคืบหนา้ต่อคณะกรรมการบริหารของบริษทั 

(ค) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ขนัตอนการอนุมติัการทาํรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการทีเกียวโยงกนัอืน 

ๆ บริษทัมอบหมายให้ฝ่ายทีเกียวขอ้งรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบัแต่ละรายการนนั ๆ เพือนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพือพิจารณาให้ความเห็นรายการดงักล่าวว่าเป็นรายการทีเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจทัวไปและเป็นไปในราคาทียุติธรรม และ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณา โดยบริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั 

ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการทาํรายการใด ๆ 

จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมติัการทาํรายการนนั ๆ  

ทงันี รายการทีเกียวโยงกนั ซึงไดรั้บการพิจารณาอนุมติัจากทีประชุมคณะกรรมการถึงความเหมาะสม

ของรายการ จะไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลในแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 
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(4) การประชุมคณะกรรมการ 

บริษทัไดก้าํหนดวนัประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าตลอดปี 2562 โดยกาํหนดประชุมเป็นประจาํทุก

ไตรมาส ภายใน 45 วนัหลงัจากวนัสุดทา้ยของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบริหารจะร่วมกนัพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมตามความสําคญัและจาํเป็น ทงันี บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม และ

ข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุมให้กรรมการ เพือพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ ทังนี กรรมการแต่ละท่าน

สามารถเสนอเรืองเขา้สู่วาระการประชุมไดโ้ดยแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพือดาํเนินการ 

การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติแต่ละครังจะใชเ้วลาประมาณ 2-3 ชวัโมง ซึงไดใ้ห้ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้

ร่วมประชุมคณะกรรมการด้วยเพือชีแจงข้อมูลเพิมเติมในฐานะทีเกียวข้องกับปัญหาโดยตรง นอกจากนียงัมีเลขานุการ

คณะกรรมการเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง เพือบนัทึกรายงานการประชุม และจดัทาํรายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมได้

ครอบคลุมสาระสาํคญัต่าง ๆ อยา่งครบถว้น มีการบนัทึกขอ้คิดเห็นของทีประชุมและคาํชีแจงทีเกียวขอ้ง รวมถึงมติคณะกรรมการ 

โดยมีระบบการจดัเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นอยา่งดี ปลอดภยั และง่ายต่อการคน้หา 

นอกจากการประชุมดงักล่าวคณะกรรมการแลว้ กรรมการอิสระไดมี้การประชุมกนัเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้

ร่วมดว้ย 1 ครัง ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2562 

(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทักาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self-Assessment) เป็น

ประจาํทุกปี เพือใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ และการปรับปรุงหนา้ทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(6) ค่าตอบแทน 

บริษทัไดก้าํหนดนโนบายค่าตอบแทนของกรรมการไวอ้ย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบั

เดียวกนักบัอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั และสูงเพียงพอทีจะดึงดูดและรักษากรรมการทีมีคุณสมบติัทีตอ้งการ 

กรรมการทีไดรั้บมอบหมายให้มีหน้าทีและความรับผิดชอบเพิมมากขึน จะไดรั้บค่าตอบแทนทีเหมาะสมกบัหน้าทีและความ

รับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายทีเพิมมากขึน โดยทีทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 2562 ดงันี 

(ก) ค่าเบียประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน 30,000 บาท/ครังการประชุม 

(ข) ค่าเบียประชุมกรรมการตรวจสอบ จาํนวนเงิน 20,000 บาท/ครังการประชุม 

(ค) ค่าเบียประชุมกรรมการ จาํนวนเงิน 15,000 บาท/ครังการประชุม 

 (ง) ค่าบาํเหน็จประจาํปีคณะกรรมการบริษทั จาํนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี (ในกรณีทีบริษทั

มีกาํไรสุทธิ) 

ในส่วนค่าตอบแทนของผูบ้ริหารจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึงแม้

ปัจจุบนับริษทัจะยงัไม่มีคณะอนุกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน แต่บริษทัมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนทีเหมาะสม โดยใช้

ขอ้มูลค่าตอบแทนของบริษทัในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั และเชือมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัและผล

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่านมาประกอบการพิจารณา เพือจูงใจให้ผูบ้ริหารนาํพาองคก์รให้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทงั

ระยะสันและระยะยาว 

(7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

กรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัใหม่แต่ละท่านจะไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั กฎระเบียบ และขอ้มูลธุรกิจของ

บริษทัทีเกียวขอ้งอย่างเพียงพอต่อหนา้ที นอกจากนี บริษทัยงัไดจ้ดัให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศ โดยการเขา้อบรมหลกัสูตร 

Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพือให้กรรมการใหม่ไดรั้บทราบ

ขอ้มูล ดงัต่อไปนี 
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(ก) บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

(ข) แนวทางในการปฏิบัติหน้าทีกรรมการตามระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และสาํนกังาน ก.ล.ต. รวมทงัหลกัการของการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

นอกจากนี บริษทัไดจ้ดัให้กรรมการไดรั้บการอบรมและพฒันาความรู้อย่างต่อเนือง  เพือช่วยให้กรรมการ

สามารถทาํหน้าทีและกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประวติัการอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ไดเ้ปิดเผย

ไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

 

2. คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการจํานวนทังสิน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร  

2.1 คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 10 ท่าน ซึงมีรายนามตามทีปรากฎในหัวขอ้โครงสร้างการ

จดัการ  

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท 

(1) กาํหนดนโยบายหลกัในการดาํเนินธุรกิจ นโยบายทางดา้นการเงิน นโยบายในการระดมทุน การบริหารเงินทุน 

และนโยบายในการบริหารความเสียงของบริษทั 

(2) พิจารณาอนุมติังบประมาณและโครงการลงทุนของบริษทัและกาํกบัดูแลการดาํเนินโครงการให้เป็นไปตาม

แผน 

(3) กาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายทีตงัไว ้และกาํหนดแนวทางแก้ไขใน

กรณีทีมีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนนั 

(4) จดัให้มีการรายงานขอ้มูลโดยทวัไปและขอ้มูลทางการเงินของบริษทัต่อผูถื้อหุ้นและมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ทวัไปอยา่งถูกตอ้ง ทนักาล และเป็นไปตามทีกฎหมายกาํหนด 

(5) รับทราบรายงานการตรวจสอบทีสําคญั และกาํหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข กรณีทีพบขอ้บกพร่องที

เป็นสาระสาํคญั 

(6) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียงของบริษทั 

(7) จดัให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ริหารระดบัสูงขึนมาทดแทนอยา่งต่อเนือง (Succession Plan) 

(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจทีคณะกรรมการบริษทัได้

อนุมติัไวแ้ลว้ 

 

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นองคก์รอิสระทีจะให้การสนับสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบริษทัเพือ

สอบทานขอ้มูลทางการเงินทีเสนอแก่ผูถื้อหุ้นและผูที้เกียวข้องอืน สอบทานระบบการควบคุมภายในทีคณะกรรมการบริษทั

กาํหนดให้มีขึน กระบวนการตรวจสอบภายใน และการสือสารกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนทงัสิน 4 ท่าน ดงันี 

ลําดับท ี รายชือ ตําแหน่ง 

1 รองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2 ดร.สมจินต ์ศรไพศาล1 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
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ลําดับท ี รายชือ ตําแหน่ง 

3 ดร.ดนยั จนัทร์เจา้ฉาย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4 นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ กรรมการตรวจสอบ2 และกรรมการอิสระ 

หมายเหตุ  1 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล ลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตังแต่

วันที 14 พฤศจิกายน 2562 
2  นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทมีผลตังแต่

วันที 14 พฤศจิกายน 2562 ทังนี นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ เป็นผู้ทีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ

ทานงบการเงิน 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ  

(2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล 

และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง

หวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกบัการตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตงับุคคลซึงมีความเป็นอิสระเพือทาํหน้าทีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทงัเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

(5) พิจารณารายการทีเกียวโยงหรือรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทงันี เพือให้มนัใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษทั 

(6) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซึงรายงานดงักล่าวลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปนี 

(ก) ความเห็นเกียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเกียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข์้อกาํหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมกบัผูส้อบบญัชีของบริษทั 

(จ) ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ทีตามกฎบตัร 

(ซ) รายงานอืนทีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทวัไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ที และความรับผิดชอบ

ทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(7) ปฏิบติัการอืนใดตามทีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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2.3 คณะกรรมการบริหาร  

คณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวนทงัสิน 3 ท่าน ดงันี 

ลําดับท ี รายชือ ตําแหน่ง 

1 นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 

2 นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

3 นางสาวฐิติมา ออศิริวิกรณ์ กรรมการบริหาร 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าทีของคณะกรรมการบริหาร 

(1) วางแผนและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน

หลักในการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด  เพือเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(2) วางแผนและกาํหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจาํปี และอาํนาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษทั 

เพือเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

(3) ตรวจสอบติดตามการดาํเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของบริษทัทีกาํหนดไวใ้ห้

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เอือต่อสภาพการดาํเนินธุรกิจ 

(4) มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินงานเพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั  เช่น การจัดซือวตัถุดิบ สินค้า วสัดุ 

เครืองมืออุปกรณ์ เครืองใช ้เป็นตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้โดยให้

นาํเสนอคณะกรรมการเพือรับทราบดว้ย 

(5) มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพือการจดัซือสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) 

เพือประโยชน์ของบริษทั ภายในวงเงินทีไม่เกิน 25 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้โดยให้นาํเสนอ

คณะกรรมการเพือรับทราบดว้ย 

(6) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชือ

ภายในวงเงินทีไม่เกิน 80 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว ้โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการเพือรับทราบ

ดว้ย 

(7) มีอาํนาจจา้งและเลิกจา้งพนกังานระดบับริหารของบริษทัยกเวน้ในตาํแหน่งผูบ้ริหารทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

บริษทั 

(8) ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดาํเนินงานประจาํวนัของบริษทัตามแผนธุรกิจทีคณะกรรมการไดอ้นุมติัไว้

แลว้ 

(9) ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัเป็นคราว ๆ ไป 

 

อํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 

(1) จดัการและควบคุมดูแลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารงานทวัไปของบริษทั 

(2) ดาํเนินการตามทีคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 

(3) มีอาํนาจจ้าง แต่งตัง โยกยา้ย ปลดออก เลิกจ้าง กาํหนดอตัราค่าจ้าง ให้บาํเหน็จรางวลั ปรับขึนเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงินโบนสั ของพนกังานทงัหมดของบริษทัในตาํแหน่งตาํกว่าระดบัผูบ้ริหาร ตลอดจนแต่งตงัตวัแทนฝ่ายนายจา้งใน

คณะกรรมการกองทุนสาํรองเลียงชีพของบริษทั 
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(4) มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินงานเพือธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั  เช่น การจัดซือวตัถุดิบ สินค้า วสัดุ 

เครืองมืออุปกรณ์ เครืองใช ้เป็นตน้ ภายในวงเงินไม่เกิน 25 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว  ้โดยให้

นาํเสนอคณะกรรมการบริหารเพือรับทราบดว้ย 

(5) มีอาํนาจอนุมติัและมอบอาํนาจช่วงอนุมติัการเบิกจ่ายเพือการจดัซือสินทรัพยฝ่์ายทุน (Capital Expenditure) 

เพือประโยชน์ของบริษทั ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไวโ้ดยให้นาํเสนอ

คณะกรรมการบริหารเพือรับทราบดว้ย 

(6) มีอาํนาจอนุมติัการดาํเนินการทางการเงินเพือธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั การกูย้ืมเงิน การจดัหาวงเงินสินเชือ

ภายในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาทหรือเทียบเท่า ตามทีคณะกรรมการบริษทัอนุมติัไว้ โดยให้นาํเสนอคณะกรรมการบริหารเพือ

รับทราบดว้ย 

(7) มีอาํนาจออกคาํสัง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพือให้การปฏิบติังานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ

บริษทั และเพือรักษาระเบียบวินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

(8) มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนบริษทัต่อบุคคลนอกในกิจการทีเกียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษทั 

(9) มีอาํนาจอนุมติัการแต่งตงัทีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงาน 

(10) ปฏิบติัหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป 

(11) มีอาํนาจมอบหมายให้บุคคลอืนทีประธานเจา้หน้าทีบริหารเห็นสมควรให้ทาํหน้าทีและจดัการแทนในการ

ดาํเนินกิจการต่าง ๆ ในขอบเขตอาํนาจหนา้ทีของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

 

3. การสรรหาและการแต่งตงักรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

3.1 คณะกรรมการบริษัท 

บริษัทยงัไม่ได้จัดตังคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือคัดเลือกบุคคลทีจะแต่งตังเป็นกรรมการ 

อย่างไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการแต่งตังกรรมการบริษทั ทังนี คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณา

คดัเลือกโดยใชเ้กณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเชือถือ นอกจากนี บริษทัคาํนึงถึงความสําคญัของผูถื้อ

หุ้น และการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการ โดยมุ่งหวงัให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั บริษทัจึงเพิมช่องทางให้ผูถื้อ

หุ้นสามารถเสนอชือกรรมการล่วงหนา้ไดต้งัแต่วนัที  ธนัวาคม  ถึงวนัที  มกราคม โดยไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่น

ช่องทางการแจง้ขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ์การให้ผูถื้อหุ้นส่วน

นอ้ยเสนอชือกรรมการล่วงหนา้ พร้อมทงัแบบฟอร์มการเสนอชือกรรมการ แสดงอยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้กรรมการจาํนวนหนึงในสามเป็นอตัราจะตอ้ง

พน้จากตาํแหน่ง และในกรณีทีตอ้งการเลือกกรรมการดงักล่าวทีพน้จากตาํแหน่งเขา้เป็นกรรมการอีกครัง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั

จากทีประชุมผูถื้อหุ้น โดยกาํหนดให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตงักรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี 

(1) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นต่อหนึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทีตนมีอยู่ทงัหมดตาม (1) เพือเลือกตงับุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือนอ้ยกว่ากรรมการคนอืน ๆ ไม่ได ้

(3) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัจะไดรั้บการเลือกตงัให้เป็นกรรมการเท่ากบัจาํนวนกรรมการทีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนทีจะพึงมี

หรือเลือกตงัในครังหนึง ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีขาด 
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ในกรณีทีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ

คราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึงได้รับการเลือกตังเป็นกรรมการแทนจะอยู่ใน

ตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระทียงัเหลืออยู่ของกรรมการทีเขา้ไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าว ตอ้งประกอบดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการทียงัเหลืออยู่ 

ทงันี ในการสรรหากรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูแ้ต่งตงัโดยเลือกจากกรรมการของบริษทั 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 3 ท่าน โดยแต่งตงัจากกรรมการอิสระของบริษทั ที

มีคุณสมบัติตามทีกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคบั และ/หรือ ระเบียบของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยทีกาํหนดว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  ทงันี กรรมการ

ตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงิน 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ 

คุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั ทงันี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้เกียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนนั ๆ  ดว้ย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ทีปรึกษาทีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า  ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ ทงันี 

ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ  หรือทีปรึกษาของส่วนราชการซึงเป็นผูถื้อหุ้นราย

ใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

(3) ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะทีเป็นบิดา 

มารดา คู่สมรส พีน้อง และบุตร รวมทงัคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือ

บุคคลทีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทงัไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อ

หุ้นทีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็น

กรรมการอิสระ 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ทีกระทาํเป็นปกติเพือประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการ

รับหรือให้กูย้ืม คาํประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนีสิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทาํนองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษทัหรือ

คู่สัญญามีภาระหนีทีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึงตงัแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพยที์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตงัแต่ 20 ลา้นบาทขึนไป 

แลว้แต่จานวนใดจะตาํกว่า ทงันี การคาํนวณภาระหนีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการทีเกียวโยงกนัตาม

ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการทีเกียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี

ดงักล่าวให้นบัรวมภาระหนีทีเกิดขึนในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี ซึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
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บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษา

ทางการเงิน ซึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนนัดว้ย เวน้แต่จะ

ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นกรรมการอิสระ 

(7) ไม่เป็นกรรมการทีไดรั้บการแต่งตงัขึนเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น

ซึงเป็นผูที้เกียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

(8) ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัทีมีนัยกับกิจการของบริษทัหรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนทีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทงัหมดของบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนั

และเป็นการแข่งขนัทีมีนยักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

(9) ไม่มีลกัษณะอืนใดทีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 

3.3  ผู้บริหารระดับสูงสุด 

ในการสรรหาผูม้าดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงสุด คือ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร ทางคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู ้

พิจารณาเบืองตน้ในการกลนักรองสรรหาบุคคลทีมีคุณสมบติัครบถว้น เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ์

ทีเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั  และเข้าใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีคณะกรรมการบริษทักาํหนดไวไ้ด ้และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพือพิจารณาอนุมติัต่อไป 

 

4. การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 

บริษทักาํหนดให้บุคคลทีจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย จะตอ้งไดรั้บการ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั โดยบุคคลดังกล่าวมีหน้าทีดาํเนินกิจการโดยให้คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัย่อยนัน 

นอกจากนี จะตอ้งดูแลเรืองเกียวกบัรายการเกียวโยงกนั การไดม้าและจาํหน่ายไปซึงสินทรัพย์ และการเปิดเผยขอ้มูลทีเกียวขอ้ง 

รวมถึงการกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํ

งบการเงินไดท้นักาํหนดดว้ย 

 

5. การดูแลเรืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษทันําข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผูอื้น รวมถึงเพือ

ผลประโยชน์ส่วนตน โดยบริษทัมีนโยบายและวิธีการดูแลผูบ้ริหารดงัต่อไปนี 

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผูบ้ริหารในฝ่ายต่าง ๆ ให้รับทราบถึงหนา้ทีทีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ของตน คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกาํหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 

2535 และตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(2) กาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานักงาน  ก.ล.ต. และจดัส่งสําเนา

รายงานดงักล่าวให้แก่บริษทั ในวนัเดียวกบัวนัทีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต.  
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(3) ดาํเนินการส่งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารไดท้ราบว่าผูบ้ริหารทีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในทีเป็นสาระสําคญั ที

มีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือนก่อนทีงบการเงินหรือขอ้มูล

ภายในของบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลทีเป็นสาระสาํคญันนัต่อบุคคลอืน 

 

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

(หน่วย: บาท) 2562 2561 

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 1,170,000 1,140,000 

ค่าบริการอืน ๆ (Non-Audit Fee) - ไม่มี - - ไม่มี - 
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CORPORATE GOVERNANCE  

1. Corporate Governance Policy 

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

governance is a system that provides structures and processes of leadership and the control of the business to be accountable with 

transparency, and that boost the Company’s competitiveness to maintain capital and add value to shareholders in the long term 

within the framework of good ethic by taking into account the interest of other company stakeholders and society. 

To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investors and related parties, the Company 

has set the Corporate Governance Policy for the Board of Director to comply as below: 

(1) To manage business with care and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate efficiency 

to lead to the most benefits of shareholders 

(2) To perform business with transparency, being auditable and adequate information disclosure to relevant 

parties 

(3) To perform business with full consideration in risk and have the control and risk management in the adequate 

level 

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

(5) To act to shareholders and stakeholders equally and fair 

The Company has set up the guidance relating to business ethics of directors, management and employees in writing 

and communicated 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 2017).  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 or transfer shares, rights to obtain relevant and 

adequate Company’s news and information, rights to attend and vote in the shareholders’ meetings in the important issues, 

including rights to the profit appropriation, etc.  

(1) The Company arranges annual shareholders’ meeting within 4 months after year-ended accounting closing.  

The invitation letter and its attachments are submitted to shareholders 14 days in advance of the meeting.  In the invitation letter, 

the shareholders are aware of detailed meeting agenda, its attachments together with opinion of Board of Directors for each 

agenda, 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.  
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(3) Chairman allocates sufficient time for discussion and encourages shareholders to express their opinions and 

asks questions before casting their votes and presenting the voting results of all meeting agendas. The Chairman also conducts 

the meeting appropriately and transparently. Besides, shareholders can send their meeting-related questions to the Board of 

Directors ahead of the meeting date. 

(4) All directors attend shareholders’ meeting including Chairman of sub-committee to jointly explain relevant 

details of various agendas, including address relevant questions and concerns posed by shareholders (if any). 

 

2. Equitable Treatment of Shareholders 

 The Company values and treats all shareholders equally through the following actions. 

(1) The Company allows each shareholder to propose agenda for consideration at the shareholders’ meeting or 

nominate qualified person for election as directors ahead of the meeting date.  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 with 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 Company proposes all names of Independent Directors so that the shareholders can appoint the 

Independent Director as proxy holder and use the proxy forms that shareholders can identify the direction of voting. 

(4) The shareholders are encouraged to use ballot for all agendas, especially in the event that the shareholder 

wishes to cast a vote of disapproval or abstain from voting,  

(5) The Company has adopted the policy to control Company’s personnel for disclosing inside information of the 

Company to others, including for his/her own benefits.  The executives shall report the change of shareholding to the Securities 

and Exchange Commission (“SEC”) and the Company within 3 business days from the date of changing. 

 

3. Role of Stakeholders 

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

(1) Employee: The Company realizes that the employees are an important sustainability factor for the 

Company. The Company thus has supported all employees 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.   

(2) Vendor:  The Company performs the business with vendors under common interests 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 for the sake of fairness and independence. 

(3) 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 by having 

departments that are responsible for receiving customer complaints..  The Company realizes the customers’ value as determined 

in our Quality Policy 

“We aim to continually improve our products and services in best high Quality, Safety and 

Hygiene, and in compliance with laws for our consumers’ best benefit” 
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(4) 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. 

(5) Creditor: The Company is committed to discipline in the operation of its business and shall keep all its 

promises and perform in accordance with the terms and conditions agreed with its creditors. 

(6) Community: The Company is responsible for environment of community and society which is our important 

policy, including social contribution.  Besides, the Company realizes the importance of Thailand’s educational and youth 

development. Thus, the Company donates the scholarship annually to the schools in Phuttamonthon area and nearby area.  Also, 

the Company usually donates money or products to public sector, schools, temples or charity organizations. 

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

 

4. Information Disclosure and Transparency 

 The Board of Directors realizes that the Company’s financial and non-financial information impact the decision making 

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

concerned information completely, accurately, creditably, 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 relevant government.   

 In this 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 for directors and high-level executives 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: 

(a) Executive Director 2 members 

(b) Non-Executive Director 4 members 

(c) Independent Director 4 members 

The number of Independent Directors is 4 members which is 1/3 of the entire Board of Directors.  Thus, the 

power balance is appropriate.   

The Company has nominated Company’s Directors without giving the decision authorization to any one 

person or any group of persons 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 as appropriated, 

not under only Chief Executive Officer. The Chairman of the Board has represented the major shareholders 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 Chairman of the Board and Chief Executive Office.  

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. 



  

61 

 
 

(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 Audit Committee (below).  The Audit 

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

(3) Roles and Responsibilities of Board of Directors 

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

Directors (below).  Additionally, Board of Directors set up the policy on management as below: 

(a) Internal Control System 

The Company emphasizes in efficient, sufficient and appropriate internal control system in order to 

protect the Company’s assets from using by executives illegally or without authority.  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, law, regulation and rule compliance, and efficient 

check & balance mechanism.  In addition, the Company hires independent outsider to do internal audit jobs to ensure that main 

operations and financial activities of the Company proceed in accordance with the specified guideline.  The Company requires 

such internal auditor to report directly to Audit Committee and to review audit plan with the Audit Committee.  

(b) 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 and measurement to reduce risk and assigns the 

relevant parties to follow up the concerned risk continuously and report the progress to the Company’s Executive Directors. 

(c) Conflict of Interest 

In the process of approving transactions that may cause conflict of interest or other connected 

transactions, the related person is assigned to gather information relevant to each transaction and propose to the Audit Committee 

for opinion whether the transaction is normal business practice with reasonable price and then, propose to the Board of Director 

for consideration. The Company strictly complies with the Securities and Exchange Law and regulations, notifications, orders or 

rules of the Stock Exchange of Thailand. The stakeholders in any transactions do not have the rights to vote in those transactions.  

Details of all such connected transactions approved by the meeting of the Board of Directors for the 

appropriateness appear in the Company’s annual report and the 56-1 reporting form. 

(4) Board of Directors’ Meeting 

The Board of Directors’ meetings date were predetermined throughout year 2019, which set on quarterly basis, 

within 45 days after ending days of each quarter.  The Chairman of the Board and Chief Executive Officer together consider the 

agendas as important and necessary. Invitation letters, agendas and accompanying documents are sent to each director in advance 

so that they would have enough time to study and consider. In this regard, each director can propose matters to the meeting agenda 

by informing the secretary of the Board of Directors for further action. 

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 for recording 

and preparing the minutes of meeting.  The meeting’s minutes covers all essential issues, the meeting’s opinion and relevant 
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explanation, including the Board of Directors’ resolution.  All minutes of Board of Directors’ meeting are systematically filed 

under tight security. 

Besides the normal Board of Directors’ meeting, the Independent Directors held one meeting without the 

presence of management in February 2019. 

(5) Self-Assessment of Audit Committee 

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

their performance to be used as a framework for inspection and improvement of the duties of the Audit Committee. 

(6) Remuneration 

The Company has set remuneration policy of directors clearly and transparently. The remuneration is 

comparable with the same field and approximate size of 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 remuneration appropriate 

with such duties and responsibilities.  The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 has approved the 

remuneration for the Company’s directors and Audit Committee for year 2019 as follows: 

(a) Meeting allowance for Chairman of Audit Committee 30,000 Baht / meeting 

(b) Meeting allowance for Audit Committee 20,000 Baht / meeting 

(c) Meeting allowance for Directors 15,000 Baht / meeting 

(d) Annual allowance for Board of Directors    not exceeding 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. Although, there is no remuneration sub-committee, the Company has the appropriate remuneration process by 

considering at the level befitting the same field and approximate size of the industry, including the Company’ operation result 

and each director’s performance to motivate the Executive Management to lead the organization reaching both short-term and 

long-term goals. 

(7) Board of Directors and Management Training 

The new directors would access the company information, regulation and relevant business information 

adequately to their duties.  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: 

(a) The role of director and its legal responsibilities. 

(b) The directors’ guidelines of practicing its duties according to regulations and guidelines of the Stock 

Exchange of Thailand (SET), SEC, and the corporate governance policy.   

To assure the efficiency of performance and supervision of the Company’s business, each director would have 

to regularly attend training, develop and maintain their knowledge and ability.  The training information of directors are detailed 

in 56-1 reporting form and Annual Report. 
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2. Executive Committee 

The Company’s structure consists of 3 Executive Committees, i.e. the Board of Directors, the Audit Committee and the 

Executive Management 

2.1 Board of Directors  

Board of Directors consists 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 and approve budget and investment project, including to monitor the project according to the plan 

(3) To monitor and supervise the Company’s operation to meet or exceed the set 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 acknowledge the significant audit report and set up an 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 

 

2.2 Audit Committee  

 The Audit Committee is the independent committee supporting and operating on behalf of the Board of Directors in 

order to review the financial reports that will propose to shareholders and other relevant parties, review the internal control 

stipulated by the Board of Directors, the internal audit process and the communication to the Company’s auditors. 

 The Audit Committee consists of 4 members as follows:  

No. Name Position 

1 Assoc. Prof. Dr. Buddhagarn Rutchatorn Chairman of Audit Committee and Independent Director 

2 Dr. Somjin Sornpaisarn1 Member of Audit Committee and Independent Director 

3 Dr. Danai Chanchaochai Member of Audit Committee and Independent Director 

4 Mr. Santi Opaspakornkit Member of Audit Committee2 and Independent Director 

Remark  1  Dr. Somjin Sornpaisarn resigned from being a member of Audit Committee and Independent Director of 

the Company effective from 14 November 2019. 
2  Mr. Santi Opaspakornkit was appointed to be a member of Audit Committee and Independent Director of 

the Company effective from 14 November 2019. 
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Duties and Responsibilities of Audit Committee 

(1) To review the accuracy and adequate disclosure of the Company’s financial report. 

(2) To review the suitability and effectiveness of the Company’s internal control systems and internal audit 

system, and to determine an internal audit unit’s independence, as well as to approve the appointment, transfer and dismissal of 

head 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 Law, regulations of the Stock 

Exchange of Thailand or any other laws relevant to the Company’s business. 

(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 or transactions that may cause conflict of interest complying with laws 

and regulations of the Stock Exchange of Thailand to ensure that such transactions are reasonable and conduct for 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 report shall comprise at least the following information: 

(a) An opinion on the accuracy, completeness and credibility of the Company’s financial report 

(b) An opinion on the adequacy of the Company’s internal control system 

(c) An opinion on the compliance with the Securities and Exchange Law, regulations of the Stock 

Exchange of Thailand or any other laws relevant to the Company’s business 

(d) An opinion on the suitability of the Company’s auditor 

(e) An opinion on the transactions that may cause conflict of interest 

(f) The number of the Audit Committee meeting, and the attendance of such meetings by each 

committee member 

(g) An opinion or overview comment received by Audit Committee from its performance of duties in 

accordance with the Charter, and 

(h) Other reports which, according 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. 

 

2.3 The Executive Management 

The Executive Management consists of 3 members as follows: 

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 Management 

(1) To plan and determine policy, direction, 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 the stipulated policy and management plan of the Company to 

be efficient and conducive to business conditions. 

(4) To approve the Company’s normal transaction e.g. procurement of raw material, product, tools, equipment, 

etc. with the value up to 50 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Board of Directors 

for acknowledgement 

(5) To approve and to delegate power to approve the procurement of capital expenditure for the benefit of the 

Company with the value up to 25 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Board of 

Directors for acknowledgement 

(6) To approve the financial transaction for the Company’s activities, loan, credit procurement with the value up 

to 80 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the 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 from time to time 

 

Duties and Responsibilities of Chief Executive Officer 

(1) To manage and monitor the Company’s operations related to the general management of the Company 

(2) To follow the Board of Directors’ assignment 

(3) To hire, appoint, move, dismiss, terminate, fix the wages, pay the rewards, increase salary, remuneration, 

bonus of all personnel with position below management level, including nominate the employer representative in Provident Fund 

Committee of the Company. 

(4) To approve the Company’s normal transaction e.g. procurement of raw material, product, tools, equipment, 

etc. with the value up to 25 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Executive 

Management Committee for acknowledgement 

(5) To approve and to delegate power to approve the procurement of capital expenditure for the benefit of the 

Company with the value up to 10 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Executive 

Management Committee for acknowledgement 

(6) To approve the financial transaction for the Company’s activities, loan, credit procurement with the value up 

to 20 million Baht or equivalent as approved by the Board of Directors and propose to the Executive Management Committee for 

acknowledgement 
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(7) To announce the orders, regulations, notice, memorandum in order to perform the operation in accordance 

with Company’s policy and interest of the Company and to sustain organizational discipline 

(8) To perform and act on Company’s behalf in the activities relevant and beneficial to the 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 from time 

to time 

(11) To assign other persons as Chief Executive Officer deems appropriate to perform duties and manage on behalf 

in carrying out various activities within the scope of duties of the Chief Executive Officer 

 

3. Nomination and Selection of Directors and Top Management Level 

3.1 Board of Directors 

 Even the Company has no Nominating Committee to select the directors, but it has guideline and rule of selection 

process. The Board of Directors shall consider and select candidate according to capability, experience, vision, and creditability.  

Besides, the Company realizes the importance of shareholders and the practice of corporate governance, with the objective for 

shareholders to receive equitable treatment.  The Company has added another channel for shareholders to propose name of a 

person or persons as director in advance between 25 December 2019 to 20 January 2020.  This has been made known to 

shareholders through Stock Exchange of Thailand’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 and method: 

(1) Each shareholder shall have one vote for each share. 

(2) Each shareholder may exercise all the votes he/she has in (1), to elect one or several director(s).  The votes 

cannot be separated to individual candidate unequally. 

(3) The candidate(s) receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors 

at the number equal to the number of directors required at that time. In the event of an equality of votes among the candidates 

elected in order of respective high numbers of votes, which number exceeds the required number of directors of the Company at 

that time, the chairman of the meeting shall be entitled to casting 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 public company 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 Board of Directors’ 

resolution is not less than 3/4 of the remaining directors. 

 In addition, the Executive Management will be nominated and selected from the directors of the Company by the Board 

of Directors. 
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3.2 Audit Committee 

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

Directors of the Company with the qualification in compliance with Securities and Exchange Law, including notification, rules 

and regulations of the Stock Exchange of Thailand governing the qualification and scope of responsibilities of Audit Committee.  

Besides, there should be at least 1 member of Audit Committee having the knowledge in accounting and financial. 

The Principles in Selection of Independent Director 

Qualification of Independent Directors: 

(1) holding no more than 1 percent of the total voting shares of the Company, parent company, subsidiary, 

associate company, major shareholder or controlling person of the Company, including shares held by the connected persons of 

such Independent Director.  

(2) not being or having been an executive director, employee, staff, advisor earning regular monthly salary or the 

controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, same-level subsidiary, major shareholder 

or controlling person, unless the foregoing status has ended for at least 2 years prior to the appointment date of Independent 

Director. In this regard, such prohibited characteristics shall exclude the case where an Independent Director used to be a 

government official or advisor of a governmental agency, which is a major shareholder or the controlling person of the Company. 

(3) not being a person who is related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling and child, 

including spouse of child, other directors, executives, major shareholders, controlling person or person to be nominated as 

director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary.  

(4) not having or having had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associate 

company, major shareholder or controlling person in a manner that may interfere with independent discretion, which includes not 

being or having been a significant shareholder or the controlling person of any person having a business relationship with the 

Company, its parent company, subsidiary, associate company, major shareholder or controlling person, unless such foregoing 

relationships have ended for at least 2 years prior to the appointment date of Independent Director.  

The business relationship under paragraph one shall include normal business transactions, rental or lease of 

real estate, transactions related to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending 

loan, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or the counterparty 

being subject to indebtedness payable to the other party in an amount staring from 3 percent of the net tangible assets of the 

Company or from 20 million Baht or more, whichever amount is lower. In this regard, the calculation of such indebtedness shall 

be in accordance with the method for calculating the value of related party transactions under the Notification of the Capital 

Market Supervisory Board Re: Rules on Execution of Related Party Transactions, mutatis mutandis. In any case, the consideration 

of such indebtedness shall include the indebtedness incurred during the period of 1 year to the date of establishing the business 

relationship with the related person. 

(5) not being or having been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, 

majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of the audit 

firm which employs the auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associate company, majority shareholder, or 

controlling person, unless the foregoing relationship has ended for not less than 2 years prior to the appointment date of 

Independent Director. 
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(6) not being or having been a provider of professional services, which  includes serving as a legal advisor or 

financial advisor being paid with a service fee of more than 2 million baht per year by the Company, its parent company, 

subsidiary, associated company, majority shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling 

person, or partner of such provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended for not less than 2 years 

prior to the appointment date of Independent Director.  

(7) not being a director who is appointed as the representative of directors of the Company, major shareholder, or 

shareholder who is a connected person of a majority shareholder. 

(8) not undertaking any business of the same nature and in significant competition with the business of the 

Company or its subsidiary, or not being a significant partner in a partnership, or an executive director, employee, staff, advisor 

earning regular monthly salary, or holding more than 1 percent of the voting shares of another company that undertakes a business 

of the same nature and in significant competition with the business of the Company or its subsidiary. 

(9) not having any other characteristics that cause the inability to express independent opinions on the business 

operation of the Company. 

 

3.3 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 individual with the knowledge, competence, skill and related experience beneficial to the 

Company’s operation who understands the Company’s business very well and is able to manage the work to achieve objectives 

and goals set by the Board of Directors, and then proposes the qualified candidate to Board of Directors for further approval. 

 

4. Monitoring the Business Operations of Subsidiaries 

 The qualified individual who would be seated as director, management or controlling person in subsidiaries has to be 

approved by the Company’s Board of Directors.  The appointed individual is responsible for the operation in the best interest of 

such subsidiaries.  Additionally, such person must also oversee the issues regarding the connected transaction, the acquisition and 

disposal of assets, and information disclosure, including document filing and accounting recording of the subsidiaries in order for 

the Company to audit and compile to prepare the financial statements in timely basis. 

 

5. The Use of Inside Information 

The Company has adopted the policy to control Company’s personnel for disclosing inside information of the Company 

to others, including for his/her own benefits. The Company has policy and procedure to supervise the executives as follows:  

(1) To provide the directors and executives with knowledge and understanding about the report of their 

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 and regulation of Stock Exchange of Thailand.    

(2) To stipulate that the executives have the duty to report the change of their shareholding to SEC.  The copy of 

the said report has to submit to the Company in the same date.  

(3) To circulate the document informing that the executives who have access to crucial insider information that 

affect trading prices of the Company’s securities must be prohibited from trading the Company’s securities during a one-month 
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period prior to the disclosure of the Company’s financial statement or insider information to the public and be prohibited to 

disclose such crucial information to other parties..  

 

6. The Auditor’s Remuneration 

 (Unit: Baht) 2019 2018 

Audit Fee 1,170,000 1,140,000 

Non-Audit Fee - None - - None - 
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. นโยบายภาพรวม 

บริษทัมีการกาํหนดนโยบายในการดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

(Stakeholders) ดงันี 

(1) การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 

ในการดาํเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจึงมุ่งมนัในการดาํเนินธุรกิจอย่างถูกตอ้งตาม

กฎหมาย ภายใตก้รอบจรรยาบรรณธุรกิจทีดี และยึดหลกัความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

เพือให้บรรลุวิสัยทศัน์ และพนัธกิจทีไดก้าํหนดไว ้

(2) การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

บริษทัมีความมุ่งมันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และกาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร 

พนกังาน ตลอดจนผูที้เกียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตนี อยา่งเคร่งครัด  

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษทักาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ทุกคนเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชนสากล  

(4) การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทัตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความยงัยืนทีสําคญัของบริษทั จึงเป็นนโยบายของบริษทัทีจะให้

การปฏิบติัทีเป็นธรรมทงัในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตงั โยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ  

(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษัทตระหนักถึงความสําคญัของความพึงพอใจของลูกค้าทีมีต่อความสําเร็จทางธุรกิจของบริษทั  จึงมี

เจตจาํนงทีจะแสวงหาวิธีการทีจะสนองความตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิงขนึตลอดเวลา โดยไดก้าํหนด

ไวเ้ป็นนโยบายคุณภาพของบริษทั ทีว่า “เรามุ่งมนัผลิตสินคา้และบริการทีดี มีคุณภาพ ปลอดภยั และถูกตอ้งตามกฎหมาย พร้อม

ปรับปรุงอยา่งต่อเนือง เพือครองใจลูกคา้”  

(6) การดูแลรักษาสิงแวดลอ้ม 

บริษทัมีความมุ่งมนัทีจะดาํเนินธุรกิจบนพืนฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิงแวดลอ้มทีดี  

(7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัให้ความสําคญัในการพฒันาธุรกิจให้มนัคง ควบคู่กบัความมุ่งมนัทีจะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่าง

ต่อเนือง  

** อนึง ผูล้งทุนสามารถศึกษาขอ้มูล และรายละเอียดเพิมเติมเกียวกบันโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั  

ไดจ้ากแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) ทีแสดงไวใ้น www.sec.or.th ** 

 

2. การดําเนินงานและการจัดทํารายงาน 

 บริษทักาํหนดให้เป็นหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนทีจะตอ้งทราบ ทาํความ

เขา้ใจ และปฏิบติัตามนโยบายและขอ้ปฏิบติัตามทีกาํหนดไวใ้นอย่างเคร่งครัด มิใช่การปฏิบติัตามความสมคัรใจ และไม่สามารถ

อา้งไดว่้าไม่ทราบแนวปฏิบติัทีกาํหนดขึนนี 

 ผูบ้ริหารทุกระดบัในองคก์ร จะตอ้งดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรืองสําคญัทีจะดาํเนินการให้พนกังานภายใตส้ายบงัคบั

บญัชาของตนทราบ เขา้ใจ และปฏิบติัตามอย่างจริงจงั หากมีพนักงานทีกระทาํการฝ่าฝืน จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่าง

เคร่งครัด 
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 ทงันี บริษทัคาดหมายว่าพนกังานของบริษทัจะร่วมกนัสอดส่อง ดูแลการปฏิบติัตาม โดยสนับสนุนให้มีการสอบถาม

กรณีมีขอ้สงสัย หรือขอ้งใจ รวมทงัเปิดโอกาสให้พนกังานทุกคนร้องเรียนเมือพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไดที้ 

ทางไปรษณีย ์ ฝ่ายสาํนกักรรมการ หรือ ฝ่ายเลขานุการบริษทั 

 บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

  140 หมู ่5 ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

ทางอีเมล whistleblower@kasetbrand.com  

 โดยบริษทัจะรับฟังทกุขอ้ร้องเรียนอยา่งเสมอภาค โปร่งใส และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กาํหนดระยะเวลาสอบสวน

อยา่งเหมาะสม ชือผูร้้องเรียนจะถูกปิดเป็นความลบั 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 

1. CSR Policy 

The Company is committed to conducting business by taking into account the social responsibility, environment and 

stakeholders. 

(1) Fairness Business 

To conduct business with the best interest to shareholders, the Company’s operation is based upon legality, 

the framework of good business ethics, responsibility, transparency and fair treatment to stakeholders in order to achieve 

Company’s vision and mission. 

(2) Anti-Corruption 

The Company is committed to prevent corruption in all aspect.  The directors, executives, employees and 

related parties have to strictly comply with the anti-corruption policy.  

(3) Respect for Human Rights 

Company’s directors, executives and employees are 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, including competency development.   

(5) Consumer Responsibility 

The Company is well aware of the importance of customers’ satisfaction creating successful business.  The 

Company strives to enhance our performance efficiently and effectively to respond to our customers’ demand.  It is determined 

in our quality policy that “we aim to continually improve our products and services in best high Quality, Safety and Hygiene, and 

in compliance with laws for our customers’ best benefit”  

(6) Environment 

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

(7) Community Involvement and Development 

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

 

2. Compliance and Report 

It is specified as duty and responsibility of directors, executive and all employees to acknowledge, understand and 

strictly comply with the stipulated policies and guidelines, not voluntary compliance. Such person cannot claim that the stipulated 

guidelines are not known.  

It is important for all executive level to be responsible for monitoring their subordinates to acknowledge, understand 

and strictly comply with the stipulated policies and guidelines.  The disciplinary action will be strictly taken if the violation on 

non-compliance is found.  
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The Company expects all employees to monitor the compliance with Company’s policies and guidelines and encourages 

all employees to raise any questions and concerns that may have.  In addition, personnel can report any misconduct or non-

compliance to the following address: 

By Post: Office of Directors and Company Secretary 

 Thai Ha Public Company Limited 

  140 Moo 5, Tambon Bangkratuek  

  Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

By E-mail: whistleblower@kasetbrand.com  

The Company certifies that every enquiry will be treated equally, fairly and transparently, and fair judgment will be 

provided in a timely manner.  Whistleblowers will be kept confidential. 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง  

 คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทัในดา้นต่าง ๆ ทงั 5 หวัขอ้ คือ การควบคุมภายในองคก์ร 

การประเมินความเสียง การควบคมุการปฏิบติังาน ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล และระบบการติดตาม มีความเพียงพอ

และเหมาะสม โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีบคุลากรอยา่งเพียงพอทีจะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทงัมีระบบการ

ควบคุมภายในในเรืองการติดตามควบคุมดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย ให้สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและบริษทั

ยอ่ยจากการทีกรรมการหรือผูบ้ริหารนาํไปใชโ้ดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอาํนาจเพียงพอ รวมถึงการทาํธุรกรรมกบับุคลลทีอาจมี

ความขดัแยง้และบุคคลทีเกียวโยงกนั อยา่งเพียงพอแลว้ สาํหรับการควบคุมภายในในหวัขอ้อืน คณะกรรมการเห็นว่าบริษทัมีการ

ควบคุมภายในทีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

โดยทีคณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

โดยพิจารณาจากรายงานของผูต้รวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี พร้อมให้ขอ้แนะนาํกบัผูต้รวจสอบภายใน เพือให้เกิดผลงาน

ทีมีประสิทธิภาพ เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและป้องกนัหรือลดความเสียงทีอาจจะ

เกิดขึน 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ในการทาํหน้าทีตรวจสอบภายใน จากบริษทั พีแอนด์แอล คอร์

ปอเรชัน จาํกดั โดยมีคุณมนพทัธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ ตาํแหน่งรองประธาน ทาํหน้าทีเป็นหวัหน้าผูต้รวจสอบภายในของบริษทั โดย

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบติัของบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน จาํกดั แลว้ เห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกบั

การปฏิบติัหนา้ทีดงักล่าว เนืองจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในดา้นการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลา 25 ปี 

ทงันี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตงั ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าผูต้รวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผ่าน

การอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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INTERNAL CONTROL AND RISK MANGEMENT  

The Board of Directors is of opinion that the Company’s internal control system in 5 matters, i.e. Internal Control, Risk 

Assessment, Activity Control, Information and Communication, Monitoring and Evaluation is adequate and appropriate.  

Personnel to efficiently comply with the system are sufficient.  The internal control system is also covering the business operation 

of subsidiaries to ensure the protection of Company’s and subsidiaries’ assets from being misused or used by any unauthorized 

directors or managements, including the connected transactions with person that may have conflict of interest or connected 

person. For other matters of internal control, the Board of Directors is of opinion that the Company has sufficient internal control 

as well.  

The Audit Committee reviewed the adequate, sufficient 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 may occur. 

 

Head of Internal Audit 

The Company uses outsourcing internal audit service from P&L Corporation Co., Ltd., Khun Monnapat 

Phumirattanajarin position of Vice President, acting as Head of Internal Auditor.  The Audit Committee has thoroughly considered 

the qualifications of P&L Corporation 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 25 years.  

It is the duty and responsibility of the Audit Committee to consider and approve the appointment, transfer and dismissal 

of head of internal auditor of the Company. 
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รายการระหว่างกนั  

ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ (เกียวขอ้งกนัโดยมีการผูถื้อหุ้น และ/หรือ มีกรรมการบางส่วนร่วมกนั) รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตาม

เกณฑที์ตกลงร่วมกนัและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสรุปไดด้งันี 

บุคคล/นิติบุคคล 

ทีอาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2562 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับบมจ.

นาํมนัพืชไทย (TVO) 

 

 

 

นายวรวุฒิ ตังพิรุฬห์ธรรม เป็น

กรรมการและผูถ้ือหุ้นใน บริษทั

และ บมจ.นํามันพืชไทย (TVO) 

โดยถืออยู ่7,100,000 หุ้นหรือร้อย

ละ 0.88 ของทุนจดทะเบียนชาํระ

แลว้ 

 

 

ซือสินค้า: บริษัทซือผลิตภัณฑ์

นํามันพืชจาก บมจ.นํามันพืช

ไทย (TVO) เพือนําไปใช้เ ป็น

วัต ถุ ดิ บ ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ซื อ

สินคา้สาํเร็จรูปเพือขาย 

- ยอดซือสินคา้ 

- เจา้หนีการคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

16,470 

3,143 

บริษัทชําระราคาตามราคาตลาด

สําหรับลูกคา้ชนัดีโดยไดรั้บเครดิต

เทอม 2 ช่วงเวลาคือ 

- 15 วันกรณีทีซือวัตถุ ดิบเ พือ

ผลิต 

- 30 วนักรณีซือสินค้าสําเร็จรูป

เพือขาย 

  

- บริษัทซือวตัถุดิบ คือ นํามันถัวเหลือง

จาก บมจ.นํามันพืชไทย (TVO) เพือ

นําไปใช้ในการผลิตโดยการนําวตัถุดิบ

ดงักล่าวมาสกดัและปรุงสูตร 

- บริษัทได้ซือนํามันพืชบรรจุปีบเพือ

นําไปขายตามช่องทางการจําหน่าย

ลูกคา้ภายในประเทศ 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายก ารซือ สิน ค้าดังก ล่ า ว เ ป็น ไป ต า ม

ลกัษณะการคา้โดยปกติของบริษทั 

ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กบั  

บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

บจก.เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ เป็น

บริษทัแม่ของบริษทัโดยถือหุ้นใน

สัดส่วนร้อยละ 41.61 ของทุนจด

ทะเบียนชาํระแลว้ 

 

 

 

1. ค่าเช่าคลงัสินคา้ 6,660 

 

บริษัทเช่าคลังสินค้าทีพุทธมณฑล

สาย 5 พืนที 3,000 ตารางเมตร ที

อัตราค่าเช่า 185.00 บาทต่อตาราง

เมตร รวมค่าเช่าต่อเดือน 555,000 

บาท 

ตงัแต่วนัที 1 เมษายน 2555 เป็นตน้ไปบริษทั

เช่าคลงัสินคา้จาก บจก. เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

โดยอตัราการเช่าเป็นราคาตลาด 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ค่าเช่าคลงัสินคา้ดงักล่าวเป็นไปตามลกัษณะ

การคา้โดยปกติของบริษทั 

2. เงินประกนัค่าเช่า 600 

 

บริษัทวางเ งินประกันการเช่า  1 

เดือน 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

เงินประกนันีเป็นไปตามลกัษณะการคา้โดย

ปกติของบริษทั 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ทีอาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2562 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

3. เ งิ น จ่ า ย ล่ ว ง ห น้ า ค่ า เ ช่ า

คลงัสินคา้ 

1,665 

 

บริษัทมีการจ่ายค่าเช่าคลังสินค้า

ล่วงหน้าทุก  เดือน (ตามสัญญา

เช่า) 

*   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายจ่ายล่วงหน้านีเป็นไปตามลกัษณะการคา้

โดยปกติของบริษทั 

4. ค่าตอบแทน 

4.1  ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร ใ ช้

เครืองหมายการค้า “ตรา

เชียร์” 

4.2  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 

 

 

203 

 

 

15 

บริษัทชําระค่าตอบแทนการใช้

เครืองหมายการค้าตามสัญญาซึง

กําหนดอัตรารายเดือนร้อยละ 1 

ของยอดขายสินค้าทังหมดทีผลิต

และจําหน่ายภายใต้เครืองหมาย

การค้า  “Cheer เ ชีย ร์” และ “The 

Moon ตราพระจนัทร์” 

*   คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

ค่าตอบแทนนีเป็นไปตามลกัษณะการคา้โดย

ปกติของบริษทั 

5. การขายสินคา้   

.   ขายสินคา้  

.   ลูกหนีการคา้ 

 

15 

8 

บริษทัขายสินคา้ให้กับ บจก.เชียร์ 

กรุ๊ป โฮลดิงส์ 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายไดนี้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติ

ของบริษทั 

ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กับ บจก. 

ฉมา แอส็เซ็ท 

กรรมการของบริษทัเป็นผูบ้ริหาร

และเป็นผู ้ถือหุ้นใน บจก. ฉมา 

แอส็เซ็ท  

ขายสินคา้: บริษทัขายสินค้าให้ 

บจก. ฉมา แอส็เซ็ท  

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 

- ค่าเช่าสาํนกังาน 

 

 

32 

2 

0 

บริษัทขายสินค้าให้กับ บจก.ฉมา 

แอส็เซ็ท ตามราคาตลาด 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายไดนี้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติ

ของบริษทั 

 

ระหว่าง บมจ.ไทยฮา กบั  

นายสมฤกษ ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

นายสมฤกษ์ ตังพิรุฬห์ธรรม มี

ตาํแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที

บริหารของบริษทั 

1. ขายสินคา้: บริษทัขายสินคา้

ให้นายสมฤกษ์  ตังพิรุฬห์

ธรรม 

- ขายสินคา้ 

- ลูกหนีการคา้ 
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บริษทัขายสินคา้ให้กบันายสมฤกษ์  

ตงัพิรุฬห์ธรรม ตามราคาตลาด 

 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายไดนี้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติ

ของบริษทั 
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บุคคล/นิติบุคคล 

ทีอาจมีความขัดแย้ง 

ลักษณะของความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการ 

หรือสัญญา 

งวด 12 เดือนสินสุด  

31 ธันวาคม 2562 

(พันบาท) 

การกําหนดราคาและเงือนไข ความจําเป็นและความสมเหตุสมผล 

ของรายการ 

  2. นายสมฤกษ ์ ตงัพิรุฬห์ธรรม 

สํ า ร อ ง จ่ า ย เ งิ น ค่ า ซื อ

ทรัพยสิ์น 

- เจา้หนีอืน  

 

 

 

100 

นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม สาํรอง

จ่ายเงินค่าซือทรัพยสิ์น 

* คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการนีเป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยปกติ

ของบริษทั 

 

มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 

บริษทัมีการกาํหนดมาตรการในการทาํรายการระหว่างกนัของบริษทัและบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ว่า ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะไม่สามารถเขา้มามีส่วนในการอนุมติัรายการ

ดงักล่าว โดยบริษทัจะจดัให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกบัความจาํเป็น และความเหมาะสมของรายการนนั โดยพิจารณาจากเงือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามการดาํเนินธุรกิจ

ตามปกติและตามเงือนไขการคา้โดยทวัไป หรือราคายุติธรรม ซึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก แต่ในกรณีทีไม่สามารถหาราคาตลาดทีใชใ้นการเปรียบเทียบได้ 

บริษทัจะขออนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเพือพิจารณาอนุมติั และในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัทีอาจเกิดขึน บริษทัจะ

ให้ผูเ้ชียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี  

ทงันี คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งดูแลให้บริษทัปฏิบติัให้เป็นตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสัง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล การทาํรายการทีเกียวโยงกนั และการไดม้าหรือจาํหน่ายทรัพยสิ์นทีสาํคญัของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต 

เนืองจากลกัษณะของธุรกิจทีบริษทักาํลงัดาํเนินการกบับุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ ไดแ้ก่ บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน) (TVO) บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั และบริษทั ฉมา 

แอ็สเซ็ท จาํกดั จะยงัคงมีรายการระหว่างกนัเกิดขึนในอนาคต บริษทัจึงมีนโยบายหลกัว่ารายการระหว่างกนัทีจะเกิดขึนในอนาคตกบับริษทัดงักล่าวขา้งตน้ ตอ้งอยู่บนพืนฐานของความจาํเป็น 

และความสมเหตุสมผล เพือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั รวมทงัตอ้งเป็นราคายุติธรรม ซึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการทีเกิดขึนกบับุคคลภายนอก นอกจากนี 

ผูบ้ริหารและผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจะไม่ดาํเนินธุรกิจในลกัษณะทีจะแข่งขนักบับริษทั 
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RELATED PARTY TRANSACTIONS 

During the year, the Company and subsidiaries had trading transactions with the person which may have conflict of interest (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: 

Person/Company which May 

Have Conflict of Interest 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2019 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

Between Thai Ha Plc. and Thai 

Vegetable Oil Plc. (TVO) 

 

 

 

Mr. Vorravuth Tangpiroonthum 

is a director and shareholder in 

the Company and Thai Vegetable 

Oil Plc. (TVO), holding 

7,100,000 shares or equivalent to 

0.88 percent of the paid-up 

capital. 

Purchase of Goods: The 

Company bought vegetable oil 

products from Thai Vegetable 

Oil Plc. (TVO) for using as raw 

material and finished goods for 

distribution  

- Total sales 

- Account payable 

 

 

 

 

 

 

 

16,470 

3,143 

The Company paid the market 

price for premium customers by 

receiving 2 credit terms, namely: 

- 15-day credit term for raw 

materials 

- 30-day credit term for finished 

products 

 

 

 

 

- The Company purchased raw material 

which is soybean oil from Thai 

Vegetable Oil Plc. (TVO) for use in the 

production by extracting the said raw 

materials and formulating. 

- The company has purchased vegetable 

oil containing in bucket for sale at 

domestic distribution channels. 

- The Company purchased vegetable oil 

and repackaging for domestic sales 

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

Between Thai Ha Plc. and Cheer 

Group Holdings Co., Ltd. 

Cheer Group Holdings Co., Ltd. 

is the parent company of the 

Company holding 41.61 percent 

of the paid-up capital. 

 

 

1. Rental of warehouse 6,660 

 

The Company rent a warehouse of 

3,000 square meters, located on 

Phuttamonthon Sai 5 at Baht 

185.00 per square meter. Total 

rental is Baht 555,000 per month. 

As from 1 April 2012, the Company has rent 

a warehouse from Cheer Group Holdings 

Co., Ltd. at a market rate. 

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

2. Rental security deposit 600 

 

The Company paid one-month 

security deposit. 

* The Audit Committee opined that the 

security deposit was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 
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Person/Company which May 

Have Conflict of Interest 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2019 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

3. Advanced payment for 

rental of warehouse 

1,665 

 

The Company paid advance rental 

of warehouse every 6 months 

(according to the lease agreement). 

* The Audit Committee opined that the 

advanced payment was in accordance with 

the normal business operation of the 

Company. 

4. Compensation 

4.1  Compensation for the use 

of trademark “Cheer” 

4.2  Accrued expense 

 

203 

 

15 

The Company paid the 

compensation for the use of 

trademark at the rate of 1 percent 

per month of all sales of products 

manufactured and sold under the 

trademark “Cheer เชียร์” and “The 

Moon ตราพระจนัทร์”. 

* The Audit Committee opined that the 

compensation was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

5. Sale of goods 

5.1  Sale of goods 

5.2  Account receivables 

 

15 

8 

The Company sold goods to Cheer 

Group Holdings Co., Ltd. 

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

 Between Thai Ha Plc. and Chama 

Assets Co., Ltd. 

Directors of the Company are 

managements and shareholders in 

Chama Assets Co., Ltd.   

  

Sale of goods: The Company 

sold products to Chama Assets 

Co., Ltd. 

- Sale of goods 

- Account receivable 

- Office rental  

 

 

 

32 

2 

0 

The Company sold products to 

Chama Assets Co., Ltd. at market 

price.  

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

Between Thai Ha Plc. and  

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

Mr. Somroek Tangpiroonthum is 

Chief Executive Officer of the 

Company. 

1.  Sale of goods: The Company 

sold products to Mr. Somroek 

Tangpiroonthum 

- Sale of goods 

- Account receivable 
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The Company sold products to  

Mr. Somroek Tangpiroonthum at 

market price.  

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 
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Person/Company which May 

Have Conflict of Interest 

Characteristic of Relationship Details of Transactions and 

Contracts 

12-Month Period 

Ended 31 December 

2019 (Thousand Baht) 

Pricing and Condition Necessity and Rationality of 

Transactions 

2. Mr. Somroek Tangpiroonthum 

reserved payment for asset 

purchase  

- Account Payable   

 

 

 

100 

Mr. Somroek Tangpiroonthum 

reserved payment for asset 

purchase  

 

* The Audit Committee opined that the 

transaction was in accordance with the 

normal business operation of the Company. 

 

Measures and Procedure for Authorization of Related Transaction 

The Company sets the measures for authorization of related transaction of the Company and the person which may have conflict of interest that the interested executives or 

stakeholders cannot approve such transaction and the Audit Committee must review the necessity and reasonableness of such transaction by considering the conditions in compliance with the 

normal business operation and general trading conditions or fair price which can be comparable with the transaction of 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 expert or the Company’s auditor to 

provide opinion on such transaction and would then propose to the Board of Directors and Shareholders’ Meeting for approval as the case may be.  

In this regard, the Board of Directors must ensure that the Company complies with the Securities and Exchange law and the regulations, notifications, orders or requirements of the 

Stock Exchange of Thailand, including the compliance with requirements on disclosure, connected party transactions, and the acquisition or disposal of important assets of the Company or 

subsidiaries. 

 

Policy or Trends of Related Transaction in the Future 

According to the business nature between Company and the person which may have conflict of interest i.e.  Thai Vegetable Oil Public Company Limited, Cheer Group Holdings Co., 

Ltd., and Chama Asset Co., Ltd., the related transactions would be still engaging.  The Company has the main policy that the related transactions which such person in the future must be 

conducted upon the necessary and reasonable basis and the optimal benefit to the Company and shareholders based upon fair price which can be comparable with the transaction of the third 

parties.  Besides, the management and major shareholders would not conduct the business completing the Company. 
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ข้อมูลทัวไป 

1. ข้อมูลของบริษัท 

ชือบริษทั : บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : ผูผ้ลิตและจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตรทงัในและต่างประเทศ 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่ : เลขที  หมู ่  ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม  

โทรศพัท ์ :  02-482-1661-6  

เลขทะเบียนบริษทั : 0107547000311 

Homepage : http://www.kasetbrand.com 

ทุนจดทะเบียน :  หุ้นสามญั , ,  หุน้ มูลคา่ตราไวหุ้้นละ  บาท รวม , ,  บาท 

ทุนจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ :  หุ้นสามญั , ,  หุน้ มูลคา่ตราไวหุ้้นละ  บาท รวม , ,  บาท 

 

2. ข้อมูลของนิตบิุคคลทีบริษัทถือหุ้นตังแต่ร้อยละ 10 ขนึไป 

บริษัท ทีตงัสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จํานวนหุ้นสามัญที

ออกจําหน่าย 

จํานวนหุ้นที

บริษัทถือ 

สัดส่วน

การถือหุ้น 

บริษทั เกษตรลาว 

จาํกดั (ผูเ้ดียว) 

เมืองไกรสอนพรหมวิหาร 

แขวงสะหวนันะเขต  

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

 

กิจการโรงสี และโรง

ปรับปรุงคุณภาพ

ขา้วสาร และส่งออก

ขา้วสาร ในประเทศ

สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

10,000 หุน้ 10,000 หุน้ ร้อยละ 100 

 

3. ชือ ทีตงัสํานักงาน หมายเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้างอิงอืน ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

เลขที  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ - -         

โทรสาร - -  

ผูส้อบบญัชี : นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที  

บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

เ ล ข ที   อ า ค า ร ธ ร ร ม นิ ติ  ชั น  -  ซ อ ย เ พิ ม ท รั พ ย์  ( ป ร ะ ช า ชื น  )  

ถนนประชาชืน แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท ์ - -             

โทรสาร - -  
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GENERAL INFORMATION  

1. Company Information 

Company Name : Thai Ha Public Company Limited 

Type of Business :     Manufacture and distribution of agricultural products both domestic and overseas 

Head Office’s Address :    No. 140 Moo 5, Tambon Bangkratuek, Amphur Sampran, Nakornpathom 73210 

Telephone : 02-482-1661-6    

Corporate Registration Number :  0107547000311 

Homepage :     http://www.kasetbrand.com 

Registered Capital    :     Common share of 292,500,000 shares with par value of 1 Baht per share, 

totalling 292,500,000 Baht 

Registered and Paid-up Capital :  Common share of 278,000,000 shares with par value of 1 Baht per share, total 

278,000,000 Baht 

2. Information of Juristic Persons in which the Company Holds 10 Percent or More 

Company’s 

Name 

Address Type of Business No. of Issued 

Ordinary Shares 

No. of Shares 

Held by the 

Company 

Shareholding 

Ratio 

Kaset Laos Sole 

Co., Ltd. 

Kraisorn Promviharn 

City, Savannakhet, 

Laos People’s 

Democratic Republic 

Rice mill and rice 

processing plant and 

rice export in Laos 

People’s Democratic 

Republic 

10,000 Shares 10,000 Shares 100 percent 

3. Name, Address, Telephone Number of Other Reference Person 

Share Registrar : Thailand Securities Depository Co, Ltd. 

  The Stock Exchange of Thailand Building  

  No. 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. 

  No. 178 Dharmniti Buliding, 6-7 Floor, Soi Phoem Sap (Pracha Chuen 20), 

Pracha Chuen Road, Bang Sue, Bangkok 10800 

  Tel: 02-596-0500            

  Fax: 02-596-0539  
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คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินของผลการดําเนินงาน   

 

1. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน  

รายได ้ 

ในรอบปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดร้วมทงัสิน .  ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 26.01 เมือเทียบ

กบัปี  ซึงเกิดจากปริมาณการขายลดลงจากการปรับกลยทุธ์การขายสินคา้สาํเร็จรูปและกึงสาํเร็จรูปเพิมมากขึน ลดสัดส่วนการขาย

สินคา้ขา้วในช่องทางการขายต่างประเทศลงชวัคราวในภาวะแลง้  

อตัรากาํไรขนัตน้  

อตัรากาํไรขนัตน้ของบริษทัและบริษทัย่อยลดลงจากร้อยละ .  ในผลการดาํเนินงานปี  เป็นร้อยละ .  ในปี   

จากตน้ทุนวตัถุดิบขา้วทีเพิมขึนและค่าเงินบาททีแขง็ค่าสูงขึน 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร  

ค่าใชจ้่ายในการขายลดลงจาก .  ลา้นบาท ในผลการดาํเนินงานปี  เป็น .  ลา้นบาท ในปี  ลดลง - .  ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ - .  เกิดจากการปรับแผนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านทาง Social Media แทนสือดิจิตอลทีวี รวมถึงค่า

ขนส่งสินคา้ลดลงตามยอดขายทีลดลง 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารลดลงจาก .  ลา้นบาท ในผลการดาํเนินงานปี  เป็น .  ลา้นบาท ในปี  ลดลง - .  ลา้น

บาท อนึง ในปี  มีการตงัสํารองหนีสงสัยจะสูญในส่วนงานต่างประเทศเพิมขึน .  ลา้นบาท และตงัสํารองค่าเผือการลดลงของ

มูลค่าแพคเกจจิงคา้งนานเพิมขึน  ลา้นบาท 

 

2. ฐานะทางการเงิน  

สินทรัพย ์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท ลดลงร้อยละ .  จากปี 61 โดยส่วนที

ลดลง คือ สินคา้คงเหลือ และการลงทุนในเครืองจกัร 

หนีสิน  

จากการวิเคราะห์รายละเอียดขององคป์ระกอบของหนีสินของบริษทัและบริษทัย่อย ดงัตารางขา้งล่างนี พบว่าจากภาระ

หนีสินทังหมดจะมีสัดส่วนหนีสินทีมีภาระดอกเบียในปี 256  อยู่ทีประมาณ 2  ล้านบาท โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสันคิดเป็น

ประมาณร้อยละ .  

 

  บริษัทและบริษัทย่อย 

(Consolidated) 

บริษัท 

(Separated) 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย (ลา้นบาท) 229.00 251.00 245.00 229.00 251.00 245.00 

หนีสินทีไม่มีภาระดอกเบีย (ลา้นบาท) 69.45 102.83 105.23 69.44 102.82 105.23 

หนีสินทีมีภาระดอกเบีย / หนีสินรวม 72.44% 67.77% 66.92% 72.44% 67.77% 60.32% 
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  บริษัทและบริษัทย่อย 

(Consolidated) 

บริษัท 

(Separated) 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

หนีสินทีไม่มีภาระดอกเบีย / หนีสินรวม 21.97% 27.76% 28.74% 21.97% 27.76% 25.91% 

หนีสินหมุนเวียน / หนีสินรวม 94.41% 95.53% 95.66% 94.41% 95.53% 96.09% 

 

โครงสร้างของภาระหนีสินส่วนใหญ่จะเป็นหนีสินหมุนเวียนตามนโยบายการบริหารเงินของบริษทัตามทีกล่าวขา้งตน้ 

โดยสัดส่วนหนีสินหมุนเวียนต่อหนีสินรวมไดแ้สดงตามตารางขา้งตน้นีเช่นกนั 

ส่วนของผูถื้อหุน้  

ในปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นรวมมีจาํนวน 325.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 หรือคิดเป็นร้อยละ .  เป็นผลมาจาก

บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน .  ลา้นบาท ในปี  

สภาพคล่อง  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานในปี  เท่ากบั .  ลา้นบาท 

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนสภาพคล่องประมาณ 1.40 เท่า ซึงสภาพคล่องส่วนใหญ่มาจากการเก็บหนีจากลูกหนีไดเ้ร็ว

ขึน และบริหารสินคา้คงเหลือไดมี้ประสิทธิภาพ  
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MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 

1. Analysis of Operating Result 

Income 

 In 2019, the total income of the Company and its subsidiaries were 867.14 million Baht, decreased 26.01 percent from 

year 2018, due to the adjustment of the sell strategy to focus more on instant products and temporary reducing the proportion of rice 

products in export channel during the drought situation. 

Gross Profit 

Gross profit margin of the Company and its subsidiaries were decreased from 12.8 percent in the year 2018 to 10.4 percent 

in the year 2019 due to the rising cost of rice and the appreciation of Thai Baht. 

Selling and Administrative Expenses 

Selling expenses decreased from 71.4 million Baht in the year 2018 to 59.1 million Baht in the year 2019, decreased by -12.3 

million Baht or equivalent to -17.2 percent due to the adjustment of advertising plan on social media instead of digital TV channel. The 

transportation cost also decreased in line with the decreased sales volume. 

Administrative expenses decreased from 65.9 million Baht in the year 2018 to 64.4 million Baht in the year 2019, decreased 

by -1.5 million Baht. By the way, in the year 2019, there was an increase in allowance for doubtful accounts for export channel by 2.7 

million Baht and the allowance for declining in value of packaging by 4 million Baht. 

 

2. Financial Status 

Assets 

The Company and its subsidiaries’ total assets in 2019 were at 641.16 million Baht, decreased by 13.03 percent from 

2018.  The decrease was seen in inventory and investment in equipment. 

Liabilities 

According to the table shown below regarding detailed analysis of the composition of liabilities of the Company and its 

subsidiaries, it is found that interest bearing liabilities in 2019 was at 229 million Baht, of which short-term loans was 72.44 

percent 

  Company and its Subsidiaries 
 (Consolidated) 

Company  
(Separated) 

2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Liabilities with interest (Million Baht) 229.00 251.00 245.00 229.00 251.00 245.00 

Liabilities without interest (Million Baht) 69.45 102.83 105.23 69.44 102.82 105.23 

Liabilities with interest / Total liabilities 72.44% 67.77% 66.92% 72.44% 67.77% 60.32% 

Liabilities without interest / Total liabilities 21.97% 27.76% 28.74% 21.97% 27.76% 25.91% 

Current liabilities / Total liabilities 94.41% 95.53% 95.66% 94.41% 95.53% 96.09% 
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In consistent with the Company’s cash management policy, the structure of liabilities was found in current liabilities 

whereby the proportion of current liabilities and total liabilities are also shown in the table above.  

Shareholders’ Equity 

In 2019, the total shareholders’ equity was 325.04 million Baht, decreasing by 11.40 percent from 2018.  The decrease 

was due to net loss of 31.1 million Baht in 2019. 

Liquidity 

In 2019, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by operating activities of 120.30 million Baht. 

 The liquidity ratio of the Company and its subsidiaries was at 1.40 times, mainly from more effective on debt collector 

and inventory management. 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น 

ในปี  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) ประกอบด้วยกรรมการซึงเป็น

ผูท้รงคุณวุฒิ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.พุทธกาล รัชธร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

ดร.ดนัย จนัทร์เจา้ฉาย ดร.สมจินต์ ศรไพศาล (ดาํรงตาํแหน่งจนถึงวนัที  พฤศจิกายน ) และนายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ 

(ดาํรงตาํแหน่งตงัแต่วนัที  พฤศจิกายน ) เป็นกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบติัหน้าทีตามขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทั โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมอยา่งสมาํเสมอรวม 4 ครัง และในปี 2563 ไดป้ระชุมอีก 1 ครัง เมือ

วนัที 26 กุมภาพนัธ ์2563 ซึงมีวาระการประชุมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารและฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุม ทงันี คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาและสอบทานเรืองต่าง ๆ ทีสาํคญั ดงันี 

1. คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี  ร่วมกบั

ฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี เพือให้มนัใจว่ารายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึนอย่างถูกตอ้งตามทีควรตาม

มาตรฐานการบญัชีทียอมรับโดยทวัไป รวมถึงการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสําคญั และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ 

ครบถว้น และเชือถือได ้พร้อมทงัให้ขอ้สังเกตและรับทราบแนวทางแกไ้ขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั นอกจากนี ไดส้อบ

ทานการเปิดเผยรายการระหว่างกนัของบริษทักบับริษทัย่อย รวมทงัรายการทีเกียวโยงกนัเพือให้มนัใจว่าบริษทัไดด้าํเนินตาม

เงือนไขทางธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใด ๆ เป็นเพือประโยชน์สูงสุดของบริษทั และเป็นไปตามกฎหมายและ

หลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสม  โปร่งใส และมี

ประสิทธิผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาให้มีการว่าจา้งบริษทั พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชัน จาํกดั (“P&L”) ซึงเป็น

บริษทัทีให้บริการดา้นการตรวจสอบภายใน โดยที P&L ไม่มีส่วนไดเ้สียใด ๆ กบับริษทั เพือให้การตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นอิสระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้ิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี  

รายงานผลการตรวจสอบภายใน การติดตามและการดาํเนินการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบภายในในประเด็นทีมีนยัสําคญั

อย่างต่อเนือง พร้อมทงัให้คาํแนะนาํและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพือให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษทัมีระบบการควบคุม

ภายในทีเหมาะสมซึงสามารถป้องกนัหรือลดความเสียงทีอาจจะเกิดขึน 

3. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสียง โดยเสนอแนะให้ทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการจดัการระบบบริหารความเสียงเพือให้มนัใจว่าบริษทัมีระบบงานและวิธีปฏิบติัดีเพียงพอทีจะช่วยป้องกนัและลด

ความเสียงทีอาจเกิดขึน และสอบทานการอนุมติัรายการและการอนุมติัวงเงินของฝ่ายทีเกียวขอ้งให้สอดคลอ้งกบันโยบายและ

อาํนาจอนุมติัทีกาํหนดไว ้เพือให้มีประสิทธิภาพยิงขึนและให้เกิดความเชือมโยงกบัระบบควบคุมภายใน  

4. คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานให้บริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีทุกฉบบัทีประกาศใช้  กฎหมาย 

ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอย่างครบถว้นถูกตอ้ง เป็นไปตาม

หลักการของการกํากับดูแลกิจการทีดี  เพือให้ มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม  ก่อให้ เ กิดความเ ชือมันแก่ผู ้ถือหุ้น  

ผูล้งทุน และผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย  

5. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู ้สอบบัญชี  โดยพิจารณาความรู้ทางธุรกิจ 

ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าตอบแทน และความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี โดยมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการ

ตรวจสอบกับผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํทุกไตรมาส เพือหารือเกียวกับปัญหาจากการตรวจสอบและหาแนวทางแกไ้ขใน

ประเด็นสาํคญัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผูส้อบบัญชีในปีทีผ่านมา  และนําเสนอ

คณะกรรมการบริษทัเพือขออนุมติัทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 แต่งตงันางสาวอริสา ชุมวิสูตร (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
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เลขที 9393) และ/หรือ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 7517) และ/หรือ นายพจน์ อศัวสันติชยั (ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตเลขที 4891) และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา แสงจนัทร์ (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 10142) และ/หรือ นางสาวธัญพร ตงั

ธโนปจยั (ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 9169) จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี 2562 ต่ออีก

วาระหนึง เนืองจากเห็นว่าเป็นผูมี้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพดว้ยความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมี

ความรับผิดชอบในการส่งมอบงานตรงต่อเวลาโดยสมาํเสมอ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี  บริษทัจดัให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการ

ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเพียงพอ เหมาะสม รวมทงัมีกระบวนการทีช่วยให้ความมนัใจว่าการปฏิบติังานของบริษทั

เป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง ตลอดจนมีการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงินของบริษทัอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 

เชือถือได ้อีกทงัไดด้าํเนินการยืนขอรับรองในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) เพือ

แสดงเจตนารมยก์ารเป็นองคก์รต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 

 

 

 วนัที 6 กุมภาพนัธ ์ 3 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 (รองศาสตราจารย ์ดร. พุทธกาล รัชธร) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) 
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REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE TO SHAREHOLDERS 

In the year 2019, the Audit Committee of Thai Ha Public Company Limited (the “Company”) consisted of 

Prof.Assoc.Dr. Buddhagarn Rutchatorn as chairman of Audit Committee, Dr. Danai Chanchaochai, Dr. Somjin Sornpaisarn 

(being the Audit Committee until 13 November 2019) and Mr. Santi Opaspakornkij (being the Audit Committee since 14 

November 2019) as member of Audit Committee, who are competent, independent and experienced. 

The Audit Committee performed its duties and responsibilities as entrusted by the Board of Directors of the Company. 

The meetings of the Audit Committee were held 4 times in 2019 and once in 2020 on 26 February 2020, whereby there was an 

agenda that the Audit Committee conferred with the auditor without the executives and management attending the meetings. In 

this regard, the Audit Committee had considered and reviewed important matters as follows: 

1. The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statements and the 2019 financial statement with 

the executives and the auditor to ensure that the financial statements of the Company and its subsidiaries were correctly prepared 

in accordance with the generally accepted accounting principles (GAAP) including substantial change in accounting policies, and 

that information were disclosed adequately, completely and in a reliable manner. In addition, the Audit Committee also provided 

notice and acknowledged ways to solve problems that would benefit the Company. Disclosure of related and connected 

transactions between the Company and its subsidiaries was also reviewed to ensure that the Company complied with normal 

business conditions, no transfer of any benefits, for the best benefit of the Company and in accordance with laws and regulations 

of the Stock Exchange of Thailand. 

2. The Audit Committee had reviewed that the Company had adequate, transparent and effective internal control 

system. In this regard, the Audit Committee considered engaging P&L Corporation Co., Ltd. (“P&L”) who provides internal audit 

service, whereby P&L has no interest in the Company in order for efficient, effective and independent internal audit. The Audit 

Committee shall consider annual internal audit plan, internal audit report, monitoring, and corrective action according to the 

internal audit report on significant issues continuously, and provide recommendations and guideline on internal audit in order for 

the Company’s units having proper internal control system that can prevent or at least mitigate risks that may occur. 

3. The Audit Committee had reviewed risk management policy and its guidelines, whereby participation in the 

arrangement of risk management system by all units was recommended to ensure that the Company has sufficient procedures and 

practices in place to prevent and mitigate risks that may occur. The Audit Committee had also reviewed the transaction approval 

and credit limit approval of relevant units to be in line with specified policy and approval authority to ensure the efficiency and 

linkage with the internal control system.  

4. The Audit Committee had reviewed that the Company completely and correctly complied with all effective 

accounting principles, laws, regulations of the Stock Exchange of Thailand and laws relevant to the Company’s business in 

accordance with the principles of good corporate governance for the purpose of transparency and ethics so that shareholders, 

investors, and all stakeholders have confidence in the Company.  

5. The performance of auditor was also reviewed by taking into account the knowledge of business, experience, 

appropriated remuneration and independence of the auditor, whereby the meetings between the Audit Committee and the 

Company’s auditor were held on a quarterly basis in order to discuss issues from the inspection and find solutions for substantial 

matters in a timely manner. 
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In this regard, the Audit Committee had reviewed the auditor’s performance in the past year and recommended 

the Board of Directors to proposed to 2019 Annual General Meeting of Shareholders to appoint Miss Arisa Chumwisut (CPA No. 

9393) and/or Miss Sulalit Ardsawang (CPA No. 7517) and/or Mr. Pojana Asavasontichai (CPA No. 4891) and/or Miss 

Roongnapha Saengchan (CPA No. 10142) and/or Miss Thanyaporn Tangthanopajai (CPA No. 9169) from Dharmniti Auditing 

Company Limited as the auditor of the Company for the year 2019 due to their good understanding of the Company’s business, 

fairness, independence and always discharging their duties on time. 

The Committee is of the opinion that the Company’s 2019 internal control and internal audit systems were adequate 

and appropriate. There were procedures to ensure that the Company has conducted its business consistent with related laws, and 

the information prepared and disclosed in the financial statements of the Company is accurate, complete and reliable. In addition, 

the Company applied for certification in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) in order 

to show its intention to be an anti-corruption organization. 

 

 

 26 February 2020 

 On behalf of the Audit Committee 

 

 

  

 (Assoc.Prof.Dr. Buddhagarn Rutchatorn) 

 Chairman of the Audit Committee 

 Thai Ha Public Company Limited 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซึงจดัทาํขึนตาม

มาตรฐานการบญัชีทียอมรับโดยทวัไปในประเทศไทย โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีทีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง

สมาํเสมอ รวมทงัมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงประกอบดว้ยกรรมการทีเป็นอิสระเพือกาํกบัดูแลงบการเงิน

และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผล เพือให้มีความมันใจได้ว่ามีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีอย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการทีผิดปกติ  ซึงความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึงไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีแลว้ 

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษทั สามารถสร้างความเชือมนัไดว่้างบการเงินของ

บริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกตอ้งในสาระสาํคญัแลว้ 

 

 

 

 นางปัทมา ตงัพิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ ์ตงัพิรุฬห์ธรรม 

 ประธานคณะกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
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REPORT OF BOARD OF DIRECTORS’ RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS   

The Board of Directors is responsible for the financial statements of Thai Ha Public Company Limited and its 

subsidiaries, which have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles in Thailand. The policies 

pursued are deemed appropriate and applied consistently with adequate disclosure of important information in the notes to the 

financial statements. 

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

oversight of the financial statements and evaluate the internal control system to ensure that accounting records are accurate, 

complete, adequate and timely, and to prevent fraud and materially irregular operations. The views of the Audit Committee are 

reported in the report of the Audit Committee attached in this Company’s annual report. 

The Board of Directors is confident that the internal control system of the Company can ensure that the financial 

statements of the Company and its subsidiaries present the financial position, results of operations and cash flows accurately in 

essence. 

 

 

 

 

 Mrs. Pattama Tangpiroonthum Mr. Somroek Tangpiroonthum 

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

 

- ขอ้มูลอยูใ่นหนา้ถดัไป - 

 

 

 













ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 52,397,587          13,086,982          52,319,537          12,960,173          

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 6, 8 141,422,732        193,213,445        141,427,530        193,218,814        

สินคา้คงเหลือ 9 194,957,324        306,003,775        194,957,324        306,003,775        

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 9,945,908            10,223,114          9,945,908            10,223,114          

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 10 9,380,005            9,112,790            9,380,005            9,112,790            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 408,103,556        531,640,106        408,030,304        531,518,666        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 -                       -                       -                       -                       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                       -                       -                       -                       

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์  12 225,202,709        194,821,024        225,202,709        194,821,024        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 5,891,954            8,381,470            5,891,954            8,381,470            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน

เงินมดัจาํและเงินประกนัการเช่า

จ่ายแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 6 600,000               510,000               600,000               510,000               

อืนๆ 1,365,804            1,895,484            1,365,804            1,895,484            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 233,060,467        205,607,978        233,060,467        205,607,978        

รวมสินทรัพย์ 641,164,023        737,248,084        641,090,771        737,126,644        

สินทรัพย์

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 14 229,000,000        251,000,000        229,000,000        251,000,000        

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 6, 15 66,981,752          101,947,481        66,971,612          101,937,406        

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,466,901            878,550               2,466,414            878,003               

รวมหนีสินหมุนเวียน 298,448,653        353,826,031        298,438,026        353,815,409        

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 16 12,042,561 12,042,561 12,042,561 12,042,561

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17 5,630,955            4,503,147            5,630,955            4,503,147            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 17,673,516          16,545,708          17,673,516          16,545,708          

รวมหนีสิน 316,122,169        370,371,739        316,111,542        370,361,117        

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

งบการเงินรวม

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม 2562 ธนัวาคม 2561

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 278,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 278,000,000        278,000,000        278,000,000        278,000,000        

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18 24,542,638          24,542,638          24,542,638          24,542,638          

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 18

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 19 802,632               802,632               802,632               802,632               

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (27,528,357) 14,295,515 (26,536,285) 15,250,013 

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น    20 49,224,941          49,235,560          48,170,244          48,170,244          

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 325,041,854        366,876,345        324,979,229        366,765,527        

รวมหนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 641,164,023        737,248,084        641,090,771        737,126,644        

หมายเหตุ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2562 2561 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 867,147,215     1,171,960,259  867,147,215     1,171,960,259  

รายไดอื้น

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 6,260,278 8,408,915 6,257,258 8,406,570 

อืนๆ 519,576            4,116,969         519,332            3,987,634         

รวมรายได้ 873,927,069     1,184,486,143  873,923,805     1,184,354,463  

คา่ใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 776,679,843     1,021,733,981  776,679,843     1,021,733,981  

คา่ใชจ่้ายในการขาย 59,064,281       71,372,600       59,064,281       71,372,600       

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 64,368,040       65,875,186       64,327,202       65,631,805       

ตน้ทุนทางการเงิน 4,879,856 7,419,349 4,879,856 7,419,349 

รวมคา่ใชจ่้าย 904,992,020     1,166,401,116  904,951,182     1,166,157,735  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (31,064,951) 18,085,027 (31,027,377) 18,196,728 

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

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (31,064,951) 15,940,944 (31,027,377) 16,052,645 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน :

รายการทีอาจถูกจดัประเภทรายการใหม่ในภายหลงัเขา้ไปไวใ้น

กาํไรหรือขาดทุน

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

ทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (10,619) 43,110 -     -     

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 357,303 -     357,303 -     

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับปี - สุทธิจากภาษี 346,684 43,110 357,303 -     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (30,718,267) 15,984,054 (30,670,074) 16,052,645 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน 25

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐาน (บาทต่อหุน้) (0.11) 0.06 (0.11) 0.06 
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หมายเหตุ

บริษทั ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า รวม

ทีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ รวมองคป์ระกอบอืน ส่วนของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผลต่างจากการ ส่วนเกินทุนจากการ ของส่วนของผูถื้อหุ้น

แปลงค่างบการเงินที ตีราคาสินทรัพย์ สุทธิจากภาษีเงินได้

เป็นเงินตราต่างประเทศ รอตดับญัชี

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2561 278,000,000        225,840,201        8,744,428            (210,884,788)       1,022,206                  48,170,244            49,192,450             350,892,291           

โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม 18      -                      (201,297,563)       (8,744,428)           210,041,991        -                            -                        -                         -                         

ตงัสาํรองตามกฎหมาย -                      -                      802,632               (802,632)              -                            -                        -                         -                         

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                      -                      -                      15,940,944          -                            -                        -                         15,940,944            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      -                      43,110                       -                        43,110                    43,110                   

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

เงินปันผลจ่าย 21      -                      -                      -                      (11,116,224)         -                            -                        -                         (11,116,224)           

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                      -                      -                      (31,064,951)         -                            -                        -                         (31,064,951)           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                      -                      -                      357,303               (10,619)                     -                        (10,619)                   346,684                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 278,000,000        24,542,638          802,632               (27,528,357)         1,054,697                  48,170,244            49,224,941             325,041,854           

บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562
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หมายเหตุ

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า องคป์ระกอบอืน รวม

ทีออกและ หุ้นสามญั จดัสรรแลว้-สาํรอง ทียงัไม่ได้ ของส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

ส่วนเกินทุนจากการ

ตีราคาสินทรัพยสุ์ทธิ

จากภาษีเงินไดร้อตดับญัชี

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2561 278,000,000              225,840,201              8,744,428                  (210,041,991)             48,170,244                            350,712,882              

โอนไปกาํไร (ขาดทุน) สะสม 18           -                             (201,297,563)             (8,744,428)                 210,041,991              -                                        -                             

ตงัสาํรองตามกฎหมาย -                             -                             802,632                     (802,632)                    -                                        -                             

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                             -                             -                             16,052,645                -                                        16,052,645                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             -                             -                                        -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 278,000,000              24,542,638                802,632                     15,250,013                48,170,244                            366,765,527              

เงินปันผลจ่าย 21           -                             -                             -                             (11,116,224)               -                                        (11,116,224)               

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี -                             -                             -                             (31,027,377)               -                                        (31,027,377)               

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                             -                             357,303                     -                                        357,303                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 278,000,000              24,542,638                802,632                     (26,536,285)               48,170,244                            324,979,229              

หมายเหตุ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

- 11 -

บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (31,064,951) 15,940,944 (31,027,377) 16,052,645 

รายการปรับกระทบยอดกาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 17,114,875 15,509,023 17,114,875 15,509,023 

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน (โอนกลบั) 1,217,517 (5,797,788) 1,217,517 (1,415,601)

ค่าเผือหนีสงสยัจะสูญ - เงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั (โอนกลบั) -     -     -     (41,765)

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้ 3,991,627 -     3,991,627 -     

ค่าเผือการดอ้ยค่าเงินลงทุน  (โอนกลบั) -     -     -     70 

หนีสูญ -     4,382,187 -     -     

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 163,553 585,456 163,553 585,456 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (333,094) 48,950 (333,094) 48,950 

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -     59 -     (261,914)

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนยงัไม่เกิดขึนจริง 1,391,649 262,857 1,391,649 304,622 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,654,222 1,143,424 1,654,222 1,143,424 

ดอกเบียรับ (60,343) (40,311) (60,343) (40,311)

ค่าใชจ่้ายดอกเบียจ่าย 4,879,856 7,419,349 4,879,856 7,419,349 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ -     2,144,083 -     2,144,083 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน (1,045,089) 41,598,233 (1,007,515) 41,448,031 

สินทรัพยด์าํเนินงานลดลง (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน 49,187,085 69,221,694 49,187,655 69,245,833 

สินคา้คงเหลือ 107,054,825 (88,135,485) 107,054,825 (88,135,485)

เงินมดัจาํจ่ายล่วงหนา้ค่าสินคา้ 277,205 (1,705,086) 277,205 (1,705,086)

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (530,729) 3,239,942 (530,729) 3,239,942 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 439,680 (398,972) 439,680 (398,972)

บาท

- 12 -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี



2562 2561 2562 2561

หนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (36,768,371) 1,409,192 (36,768,435) 1,399,116 

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,588,350 (3,774,542) 1,588,410 (3,774,534)

เงินสดจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (169,110) (469,905) (169,110) (469,905)

เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 120,033,846 20,985,071 120,071,986 20,848,940 

ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ทีจ่ายรับคืน 370,367 -     370,367 -     

จ่ายภาษีเงินได้ (106,852) (2,227,844) (106,852) (2,227,844)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 120,297,361 18,757,227 120,335,501 18,621,096 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (44,062,734) (18,127,848) (44,062,734) (18,127,848)

ซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -     (281,241) -     (281,241)

เงินสดรับ (จ่าย) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -     (59) -     40,366,656 

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 987,731 146,945 987,731 146,945 

เงินสดรับจากดอกเบีย 60,343 40,311 60,343 40,311 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (43,014,660) (18,221,892) (43,014,660) 22,144,823 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขึน (ลดลง) (22,000,000) 6,000,000 (22,000,000) 6,000,000 

เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกูย้มืระยะสนัจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั -     -     -     (40,062,852)

จ่ายเงินปันผล (11,038,223) -     (11,038,223) -     

จ่ายดอกเบีย (4,923,254) (7,399,952) (4,923,254) (7,399,952)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (37,961,477) (1,399,952) (37,961,477) (41,462,804)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิมขึน (ลดลง) (10,619) 43,110 -     -     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 39,310,605 (821,507) 39,359,364 (696,885)

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 52,397,587 13,086,982 52,319,537 12,960,173 

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิมเติม

รายการทีไม่ใช่เงินสดประกอบดว้ย

เจา้หนีจากการซืออุปกรณ์เพิมขึน (ลดลง) 1,762,500 -     1,762,500 -     

- 13 -

บริษัท ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2562

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท ไทยฮา (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

วันที 31 ธันวาคม 2562 

 

1. ข้อมูลทัวไป 

 (ก) บริษทั ไทยฮา จาํกัด (มหาชน) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ซึงจดัตงัและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลกัของบริษทั คือ  การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารกึงสําเร็จรูป            

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทัอยู่ที 140 หมู่ 5 ตาํบลบางกระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

และโรงงานอยูที่ 589 หมู่ 1 ตาํบลช่องแค อาํเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์

 (ข) ชือบริษทัใหญ่ 

   บริษทัใหญ่ของบริษทั คือ บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั  

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวมและการดําเนินงาน 

 2.1  งบการเงินรวมนีไดร้วมบญัชีต่างๆ ของบริษทั ไทยฮา จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยทีบริษทั ไทยฮา 

จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ทงัทางตรงและทางออ้ม ดงัต่อไปนี 
 อตัราร้อยละของการถือหุ้นทงัทางตรง 

และทางออ้ม 

 ลกัษณะธุรกิจ 

 ณ วนัที 31  ณ วนัที 31   

 ธนัวาคม  2562  ธนัวาคม 2561   

บริษทัยอ่ย      

บริษทั เกษตรลาว จาํกดั ผูเ้ดียว 100.00  100.00  โรงสีขา้ว โรงปรับปรุงคุณภาพขา้วรวมถึงจาํหน่าย

และส่งออกขา้ว 

 2.2 บริษทันาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัทีบริษทัสินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนนั  

 2.3 งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึนโดยใชน้โยบายการบญัชีทีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทั 

 2.4 สินทรัพยแ์ละหนีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึงจดัตงัในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลต่างซึงเกิดขึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุน้ 

 2.5 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้งระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก    

งบการเงินรวมนีแลว้ 

 2.6 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย

ตามวิธีราคาทุน 
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  2.7  ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน

ทีไม่ไดเ้ป็นของบริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วน

ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 

3. หลกัเกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน 

 3.1 หลกัเกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงิน 

    งบการเงินนีจดัทาํขึนตามมาตรฐานการบญัชีทีกฎหมายกาํหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 

พ.ศ. 2547 โดยไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการแสดงรายการไดท้าํขึนตาม

แบบกาํหนดรายการย่อทีตอ้งมีในงบการเงินสําหรับบริษทัมหาชนจาํกัด ทีกาํหนดโดยประกาศกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

    งบการเงินนีไดจ้ดัทาํขึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอืนในนโยบาย

การบญัชี 

    งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบริษทัใช้เป็นทางการตามกฎหมายงบการเงิน

ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 

 3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเริมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั 

    ในระหว่างปี บริษทัและบริษทัย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั 

ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2562  

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มี

เนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง

และอธิบายใหช้ดัเจนเกียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย 

 

 3.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคต 

    ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุงจาํนวนหลายฉบบั ซึงมีผลบงัคบัใช้

สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลาบัญชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเกียวกบัวิธีปฏิบติั

ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน  ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบบัใหม่ซึงมีการเปลียนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ย มาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน 

ฉบบัที 9 เครืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที 32  การแสดงรายการเครืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที 16 การป้องกนัความเสียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที 19 การชาํระหนีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

    มาตรฐานกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาํหนดหลักการเกียวกับการจัดประเภทและการวดัมูลค่า

เครืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาํหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตรา

สารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 

หลกัการเกียวกับวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุน

ดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน และหลกัการเกียวกับการบัญชีป้องกันความเสียง รวมถึงการแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครืองมือทางการเงิน มาตรฐานเหล่านีจะนาํมาแทนมาตรฐานและการ

ตีความมาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางการเงินเมือมีผลบงัคบัใช้ 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า 

    มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 เรือง สัญญา

เช่า และการตีความมาตรฐานบัญชีทีเกียวขอ้ง มาตรฐานฉบับนีได้กาํหนดหลักการของการรับรู้

รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให้ผูเ้ช่ารับรู้

สินทรัพยแ์ละหนีสินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการทีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เวน้แต่

สินทรัพยอ์า้งอิงนันมีมูลค่าตาํ การบญัชีสําหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจาก

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือ

สัญญาเช่าเงินทุนโดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 17 

    ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบทีอาจมีต่องบ

การเงินในปีทีเริมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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4. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ 

 4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย 

  รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

   รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมือไดโ้อนอาํนาจควบคุมในสินคา้ให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เมือมี

การส่งมอบสินคา้ รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าทีไดรั้บหรือคาดว่าจะไดรั้บสําหรับสินคา้ทีได้

ส่งมอบหลงัจากหกัประมาณการสินคา้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม 

  ดอกเบียรับ 

   ดอกเบียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนทีแทจ้ริง 

  รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายอืน 

   รายไดอื้นและค่าใชจ่้ายอืนบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

 

 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ

สันทีมีสภาพคล่องสูง ซึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นบัจากวนัทีไดม้าและไม่

มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

 

 4.3 ลูกหนีการค้า 

    ลูกหนีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ บริษทับนัทึกค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได ้ซึงโดยทวัไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี 

 

 4.4 สินค้าคงเหลือ 

    สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิทีจะได้รับแลว้แต่มูลค่าใดจะตาํกว่า ราคาทุน

ของสินคา้คาํนวณโดยวิธีดงันี 

     สินคา้สาํเร็จรูป  โดยวิธีราคาทุนมาตรฐาน (ซึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 

     งานระหวา่งทาํ  โดยวิธีราคาทุนมาตรฐาน (ซึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุนจริง) 

     วตัถุดิบ ภาชนะบรรจุหีบห่อ, อะไหล่และวสัดุโรงงาน  โดยวิธีราคาทุนถวัเฉลีย 

    ตน้ทุนสินคา้คงเหลือ ประกอบดว้ย ตน้ทุนทงัหมดในการซือ ตน้ทุนแปลงสภาพและตน้ทุน

อืนๆ ทีเกิดขึนเพือให้สินคา้คงเหลือนันอยู่ในสถานทีและอยู่ในสภาพทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ตน้ทุน

แปลงสภาพดงักล่าวรวมการปันส่วนของค่าใช้จ่ายการผลิตคงทีอย่างเหมาะสม โดยคาํนึงถึงระดับ

กาํลงัการผลิตตามปกติ 

    ตน้ทุนในการซือ ประกอบด้วย ราคาซือและค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับการซือสินคา้นัน เช่น 

อากรขาเขา้ ค่าขนส่ง และตน้ทุนอืนๆ ซึงเกียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าซึงสินคา้ และหักดว้ยส่วนลด

การคา้และเงินทีไดรั้บคืนจากการซือสินคา้ 

    มูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาทีคาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจ หักดว้ยประมาณ

การตน้ทุนในการผลิตสินคา้ใหเ้สร็จและตน้ทุนทีจาํเป็นตอ้งจ่ายไปเพือใหข้ายสินคา้ได ้
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 4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

  บริษทัย่อย หมายถึงกิจการทีบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาํเนินงาน 
ซึงโดยทวัไปแลว้บริษทัจะถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงมากกว่ากึงหนึง บริษัทได้รวมงบการเงินของ

บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตงัแต่วนัทีบริษทัควบคุมบริษทัยอ่ยจนกระทงัอาํนาจควบคุมหมดไป 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงดว้ยวิธีราคาทุนสุทธิจากค่า

เผือการดอ้ยค่า(ถา้มี) 

 

 4.6 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 
  ทีดินแสดงมูลค่าตามราคาทีตีใหม่ซึงถือตามการประเมินราคาของผูป้ระเมินอิสระ บริษทั 

บนัทึกมูลค่าเริมแรกของทีดินในราคาทุน ณ วนัทีได้สินทรัพยม์า หลงัจากนันบริษทัจดัให้มีการ

ประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระและบนัทึกสินทรัพยด์ังกล่าวในราคาทีตีใหม่ ทงันีบริษทั

จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครังคราวเพือมิให้ราคาตามบัญชี ณ วนัสินรอบ

ระยะเวลารายงานแตกต่างจากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระสาํคญั 

  บริษทับันทึกส่วนต่างซึงเกิดจากการตีราคาทีดินทีเพิมขึนจากการตีราคาใหม่ในกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอืน และรับรู้จาํนวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของผูถื้อหุ้น 

   อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสือมราคาสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี)                

ราคาทุนรับรู้เมือเริมแรกทีไดสิ้นทรัพยม์ารวมถึงตน้ทุนทางตรงอืนๆ ทีเกียวกบัการจดัหาสินทรัพย์

เพือให้สินทรัพยอ์ยู่ในสภาพพร้อมทีจะใชไ้ดต้ามวตัถุประสงคร์วมทงัตน้ทุนในการรือถอน ขนยา้ย 

และการบูรณะสถานทีตงัของสินทรัพยซึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการ (ถา้มี) 

    ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนหักมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยโ์ดย
วิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงันี 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 5-20 ปี 

อาคารและสิงปลูกสร้าง  30 ปี 

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5-20 ปี 

เครืองจกัรและอุปกรณ์  2-15 ปี 

เครืองมือเครืองใช ้ 5-10 ปี 
เครืองตกแต่งติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน 3-5 ปี 

ยานพาหนะ 5-10 ปี 

    บริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ทุกปี  

    บริษทัและบริษทัย่อยคิดค่าเสือมราคาสําหรับส่วนประกอบของรายการสินทรัพยแ์ต่ละส่วน

แยกต่างหากจากกนัเมือส่วนประกอบแต่ละส่วนนนัมีตน้ทุนทีมีนัยสําคญัเมือเทียบกบัตน้ทุนทงัหมด

ของสินทรัพยน์นั 
    ค่าเสือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

    ไม่มีการคิดค่าเสือมราคาสาํหรับทีดิน สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างและอุปกรณ์ระหวา่งติดตงั 

    บริษทัและบริษทัย่อยตดัรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบญัชีเมือจาํหน่ายสินทรัพย ์

รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายหรือตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จ 
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 4.7 ต้นทุนกู้ยืม 

  ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูที้ใช้ในการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยที์ตอ้งใช้ระยะเวลานานใน

การทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นันจะอยู่ในสภาพพร้อมทีจะใช้ไดต้ามประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มื ประกอบดว้ย ดอกเบียและตน้ทุนอืนทีเกิดขึนจากการกูย้มืนนั 

 

 4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนทีบริษทัซือมาและมีอายุการใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหักดว้ยค่าตดั

จาํหน่ายสะสมและค่าเผือการดอ้ยค่า (ถา้มี) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนถูกตดัจาํหน่ายและบนัทึกในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนับจากวนัที

อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน  ระยะเวลาทีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจแสดงไดด้งันี 

ค่าสูตรการผลิตและเครืองหมายการคา้ 10 ปี 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 - 10 ปี 

 

 4.9 บุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกนั 

   บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัหมายถึง บุคคลหรือกิจการทีมีอาํนาจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม

โดยบริษทัไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางออ้ม  หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันกับบริษทั  รวมถึง

บริษทัทีทาํหนา้ทีถือหุน้ บริษทัยอ่ย และกิจการทีเป็นบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั นอกจากนีบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึงถือหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรง

หรือทางออ้มและมีอิทธิพลอย่างมีนัยสําคญักับบริษทั  ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือพนักงานของ

บริษัทตลอดทังสมาชิกในครอบครัวทีใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการทีเกียวข้องกับบุคคล

เหล่านนั 

   ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนักบับริษทัแต่ละรายการ 

  บริษทัคาํนึงถึงเนือหาของความสัมพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 

 

 4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

    สัญญาเช่าทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีความเสียงและผลตอบแทนความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่

ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้

เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

 

 4.11 เงินตราต่างประเทศ 

    รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัทีเกิด

รายการสินทรัพยแ์ละหนีสินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลียน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน 

    กาํไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอตัราแลกเปลียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผล

การดาํเนินงาน 
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 4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน บริษทัและบริษทัย่อยจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีของสินทรัพยว์่า

มีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากสินทรัพยน์ันมีขอ้บ่งชีของการดอ้ยค่า บริษทัและบริษทัย่อยจะประมาณมูล

ค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์หากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บ

คืน บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยจ์ะถูกกลบัรายการเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนเพิมขึนใน

ภายหลงัและจะกลบัรายการไดไ้ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเสือมราคาสะสมหรือค่าตดั

จาํหน่าย มูลค่าทีจะได้รับคืนของสินทรัพย์ หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขาย 

 

 4.13 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะสัน 

   บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ

กองทุนสาํรองเลียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเมือเกิดรายการ 

             ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงิน) 

   บริษทัและบริษทัย่อยและพนักงานไดร่้วมกันจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพ ซึงประกอบดว้ย

เงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริษทัจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารอง

เลียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทั เงินทีบริษทัจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายในปีทีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน์) 

   บริษทัและบริษทัยอ่ยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมือออกจากงานตาม

กฎหมายแรงงานและตามระเบียบพนักงานของบริษทั และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอืนๆ 

ซึงบริษทัและบริษทัย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับ

พนกังาน  

   บริษัทและบริษัทย่อยคาํนวณหนีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของ

พนักงานโดยใช้วิ ธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดย

ผูเ้ชียวชาญอิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซึงหลกัการ

ประมาณการดงักล่าวตอ้งใช้ขอ้สมมติทีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเกียวกบัอตัราคิดลด อตัราการ

ขึนเงินเดือนในอนาคต อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะและอตัราเงินเฟ้อ 

   ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั (Actuarial gains 

and losses) สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทัน ทีในกําไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอืน 
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 4.14 ประมาณการหนสิีน 

    บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนีสินไวใ้นบญัชีเมือภาระผูกพนัซึงเป็นผลมา

จากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อย

จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลืองภาระผูกพนันัน และบริษทัและบริษทัย่อยสามารถ

ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันนัไดอ้ยา่งน่าเชือถือ 

 

 4.15 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  

 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

 บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกภาษี เงินได้ (ถ้ามี) ตามจํานวนทีจะต้องจ่าย  คํานวณตาม

หลกัเกณฑ์แห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงินได้ 20% ของกาํไรสุทธิก่อนภาษีเงินได ้หลงัจาก

ปรับปรุงบวกกลบัดว้ยค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึงไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักออก

ดว้ยรายการทีไดรั้บยกเวน้หรือไม่ถือเป็นรายไดใ้นการคาํนวณภาษี 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะคาํนวณขึนจากผลแตกต่างชวัคราวระหว่าง

มูลค่าตามบญัชีกบัฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหนีสินนัน ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน รายการ

เปลียนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้เป็นรายไดภ้าษีเงินไดร้อ

การตดับัญชีหรือค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยจะรับรู้ในกาํไรขาดทุน เวน้แต่ในส่วนที

เกียวกบัรายการทีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน 

   ผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเมือมีความ

เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีจากการดาํเนินงานในอนาคต

เพียงพอทีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาใช้ประโยชน์ได ้และผลแตกต่างชวัคราวทีตอ้ง

เสียภาษีทุกรายการจะถูกรับรู้เป็นหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

        สินทรัพยแ์ละหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีถูกวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีเงินไดส้ําหรับงวด

ทีบริษทัและบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือจะจ่าย

ชาํระหนีสินภาษีเงินได้ โดยใช้อัตราภาษีและกฎหมายภาษีอากรทีมีผลบงัคบัใช้อยู่หรือทีคาดได้

ค่อนขา้งแน่นอนวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายในสินรอบระยะเวลาทีรายงาน  

 ณ วนัสินรอบระยะเวลารายงาน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูก

ทบทวนและปรับลดมูลค่า เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอต่อการนําสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีทงัหมดหรือบางส่วนมาใช้

ประโยชน์ได ้
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ

การประมาณการในเรืองทีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนีส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที

เกิดขึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนทีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการทีสาํคญัดงันี 

 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี 

ในการประมาณค่าเผือหนีสงสัยจะสูญของลูกหนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดวา่จะเกิดขึนจากลูกหนีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของ

หนีทีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยูใ่นขณะนนั เป็นตน้ 

 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ในการประมาณค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขึนจากสินค้าคงเหลือนัน โดยค่าเผือการลดลงของมูลค่าสุทธิทีจะได้รับ

พิจารณาจากราคาทีคาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายในการขายสินคา้นัน และค่าเผือ

สําหรับสินคา้เก่าลา้สมยั เคลือนไหวช้าหรือเสือมคุณภาพพิจารณาจากอายุโดยประมาณของสินคา้แต่ละ

ชนิด จาํนวนค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทีประมาณได ้เมือนาํมาเปรียบเทียบกบัจาํนวนเดิมทีมี

ในบญัชี ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือทงัทีลดลงและเพิมขึนจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายภายใตห้ัวขอ้

ตน้ทุนขายและบริการในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 

ค่าเผือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัจะตงัค่าเผือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย เมือมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลง

อย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมือมีข้อบ่งชีของการด้อยค่า การทีจะสรุปว่าเงินลงทุน

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นัน จาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจของฝ่าย

บริหาร 

 

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสือมราคา 

ในการคาํนวณค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลียนแปลงเกิดขึน 

บริษทัแสดงมูลค่าของทีดินดว้ยราคาทีตีใหม่ ซึงราคาทีตีใหม่นีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ

โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึงการประเมินมูลค่าดงักล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการประมาณการ

บางประการ 
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นอกจากนี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของทีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา

และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะไดรั้บคืนตาํกวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

นนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในอนาคต

ซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพยน์นั 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

 บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ัก

ภาษีและขาดทุนทางภาษีทีไม่ไดใ้ช้เมือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอทีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชวัคราวและขาดทุนนนั ในการนีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่า

ควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษี

ทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 

ผลประโยชน์พนักงานเมือเกษียณอายุ 

บริษทัและบริษทัย่อยมีขอ้ผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนีทีมีต่อ

พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยประมาณการหนีสินทีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่า

ปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานทีคาํนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลาย

สมมติฐาน  

สมมติฐานทีใชใ้นการประเมินค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิประจาํงวดไดร้วมถึงอตัราคิด

ลด อตัราการเพิมขึนของเงินเดือนพนักงาน และอตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนักงานและอืน ๆ การ

เปลียนแปลงในอตัราเหล่านีมีผลต่อประมาณการค่าใชจ่้ายทีเกียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนกังานสุทธิ ใน

ทุกปีบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีการทบทวนสมมติฐานดงักล่าว เช่น อตัราคิดลดทีเหมาะสม ซึงควรสะทอ้น

ถึงอตัราดอกเบียทีควรนาํมาใชใ้นการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอตัราคิดลดทีเหมาะสม บริษทัและบริษทัย่อยจะพิจารณาโดย

เทียบเคียงกบัอตัราดอกเบียของพนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเกยีวข้องกนั 

  ในระหว่างปี บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีตกลงกนัระหว่างบริษทัและบุคคลหรือ

กิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ 

  รายละเอียดความสัมพนัธ์ทีบริษทัมีกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้ง สรุปไดด้งันี 

ชือกิจการ  ประเทศทีจดัตงั/ 

สัญชาติ 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิงส์ จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัใหญ่ 

บริษทั เกษตรลาว จาํกดั ผูเ้ดียว  ลาว  เป็นบริษทัยอ่ย 

บริษทั นาํมนัพืชไทย จาํกดั (มหาชน)  ไทย  เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

บริษทั ฉมา แอส็เซ็ท จาํกดั  ไทย  เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทยฮะพาณิชย ์  ไทย  เป็นบริษทัทีเกียวขอ้งกนั 

โดยมีผูถื้อหุน้และกรรมการร่วมกนั 

 

รายการธุรกิจและนโยบายการกาํหนดราคาทีสาํคญัสรุปไดด้งันี 

รายการธุรกิจระหว่างบริษทักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั  นโยบายกาํหนดราคา 

ขายสินคา้  -  ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิมโดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้าํหนด

อัตรากําไรส่วนเพิม และวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาด                 

ซึงตํากว่าราคาควบคุมของทางการ โดยใกล้เคียงกับ

รายการคา้กบัลูกคา้ระดบัชนัดีของบริษทั 

ขายทรัพยสิ์น  -  ตามทีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบียรับ  - อตัราร้อยละ 4% ต่อปี 

ซือสินคา้  -  ราคาตามทีตกลงกัน โดยฝ่ายบริหารเป็นผูก้าํหนดเพือให้              

มีอตัราและกาํไรส่วนเพิมให้เพียงพอกบัค่าใช้จ่ายในการ

ดาํเนินงาน 

ซือทรัพยสิ์น  -  ตามทีตกลงร่วมกนั 

ค่าเช่าจ่าย  -  ราคาตามสัญญา 

ค่าสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้  -  ราคาตามสัญญา 
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6.1 รายการทีสาํคญักบับุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนัสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561

สรุปไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

รายการธุรกิจกบับริษทัใหญ่        

ขายสินคา้ 15  68  15  68 

จ่ายค่าสิทธิในการใชเ้ครืองหมายการคา้ 203  378  203  378 

ค่าเช่าอาคาร 6,660  6,120  6,660  6,120 

รายการธุรกิจกบับริษทัทีเกียวขอ้งกนั        

ขายสินคา้ 32  22  32  22 

ซือสินคา้ 16,471  20,854  16,471  20,854 

รายการธุรกิจกบักรรมการ/ผูถ้ือหุ้น        

ขายสินคา้ 82  187  82  187 

  

6.2 ยอดคงเหลือระหวา่งบุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียด

ดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน         

ลูกหนีการคา้        

บริษทัใหญ่ 8  2  8  2 

บริษทัยอ่ย -  -  5  5 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  2  11  2  11 

กรรมการ/ผูถ้ือหุ้น 26  87  26  87 

 รวมลูกหนีการคา้ 36  100  41  105 

ดอกเบียคา้งรับ        

บริษทัยอ่ย -  -  318  318 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -  -  (318)  (318) 

 สุทธิ -  -  -  - 

เงินทดรองและค่าใชจ่้ายล่วงหนา้        

บริษทัใหญ่ 3,600  3,330  3,600  3,330 

รวมลูกหนีอืน 3,600  3,330  3,600  3,330 

รวมลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน 3,636  3,430  3,641  3,435 

 
 
 



- 26 - 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินให้กูยื้มแกกิ่จการทีเกียวขอ้งกนั        

บริษทัยอ่ย -  -  3,661  3,661 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -  -  (3,661)  (3,661) 

สุทธิ -  -  -  - 

เงินมดัจาํและเงินประกนัการเช่า        

บริษทัใหญ่ 600  510  600  510 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน          

บริษทัใหญ่ 14  22  14  22 

บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  3,144  3,817  3,144  3,817 

กรรมการ 100  -  100  - 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน  3,258  3,839  3,258  3,839 

 

6.3 เงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่บริษทั เกษตรลาว จาํกดั ผูเ้ดียว ซึงเป็นบริษทั

ย่อย จาํนวน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา และ 117,000,000 กีบ คิดอัตราดอกเบียร้อยละ 4 ต่อปี 

ชาํระคืนเงินกูภ้ายในระยะเวลา 30 เดือน  

  การเปลียนแปลงของบญัชีเงินให้กู ้ยืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกันสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 มีรายละเอียด ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ยอดตน้ปี 3,661  3,703 

บวก :  เงินใหกู้เ้พิมในระหวา่งปี -  - 

หกั   : รับคืนเงินใหกู้เ้พิมในระหวา่งงวด -  - 

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนยงัไม่เกิดขึนจริง -  (42) 

ยอดปลายปี 3,661  3,661 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (3,661)  (3,661) 

รวมเงินใหกู้ ้- สุทธิ -  - 
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 6.4 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารนีเป็นผลประโยชน์ทีจ่ายให้แก่กรรมการและผู ้บริหารของบริษัท 

ประกอบด้วยค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือนและผลประโยชน์ทีเกียวข้อง รวมไปถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอืน ทงันีผูบ้ริหารของบริษทัหมายถึงบุคคลทีกาํหนดตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

  ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ผลประโยชน์ระยะสัน 7,095  6,544 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 229  422 

รวม 7,324  6,966 

 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินสด 223  205  223  205 

เงินฝากธนาคาร 52,175  12,882  52,097  12,755 

รวม 52,398  13,087  52,320  12,960 

 

  เงินฝากออมทรัพยส์ถาบนัการเงินไดรั้บดอกเบียในอตัราลอยตวัตามอตัราทีธนาคารกาํหนด 
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8. ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 

 ยอดคงเหลือของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แยกตามอายุหนีที

คงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั        

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 9  -  9  - 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 2  100  2  100 

3 - 6 เดือน -  -  -  - 

6 - 12 เดือน 10  -  10  - 

มากกว่า 12 เดือน 15  -  20  5 

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 36  100  41  105 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -  -  -  - 

รวมลูกหนีการคา้กิจการทีเกียวขอ้งกนั - สุทธิ 36  100  41  105 

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั        

อายหุนีคงคา้งนบัจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ        

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 84,113  93,740  84,113  93,740 

คา้งชาํระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 43,243  78,160  43,243  78,160 

3 - 6 เดือน 5,264  14,016  5,264  14,016 

6 - 12 เดือน 4,324  4,092  4,324  4,092 

มากกว่า 12 เดือน 9,400  7,234  9,400  7,234 

รวม 146,344  197,242  146,344  197,242 

หกั: ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ (8,820)  (7,603)  (8,820)  (7,603) 

รวมลูกหนีการคา้กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั - สุทธิ 137,524  189,639  137,524  189,639 

รวมลูกหนีการคา้ - สุทธิ 137,560  189,739  137,565  189,744 

ลูกหนีอืน        

ลูกหนีอืน - บุคคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,600  3,330  3,918  3,648 

หกั ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ -  -  (318)  (318) 

รวม  3,600  3,330  3,600  3,330 

ลูกหนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 263  144  263  144 

รวมลูกหนีอืน 3,863  3,474  3,863  3,474 

รวมลูกหนีการคา้และลกูหนีอืน - สุทธิ 141,423  193,213  141,428  193,218 
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 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญมีรายการเคลือนไหวดงันี 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ-ตน้ปี 7,603  13,400  7,921  9,336 

บวก : ตงัเพิมในระหว่างปี 2,640  1,869  2,640  1,893 

หกั :  โอนกลบัในระหว่างปี (1,423)  (7,666)  (1,423)  (3,308) 

ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ-ปลายปี 8,820  7,603  9,138  7,921 

 

  ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญทีลดลงในระหว่างปี 2562 เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจากลูกคา้ และในปี 2561 

เกิดจากการไดรั้บคืนเงินจากลูกคา้และการตดัหนีสูญ  

 

9. สินค้าคงเหลือ 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

สินคา้สาํเร็จรูป 22,727  21,037 

งานระหวา่งทาํ 4,161  6,482 

วตัถุดิบ 138,822  247,494 

ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 31,076  29,147 

อะไหล่และวสัดุโรงงาน 2,594  2,275 

 รวม 199,380  306,435 

หกั  ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (4,423)  (431) 

 สุทธิ 194,957  306,004 
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  ค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ มีการเปลียนแปลงในระหวา่งปีดงันี 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ยอดตน้ปี 431  431 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเพิมขึน 3,992  - 

ค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) -  - 

ยอดปลายปี 4,423  431 

 

10. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน 

   พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ลูกหนีกรมสรรพากร 500  1,109 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 4,515  4,477 

ค่าโฆษณาจ่ายล่วงหนา้  1,431  857 

ลูกหนีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  1,009 

ภาษีถูกหกั ณ ทีจ่ายสุทธิ 392  655 

อืนๆ 2,542  1,006 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอืน 9,380  9,113 

 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

   เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงันี  
 

บริษทั 

  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

  

สัดส่วนเงินลงทุน 

  

ราคาทุน  (พนับาท) 

 ค่าเผือการดอ้ยค่าของ 

เงินลงทุน (พนับาท) 

 มูลค่าตามบญัชีตาม 

วิธีราคาทุน - สุทธิ (พนับาท) 

 

 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2562 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2561 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2562 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2561 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2562 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2561 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2562 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2561 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2562 

 วนัที 31 

 ธนัวาคม  

2561 

      (ร้อยละ)  (ร้อยละ)             

บริษทั เกษตรลาว จาํกดั ผูเ้ดียว  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  (4,080)  (4,080)  -  - 
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12. ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพย ์

ซึงแสดงมูลค่า 

ตามทีตีใหม ่

  

 

สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  

 

 

ทีดิน 

 อาคาร 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 

  

 

เครืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

  

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ 

เครืองใชส้าํนกังาน 

  

 

 

ยานพาหนะ 

  

สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั 

และก่อสร้าง 

  

 

 

รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีใหม่              

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 90,614  120,381  220,999  23,902  19,903  500  476,299 

ซือเพิม -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 

จาํหน่าย -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  500  -  -  (500)  - 

ตีราคาเพิม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 90,614  118,875  219,146  24,306  19,903  11,126  483,970 

ซือเพิม -  2,728  10,207  465  4,930  27,495  45,825 

จาํหน่าย -  -  (4,568)  -  -  (163)  (4,731) 

โอนเขา้ (ออก) -  8,546  2,417  -  -  (10,963)  - 

ตีราคาเพิม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 90,614  130,149  227,202  24,771  24,833  27,495  525,064 

ค่าเสือมราคาสะสม              

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -  78,644  174,333  21,151  12,245  -  286,373 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วน              

ทีจาํหน่าย -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -  79,754  173,956  21,917  13,522  -  289,149 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  3,501  8,997  846  1,281  -  14,625 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วน              

ทีจาํหน่าย -  -  (3,913)  -  -  -  (3,913) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  83,255  179,040  22,763  14,803  -  299,861 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 90,614  46,894  48,162  2,008  10,030  27,495  225,203 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี              

2562 (8.98 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  14,625 

2561 (8.52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  13,036 
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 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพย ์

ซึงแสดงมูลค่า 

ตามทีตีใหม ่

  

 

สินทรัพยซึ์งแสดงมูลค่าตามราคาทุน 

  

 

 

ทีดิน 

 อาคาร 

ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ 

ส่วนปรับปรุงทีดิน 

  

 

เครืองจกัร 

และอุปกรณ์ 

  

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและ 

เครือใชส้าํนกังาน 

  

 

 

ยานพาหนะ 

  

สินทรัพย ์

ระหว่างติดตงั 

และก่อสร้าง 

  

 

 

รวม 

ราคาทุน/ราคาทีตีใหม่              

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 90,614  120,381  220,999  23,902  20,518  500  476,914 

ซือเพิม -  137  6,417  447  -  11,126  18,127 

จาํหน่าย -  (1,643)  (8,770)  (43)  -  -  (10,456) 

โอนเขา้ (ออก) -  -  500  -  -  (500)  - 

ตีราคาเพิม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 90,614  118,875  219,146  24,306  20,518  11,126  484,585 

ซือเพิม -  2,728  10,207  465  4,930  27,495  45,825 

จาํหน่าย -  -  (4,568)  -  -  (163)  (4,731) 

โอนเขา้ (ออก) -  8,546  2,417  -  -  (10,963)  - 

ตีราคาเพิม -  -  -  -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 90,614  130,149  227,202  24,771  25,448  27,495  525,679 

ค่าเสือมราคาสะสม              

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 -  78,644  174,333  21,151  12,860  -  286,988 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  2,753  8,197  809  1,277  -  13,036 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วน              

ทีจาํหน่าย -  (1,643)  (8,574)  (43)  -  -  (10,260) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -  79,754  173,956  21,917  14,137  -  289,764 

ค่าเสือมราคาสาํหรับปี -  3,501  8,997  846  1,281  -  14,625 

ค่าเสือมราคาสาํหรับส่วน              

ทีจาํหน่าย -  -  (3,913)  -  -  -  (3,913) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  83,255  179,040  22,763  15,418  -  300,476 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี              

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 90,614  46,894  48,162  2,008  10,030  27,495  225,203 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 90,614  39,121  45,190  2,389  6,381  11,126  194,821 

ค่าเสือมราคาสําหรับปี              

2562 (8.98 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  14,625 

2561 (8.52 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนทีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร)  13,036 

 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีทรัพยสิ์นจาํนวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคาหมดแลว้แต่

ยงัใช้งานอยู่มีราคาทุนรวมก่อนหักค่าเสือมราคาสะสมของทรัพยสิ์นดงักล่าว จาํนวนเงิน 173.23 ลา้นบาท 

และ 147.92 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

  บริษทัได้จัดให้มีการประเมินราคาทีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในเดือนธันวาคม 2558 โดยใช้

เกณฑว์ิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
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  รายละเอียดของทีดินดงักล่าวแสดงตามราคาทีตีใหม่ดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

ราคาทุน 30,401  30,401 

ส่วนเพิมจากการตีราคา 60,213  60,213 

ราคาทีตีใหม่ 90,614  90,614 

 
13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

   มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สูตรการผลิตและ 

เครืองหมายการคา้ 

 ซอฟทแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 

 โปรแกรมระหว่าง

พฒันา 

 

 

 

รวม 

ราคาทุน        

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 16,105  31,680  -  47,785 

ซือเพิม -  281  -  281 

จาํหน่าย -  -  -  - 

โอนเขา้ (ออก) -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 16,105  31,961  -  48,066 

ซือเพิม -  -  -  - 

จาํหน่าย -  -  -  - 

โอนเขา้ (ออก) -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 16,105  31,961  -  48,066 

ค่าตัดจําหน่าย        

ณ วนัที 1 มกราคม 2561 16,105  21,107  -  37,212 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  2,473  -  2,473 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 16,105  23,580  -  39,685 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี -  2,489  -  2,489 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนทีตดัจาํหน่าย -  -  -  - 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 16,105  26,069  -  42,174 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 -  5,892  -  5,892 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 -  8,381  -  8,381 

        

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี        

 2562       2,489 

 2561       2,473 
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14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 
ธนัวาคม 2561 

เงินเบิกเกินบญัชี -  - 
เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 229,000  251,000 
 รวม 229,000  251,000 

 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงินของบริษทัเป็นเงินกูย้ืมใน

รูปตวัสัญญาใชเ้งิน อาย ุ1 - 6 เดือน อตัราดอกเบียร้อยละ MRR ต่อปี  

 

15. เจ้าหนกีารค้าและเจ้าหนอืีน 
   พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3,258  3,839  3,258  3,839 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 59,604  91,136  59,604  91,136 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 4,120  6,972  4,110  6,962 

รวมเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 66,982  101,947  66,972  101,937 

 

16. หนสิีนภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

  การเปลียนแปลงของหนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ

2561 สรุปไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 1 ม.ค. 62  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ส่วนทีเพิมขึนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 12,043  -  -  12,043 

 รวม 12,043  -  -  12,043 
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 พนับาท 

 งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดตามบญัชี  (รายได)้ ค่าใชจ่้ายในระหว่างปี  ยอดตามบญัชี 

 ณ 1 ม.ค. 61  ในกาํไรขาดทุน  ในกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืน 

 ณ 31 ธ.ค. 61 

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

 ส่วนทีเพิมขึนจากการตีราคาสินทรัพยถ์าวร 12,043  -  -  12,043 

 รวม 12,043  -  -  12,043 

 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีรายการผลแตกต่างชวัคราวทีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษี ทียงัไม่ได้ใช้เป็นจาํนวนเงินประมาณ 56.93 ล้านบาท และ 78.92 ล้านบาท ตามลาํดับ ทีไม่ได้บันทึก

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเนืองจากบริษทัพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอทีจะนาํผลแตกต่างชวัคราวและผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ 

   ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 บริษทัมีผลขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนงิน 30.00 ลา้นบาท

และ58.32 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึงจะทยอยสินสุดระยะเวลาการใหป้ระโยชน์ภายในปี 2567 

 

17. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

  จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเมือออกจากงาน

แสดงไดด้งันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานตน้ปี 4,503  3,829 

กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์    

 ประกนัภยัทีรับรู้ในปี (357)  - 

ตน้ทุนการบริการในอดีตและดอกเบีย    

 - การแกไ้ขในโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน 1,113  - 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนัและดอกเบีย 541  1,144 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานทีจ่ายจริง (169)  (470) 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์พนกังานปลายปี 5,631  4,503 
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   ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานทีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 

2562 และ 2561 มีรายละเอียดดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 ตน้ทุนบริการในอดีตและดอกเบีย 1,113  - 

 ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 405  1,066 

 ตน้ทุนดอกเบีย 136  78 

 รวม 1,654  1,144 

  

   พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดล้งราชกิจจานุเบกษาแลว้ เมือวนัที 5 เมษายน 2562 โดยกาํหนด

อตัราค่าชดเชยเพิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึงทาํงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึนไปให้มีสิทธิ

ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอตัราสุดทา้ย 400 วนั จากปัจจุบนัอตัราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วนั โดย

พระราชบญัญติันีให้ใช้บงัคบัเมือพน้กาํหนดสามสิบวนันับแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

การเปลียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน โดยบริษทัและบริษทัยอ่ย

รับรู้ตน้ทุนบริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรขาดทุน 

 

 สมมติฐานทีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งันี 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 (ร้อยละต่อปี)  (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 2.66  2.34 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต 4  2 - 4 

อตัราการเปลียนแปลงในจาํนวนพนกังาน (ขึนอยูก่บัอาย)ุ 3.82 - 45.84  0 - 50 
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 

การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัยทีอาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอืนๆ คงที จะมี

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปนี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน  ลดลง 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (459)  517 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 502  (454) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปลียนแปลงร้อยละ 20) (470)  568 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิมขึน  ลดลง 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2561 

 ณ วนัที 31  

ธนัวาคม 2561 

อตัราคิดลด (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (368)  414 

อตัราการขึนเงินเดือนในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1) 474  (426) 

อตัราการหมุนเวียนพนกังาน (เปลียนแปลงร้อยละ 10) (233)  268 

อตัรามรณะในอนาคต (เปลียนแปลงร้อยละ 1) (35)  32 

 

18. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นและกาํไร (ขาดทุน) สะสม 

  ตามมติทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  เมือวนัที 20 เมษายน 2561 บริษทัมีมติอนุมติัให้โอน

ทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทั โดยการโอนทุน

สาํรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่า เพือชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัทีมียอดขาดทุนสะสมตามงบ

แสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ  วนัที 31 ธันวาคม 2560 อย่างไรก็ตามการลา้งผลขาดทุนสะสมในครังนี

ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลียนแปลงมูลค่าส่วนของผูถื้อหุ้นแต่อย่างใด เนืองจากเป็นเพียงการหักลบดว้ย

ตวัเลขทางบญัชี 
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19. สํารองตามกฏหมาย 

  ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักดว้ย

ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 

20. ส่วนเกนิทุนจากตีราคาสินทรัพย์ 

  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์เป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาทีดิน ส่วนเกินทุนจากการตีราคา

สินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถนาํมาหกักบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได ้

 

21. เงินปันผล 

  ตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 เมือวนัที 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลประจาํปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินประมาณ 11.12 ลา้นบาท ซึงจ่ายแลว้เมือวนัที 17 

พฤษภาคม 2562 

 

22. กองทุนสํารองเลยีงชีพ 

  บริษทัและพนักงานบริษทัได้ร่วมกนัจดัตงักองทุนสํารองเลียงชีพขึนตามพระราชบญัญัติกองทุน

สํารองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 2 

ของเงินเดือน กองทุนสาํรองเลียงชีพนีบริหารโดยบริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่าย

ให้แก่พนักงานเมือพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทั ในระหว่าง ปี 2562 

บริษทัไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 0.18 ลา้นบาท (2561 : 0.20 ลา้นบาท) 

 

23. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

   รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายทีสาํคญัดงัต่อไปนี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

         เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืนของพนกังาน 45,523  53,648 

 ค่าเสือมราคาและตดัจาํหน่าย 17,115  15,509 

 ค่าส่งเสริมการขายและโฆษณา 42,248  46,987 

ค่าขนส่งสินคา้ 18,045  23,788 

ค่าจา้งผลิต 82,020  173,226 

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใชไ้ป 372,752  292,281 

การเปลียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 631  10,278 
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24. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 

 24.1 ส่วนประกอบหลกัของค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้

   ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงันี 

 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดที้แสดงอยู่ในกาํไรขาดทุน :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั :        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี -  -  -  - 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดปี้ก่อน -  2,144  -  2,144 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :        

การเปลียนแปลงของผลต่างชวัคราว        

 ทีรับรู้เมือเริมแรกและทีกลบัรายการ -  -  -  - 

 รวม -  2,144  -  2,144 

 

 24.2 การกระทบยอดระหวา่งจาํนวนค่าใชจ่้าย (รายได)้ และผลคูณของกาํไรทางภาษีกบัอตัราภาษีทีใช ้

    สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีสาํหรับปี (31,065)  18,085  (31,027)  18,196 

อตัราภาษีทีใช ้(%) 20%  20%  20%  20% 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดค้าํนวณตามอตัราภาษีทีใช้ (6,213)  3,617  (6,205)  3,639 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  2,144  -  2,144 

รายการกระทบยอด        

ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายทีไม่สามารถนาํมาหกัใน        

การคาํนวณกาํไรทางภาษี        

- ค่าใชจ่้ายทีไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี 160  280  160  280 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดห้รือกาํไรทีไม่ตอ้งนาํมาคาํนวณ        

กาํไรทางภาษี        

- ผลกระทบทางภาษีของรายจ่ายทีมีสิทธิหกัไดเ้พิม (665)  (665)  (665)  (665) 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดบ้นัทึกในงวดก่อนแต่นาํมาใชล้ด

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั - 

  

(1,289) 

 

- 

  

(1,289) 

ขาดทุนทางภาษีทียงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชี 5,371  -  5,371  - 

อืนๆ 1,347  (1,943)  1,339  (1,965) 

รวมรายการกระทบยอด 6,213  (3,617)  6,205  (3,639) 

รวมค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ -  2,144  -  2,144 
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 24.3 การกระทบยอดระหวา่งอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลียและอตัราภาษีทีใช ้

     สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี 
 งบการเงินรวม 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (31,065)    18,085   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ (6,213)  20.00  3,617  20.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  2,144  11.86 
รายการกระทบยอด 6,213  (20.00)  (3,617)  (20.00) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย -  -  2,144  11.86 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

 จาํนวนภาษี 
(พนับาท) 

 อตัราภาษี  
(%) 

กาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปี (31,027)    18,196   

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีใช ้ (6,205)  20.00  3,639  20.00 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน -  -  2,144  11.78 
รายการกระทบยอด 6,205  (20.00)  (3,639)  (20.00) 

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีทีแทจ้ริงถวัเฉลีย -  -  2,144  11.78 

 

25. กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน 

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐานคาํนวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี (ไม่รวมกําไร

 ขาดทุนเบด็เสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนกัของหุน้สามญัทีออกในระหวา่งปี 

   กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขนัพืนฐานแสดงการคาํนวนไดด้งันี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562  2561  2562  2561 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี (พนับาท) (31,065)  15,941  (31,027)  16,053 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 278,000  278,000  278,000  278,000 

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) (0.11)  0.06  (0.11)  0.06 

 

26.  ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานดําเนินงาน 

  ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานทีนาํเสนอนีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัและบริษทัย่อยทีมีผูมี้

อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมาํเสมอ เพือใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 
   บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินกิจการในส่วนงาน คือ การผลิตและจาํหน่ายสินคา้ทางการเกษตร เกษตร

แปรรูปและอาหารกึงสําเร็จรูป โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักทังในประเทศไทยและต่างประเทศ 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของ

แต่ละส่วนงาน และประเมินกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยโดยใช้เกณฑ์

เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรขนัตน้ของ

ส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปนี 
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 งบการเงินรวม (พนับาท) 

 ส่วนงานทีรายงาน  การตดัรายการ  รวม 

 สินคา้ทางการเกษตร เกษตรแปรรูปและอาหารกึงสาํเร็จรูป  บญัชีระหว่างกนั     

 ผลิตเพือขาย  ซือมาขายไป         

 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

รายไดจ้ากการขายภายนอก                

  ขายในประเทศ 165,564  270,905  223,407  326,160  -  -  388,971  597,065 

 ขายต่างประเทศ 375,764  431,379  102,412  143,516  -  -  478,176  574,895 

  รวม 541,328  702,284  325,819  469,676  -  -  867,147  1,171,960 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน -  -  -  -  -  -  -  - 

 รวมทงัสิน 541,328  702,284  325,819  469,676  -  -  867,147  1,171,960 

กาํไรขนัตน้ของส่วนงาน 39,052  81,903  51,415  68,323  -  -  90,467  150,226 

                

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทีไม่ไดปั้นส่วน                

 รายไดอ้ืน             6,780  12,135 

 ค่าใชจ่้ายในการขาย             (59,064)  (71,373) 

 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร             (64,368)  (65,484) 

 ค่าใชจ่้ายทางการเงิน             (4,880)  (7,419) 

 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้             -  2,144 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปี             (31,065)  15,941 

                

ณ วนัที 31 ธนัวาคม                

 สินคา้คงเหลือ 183,702  298,126  11,255  7,878      194,957  306,004 

 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 225,203  194,821  -  -      225,203  194,821 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,892  8,381  -  -      5,892  8,381 

 สินทรัพยอ์ืน             215,112  228,042 

  สินทรัพยร์วม             641,164  737,248 

 
  บริษทัและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์ในการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ 

งบการเงินขอ้  

 

27. การเปลยีนแปลงในหนสิีนทีเกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 

  การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562 และ

2561 มีดงันี 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2562 

 เพิมขึน (ลด)  เพิมขึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปลียน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 251,000  (22,000)  -  -  229,000 

 
 
 



- 42 - 

 
 พนับาท 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2561 

 เพิมขึน (ลด)  เพิมขึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปลียน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 245,000  6,000  -  -  251,000 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2562 

 เพิมขึน (ลด)  เพิมขึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปลียน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2562 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 251,000  (22,000)  -  -  229,000 

 
 พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   กระแสเงินสด  รายการทีไม่ใช่เงินสด  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที 1 

มกราคม 2561 

 เพิมขึน (ลด)  เพิมขึน  การแปลงค่า 

อตัราแลกเปลียน 

 ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2561 

เงินกูย้ืมระยะสันจากสถาบนัการเงิน 245,000  6,000  -  -  251,000 

เงินกูย้ืมระยะสันจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 40,063  (40,063)  -  -  - 

  รวม 285,063  (34,063)  -  -  251,000 

 

28. ภาระผูกพนัและหนีสินทีอาจเกดิขนึ 

  28.1 ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีจาํนวนเงินขนัตาํทีตอ้งจ่ายในอนาคตทงัสินภายใตส้ัญญา

  เช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ ดงันี 

   ลา้นบาท 

 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน  

ภายใน 1 ปี 5.24 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 0.17 

รวม 5.41 
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 28.2 การคาํประกนั 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนังสือคาํประกันทีออกโดยธนาคารในนามบริษทัเป็น
จาํนวน 13.52 ลา้นบาท ซึงเกียวเนืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั

ซึงประกอบดว้ย หนงัสือคาํประกนัเพือคาํประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 0.85 ลา้นบาท หนงัสือคาํประกนั

ทุเลาการเสียภาษีกบัสรรพากรจาํนวน 4.29 ลา้นบาท หนังสือคาํประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาขาย

นาํตาลกบับริษทัเอกชนจาํนวน 8.00 ลา้นบาท และเพือคาํประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาขายขา้วกบั

บริษทัเอกชนจาํนวน 0.38 ลา้นบาท 

 
 28.3 ภาระผกูพนัตามสัญญาซือทรัพยสิ์น 

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีภาระผกูพนัทีตอ้งจ่ายตามสัญญาซือทรัพยสิ์นจาํนวน 12.18 

ลา้นบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)  

 

  28.4 การถูกประเมินภาษี 

 ในปี 2561 บริษทัไดรั้บหนงัสือประเมินภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 2553 จากสรรพากร เป็น
จาํนวนเงิน 6.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย ค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีตอ้งชาํระเพิมเติม 2.14 ลา้นบาท เบีย

ปรับและเงินเพิม 4.29 ลา้นบาท โดยเมือวนัที 1 พฤศจิกายน 2561 บริษทัฯ ได้ยืนอุทธรณ์ต่ออธิบดี

กรมสรรพากร ซึงผลของการพิจารณาอุทธรณ์ยงัไม่ทราบได้ในขณะนี อย่างไรก็ตามบริษทัได้จ่าย

ชาํระเฉพาะค่าภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลทีตอ้งชาํระเพิมเติมจาํนวน 2.14 ลา้นบาท  และออกหนงัสือคาํประกนั

ทุเลาการเสียภาษีกับสรรพากรจาํนวน 4.29 ล้านบาท (ตามทีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 28.2) ซึงทางฝ่าย

บริหารคาดการณ์วา่จะไม่มีภาระหนีสินเพิมเติมนอกเหนือจากทีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 
 

29.  เครืองมือทางการเงิน 

  29.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

  เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี

ฉบบัที 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน 
และเจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน บริษทัมีความเสียงทีเกียวขอ้งกบัเครืองมือทางเงินดังกล่าวและมี

นโยบายการบริหารความเสียงดงันี 

 

   ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงดา้นการให้สินเชือทีเกียวเนืองกบัลูกหนีการคา้และลูกหนี

อืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสียงนีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือที
เหมาะสม ดงันันบริษทัและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการ

ใหสิ้นเชือ นอกจากนี การให้สินเชือของบริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนืองจากบริษทัและ

บริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ทีหลากหลายและมีอยูจ่าํนวนมากรายจาํนวนเงินสูงสุดทีบริษทัและบริษทั

ย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเชือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนีการคา้และลูกหนีอืนทีแสดงอยู่

ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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  ความเสียงจากอตัราดอกเบีย 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบียทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากธนาคาร 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันทีมีดอกเบีย อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพยแ์ละหนีสิน

ทางการเงินให้มีอตัราดอกเบียทีปรับขึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบียคงทีซึงใกลเ้คียงกบั

อตัราตลาดในปัจจุบนั 

 

  ความเสียงจากอตัราแลกเปลยีน 

   บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสาํคญัอนัเกียวเนืองจากการขายสินคา้

เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 

ซึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหนึงปีเพือใชเ้ป็นเครืองมือในการบริหารความเสียง  

    ณ วนัที  31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือ  

    ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

คงเหลือ ซึงมีอายสุัญญา 3 เดือน ดงันี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามสัญญาซือขายเงินตราตา่งประเทศ  มูลค่ายติุธรรม 

 ลา้นเหรียญสหรัฐ  ลา้นบาท  (ลา้นบาท) 

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ      

 - สกุลเงินเหรียญสหรัฐ 3.60  117.76  116.75 

  รวม   117.76  116.75 

    

   บริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หนีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  3.35  0.01  30.1084 

กีบ  120.79  -  0.0034 

 

  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน  สินทรัพยท์างการเงิน  หนีสินทางการเงิน  อตัราแลกเปลียนเฉลีย 

  (ลา้น)  (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา  3.48  0.22  32.4036 

กีบ  120.79  -  0.0038 
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  29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

   เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสัน 

บริษทัและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี

แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินทีผูซื้อและผูข้ายตกลงแลกเปลียน

สินทรัพยก์นัในขณะทีทงัสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคา

กันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะทีไม่มีความเกียวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึนอยู่กับ

ลกัษณะของเครืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดขึนโดยใช้

เกณฑก์ารวดัมูลค่าทีเหมาะสม 

  

  29.3 การวัดมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

  บริษทัและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินซึง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ใน

กรณีทีไม่มีตลาดทีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซือขายในตลาดทีมีสภาพคล่องได ้

บริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนีสินดงักล่าว

แทน 

ลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรมของเครืองมือทางการเงิน 

ระดบัที 1 ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์

หรือหนีสินอย่างเดียวกนั 

ระดบัที 2 ใชข้้อมูลอืนนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึงรวมอยู่ในระดับ 1 ทีสามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลทีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 

สาํหรับสินทรัพยน์นัหรือหนีสินนนั  

ระดบัที 3 ใช้ขอ้มูลทีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเกียวกับกระแสเงินในอนาคตทีกิจการประมาณ

ขึน 

  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์         

ทีดิน  -  90,614  -  90,614 

 รวม  -  90,614  -  90,614 
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  ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหนีสินทีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า

ยติุธรรม แยกแสดงตามลาํดบัชนัของมูลค่ายติุธรรม ดงันี  

  พนับาท 

  งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ระดบัที 1  ระดบัที 2  ระดบัที 3  รวม 

สินทรัพย์         

 ทีดิน  -  90,614  -  90,614 

ลูกหนีสัญญาซือขายเงินตรา         

  ต่างประเทศล่วงหนา้  -  1,009  -  1,009 

 รวม  -  91,623  -  91,623 

 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลทีใชส้าํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

  มูลค่ายุติธรรมของลูกหนีและเจา้หนีสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดยใช ้

มูลค่าทีประกาศโดยสถาบนัการเงิน 

  มูลค่ายติุธรรมของทีดิน คาํนวณโดยใชเ้กณฑเ์ปรียบเทียบราคาตลาด 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาํดบัชนัของมูลค่ายุติธรรม 

 

30. การบริหารจัดการทุน 

  วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนทีสําคญัของบริษทัและบริษทัย่อยคือการจดัให้มีซึงโครงสร้าง

ทุนทีเหมาะสมเพือสนบัสนุนดาํเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผู ้

  ถือหุ้นโดย ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัราส่วนหนีสินต่อทุนเท่ากบั 0.98:1 (2561 : 

1.01:1) (เฉพาะกิจการ: 0.98:1 (2561: 1.01:1) 

 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัเมือวนัที 26 กุมภาพนัธ์ 2563 













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

Note 31, 2019 31, 2018 31, 2019 31, 2018

Current assets

Cash and cash equivalents 7     52,397,587        13,086,982        52,319,537        12,960,173

Trade and other receivable 6,8 141,422,732      193,213,445      141,427,530      193,218,814

Inventories 9     194,957,324      306,003,775      194,957,324      306,003,775

Prepaid for purchase of inventory 9,945,908          10,223,114        9,945,908          10,223,114

Other current assets 10   9,380,005          9,112,790          9,380,005          9,112,790

Total current assets 408,103,556      531,640,106      408,030,304      531,518,666

Non-current assets

Loan from related party 6     -                    -                    -                    -                    

Investments in subsidiaries 11   -                    -                    -                    -                    

Property, plant and equipment 12   225,202,709      194,821,024      225,202,709      194,821,024      

Intangible assets 13   5,891,954          8,381,470          5,891,954          8,381,470          

Other non-current assets

Rental deposits and guarantees 

paid to related party 6     600,000             510,000             600,000             510,000             

Others 1,365,804          1,895,484          1,365,804          1,895,484          

Total non-current assets 233,060,467      205,607,978      233,060,467      205,607,978      

Total assets 641,164,023      737,248,084      641,090,771      737,126,644      
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As at December As at December As at December As at December

Note 31, 2019 31, 2018 31, 2019 31, 2018

Current liabilities

Bank overdraft and short-term loans from financial institutions 14   229,000,000      251,000,000      229,000,000      251,000,000

Trade and other payables 6,15 66,981,752        101,947,481      66,971,612        101,937,406      

Other current liabilities 2,466,901          878,550             2,466,414          878,003             

Total current liabilities 298,448,653      353,826,031      298,438,026      353,815,409      

Non-current liabilities

Deferred tax liabilities 16   12,042,561 12,042,561 12,042,561 12,042,561

Provision for long-term employee benefits 17   5,630,955          4,503,147          5,630,955          4,503,147          

Total non-current liabilities 17,673,516        16,545,708        17,673,516        16,545,708        

Total liabilities 316,122,169      370,371,739      316,111,542      370,361,117      

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

278,000,000 ordinary shares of Baht 1.00 each 278,000,000      278,000,000      278,000,000      278,000,000      

Share premium 18   24,542,638        24,542,638        24,542,638        24,542,638        

Retained earnings (deficit) 18   

Appropriated - statutory reserve 19   802,632             802,632             802,632             802,632             

Unappropriated (27,528,357) 14,295,515 (26,536,285) 15,250,013 

Other components of shareholders' equity 20   49,224,941        49,235,560        48,170,244        48,170,244        

Total shareholders' equity 325,041,854      366,876,345      324,979,229      366,765,527      

Total liabilities and shareholders' equity 641,164,023      737,248,084      641,090,771      737,126,644      

Separate financial statements

In   Baht

AS AT DECEMBER 31, 2019

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY
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THE STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (CONT.)

Consolidated financial statements

Notes to financial statements form an integral part of these statement



2019 2018 2019 2018

Revenues

Sales 867,147,215     1,171,960,259  867,147,215     1,171,960,259  

Other income

Gain on exchange 6,260,278 8,408,915 6,257,258         8,406,570         

Other 519,576           4,116,969         519,332           3,987,634         

Total revenues 873,927,069     1,184,486,143  873,923,805     1,184,354,463  

Expenses

Cost of sales 776,679,843     1,021,733,981  776,679,843     1,021,733,981  

Selling expenses 59,064,281       71,372,600       59,064,281       71,372,600       

Administrative expenses 64,368,040       65,875,186       64,327,202       65,631,805       

Finance cost 4,879,856 7,419,349 4,879,856         7,419,349         

Total expenses 904,992,020     1,166,401,116  904,951,182     1,166,157,735  

Profit (loss) before income tax (31,064,951) 18,085,027 (31,027,377) 18,196,728 

Income tax (income) expense 24 -                   2,144,083         -                   2,144,083         

Profit (loss) for the year (31,064,951) 15,940,944 (31,027,377) 16,052,645 

Other comprehensive income:

Item that may be reclassified subsequently to profit or loss

Exchange differences on translation of financial

statements in foreign currency (10,619) 43,110             -                   -                   

Item that will not be reclassified to profit or loss

Actuarial gains 357,303           -                   357,303           -                   

Other comprehensive income for the year - net of income tax 346,684           43,110             357,303           -                   

Total comprehensive income (loss) for the year (30,718,267)     15,984,054       (30,670,074)     16,052,645       

Basic earnings (loss) per share 25

Profit (loss) on basic earnings per share (Baht per share) (0.11) 0.06                 (0.11) 0.06                 

- 8 -

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

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, 2018 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) 18 -                 (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991      -                            -                            -                         -                       

Appropriated - legal reserve -                 -                 802,632             (802,632) -                            -                            -                         -                       

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit (loss) 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        

Dividend paid 21 -                 -                 -                    (11,116,224) -                            -                            -                         (11,116,224)

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit (loss) for the year -                 -                 -                    (31,064,951) -                            -                            -                         (31,064,951)

Other comprehensive income -                 -                 -                    357,303             (10,619) -                            (10,619) 346,684               

Balance as at December 31, 2019 278,000,000   24,542,638    802,632             (27,528,357) 1,054,697                 48,170,244               49,224,941            325,041,854        

- 9 -

Note

Consolidated financial statements 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

In  Baht

Other components of equity

Other comprehensive income

Retained earnings (deficit)

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

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, 2018 278,000,000           225,840,201           8,744,428              (210,041,991) 48,170,244                             350,712,882           

Transfer to accumulated profit (loss) 18 -                         (201,297,563) (8,744,428) 210,041,991           -                                          -                         

Appropriated - legal reserve -                         -                         802,632                 (802,632) -                                          -                         

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit (loss) 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           

Dividend paid 21 -                         -                         -                         (11,116,224) -                                          (11,116,224)

Total comprehensive income (loss) for the year

Profit (loss) for the year -                         -                         -                         (31,027,377) -                                          (31,027,377)

Other comprehensive income -                         -                         -                         357,303                 -                                          357,303                 

Balance as at December 31, 2019 278,000,000           24,542,638            802,632                 (26,536,285) 48,170,244                             324,979,229           

Note

Retained earnings (deficit)
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS' EQUITY (CONT.)
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Notes to financial statements form an integral part of these statement



2019 2018 2019 2018

Cash flows from operating activities

Profit (loss) for the year (31,064,951) 15,940,944 (31,027,377) 16,052,645 

Adjustment to reconcile profit (loss) before tax to net cash

provided by (paid from) operating activities:

Depreciation and amortisation 17,114,875        15,509,023        17,114,875        15,509,023        

Allowance for doubtful accounts - trade and other receivable (reverse) 1,217,517 (5,797,788) 1,217,517 (1,415,601)

Allowance for doubtful accounts - loan from related party (reverse) -     -     -     (41,765)

Allowance for declining in value of inventories 3,991,627 -     3,991,627 -     

Allowance for impairment loss of investments (reverse) -     -     -     70 

Bad debt -     4,382,187 -     -     

Loss from write-off assets 163,553             585,456             163,553             585,456             

Loss (gain) on sales of property, plant and equipment (333,094) 48,950 (333,094) 48,950 

Loss (gain) from disposal of investment in subsidiary -     59 -     (261,914)

Unrealized loss (gain) on exchange 1,391,649          262,857 1,391,649          304,622             

Provision for long-term employee benefits 1,654,222          1,143,424          1,654,222          1,143,424          

Interest income (60,343) (40,311) (60,343) (40,311)

Interest expenses 4,879,856          7,419,349          4,879,856          7,419,349          

Tax expense -                    2,144,083          -                    2,144,083          

Income (loss) from operating activities before changes

in operating assets and liabilities (1,045,089) 41,598,233 (1,007,515) 41,448,031 

Operating assets and liabilities (increase) decrease

Trade and other receivables 49,187,085 69,221,694 49,187,655 69,245,833 

Inventories 107,054,825 (88,135,485) 107,054,825 (88,135,485)

Products advance deposit 277,205 (1,705,086) 277,205 (1,705,086)

Other current assets (530,729) 3,239,942 (530,729) 3,239,942 

Other non current assets 439,680 (398,972) 439,680 (398,972)

Operating liabilities increase (decrease)

Trade and other payables (36,768,371) 1,409,192 (36,768,435) 1,399,116 

Other current liabilities 1,588,350 (3,774,542) 1,588,410 (3,774,534)

Employee benefit obligations paid (169,110) (469,905) (169,110) (469,905)

Cash flows from (used in) operating activities 120,033,846 20,985,071 120,071,986 20,848,940 
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STATEMENTS OF CASH FLOW 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

In  Baht

Separate financial statements

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES

Consolidated financial statements
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2019 2018 2019 2018

Cash received from withholding income tax 370,367 -     370,367 -     

Cash paid for income tax (106,852) (2,227,844) (106,852) (2,227,844)

Net cash flows from (used in) operating activities 120,297,361 18,757,227 120,335,501 18,621,096 

Cash flows from investing activities

Acquisiton of property, plant and equipment (44,062,734) (18,127,848) (44,062,734) (18,127,848)

Acquisition of other intangible assets -     (281,241) -     (281,241)

Cash received (paid) from disposal of investment in subsidiary -     (59) -     40,366,656 

Cash received from sales of property, plant and equipment 987,731 146,945 987,731 146,945 

Cash received from interest income 60,343 40,311 60,343 40,311 

Net cash flows from (used in) investing activities (43,014,660) (18,221,892) (43,014,660) 22,144,823 

Cash flows from financing activities

Increase (decrease) in short-term loans from financial institutions (22,000,000) 6,000,000 (22,000,000) 6,000,000 

Cash receipt (paid) from short-term loan from related party -     -     -     (40,062,852)

Dividend paid (11,038,223) -     (11,038,223) -     

Cash paid for interest expenses (4,923,254) (7,399,952) (4,923,254) (7,399,952)

Net cash flows from (used in) financing activities (37,961,477) (1,399,952) (37,961,477) (41,462,804)

Differences on translation the increase (decrease) of financial 

statements (10,619) 43,110 -     -     

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 39,310,605 (821,507) 39,359,364 (696,885)

Cash and cash equivalents at beginning of year 13,086,982 13,908,489 12,960,173 13,657,058 

Cash and cash equivalents end of year 52,397,587 13,086,982 52,319,537 12,960,173 

Supplemental cash flows information

Non-cash item consist of

Payable from purchase of  equipment increase (decrease) 1,762,500 -     1,762,500 -     

Separate financial statements

In  Baht
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS 

DECEMBER 31, 2019 

 

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, 2019 

 As at 

December  

31, 2018 

  

Subsidiaries      

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.  

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. 
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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 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 

3.1 Principles of preparation of financial statement 
  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 have been prepared on a historical cost basis except where 
otherwise disclosed in the accounting policies. 

  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. 

  
3.2. Financial reporting standards that became effective in the current year 
  During the year, the Company and its subsidiaries have adopted the revised (revised 2018) 

and new financial reporting standards and interpretations, which are effective for fiscal years 
beginning on or after January 1, 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment 
with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and 
clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of 
these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company and its 
subsidiaries’ financial statements. 

 
3.3. Financial reporting standards that will become effective in the future 
  The Federation of Accounting Professions issued a number of new and revised financial 

reporting standards and interpretations, which are effective for fiscal years beginning on or after 
January 1, 2020. These financial reporting standards were aimed at alignment with the 
corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed 
towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the 
standards. Except, the new standard involves changes to key principles, as summarized below.  
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 Financial reporting standards related to financial instruments: 
  A set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards 

and interpretations, as follows: 
 TFRS 7  Financial Instruments: Disclosures 
 TFRS 9   Financial Instruments 

 Accounting standard: 
 TAS 32   Financial Instruments: Presentation 

 Financial Reporting Standard Interpretations: 
 TFRIC 16   Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation 
 TFRIC 19  Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments 

  These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification 
of financial instruments and their measurement at fair value or amortized cost (taking into account 
the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company’s 
business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge 
accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial 
instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting 
standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.    

 
 TFRS 16 Leases 
  These TFRSs supersedes TAS 17 Leases together with related Interpretations. The standard 

sets out the principles for the recognition, measurement, presentation and disclosure of leases, and 
requires a lessee to recognize assets and liabilities for all leases with a term of more than 12 
months, unless the underlying asset is low value. 

  Accounting by lessors under TFRS 16 is substantially unchanged from TAS 17. Lessors will 
continue to classify leases as either operating or finance leases using similar principles to those 
used under TAS 17. 

  The management of the Company and its subsidiaries are currently evaluating the impact of 
these standards to the financial statements in the year when they are adopted. 

 
4. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES 
 4.1  Revenue and expense recognition 
   Sale of goods  
     Revenue from sale of goods is recognized at the point in time when control of the asset is 

transferred to the customer, generally on delivery of the goods. Revenue is measured at the amount 
of the consideration received or receivable, excluding value added tax, of goods supplied after 
deducting returns and discounts. 

     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. 
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 4.2 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. 

 

4.3 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. 

 

 4.4 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. 

 

 4.5 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. 
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4.6  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 

 

    The Company and its subsidiaries 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. 
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 4.7 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. 

 

4.8  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 

 

 4.9  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. 

 

 4.10 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. 

 

 4.11 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. 
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4.12 Impairment of assets 

     As at the statement of financial position date, the Company and its subsidiaries assesses 

whether there is an indication of asset impairment. If any such indication exists, the Company and 

its subsidiaries 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. 

 

4.13 Employee benefits 

Short-term employment benefits 

  The Company and its subsidiaries 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 subsidiaries employees have jointly established a provident fund. The 

fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund’s assets are held in a 

separate trust fund and the Company’s contributions are recognized as expenses when incurred. 
 
  Post-employment benefits (Defined benefit plans)  
   The Company and its subsidiaries 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 and its subsidiaries 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. 

 
 4.14 Provisions 

   Provisions are recognized when the Company and its subsidiaries 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. 
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 4.15 Income tax 
  Income tax comprises of current income tax and deferred tax.  
Current tax 
  The Company and its subsidiaries records income tax expense (if any), based on the amount 
currently payable under the Revenue Code at the income tax rates 20% of profit before income tax, 
after adding back certain expenses which are non-deductible for income tax computation purposes, 
and less certain transactions which are exemption or allowable from income tax. 
Deferred tax 
  Deferred tax assets and liabilities are provided on the temporary differences between the 
carrying amount and the tax bases of assets and liabilities at the end of the reporting period. Changes 
in deferred tax assets and liabilities are recognized as deferred tax income or deferred tax expense 
which are recognized in the profit or loss except to the extent that it relates to items recognized 
directly in shareholders’ equity or in other comprehensive income. 
 The deductible temporary differences are recognized as deferred tax assets when it is probable 
that the Company and its subsidiaries will have future taxable profit to be available against which the 
deferred tax assets can be utilized. The taxable temporary differences on all taxable items are 
recognized as deferred tax liabilities. 
 Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that the Company and its 
subsidiaries expect to apply to the period when the deferred tax assets are realized or the deferred 
tax liabilities are settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively 
enacted by the end of the reporting period. 

 At the end of each reporting period, the carrying amount of deferred tax assets are reviewed 

and reduced the value when it is probable that the Company and its subsidiaries 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. 

 
5. 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.   
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 Allowance for declining in value of inventory  

  The determination of allowance for declining in the value of inventory, requires management to make 

judgements and estimates of the loss expected to occur. The allowance for decline in net realizable value is 

estimated based on the selling price expected in the ordinary course of business less selling expense. The 

provision for obsolete slow-moving and deteriorated inventory, is estimated based on the approximate useful 

life of each type of inventory. The allowance for diminution in value of inventory as determined is compared 

with the original balance in the books of account and the increase or decrease in the allowance for diminution 

in value of inventory will be recognized as cost of sales and service in profit or loss. 

 

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. 

 

 Deferred tax assets 

Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and unused tax losses to the 

extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences and 

losses can be utilized. Significant management judgement is required to determine the amount of deferred 

tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of estimated future taxable profits. 
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 Retirement employee benefits 

 The Company and its subsidiaries has commitments on retirement benefits to employees under the 

Thai Labour Law. The amount of provision presented in the statement of financial position represents the 

present value of employee benefit obligations which is determined on an actuarial basis using various 

assumptions. 

 The assumptions used in determining the net period cost for employee benefits includes the discount 

rate, the rate of salary inflation and employee turnover and others. Any changes in these assumptions will 

impact the net periodic cost recorded for employee benefits. On an annual basis the Company and its 

subsidiaries determines those assumptions i.e. the appropriate discount rate, which should represent the 

interest rate that should be used to determine the present value of future cash flows currently expected to be 

required to settle the employee benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company and its 

subsidiaries considers the current yields on long-term government bonds. 

 

6. 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 

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 
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 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. 

 

6.1 Significant transaction with related companies for the years ended December 31, 2019 and 2018, 

 has been shown as follows. 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

Transaction with parent company        

Sales of goods 15  68  15  68 

Trademark license fee 203  378  203  378 

Rental expense 6,660  6,120  6,660  6,120 

Transactions with related companies        

Sales of goods 32  22  32  22 

Purchase of goods 16,471  20,854  16,471  20,854 

Transactions with director and common shareholder        

Sales of goods 82  187  82  187 
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6.2 The balances of the accounts as at December 31, 2019 and 2018 between the Company and those 

related parties are as follows: 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December  

31, 2019 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2019 

 As at December  

31, 2018 

Trade and other receivables         

Trade receivables        

 The parent company 8  2  8  2 

 Subsidiary -  -  5  5 

 Related companies 2  11  2  11 

 Director and common shareholder 26  87  26  87 

 Total trade receivables   36  100  41  105 

Accrued interest        

 Subsidiary -  -  318  318 

 Less :  Allowance for doubtful debts -  -  (318)  (318) 

   Net -  -  -  - 

Advances payment and prepaid expense        

 The parent company 3,600  3,330  3,600  3,330 

 Total other receivables 3,600  3,330  3,600  3,330 

Total trade receivables and other receivables 3,636  3,430  3,641  3,435 

Loan to related party        

 Subsidiary  -  -  3,661  3,661 

 Less :  Allowance for doubtful debts -  -  (3,661)  (3,661) 

   Net -  -  -  - 

  

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December  

31, 2019 

 As at December  

31, 2018 

 As at December  

31, 2019 

 As at December  

31, 2018 

Rental deposits and guarantee        

 The parent company 600  510  600  510 

Trade and other payables         

 The parent company 14  22  14  22 

 Related companies  3,144  3,817  3,144  3,817 

 Director and common shareholder 100  -  100  - 

Total trade and other payables  3,258  3,839  3,258  3,839 

 

 



- 25 - 

 

 

6.3 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, 2019 and 2018 are as follows: 
  In Thousand Baht 
  Separate financial statements 
  2019  2018 
Beginning balance   3,661  3,703 
Add: Addition during the year  -  - 
Less : Decrease during the period  -  - 
Unrealized loss on exchange  -  (42) 
Ending period balance  3,661  3,661 
Less : Allowance for doubtful debts  (3,661)  (3,661) 
Net   -  - 

  

6.4 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, 2019 and 2018, as follows : 

 In Thousand Baht 
 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 
 2019  2018 
Short-term employee benefits 7,095  6,544 
Post-employee benefits 229  422 
Total 7,324  6,966 

 

7. 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, 2019  31, 2018  31, 2019  31, 2018 

Cash 223  205  223  205 

Bank deposits 52,175  12,882  52,097  12,755 

Total 52,398  13,087  52,320  12,960 
 

 Bank accounts are carried interest at the floating rate, which are set by the bank. 
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8. TRADE AND OTHER RECEIVABLES 
  The balances of trade and other receivables as at December 31, 2019 and 2018, aged on the basis 

of due dates, are summarized below. 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

Trade receivables - related parties        

Aged on the basis of due dates        

 Not yet due 9  -  9  - 

 Past due        

  Up to 3 months 2  100  2  100 

  3 - 6 months -  -  -  - 

  6 - 12 months 10  -  10  - 

  Over 12 months 15  -  20  5 

Total trade receivables - related parties 36  100  41  105 

Less : Allowance for doubtful debts -  -  -  - 

Total trade receivables - related parties - net 36  100  41  105 

Trade receivables - unrelated parties        

Aged on the basis of due dates        

 Not yet due 84,113  93,740  84,113  93,740 

 Past due        

  Up to 3 months  43,243  78,160  43,243  78,160 

  3 - 6 months 5,264  14,016  5,264  14,016 

  6 - 12 months 4,324  4,092  4,324  4,092 

  Over 12 months 9,400  7,234  9,400  7,234 

Total 146,344  197,242  146,344  197,242 

Less: Allowance for doubtful debts (8,820)  (7,603)  (8,820)  (7,603) 

Total trade receivables – unrelated parties, net 137,524  189,639  137,524  189,639 

Total trade receivable - net 137,560  189,739  137,565  189,744 

 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

Other receivables        

Other receivables - related parties 3,600  3,330  3,918  3,648 

Less : Allowance for doubtful debts -  -  (318)  (318) 

Total 3,600  3,330  3,600  3,330 

Other receivables - unrelated parties 263  144  263  144 

Total other receivables 3,863  3,474  3,863  3,474 

Total trade and other receivables - net 141,423  193,213  141,428  193,218 
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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, 2019 

 As at December 

31, 2018 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

Allowance for doubtful debts - beginning 7,603  13,400  7,921  9,336 

     Add  Additional allowances 2,640  1,869  2,640  1,893 

     Less  Reversing of allowances (1,423)  (7,666)  (1,423)  (3,308) 

Allowance for doubtful debts - ending 8,820  7,603  9,138  7,921 

 
The allowance for doubtful accounts decrease during 2019 the period resulting from the repayment 

from customers. In the year 2018, they were due to the repayment from customers and written off-bad debt. 
 

9. INVENTORIES 
   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 
/Separate financial statements 

 As at December 
31,2019 

 As at December 
31,2018 

Finished Goods 22,727  21,037 
Work in process 4,161  6,482 
Raw materials 138,822  247,494 
Packing materials 31,076  29,147 
Spare parts and factory supplies 2,594  2,275 
 Total 199,380  306,435 
Less : Allowance for declining in value of inventories (4,423)  (431) 
 Net 194,957  306,004 

 
  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 

31,2019 

 As at December 
31,2018 

Beginning balance 431  431 
Increase in allowance for declining  in value of inventories 3,992  - 
Reversal in allowance for declining value of inventories -  - 
Ending balance 4,423  431 
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10. OTHER CURRENT ASSETS 

   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 

 As at December 

31,2019 

 As at December 

31,2018 

Revenue Department receivable 500  1,109 

Prepaid expenses 4,515  4,477 

Prepaid advertising fee 1,431  857 

Account from forward exchange contracts -  1,009 

Withholding tax 392  655 

Other 2,542  1,006 

Total other current assets 9,380  9,113 

 

11. 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, 2019 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December  

31, 2019 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2019 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2019 

 As at 

December 

31, 2018 

 As at 

December 

31, 2019 

 As at 

December 

31, 2018 

      (percent)  (percent)             

Kaset Laos Sole Co., Ltd.  4,080  4,080  100  100  4,080  4,080  (4,080)  (4,080)  -  - 
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12. 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, 2018  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 

Additions  -  2,728  10,207  465  4,930  27,495  45,825 

Disposals  -  -  (4,568)  -  -  (163)  (4,731) 

Transfers in (out)   -  8,546  2,417  -  -  (10,963)  - 

Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 

December 31, 2019  90,614  130,149  227,202  24,771  24,833  27,495  525,064 

Accumulated depreciation:               

January 1, 2018  -  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 

Depreciation for the year  -  3,501  8,997  846  1,281  -  14,625 

Depreciation on disposals  -  -  (3,913)  -  -  -  (3,913) 

December 31 , 2019  -  83,255  179,040  22,763  14,803  -  299,861 

Net book value                

December 31, 2019  90,614  46,894  48,162  2,008  10,030  27,495  225,203 

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

Depreciation for the year               

2019 (Baht 8.98 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  14,625 

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

Additions  -  2,728  10,207  465  4,930  27,495  45,825 

Disposals  -  -  (4,568)  -  -  (163)  (4,731) 

Transfers in (out)  -  8,546  2,417  -  -  (10,963)  - 

Revaluations  -  -  -  -  -  -  - 

December 31, 2019  90,614  130,149  227,202  24,771  25,448  27,495  525,679 

Accumulated depreciation:               

January 1, 2018  -  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 

Depreciation for the year  -  3,501  8,997  846  1,281  -  14,625 

Depreciation on disposals  -  -  (3,913)  -  -  -  (3,913) 

December 31 , 2019  -  83,255  179,040  22,763  15,418  -  300,476 

Net book value                

December 31, 2019  90,614  46,894  48,162  2,008  10,030  27,495  225,203 

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

Depreciation for the year               

2019 (Baht 8.98 million included in manufacturing cost, and the balance in selling and administrative expenses)  14,625 

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

 

 As at December 31, 2019 and 2018, the Company has the cost of fixed assets which were fully 

depreciated and still in use total amount of Baht 173.23 million and Baht 147.92  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, 2019 

 As at December 

31, 2018 

Original cost 30,401  30,401 

Surplus from revaluation 60,213  60,213 

Revalued amount 90,614  90,614 

 

13. INTANGIBLE ASSETS 

  The net book value of intangible assets as at December 31, 2019 and 2018 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, 2018 16,105  31,680  -  47,785 

Additions -  281  -  281 

Disposals -  -  -  - 

Transfers in (out) -  -  -  - 

As at December 31, 2018 16,105  31,961  -  48,066 

Additions -  -  -  - 

Disposals -  -  -  - 

Transfers in (out) -  -  -  - 

As at December 31, 2019 16,105  31,961  -  48,066 

Accumulated amortisation        

As at January 1, 2018 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 

Amortisation for the year -  2,489  -  2,489 

Amortisation  on disposals -  -  -  - 

As at December 31, 2019 16,105  26,069  -  42,174 

Net book value        

As at December 31, 2019 -  5,892  -  5,892 

As at December 31, 2018 -  8,381  -  8,381 

        

Amortisation for the year        

 2019       2,489 

 2018       2,473 
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14. BANK OVERDRAFT AND SHORT-TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS 
   In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 
/Separate financial statements 

 As at December 
31, 2019 

 As at December 
31, 2018 

Bank overdraft -  - 
Short-term loans from financial institutions 229,000  251,000 
 Total 229,000  251,000 

 

  As at December 31, 2019 and 2018, 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 MRR per annum. 

  

15. TRADE AND OTHER PAYABLES 
 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements  Separate financial statements 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

 As at December 

31, 2019 

 As at December 

31, 2018 

Trade and other payables - related parties 3,258  3,839  3,258  3,839 

Trade and other payables - unrelated parties 59,604  91,136  59,604  91,136 

Accrued expenses - unrelated parties 4,120  6,972  4,110  6,962 

Total trade and other payables 66,982  101,947  66,972  101,937 

 

16. DEFERRED TAX LIABILITIES 

  Changes in deferred tax liabilities for the year ended December 31, 2019 and 2018 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, 2019  In profit or loss  In other 

comprehensive 

income 

 31, 2019 

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, 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 

 

   As at December 31, 2019 and 2018, the Company has deductible temporary differences and unused tax 

loss totaling Baht 56.93 million and Baht 78.92 million, Respectively, on which deferred tax assets have not 

been recognized as the Company believes future taxable profits may not be sufficient to allow utilisation of 

the temporary differences and unused tax loss.   

  As at December 31, 2019 and 2018, the Company has The unused tax loss amounting to Baht 30.00 

million and Baht 58.32 million, Respectively will expire by 2024. 

 

17. 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 

 2019  2018 

Defined benefit obligation at beginning of year 4,503  3,829 

Actuarial gain recognised the year (357)  - 

Past service costs and interest    

       -change a considered a post – employment plan amendment 1,113  - 

Current service cost and interest 541  1,144 

Employee benefit obligation paid (169)  (470) 

Defined benefit obligation at end of year 5,631  4,503 
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  Employee benefit expenses recognized in the statement of comprehensive income for the years 

ended December 31, 2019 and 2018 are as follows : 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 

 2019  2018 

 Past service cost and interest 1,113  - 

 Current service cost 405  1,066 

 Interest cost 136  78 

 Total 1,654  1,144 

 

 On April 5, 2019, the Labour Protection Act has been enacted in the Royal Gazette. The Labour 

Protection Act includes a requirement that an employee who is terminated after having been employed by 

the same employer for an uninterrupted period of 20 years or more, receives severance payment of 400 

days of wages at the most recent rate, which is increased from the current maximum rate of 300 days. 

This Act shall come into force after the expiration of thirty days from the enacted date in the Royal 

Gazette onwards. This change is considered a post-employment benefits plan amendment. The effect of 

the change is recognized past service costs as expenses in the income statement. 

 

  Principal actuarial assumption at the valuation date were as follows: 

 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 

 2019  2018 

 (% per annum)  (% per annum) 

Discount rate 2.66  2.34 

Future salary increase rate 4  2 - 4 

Staff turnover rate (depending on age) 3.82 - 45.84  0 - 50 
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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 

 As at December  

31, 2019 
 As at December  

31, 2019 

Discount rate (percentage of change 1) (459)  517 

Future salary increase rate (percentage of change 1) 502  (454) 

Staff turnover rate (percentage of change 20) (470)  568 

 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 

 Increase  Decrease 

 As at December  

31, 2018 
 As at December  

31, 2018 

Discount rate (percentage of change 1) (368)  414 

Future salary increase rate (percentage of change 1) 474  (426) 

Staff turnover rate (percentage of change 10) (233)  268 

Future mortality rate (percentage of change 1) (35)  32 

 

18. 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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19. 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. 

 

20. REVALUATION SURPLUS 

  This represents surplus arising from revaluation of land. The revaluation surplus can neither be 

offset against deficit nor used for dividend payment. 

 

21. Dividends 

 According to the General Meeting of Shareholders for the year 2019 dated April 25, 2019, the 

shareholders resolved to declare total dividends for the year 2018 at Baht 0.04 per share, totaling 

approximately Baht 11.12 million and was paid on May 17, 2019. 

 

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 

2019, the Company contributed Baht 0.18 million (2018: Baht 0.20 million) to the fund.  

 

23. EXPENSES BY NATURE 

  Significant expenses by nature are as follows: 

 In Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 

/Separate financial statements 

 2019  2018 

Salary and wages and other employee benefits 45,523  53,648 

Depreciation and amortisation  17,115  15,509 

Advertising and promotion expenses 42,248  46,987 

Transportation expenses  18,045  23,788 

Manufacturing services 82,020  173,226 

Raw materials and consumables used 372,752  292,281 

Changes in inventories of finished goods and work in progress 631  10,278 
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24. TAX EXPENSE (INCOME) 

 24.1 Major components of tax expense (income) 

      For the years ended December 31, 2019 and 2018 consisted of:   
 Thousand Baht 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

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, 2019 and 2018 are summarized 

as follows:  
 Thousand Baht 

 Consolidated financial statements   Separate financial statements 

 2019  2018  2019  2018 

Accounting profit (loss) for the year (31,065)  18,085  (31,027)  18,196 

The applicable tax rate (%) 20%  20%  20%  20% 

Tax expense (income) at the applicable tax rate (6,213)  3,617  (6,205)  3,639 

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 160  280  160  280 

 Tax effect of income or profit  that are not required in         

  determining taxable profit:        

  -  Tax effect of additional deductible expenditure  (665)  (665)  (665)  (665) 

The amount of previously unrecognized tax losses for prior 

period that is used to reduce current tax expense - 

  

(1,289) 

 

- 

  

(1,289) 

Unrecognized tax losses on deferred tax assets  5,371  -  5,371  - 

Others 1,347  (1,943)  1,339  (1,965) 

Total reconciliation items 6,213  (3,617)  6,205  (3,639) 

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, 2019 and 2018 are summarized as follows: 

 Consolidated financial statements 

 2019  2018 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year (31,065)    18,085   

Tax expense (income) at the applicable tax rate (6,213)  20.00  3,617  20.00 

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

Reconciliation items 6,213  (20.00)  (3,617)  (20.00) 

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

 

 Separate financial statements 

 2019  2018 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

 Tax amount 

(Thousand Baht) 

 Tax rate 

(%) 

Accounting profit (loss) before tax expense for the year (31,027)    18,196   

Tax expense (income) at the applicable tax rate (6,205)  20.00  3,639  20.00 

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

Reconciliation items 6,205  (20.00)  (3,639)  (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 

 2019  2018  2019  2018 

Profit (loss) for the year (Thousand Baht) (31,065)  15,941  (31,027)  16,053 

Weighted average number of ordinary shares         

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

Profit (loss) per share (Baht per share) (0.11)  0.06  (0.11)  0.06 

 



- 39 - 

 

 

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, 2019 and 2018 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     

 2019  2018  2019  2018  2019  2018  2019  2018 

Revenue from external customers                

 Local sales 165,564  270,905  223,407  326,160  -  -  388,971  597,065 

Foreign sales 375,764  431,379  102,412  143,516  -  -  478,176  574,895 

 Total 541,328  702,284  325,819  469,676  -  -  867,147  1,171,960 

Intersegment revenues -  -  -  -  -  -  -  - 

 Total 541,328  702,284  325,819  469,676  -  -  867,147  1,171,960 

Gross profit of the segment 39,052  81,903  51,415  68,323  -  -  90,467  150,226 

                

Unallocated income and expenses :                

 Other revenues             6,780  12,135 

 Selling expenses             (59,064)  (71,373) 

 Administrative expenses             (64,368)  (65,484) 

 Financial cost             (4,880)  (7,419) 

 Income tax (income) expense             -  2,144 

Profit (loss) for the year             (31,065)  15,941 

                

As at December 31,                

 Inventories 183,702  298,126  11,255  7,878      194,957  306,004 

 Property, plant and equipment 225,203  194,821  -  -      225,203  194,821 

 Intangible asset 5,892  8,381  -  -      5,892  8,381 

 Other assets             215,112  228,042 

  Total assets             641,164  737,248 

   Transfer prices between business segment are as set out in Note 6 to the financial statements. 
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27.  RECONCILIATION OF LIABILITIES ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES 

 Changes in the liabilities arising from financing activities for the years ended December 31, 2019 

and 2018 are as follows: 
 Thousand Baht 

 Consolidated financial statements 

 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  

 January  

1, 2019 

 Increase 

(decrease) 

 Increase  Translation on 

exchange rate 

 December  

31, 2019 

Short-term loans from financing activities 251,000  (22,000)  -  -  229,000 

 
 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 

 Separate financial statements 

 Balance as at  Cash flows   Non-cash transaction  Balance as at  

 January  

1, 2019 

 Increase 

(decrease) 

 Increase  Translation on 

exchange rate 

 December  

31, 2019 

Short-term loans from financing activities 251,000  (22,000)  -  -  229,000 

 
 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 
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28. COMMITMENTS AND CONTINGENT LIABILITIES 
28.1 Operating lease commitments 
  As at December 31, 2019, 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       
 

5.24 

Over 1 year and up to 2 years                                            0.17 

Total 5.41 

 
28.2 Guarantees 
  As at December 31, 2019, there were outstanding bank guarantees of Baht 13.52 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 ,the letter of guarantee to contractual performance relating to the sugar 
sale agreements with private companies Baht 8.00 million and Baht 0.38 million to guarantee 
contractual performance relating to the rice sale agreements with private companies. 

 
28.3 Obligation according to machine purchase agreement 
  As at December 31, 2019, the Company has the obligation to be paid according to the 

machine purchase agreement amounting to Bath 12.18 million (excluded VAT). 
 
28.4  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. 

 



- 42 - 

 

 

29. FINANCIAL INSTRUMENTS 

 29.1 Financial risk management 
   The Company and its subsidiaries is 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 and its subsidiaries is exposed to credit risk primarily with respect to trade 

and other receivables. The Company and its subsidiaries 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 and its subsidiaries 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 and its subsidiaries is exposure to interest rate risk relates primarily to its 

cash at banks, bank overdrafts and short-term borrowings. However, since most of the Company 

and its subsidiaries is financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest 

rates which are close to the market rate. 
 

  Foreign currency risk 
   The Company and its subsidiaries is exposure to foreign currency risk arises mainly from 

trading transactions that are denominated in foreign currencies. The Company and its subsidiaries 

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, 2019, the Company and its subsidiaries has no the forward contracts. 

    As at December 31, 2018, the Company and its subsidiaries has the forward contracts in which 
mainly has the duration 3 months were as follows : 

 
 Consolidated financial statements 

 /Separate financial statements 

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

    December 31, 2019 

  Separate financial statements 

  Financial  Financial   

Foreign currency  assets  liabilities  Average exchange rate 

  (Million)  (Million)  (Baht per 1 foreign currency unit) 

US dollar  3.35  0.01  30.1084 

LAK  120.79  -  0.0034 

 
    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 

 
 29.2 Fair value of financial instrument  
   Since the majority of the Company and its subsidiaries is 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. 

 
 29.3 Fair value of financial instruments 

  The Company and its subsidiaries 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.  
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  As at December 31, 2019, the Company and its subsidiaries had the following assets and 

liabilities that were measured at fair value using different levels of inputs as follows :-  
   In Thousand Baht 

  Consolidate financial statement/Separate financial statements 

  Level 1  Level 2  Level 3  Total 

Assets         

Land  -  90,614  -  90,614  

  Total  -  90,614  -  90,614 

 

  As at December 31, 2018 , the Company and its subsidiaries 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 

 

 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, 2019, the Company and Subsidiaries debt-to-equity ratio was 0.98 : 1 (2018 : 1.01 : 1) and 

the Company’s was 0.98 : 1 (2018: 1.01: 1) 

 

31. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS 

 These financial statements were authorized for issue by the Company’s Board of Directors on 

February 26, 2020. 




