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ขอมูลสรุป (Executive Summary)
สรุปขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย
• บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“THAI HA”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 โดยกลุมตระกูล
ตั้งพิรุฬหธรรม ดวยวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจดานพืชผลการเกษตรและเกษตรแปรรูป ตอมาในป 2543 บริษัทได
เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท เพื่อกอสรางโรงงานที่อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งทําใหบริษัทสามารถ
เพิ่มกําลังการผลิตขาวไดอีก 300% เปนเทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือกตอป เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของยอด
ขายขาวที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาทเพื่อทยอยขยายกําลังการผลิต
ของโรงงานที่นครปฐมดังกลาว และลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานผลิตวุนเสนถั่วเขียวที่ อําเภอ ตากฟา จังหวัด นครสวรรค
• บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายขาวขาวหอมมะลิชนิดบรรจุถุงและธัญพืชตางๆชนิดบรรจุถุง และสินคา
เกษตรแปรรูปประเภทผลิตภัณฑ วุนเสน และน้ําสมสายชูภายใตชื่อตรา “เกษตร” และ ตรา “ฉลาดชิม” และน้ํามัน
พืชตรา “เชียร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสามารถตอบสนองผูบริโภคที่ตองการสินคาที่มีคุณ ภาพสูง (Premium) เมื่อ
เทียบกับสินคาชนิดเดียวกัน และเมื่อเดือนกันยายน 2547 บริษัทมีบริษัทยอย 1 บริษัทคือ บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
ซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชองทางการจัดจําหนายสินคา Consumer ในประเทศ ไดแก ดิสเคาทสโตร ซุปเปอรมารเก็ต ยี่ปว/
ซาปว และ ชองทางจัดจําหนาย “CATERING” ไดแก โรงแรม ภัตตาคาร รานอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารตอเนื่อง
• สําหรับการทําการตลาดผูบริโภคในประเทศนั้น ตั้งแตป 2542 เปนตนมาบริษัทไดเริ่มลงทุนโฆษณาผานสื่อทีวีและ
วิทยุทั่วประเทศ ซึ่งทําใหผูบริโภคจดจําตราสินคาอยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยเปนการนําเสนอภาพลักษณของสินคา
ที่มีคุณภาพสูง และพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ สําหรับตลาดตางประเทศนั้น ตั้งแตป 2543 เปนตนมา บริษัททํา
การโฆษณ าผ า นดาวเที ย ม การออกงานแสดงสิ น ค า และการทํ า โรดโชว ภายใต ต รา “KASET BRAND”,
“SMART CHEF” และ “IMPERIAL TASTE” โดยมี เป าหมายที่ จ ะสร างตราสิ น ค า ระดั บ โลกเพื่ อ ให ลู ก ค าในต าง
ประเทศไดเปนที่รูจักและยอมรับมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีสัดสวนยอดขายรวมในประเทศตอตางประเทศคิดเปน 72 : 28
ในป 2546 และเมื่อบริษัทลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวในป 2547 สัดสวนยอดขายในประเทศตอตางประเทศของบริษัท
และบริษัทยอยรวมกันสําหรับป 2547 ยังมีสัดสวนคงที่โดยอยูในระดับที่ 72 : 28 และอยูในระดับที่ 78:22 สําหรับงวด
6 เดือนแรกของป 2548
• บริษัทไดพัฒนาคุณภาพการผลิตจนไดการรับรองมาตรฐานสินคา และมาตรฐานความปลอดภัยทางดานอาหารจาก
หลายระบบทั้ง 2 โรงงาน อาทิเชน HALAL, GMP, HACCP มาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน
SGS, THAILAND BRAND มาตรฐานกรมการคาภายใน และมาตรฐานกรมการคาตางประเทศ รวมถึงเปนบริษัทราย
แรกที่ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณการควบคุมคุณภาพและการโฆษณาเปนธรรมจากสํานักงานคุมครองผู
บริโภค (สคบ.) โดยในป 2546 ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิตราเกษตรไดกาวขึ้นเปนผูนําตลาดภายในประเทศ (ที่มา: AC
Neilsen Retail Audit Thailand) และจากนโยบายแนวรุกทางการตลาดที่ตองการเปนสินคาระดับโลกทําใหในป 2547
บริษัทไดรับรางวัล Prime Minister Award ประเภท Brand Name โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้
เพื่อเปนการพัฒนาอยางตอเนื่อง บริษัทไดมีการจัดทําแผนงานการวิจัยและพัฒนาของบริษัทในอนาคต ไดแก โครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากขาวและธัญพืช เพื่อเปนอาหารสุขภาพ เปนตน
• เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดขาวขาวหอมมะลิทั้งภายในและตางประเทศ จึงมีเปาหมายที่
จะขยายสวนแบงการตลาดขาวขาวหอมมะลิโดยบริษัทไดดําเนินการขยายพื้นที่โรงงานที่อําเภอสามพราน จ. นครปฐม
และสรางคลังสินคาเพิ่มเติม 1 หลังเพื่อรองรับกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 30% เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2547 จากที่เดิมบริษัทมีกําลังการผลิตเทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือกตอปเปนเทียบเทา 150,000 ตันขาวเปลือกตอ
ป และไดทยอยติดตั้งเครื่องจักรพรอมเพิ่มกําลังการผลิตวุนเสนอีก 100% จากปจจุบัน 1,200 ตันเปน 2,400 ตันตอป ซึ่ง
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คาดวาจะแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 โดยการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมที่ทันสมัยสําหรับโรงงานซึ่งตั้งอยูที่
อ. ตากฟา จ. นครสวรรค เพื่อสามารถรองรับความตองการผลิตภัณฑวุนเสนที่มีคุณภาพสูงของผูบริโภคในประเทศ
• เมื่อเดือนกันยายน 2547 บริษัทไดเปนผูดําเนินธุรกิจชองทางการจัดจําหนายสินคา Consumer ในประเทศ และ ชองทาง
จัดจําหนาย “CATERING” โดยการเขาซื้อหุนของบริษัทยอย คือ บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ดังกลาวจากบริษัท เชียร
(ประเทศไทย) จํากัด จากเดิมที่ขายสินคาแกลูกคาทั้งหมดดังกลาวผาน บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูจัด
จําหนายสินคาในประเทศรายใหญสุดของบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทโฮลดิ้ง
ภายหลังจากโอนธุรกิจดังกลาวใหกับบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
• ในป 2546 และป 2547 บริษัทมีรายไดจากการขายทั้งสิ้น 961.37 ลานบาท และ 1,110.03 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่ม
ขึ้นรอยละ 15.46 โดยเปนผลมาจากยอดขายในผลิตภัณฑกลุมขาวสารเปนหลักซึ่งเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดจากการขยาย
กําลังการผลิต เพื่อขยายสวนแบงตลาดในทุกชองทางจัดจําหนาย และมาจากการที่ราคาขายตอหนวยโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
โดยในป 2547 บริษัทมีกําไรสุทธิอยูที่ 35.18 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 65.32% เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งอยูที่ 21.28 ลาน
บาท และเมื่อบริษัทซื้อบริษัทยอยดังกลาวในป 2547 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายรวมกันทั้งสิ้น 1,231.39
ลานบาท โดยแบงออกเปนยอดขายของบริษัทจํานวน 1,110.03 ลานบาท สวนเพิ่มของยอดขายในบริษัทยอยที่เกิดจาก
การ Mark up ราคาขายในสินคาที่ซื้อมาจากบริษัทเพื่อขายตออีกจํานวน 20.42 ลานบาท และยอดขายของบริษัทยอยใน
ชวง 5 เดือน (ส.ค.-ธ.ค. 2547) จํานวน 100.95 ลานบาท ซึ่งมาจากการกระจายสินคา Trading โดยบริษัทยอยซื้อมาเพื่อ
ขายตอในชองทางการจัดจําหนายสินคา Consumer ในประเทศและชองทาการจัดจําหนายสินคา ”CATERING”
• สําหรับในครึ่งแรกของป 2548 ที่ผานมา จากสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศที่ชะลอตัวดวยผลกระทบ
ของราคาน้ํามันทําใหปริมาณการขายของบริษัททั้งตลาดในประเทศและตางประเทศลดลง โดยบริษัทมียอดขายเทากับ
490.85 ลานบาท ลดลง 8% จากชวง 6 เดือนแรกของป 2547 โดยเปนการลดลงของยอดขายขาวประมาณ 12% และใน
ไตรมาสแรกมีผูประกอบการขาวบรรจุถุงรายยอยบางรายตองการที่จะบุกตลาดเพื่อเพิ่มสวนแบงทางตลาดในชองทาง
จัดจําหนาย Modern Trade จึงใชกลยุทธการลดราคา อยางไรก็ตาม สงครามราคาไดยุติลงในชวงไตรมาสแรกเนื่อง
จากปญหาทางดานตนทุนของผูประกอบการรายยอยเหลานั้น และบริษัทไดเริ่มทําการปรับราคาขาวขึ้นในชวงปลาย
ของไตรมาสที่ 2 โดยที่ในชวง 6 เดือนแรกของป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมียอดขายรวมกันเทากับ 612.68 ลานบาท
ในขณะที่อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทและบริษัทยอยในครึ่งแรกของป 2548 เทากับ 14.65% และจากการเพิ่มของคา
ใชจายในการทํา Promotion เพื่อรักษาสวนแบงตลาดในชวงสงครามราคาในไตรมาส 1 ทําใหอัตรากําไรจากการดําเนิน
งานและอัตรากําไรสุทธิของบริษัทและบริษัทยอยในชวง 6 เดือนแรกป 2548 อยูที่ 18.53 ลานบาท และ 9.88 ลานบาท
หรือคิดเปนสัดสวนเทากับ 2.97% และ 1.61% ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน ป 2548 บริษัทและบริษัทยอยมีสิน
ทรัพยทั้งสิ้น 569.52 ลานบาท หนี้สินรวม 391.14 ลานบาท และสวนผูถือหุน 178.38 ลานบาท
สรุปขอมูลหลักทรัพยที่เสนอขาย
• มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 ที่ประชุมมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 150,000,000 บาท เปน 115,000,000 บาท โดยการตัดหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดมีมติจัดสรรและจดทะเบียนแลว แตยัง
มิไดนําออกจําหนายจํานวน 35,000,000 หุน
• และที่ประชุมดังกลาวไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 115,000,000 บาทเปน 198,000,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 83,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 83,000,000 บาท
ซึ่งแบงออกเปน 33,000,000 หุน เพื่อจัดสรรใหแกบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ในราคาหุนละ 1.10 บาทมูลคารวม
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36.30 ลานบาท อันเปนมูลคาทางบัญ ชีของบริษัทหักดวยเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งเปนผูขายหุนสามัญของบริษัท
เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ที่มีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 48 ลานบาท ใหกับบริษัท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ในราคา
ตามมูลคาที่ตราไวที่ 10.00 บาทตอหุน รวมกับที่บริษัทชําระเพิ่มเปนเงินสดอีกจํานวน 11.70 ลานบาท และเมื่อวันที่ 15
กันยายน 2547 บริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอย ทําใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัทจาก
115.00 ลานบาท เปน 148.00 ลานบาท และแบงออกเปน 45,000,000 หุน เพื่อทําการออกและเสนอขายตอประชาชน
ในครั้งนี้ และอีก 5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ไมรวมการจัด
สรรหุนสวนเกิน) และจะมีการจัดสรรหุนสวนเกิน จํานวน 5,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
เสนอขายในครั้งนี้ โดยจะเปนราคาเดียวกับการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนและแกกรรมการและพนักงานของ
บริษัทและบริษัทยอยในครั้งนี้ (รายละเอียดของการเสนอขายหุนสามารถดูไดในสวนที่ 3 ของเอกสารนี้)
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดขอมูลในสวนที่ 2 และ สวนที่ 3 กอนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย)

สวนที่ 1 หนา 4

