บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ
2.1.1 ประวัติความเปนมา
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“THAI HA”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2536 โดย
กลุม ตระกูลตั้งพิรุฬหธรรม บริษัท กอตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อดําเนินธุรกิจดานพืชผลการเกษตรและ
เกษตรแปรรูป ในป 2543 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 100 ลานบาท เพื่อกอสรางโรงงานที่ อําเภอสาม
พราน จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถเพิ่ ม กํ าลั ง การผลิ ต อี ก 300 % จากเดิ ม เที ย บเท า 40,000 ตั น
ขาวเปลือก มาเปนเทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือก เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตของยอดขายขาวที่เพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว ในป 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 115 ลานบาท เพื่อทยอยขยายกําลังการผลิตของโรงงานที่
นครปฐมดังกลาว และลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานผลิตวุนเสนถั่วเขียวที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค สินคาของ
บริษัทไดแก ขาวสาร วุนเสน น้ํามันปาลม น้ําสมสายชู และถั่วตางๆ
2.1.2 พัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา
ดานการดําเนินธุรกิจ
2542 ถึง 2543 ตลาดในประเทศ:
ป 2542 บริษัทไดเริ่มทําการตลาดผูบริโภคสําหรับตราสินคา “เกษตร” เพื่อใหผูบริโภคจดจําตราสินคา
“เกษตร” อยางรวดเร็วและทั่วถึง โดยการลงทุนโฆษณาผานสื่อทีวีและวิทยุทั่วประเทศ ใชชื่อชุด “เพื่อเรา
ชาวไทย อยูดีกินดี” ซึ่งเปนการนําเสนอภาพลักษณของสินคาที่มีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อสรางความภักดี
ในกลุมผลิตภัณฑ โดยที่บริษัทไดใชงบประมาณคอนขางสูงในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ยังไม
ฟนตัวในขณะนั้น
ตลาดตางประเทศ:
จากเดิมที่บริษัทรับจางผลิตสินคาในตราสินคาของลูกคา จนกระทั่ง ป 2543 เปนตนมาบริษัทไดเริ่มให
ความสําคัญในการทําการตลาดตางประเทศ โดยมีเปาหมายการสรางตราสินคาของบริษัทใหเปนตราสิน
คาระดับโลกเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับมากขึ้น จึงไดทําการเนนไปที่การผลิตการจําหนายและการทํา
การตลาดในตรา “KASET BRAND” (ตราเกษตร) และ “ SMART CHEF” (ตราฉลาดชิม) พรอมทั้งเริ่ม
แตงตั้งเอเยนตในตางประเทศ เพื่อการจัดจําหนายและกระจายผลิตภัณฑตรา “KASET BRAND” และ
“SMART CHEF” ไปยังผูบริโภคตางประเทศไดอยางกวางขวางและทั่วถึง
2545
บริษัทไดพัฒนาคุณภาพการผลิตจนไดการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางดานอาหารจากหลายระบบ
ทั้ง 2 โรงงาน อาทิเชน HALAL, GMP, HACCP, THAILAND BRAND มาตรฐานกรมการคาภายใน และ
มาตรฐานกรมการคาตางประเทศ รวมถึงเปนบริษัทรายแรกที่ไดรับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรติคุณการ
ควบคุมคุณภาพและการโฆษณาเปนธรรมจากสํานักงานคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
2546
บริษัทไดรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS และผลิตภัณฑขาวหอมมะลิ
ตราเกษตรไดทําใหบริษัทกาวขึ้นเปนผูนําตลาดคาปลีกสมัยใหมภายในประเทศ (ที่มา: AC Neilsen Retail
Audit Thailand)
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2547

บริษัทไดทําการซื้อที่ดินและโรงงานผลิตวุนเสนถั่วเขียวที่อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค จากเดิมที่
บริษัทเชาในป 2544 และจากนโยบายแนวรุกทางดานการตลาดที่ตองการเปนสินคาระดับโลก บริษัทได
รับรางวัล Prime Minister Award ประเภท Brand Name โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
ปจจุบันสินคาตราเกษตรและฉลาดชิมไดมีการวางขายอยางกวางขวางมากกวา 40 ประเทศทั่วโลก
เมื่อเดือนกันยายน 2547 บริษัทไดเปนผูบริหารธุรกิจชองทางการจัดจําหนายสินคา Consumer ในประเทศ
ไดแก ลูกคาประเภท ดิสเคาทสโตร ซุปเปอรมารเก็ต ยี่ปว/ซาปว และ ชองทางจัดจําหนาย “CATERING”
ไดแก โรงแรม ภัตตาคารจีน รานอาหารไทย และอุตสาหกรรมอาหารตอเนื่อง โดยการเขาซื้อหุน จํานวน
4,799,993 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษัท เชียร เท
รดดิ้ง จํากัด ซึ่ งเปน บริษัท ใหมที่ ไดจัดตั้งเมื่อ วัน ที่ 19 กรกฎาคม 2547 และรับ โอนพนั กงาน และ สิ น
ทรัพยที่เกี่ยวของ จากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ตามมูลคาทางบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2547
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหโครงสรางการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปตามระบบบรรษัทภิบาลที่ดีและ
ขจัดโอกาสที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท จากเดิมที่
ขายสินคาแกลูกคาทั้งหมดดังกลาวผานบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและเปนลูก
คาที่สําคัญรายหนึ่งของบริษัท ในสัดสวนรอยละ 59 ของยอดขายของบริษัท หรือคิดเปนจํานวนเงิน 565
ลานบาทในป 2546 และคิดเปนรอยละ 47.54 ของยอดขายของบริษัทซึ่งอยูที่ 533.33 ลานบาท สําหรับ
งวด 6 เดื อ นแรกของป 2547 หรือ คิ ด เป น จํ านวนเงิน 253.58 ล านบาท ดั งนั้ น ในอนาคต บริษั ท เชี ย ร
(ประเทศไทย) จํากัด จะเปนบริษัทโฮลดิ้ง ภายหลังจากโอนธุรกิจดังกลาวใหกับบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด
ดังกลาว
บริษัทไดรับรางวัล Prime Minister Award ประเภท Brand Name โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวง
พาณิชย
ผลิตภัณฑขาวหอมมะลิตราเกษตรไดทําใหบริษัทกาวขึ้นเปนผูนําตลาดคาปลีกสมัยใหมภายในประเทศ
ในปที่ 2 ติดตอกัน (ที่มา: AC Neilsen Retail Audit Thailand)

2548

บริษัทไดเพิ่มตราสินคาในตางประเทศ เพื่อขยายสัดสวนทางการตลาดของขาวบรรจุถุงและผลิตภัณฑของ
บริษัท และเพื่อเปนการสรางตราสินคาระดับโลกเพื่อใหเปนที่รูจักและยอมรับมากยิ่งขึ้น โดยการผลิต
การจําหนายและการทําการตลาดสินคาของบริษัทในตรา “IMPERIAL TASTE” (ตราอิมพีเรียล เทสท)

ไตรมาสที่ 3
2548

ในการประชุ ม ของคณะกรรมการของบริ ษั ท ไทยฮา จํ า กั ด (มหาชน) ครั้ ง ที่ 4/2548 เมื่ อ วั น ที่ 11
พฤศจิกายน 2548 โดยมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย คณะกรรมการไดอนุมัติซื้อหุนสามัญทั้ง
หมดของ บริษ ัท ไทยฮา ออสเตรเลีย จํ า กัด ที ่จ ดทะเบีย นจัด ตั ้ง เมื ่อ วัน ที ่ 31 สิง หาคม 2548 ณ
ประเทศออสเตรเลีย ดวยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น AUD$300,000 เพื่อเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมีวัตถุ
ประสงคให บริษัทไทยฮา ออสเตรเลีย จํากัด ดําเนินธุรกิจกระจายสินคา Consumer ของบริษัท เขาในชอง
ทางคาสงและคาปลีก รวมถึงทําการตลาด จากเดิมที่บริษัททําการขายผลิตภัณฑหลักคือ ขาวบรรจุถุงผาน
ตัวแทนทองถิ่นชาวตางชาติ (Agent) ในประเทศออสเตรเลีย
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ดานเงินทุน
2543
ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2543 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 80.00 ลานบาท
และ 100.00 ลานบาท ตามลําดับ เพื่อกอสรางโรงงานผลิตขาวขาวหอมมะลิแหงใหมที่อําเภอสามพราน
จั ง หวั ด นครปฐม ซึ่ ง ทํ า ให บ ริ ษั ท สามารถขยายกํ าลั ง การผลิ ต ถึ ง 3 เท า ตั ว จากเที ย บเท า 40,000 ตั น
ขาวเปลือกเปนเทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือก เพื่อตอบสนองความตองการขาวขาวหอมมะลิที่เพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วจากทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัท ไดเพิ่มผลิตภัณฑขาวขาว
หอมมะลิภายใตตรา “ฉลาดชิม” เพื่อตอบสนองกลุมลูกคาที่มีความตองการผลิตภัณ ฑ ที่มีคุณ สมบัติ
หลากหลายกวาเดิม
2546
ในปลายป 2546 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100.0 ลานบาทเปน 115.00 ลานบาท เพื่อขยายพื้นที่ของ
โรงงานเดิมที่ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ใหสามารถรองรับการขยายกําลังการผลิตขาวขาวหอม
มะลิอีกรอยละ 30 เปนเทียบเทา 150,000 ตันขาวเปลือกตอป
2547
ที่ป ระชุม วิส ามัญ ผูถือ หุ น ครั้งที่ 1/2547 มีม ติให บ ริษั ท แปรสภาพเป น บริษั ท มหาชน และ เพิ่ ม ทุ น จด
ทะเบียนจาก 115.00 ลานบาท เปน 150.00 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 35 ลานบาท มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายใหกับประชาชน และกรรมการและพนักงาน และเปลี่ยนชื่อจาก
“บริษัท ไทยฮา จํากัด” เปน “บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)” เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2547 มีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จาก 150,000,000 บาท เป น 115,000,000 บาท โดยการตั ด หุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ไ ด มี ม ติ จั ด สรรและจด
ทะเบียนแลว แตยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 35,000,000 หุน และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 115,000,000 บาท เปน 198,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 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 บาท โดยเปนมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทหักดวยเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งเปนผูขายหุนสามัญของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวอยูที่ 48.00 ลานบาท ในสัดสวนรอยละ 99.99 ใหกับบริษัท และเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2547 บริษัทไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยเปนที่เรียบรอย ทําใหทุนจดทะเบียนชําระแลวของบริษัท
จาก 115.00 ล า นบาท เป น 148.00 ล านบาท จากการออกหุ น สามั ญ ใหม ดั ง กล าวให กั บ บริ ษั ท เชี ย ร
(ประเทศไทย) จํากัด และแบงออกเปน 45,000,000 หุน เพื่อทําการออกและเสนอขายตอประชาชน และ
อีก 5,000,000 หุน เพื่อเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
2.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายขาวขาวหอมมะลิบรรจุถุงและธัญพืชตางๆบรรจุถุง และสินคาเกษตร
แปรรูปประเภทผลิตภัณฑ วุนเสน และน้ําสมสายชูภายใตชื่อ ตรา “เกษตร” และ ตรา “ฉลาดชิม” และน้ํามันพืชตรา
เชียร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสามารถตอบสนองผูบริโภคที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพสูง (Premium) เมื่อเทียบกับสินคา
ชนิดเดียวกัน เนื่องจากบริษัทไดเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของตลาดขาวขาวหอมมะลิทั้งภายในและตางประเทศ
จึงมีเปาหมายที่จะขยายสวนแบงการตลาดขาวขาวหอมมะลิ โดยที่บริษัทไดดําเนินการขยายพื้นที่โรงงานที่อําเภอสาม
พราน จังหวัดนครปฐม และสรางคลังสินคาเพิ่มเติม 1 หลังเพื่อรองรับกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 30 เปนเทียบเทา
150,000 ตันขาวเปลือกตอป เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อไตรมาสที่ 4 ของป 2547 จากที่เดิมบริษัทมีกําลังการผลิตอยูที่
เทียบเทา 120,000 ตันขาวเปลือกตอป
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นอกจากนี้ บริษัทไดเพิ่มสายผลิตภัณฑวุนเสนถั่วเขียวเพื่อจัดจําหนายภายใต ตรา “ฉลาดชิม” โดยไดทยอยติดตั้ง
เครื่องจักรพรอมเพิ่มกําลังการผลิตวุนเสนอีกรอยละ 100 จากปจจุบัน 1,200 ตันเปน 2,400 ตันตอป ซึ่งคาดวาจะแลว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2548โดยการซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมที่ทันสมัยสําหรับโรงงานซึ่งตั้งอยูที่อําเภอ ตากฟา
จังหวัดนครสวรรค เพื่อสามารถรองรับความตองการผลิตภัณฑวุนเสนที่มีคุณภาพสูงของผูบริโภคในประเทศ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจการผลิต การแบงบรรจุถุง หรือการจางผลิตสามารถสรุปไดดังนี้คือ
1) บริษัทเปนผูประกอบธุรกิจการผลิตและจําหนายขาวบรรจุถุง และวุนเสนบรรจุถุง
2) บริษัทนําธัญพืชตางๆมาผานกระบวนการคัดแยก ทําความสะอาด และบรรจุถุงเพื่อจัดจําหนาย
3) บริษัทเปนผูนําน้ํามันพืชมาปรุงสูตรและจัดจําหนาย
4) บริษัทจางผูผลิตน้ําสมสายชูเพื่อนํามาบรรจุขวดและจัดจําหนาย
ปจจุบันบริษัทมีชองทางการจําหนายสินคาหลักอยู 3 ชองทาง 1) ผานบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัทเมื่อเดือน กันยายน 2547 แทนการขายผาน บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด 2) ผานฝายขายในประเทศ
และ 3) ผานฝายขายตางประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ
1) การจัดจําหนายผานฝายขายของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งจะขายสินคาไปยังกลุมลูกคา 3 กลุมหลัก คือ
1. กลุมตลาดคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) 2. กลุมรานคาทั่วไป และ 3. กลุมลูกคาอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ โรง
แรม ภัตตาคาร และรานอาหาร (Catering) 2) สําหรับชองทางในประเทศนั้น บริษัทไดจัดจําหนายสินคาไปยังกลุมลูก
คาเอเยนตและยี่ปวของบริษัทที่จําหนายขาวสารเปนหลัก และ 3) สําหรับชองทางในตางประเทศ บริษัทไดมีการจัด
จําหนายสินคาไปยังสวนตางๆ ของโลก โดยมีการกระจายไปทุกๆ ทวีป รวม 40 ประเทศทั่วโลก ในปจจุบัน โดยแตละ
แหงจะมีเอเยนตนําเขา มีการกําหนดสิทธิพื้นที่ในการจัดจําหนายที่ชัดเจนเพื่อสรางความมั่นใจใหกับเอเยนตในการทํา
ตลาดและกระจายสินคา
ชองทางการจําหนายสินคาของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
จําหนายและกระจายสินคาไปยัง 3 ชองทางคือ การขาย
โดยผานผูจัดจําหนายในประเทศ คือ บ. เชียร เทรดดิ้ง
จํากัด ฝายขายในประเทศ และฝายขายตางประเทศ

บมจ. ไทยฮา
100%

จําหนายและกระจายสินคาไปยังกลุม
ลูกคาประเภท ดิสเคาทสโตร ซุปเปอรมารเก็ต
ยี่ปว/ซาปว กลุมลูกคาอุตสาหกรรมตอเนื่อง และ
โรงแรม ภัตตาคาร และรานอาหาร (Catering)

บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด

หมายเหตุ: บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด มีการรับโอนการดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย โดยรับโอนพนักงาน และ สินทรัพยที่เกี่ยวของ จาก
บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด (รายละเอียดเพิ่มเติมอยูในสวนที่ 2 ของรางหนังสือชี้ชวนเรื่อง “ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน”)
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นอกจากนี้บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสารครบวงจรดานการตลาด ที่จะนํางบประมาณและ
เครื่องมือที่มีอยูไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ในทุกๆ ป บริษัทจะมีการโฆษณาผานสื่อทีวี การประชาสัมพันธ การจัด
อีเวนต สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ สื่อ ณ จุดขาย และสื่อเสริมตางๆ อยางครบครัน
บริษัทไดเนนเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง โดยในป 2546 ไดมีการลงทุนในระบบ ERP: Enterprise
Resource Planning เปน จํานวนเงิน 15 ลานบาท ซึ่งเปนระบบที่ เชื่ อมโยงข อมูลแตละแผนกทุ กฝายเขาดวยกันดวย
ระบบบริหารการจัดการสารสนเทศ ทําใหเกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในระยะยาว ระบบดังกลาวคาดวาจะชวยทําให
บริษัทมีตนทุนบริหารและการจัดการลดลง และสามารถทําใหบริษัทเปนหนึ่งในผูนําดานตนทุนบริหารและการจัดการ
ในระยะยาว (Cost Leadership) และสําหรับดานการบริหารตนทุน บริษัทดําเนินการโดยมีตนทุนทางการเงินที่ต่ํามา
ตลอด เนื่องจากบริษัทใชเงินในสวนของผูถือหุนของบริษัท อยางไรก็ดี ปจจุบันบริษัทมีแนวโนมกูเงินกับสถาบันทาง
การเงินมากขึ้น จากการที่บริษัทมีเครดิตที่ดีกับสถาบันทางการเงิน ดวยประวัติการชําระเงินที่ดีมาตลอด รวมทั้งยังมี
การปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อลดความไมแนนอนในดานรายไดของบริษัท
ซึ่งนํามาสูการวางแผนทางการเงินและการจัดการตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยแยกตามสายธุรกิจ
2545
งบเฉพาะบริษัท

2546
งบเฉพาะบริษัท

2547
งบเฉพาะบริษัท

2547
งบรวม

งวด 6 เดือน สิ้นสุดป 2548
งบรวม

สินคา

ขาว
วุนเสน
อื่น ๆ

1

สินคา
Trading2
รวม

จํานวนเงิน
(บาท)
439,135,849.86

สัดสวน
รอยละ
73.90

จํานวนเงิน
(บาท)
812,049,711.52

สัดสวน
รอยละ
84.47

จํานวนเงิน
(บาท)
953,237,174.44

สัดสวน
รอยละ
85.87

จํานวนเงิน
(บาท)
972,550,056

สัดสวน
รอยละ
78.98

42,901,412.53

7.22

47,013,251.72

4.89

58,921,417.74

5.31

59,549,411

4.83

112,199,537.94

18.88

102,309,147.46

10.64

97,873,050.48

8.82

98,346,074

7.99

594,236,800.33

100.00

961,372,110.70

100.00

1,110,031,642.66

100.00

100,946,356
1,231,391,897

8.20
100.00

จํานวนเงิน
(บาท)

สัดสวน
รอยละ

422,087,480.99
32,802,853.51
52,171,248.45

68.89
5.35
8.52

105,621,682.03
612,683,264.98

17.24
100.00

หมายเหตุ: 1) สินคาอื่นในที่นี่ไดแก ธัญพืช น้ํามันพืช และน้ําสมสายชู
2) สินคาที่ซื้อมาเพื่อขายตอหลักๆโดยบริษัทยอย (หลังหักรายการระหวางกันกับบริษัทแลว) เชน น้ํามันปบตราองุน นมผงตรา
Mission และ น้ําตาลทรายตรามิตรผล อยางไรก็ตาม ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้เปนตนไป บริษัทยอยไดยกเลิกการขายนมผงตรา Mission และ
จะจัดหาสินคาอื่นมาทดแทนสินคาดังกลาวเพื่อชดเชยรายไดที่เสียไป

ทั้งนี้ บริษัทมีสัดสวนรายไดการขายสินคาทั้งหมดในประเทศตอสงออกในป 2546 คิดเปน 72 : 28 และเมื่อบริษัท
ลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวในเดือนกันยายนของป 2547 สัดสวนยอดขายในประเทศตอตางประเทศของบริษัทและบริษัท
ยอยรวมกันสําหรับป 2547 ยังมีสัดสวนคงที่โดยอยูในระดับที่ 72 : 28 และคิดเปน 78:22 สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป
2548
ถึงกระนั้นก็ดี ตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของปนี้เปนตนไป บริษัทยอยจะมีรายไดลดลงบางสวน เนื่องจากไดยกเลิกขาย
นมผงตรามิชชั่น (Mission) ซึ่งเปนสินคา Trading และเปนสวนหนึ่งของโครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย โดย
สามารถคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 5.51 ของรายไดบริษัทและบริษัทยอยรวมกัน และคิดเปนสัดสวนอยูที่รอยละ 6.07 ของ
กําไรสุทธิบริษัทและบริษัทยอยรวมกัน สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทคาดวาจะสง
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ผลกระทบตอบริษัทและบริษัทยอยในระยะเวลาอันสั้นเทานั้น เนื่องจากบริษัทยอยอยูในชวงหาสินคาอื่นที่เปนสินคาเกษตร
หรือสินคาเกษตรแปรรูปมาทดแทนสินคาดังกลาวเพื่อชดเชยรายไดที่เสียไป อีกทั้ง การยกเลิกขายผลิตภัณฑนมผงจะทําให
บริษัทสามารถประหยัดคาใชจายในการขนสง เนื่องจากลูกคาบางรายซึ่งตองการผลิตภัณฑนมผงของบริษัทยอยเปนกลุม
รานคาปลีกทั่วไป เชนรานขายยา เปนตน สงผลทําใหการจัดจําหนายและกระจายผลิตภัณฑดังกลาวของบริษัทยอยมีคาใช
จายคอนขางสูง และทําใหบริษัทตองออกนอกเสนทางการขนสงผลิตภัณฑการเกษตร ซึ่งเปนสินคาหลักของบริษัท
เปาหมายการดําเนินธุรกิจ:
บริษัทมีเปาหมายและแนวทางการดําเนินธุรกิจในชวง 5 ปขางหนาดังนี้
1. เปนผูนําในธุรกิจการสงออกขาวขาวหอมมะลิ โดยการสรางตราสินคาใหแข็งแกรงในระดับโลก จากการที่บริษัท
มีการกระจายขาวสารหอมมะลิบรรจุถุงไปยังสวนตางๆ ของโลก โดยกระจายไปทุกๆ ทวีป รวม 40 ประเทศทั่ว
โลกนั้น บริษัทมีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาเพิ่มเปน 60 ประเทศในป 2549-2551โดยวางแผนที่จะขยายไปยัง
ตลาดที่มีศักยภาพ เชน ยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลางและจีน
2. ขยายธุรกิจในสวนของวุนเสนถั่วเขียวเพื่อเพิ่มรายไดเปน 200 ลานบาทตอป ภายใน 5 ปขางหนา โดยการสราง
ตราสินคาใหแข็งแกรงในระดับประเทศ และ การขยายกําลังการผลิตอยางตอเนื่องเปน 2,400 ตันตอป ภายในไตร
มาสที่ 4 ของป 2548
3. วางแผนพัฒนาระบบการจัดการบริษัทเพื่อใหเปนผูนําในดานการบริหารจัดการ โดยมีการนําระบบ ERP ซึ่งเปน
ระบบที่เชื่อมโยงขอมูลแตละแผนกทุกฝายเขาดวยกันดวยระบบบริหารการจัดการสารสนเทศ ดวยเปาหมายใน
การลดคาใชจายจากการขายและการบริหารจัดการใหเปนรอยละ 4.5 เมื่อเทียบกับยอดขาย
4. ขยายสายผลิตภัณฑใหมที่มีศักยภาพและเกื้อกูลกันกับสายผลิตภัณฑในปจจุบันอีก 3 สายผลิตภัณฑใหมภายใน 5
ป
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