บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ยอดรวมของมูลคาทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจที่แสดงในงบการเงินเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทยอย และมีมูลคา
ตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 รวมทั้งสิ้น 179.73 บาท ทั้งนี้ ทรัพยสินทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้
รายการทรัพยสิน

ลักษณะกรรมสิทธิ
(เปนเจาของ/เชาซื้อ)
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์
เปนเจาของกรรมสิทธิ์

มูลคาทางบัญชีสุทธิ
ภาระผูกพัน
(บาท)
1. ที่ดิน
36,040,000.00
ตามหมายเหตุ *
2. อาคารโรงงาน
87,026,086.67
ตามหมายเหตุ *
3. สวนปรับปรุงอาคารและโรงงาน
14,818,852.17
ตามหมายเหตุ *
4. เครื่องจักรและอุปกรณ
70,594,515.26
ตามหมายเหตุ *
5. เครื่องตกแตงและติดตั้ง
2,223,643.87
ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ
6. เครื่องใชสํานักงาน
10,780,676.68
ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ
7. เครื่องมือเครื่องใช
10,410,661.18
ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ
8. ยานพาหนะ
6,260,164.41
ไมติดภาระค้ําประกันใดๆ
รวม
238,154,600.24
หัก คาเสื่อมราคาสะสม
58,427,660.56
ทรัพยสินถาวรหลักสุทธิ
179,726,939.68
หมายเหตุ (*) บริษัทไดจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวในขณะนี้ และที่จะมีตอไปในภายหนาตามโฉนดที่ดิน เลขที่
5707/5708 ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และโฉนดที่ดินเลขที่ 88269 ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม รวม 3 แปลง และจํานองเครื่องจักรพรอมอุปกรณ โดยมีนายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม และนายวรวิทย ตั้งพิรุฬห
ธรรมเขารวมในการค้ําประกันกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยมีวงเงินกูรวม 252 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548

• บริษัทไดทําการซื้อที่ดิน จํานวน 17-3-84 ไร พรอมทั้งอาคารสํานักงาน จาก บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท
จํากัด ซึ่งตั้งอยูที่ อ. ตาคลี จังหวัดนครสวรรค ขนาดเนื้อที่ 630 ตารางเมตร และโกดังเก็บของขนาดเนื้อที่ 1,632 ตาราง
เมตร เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 ในราคา 12,000,000 บาทแทนการเชาเพื่อใชเปนพื้นที่ตั้งโรงงานวุนเสน โดยมีบริษัท
เยียร แอพไพรซัล จํากัด เปนผูพิจารณารายละเอียดตางๆของทรัพยสินดวยวิธีตนทุน เพื่อประเมินมูลคาตลาดของทรัพย
สินดังกลาว ซึ่ง ณ วันประเมินเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 มูลคาตลาดของทรัพยสินคือ 16,587,000 บาท
บริษัทไดทําสัญญาเชากับบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัดโดยสัญญาเริ่มเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 ถึง
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2548ในการเช าอาคารเลขที่ 305 ถนนรั ช ดาภิ เษก (ท าพระ-ตากสิ น ) เขตธนบุ รี แขวงบุ ค คโล
กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ สามารถตออายุสัญญาไปอีกคราวละ 1 ป และไมมีเงื่อนไขใน
การตอสัญญา โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ดังตารางตอไปนี้

•
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บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
คูสัญญา
1. เชาสํานักงานใหญจาก
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมน
เนจเมนท จํากัด*

ระยะเวลา
ตั้งแต 6/8/ 2547 ถึงวันที่ 31/12/ 2548
โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป 5 เดือน
และสามารถตอสัญญาได

พื้นที่เชา(ตารางเมตร)
คาเชา(บาท/เดือน)
578 ตารางเมตร ที่อัตราคาเชา 280 บาทตอตา 161,840 บาทตอ
รางเมตร โดยที่คาบริการสํานักงาน ไดแก คา เดือน
ยาม คาน้ํา และคาไฟ บริษัทจะชําระตามที่
เกิดขึ้นจริงเปนรายเดือน
2. คลังสินคา ที่พระราม 2 275 วัน เริ่มเมื่อวันที่ 1/4/ 2547 ถึงวันที่ 1,200 ตารางเมตร คิดคาเชาและบริการ
108,000 บาท
(เชาจากบุคคลภายนอก)** 31/ 12/ 2547 และสามารถตอสัญญาได ในอัตรา 90 บาทตอตารางเมตร
หมายเหตุ: (*) บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด ซึ่งถือหุนโดยกรรมการบริษัท ไดแก นายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นาย วรวิทย ตั้ง
พิรุฬหธรรม นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม และนายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม ไดซื้อที่ดินและอาคารจากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด เปนที่
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2547 ดังนั้นผูใหเชาสํานักงานใหญแกบริษัทจะเปน บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด จากเดิมที่
บริษัทเชากับบจ. เชียร (ประเทศไทย)
(**) เนื่องจากในชวงเวลาขณะนั้น บริษัทกําลังกอสรางคลังสินคาภายในโรงงานผลิตขาวบรรจุถุงของบริษัทที่จังหวัดนครปฐม จึงตอ
สัญญาสําหรับเชาสินคาที่พระราม 2 จากบุคคลภายนอก ถึง ณ สิ้นป 2547 เทานั้น และในปจจุบันบริษัทมิไดเชาคลังสินคาดังกลาวแลว

• บริษัท เชียรเทรดดิ้ง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทไดทําสัญญาเชาคลังสินคากับบริษัทเพื่อใชในการเก็บสิน
คาสําเร็จรูป และไดทําสัญญาเชากับบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัดเพื่อใชเปนที่ตั้งสํานักงานใหญ และได
ทําสัญญาเชาคลังสินคาและเชาพื้นที่สวนสํานักงานกับบริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท จํากัดเพื่อใชในการเก็บสิน
คาสําเร็จรูป โดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ดังตารางตอไปนี้
คูสัญญา

ระยะเวลา

พื้นที่เชา(ตารางเมตร)

1. คลังสินคา ที่อําเภอสามพราน จาก
บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

ตั้งแต 1/8/ 2547 ถึงวันที่ 31/12/
1,500 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา 40 บาท
2548 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป ตอตารางเมตร
5 เดือน และสามารถตอสัญญาได

2. สํานักงานใหญจากบริษัท ฉมา แอ็ส
เซ็ท แมนเนจเมนท จํากัด

ตั้งแต 6/8/ 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 612.50 ตารางเมตร ที่อัตราคาเชา 280 บาท
2548 โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1 ป ตอตารางเมตร
5 เดือน และสามารถตอสัญญาได

3. คลังสินคา ที่เขตภาษีเจริญ เชาจาก
บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท แมนเนจเมนท
จํากัด

ตั้งแต วันที่ 1/10/ 2547 ครบกําหนด
วันที่ 31/12/ 2548 โดยมีกําหนด
ระยะเวลาเชา 1 ป 3 เดือนและ
สามารถตอสัญญาได
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คาเชา(บาท/
เดือน)
60,000 บาท
ตอเดือน

171,500 บาท
ตอเดือน

บริษัทเชาคลังสินคาบนพื้นที่ 1,308 ตารางเมตร 120,480 บาท
ในอัตราคาเชา 80 บาทตอตารางเมตร คิดเปนเงิน ตอเดือน
104,640 บาทตอเดือน และเชาพื้นที่สวนสํานัก
งานทั้งหมด 132 ตารางเมตร ในอัตรา 120 บาท
ตอตารางเมตร คิดเปนเงิน 15,840 บาทตอเดือน
รวมเสียคาเชาทั้งสิ้น 120,480.00 บาทตอเดือน

บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

5.2 ลักษณะสําคัญของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนที่สําคัญ
5.2.1 บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “เชียร” สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันพืชใช
เปนอาหาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10
ป นับแตวันที่จดทะเบียน โดยจะหมดอายุในวันที่ 6 สิงหาคม 2553 และอาจตออายุได
ทุก 10 ป
เครื่องหมายการคาตรา “เชียร”

เครื่องหมายการคาตรา “เกษตร”

เครื่องหมายการคาตรา “ฉลาดชิม”

5.2.2 บริษัทได ซื้อเครื่องหมายการคาตรา “เกษตร” จํานวน 1 ลานบาท จากบุคคลภาย
นอก และโอนเครื่องหมายการคาดังกลาวเปนที่เรียบรอยเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 โดย
เครื่องหมายการคาตรา “เกษตร” ออกใหโดยกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย
ในวันที่ 29 มกราคม 2539 และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ป นับแต
วันที่จดทะเบียน โดยจะหมดอายุในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 และอาจตออายุไดทุก 10
ป โดยบริษัทไดตัดเปนคาใชจายภายในระยะเวลา 10 ป และบริษัทไดซื้อกรรมวิธีการ
ผลิตของอาหารเกษตรแปรรูปตาง ๆ รวมทั้งขอมูลทางการตลาดจากบริษัทแหงหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวของกับบุคคลภายนอกดังกลาว จํานวน 13 ลานบาท โดยบริษัทไดตัดเปนคาใชจาย
ภายในระยะเวลา 10 ปเชนกัน
ทั้งนี้ สําหรับเครื่องหมายการคาตรา “เกษตร” และกรรมวิธีการผลิตอาหารเกษตร
แปรรูปตาง ๆ ซึ่งบริษัทไดตัดเปนคาใชจายภายในระยะเวลา 10 ป ดังกลาวขางตนนั้น
บริษัทมิไดตั้งสํารองสําหรับการดอยคา เนื่องจาก บริษัทไดนําสูตรหรือกรรมวิธีการผลิต
อาหารเกษตรแปรรูปตาง ๆดังกลาวมาใชในการผลิตสินคาแลวบางสวน และสําหรับ
สูตรที่ยังไมไดใชนั้น บริษัทกําลังอยูระหวางการศึกษาและรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อนํามา
ใชในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ สินคาเตาหูชนิดบรรจุหลอดภายใตเครื่องหมายการคาตรา “เกษตร” ที่มี
การวางจําหนายผานชองทางตางๆ บริษัทมิใชเปนผูผลิตและจําหนายสินคาดังกลาวแต
อยางใด
5.2.3 บริษัท ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “ฉลาดชิม ” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม
2540 สําหรับสินคา ขาวเจา ขาวเหนียว ขาวเคลือบวิตามินขาวกลอง ขาวสาลี แปงขาวเจา
แปงขาวเหนียว แปงสาลี แปงถั่วเหลือง อาหารธัญพืช โปรตีนถั่วเหลือง น้ําสมสายชู น้ํา
ปลา ซอสปรุงรสเครื่องเทศ การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ป นับแตวันที่
จดทะเบียน โดยจะหมดอายุใน วันที่ 18 พฤษภาคม 2550 และอาจตออายุไดทุก 10 ป
5.2.4 บริษั ท ไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “พระจัน ทร” เมื่อวัน ที่ 15 มิถุนายน
2541 การจดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน โดยจะหมด
อายุใน วันที่ 14 มิถุนายน 2551และอาจตออายุไดทุก 10 ป

เครื่องหมายการคาตรา “พระจันทร”
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บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

5.2.5 บริษัทไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “เกสร” เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2546 การ
จดทะเบียนเครื่องหมายการคานี้ มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน โดยจะหมดอายุใน
วันที่ 18 สิงหาคม 2556 และอาจตออายุไดทุก 10 ป
เครื่องหมายการคาตรา “พระจันทร”

5.2.6 บริษัทอยูระหวางรอผลการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาตรา “อิมพีเรียล เทสท”
ซึ่งไดขอจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2547

5.2.7 บริษัทไดทําการซื้อสูตรการผลิตวุนเสนจํานวน 2.11 ลานบาทจากบุคคลภายนอก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2546
โดยตัดเปนคาใชจายภายในระยะเวลา 10 ป
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมอื่นๆในอนาคต โดยจะพิจารณาถึงแนวโนมของธุรกิจและ
อัตราผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนเปนสําคัญ โดยหากมีการลงทุน บริษัทมีนโยบายที่จะสงตัวแทนเขาไปเปน
กรรมการในกิจการดังกลาวเพื่อมีสวนรวมในการบริหารงานและกําหนดนโยบายการดําเนินงานที่สําคัญ นอกจากนี้
บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนในบริษัทยอยซึ่งมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทไดลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทในปจจุบัน คือ เมื่อเดือนกันยายน 2547 บริษัทไดมีการ
ลงทุนในบริษัทใหมคือ บริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ที่รับโอนสินทรัพย บุคลากร และระบบที่เกี่ยวกับการจัดจําหนาย
สินคาจากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยซื้อหุนสามัญของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด จํานวน 4,800,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท เชียร เทรดดิ้ง
จํากัด ในราคาหุนละ 10 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้น 48,000,000 บาท จากบริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด โดยมูล
คาเงินลงทุนของการกอตั้งบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ที่ 48,000,000 บาท มาจากประมาณการของเงินลงทุนที่ตองการ
ใชเพื่อประกอบธุรกิจ อันประกอบดวย สินทรัพยถาวรประมาณ 8.16 ลานบาท สินคาเพื่อจัดจําหนายประมาณ 25.93
ลานบาท และเงินทุนหมุนเวียน 13.91 ลานบาท ซึ่งผลจากการซื้อหุนดังกลาวทําใหบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด เปน
บริษัทยอยของบริษัท โดยเปนการออกหุนสามัญใหมจํานวน 33,000,000 หุน จัดสรรใหกับ บริษัท เชียร (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ่งเปนผูขายหุนบริษัท เชียร เทรดดิ้ง จํากัด ใหกับบริษัท ในราคาหุนละ 1.10 บาท อันเปนมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทหักดวยเงินปนผลระหวางกาล ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 คิดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 36,300,000 บาท และ
โดยการกูยืมจากสถาบันทางการเงินสําหรับยอดคงเหลือจํานวนเงินทั้งสิ้น 11,700,000 บาท
การลงทุนในบริษัทยอยดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อจัดจําหนายสินคาโดยตรงใหกับลูกคาประเภท ดิสเคาทสโตร
ซุปเปอรมารเก็ต และ “CATERING” อันไดแก โรงแรม ภัตตาคาร และ รานอาหาร และอุตสาหกรรมตอเนื่อง จากเดิม
ที่ขายสินคาแกลูกคาทั้งหมดดังกลาวผาน บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนผูจัดจําหนายหรือผูกระจายสินคาใน
ประเทศรายใหญสุดของบริษัท
นอกจากนี้ ในอนาคต หากบริษัทจะมีการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตสินคาการเกษตรและ/หรือสินคาการเกษตร
แปรรูป การขยายตลาด รวมถึง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเปนผูพิจารณาลงทุนในธุรกิจนั้นๆ
เองเพื่อความโปรงใส และไมกอใหเกิดความขัดแยงใดๆ โดยผูบริหารและผูถือหุนใหญของบริษัทจะไมดําเนินธุรกิจ
ในลักษณะที่จะแขงขันกับบริษัท
สวนที่ 2 หนา 31

