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Financial Highlights
ข้อมูลทางการเงิน

0

1000

2000

500

2008 2009 2010

1500

2500
Total Revenue

0

1000

500

2008 2009 2010

1500
Total Assets

0

60

80

20

40

2008 2009 2010

100
Net Earnings

250

210

255

2008 2009 2010

260

265
Shareholder’s Equity

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 / Ended 31 December 2010
หน่วย : ล้านบาท / Unit : Million Baht

  2553 2552 2551
  2010 2009 2008

ฐานะทางการเงิน    
 สินทรัพย์รวม 1,160.11 1,195.92 972.68  Total Asset
 หนี้สินรวม 892.08 932.15 713.69  Total Liabilities
 ส่วนของผู้ถือหุ้น 268.03 263.77 258.99  Shareholder’s Equity

ผลประกอบการ    
 รายได้รวม 1,751.73 1,820.71 2,135.16  Total Revenue
 รายจ่ายรวม 1,721.76 1,804.29 2,030.71  Total Expenses
 กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้ 29.95 16.42 104.45  Earnings Before Income Tax
 กำ�ไรสุทธ ิ 12.19 12.69 80.15  Net Earnings

อัตราส่วนทางการเงิน    
 กำ�ไรต่อหุ้น (บ�ท) 0.06 0.06 0.40  Earnings Per Share (Baht)
 อัตร�กำ�ไรสุทธิ (%) 0.70 0.70 3.75  Net Profit Margin (%)
 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 4.55 4.81 33.76  Return on Shareholders’ Equity (%)
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 1.03 1.06 8.78  Return on Total Assets (%)
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สารจากคณะกรรมการ

 ปี 2553 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศ

อย่างรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ต่อเนื่องด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ด้านอุทกภัยในช่วงปลายปี เป็นผลทำาให้อัตราการใช้จ่ายและการบริโภคลดลงอย่าง

ตอ่เนือ่งเปน็ลำาดบั และยงัรวมไปถงึภาวะความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ตา่งประเทศ บรษิทัจงึไดว้างแผนทีจ่ะพฒันาประสทิธภิาพทกุดา้นในการดำาเนนิธรุกจิ  

พรอ้มกบัการกำาหนดกลยทุธบ์รหิารความเสีย่ง เพือ่เตรยีมความพรอ้มรบัมอืกบัความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ

 โดยในปี 2553 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,751.35 ล้านบาท และกำาไรสุทธิเท่ากับ 12.19 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้เสนอให้

จัดสรรกำาไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับท่านผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของกำาไรสุทธิในปี 2553 โดยกำาหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

 ด้านการตลาดในประเทศ บริษัทได้เน้นทำาการตลาดสินค้ากึ่งสำาเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการรับรู้ในสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป 

ซึ่งเป็นผลให้สินค้ามีการเติบโตที่ดีขึ้นอย่างเด่นชัด นอกจากนี้ บริษัทได้ออกแคมเปญให้ลูกค้าในโครงการ “KASET  THANK YOU 

REWARD” พรอ้มกนันีไ้ดม้กีารนำาเสนอผลติภณัฑก์ึง่สำาเรจ็รปูยอดนยิมอยา่งวุน้เสน้คพัใหมใ่นรปูแบบซอง เพือ่ใหเ้หมาะกบัไลฟส์ไตล์

คนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น ในส่วนตลาดต่างประเทศ บริษัทสามารถส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ถึง 79 ประเทศทั่วโลก เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2552  ซึ่งมีอยู่ที่ 74 ประเทศ 

 ในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งใน 63 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับการประเมิน

คุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ด้วยคะแนน 100 คะแนนเต็ม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และการสำารวจการกำากับ

ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำาปี 2553 อยู่ในระดับ “ดีมาก” นอกจากนี้ บริษัทยังมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม (Cor-

porate Social Responsibility) โดยมีการบริจาคเงินทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียน ซึ่งได้ดำาเนินการมากกว่า 10 ปีแล้ว อีกทั้ง ยัง

ร่วมบริจาคสิ่งของให้แก่วัด ผู้ยากไร้ องค์กรการกุศลต่างๆ รวมถึงผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ในการสนับสนุนกิจการองค์กรด้วยดีมาตลอด โดยบริษัทจะมุ่งมั่น

ในการพัฒนา เพื่อการเติบโตที่ต่อเนื่อง อย่างมั่นคง และนำามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม

 ประธานกรรมการ
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MESSAGE FROM BOARD OF DIRECTORS

 During 2010, Thailand’s political crisis escalated during April to May, followed by flood natural disaster 

occurred at the end of year caused negative implications on consumer expenditures and consumption rate.  

That included the fluctuations of foreign currency exchange rate.  To meet these challenges, the Company 

focused on enhancing the efficiency of all operations, together with applied risk management to efficiently 

encounter all changes.

 

 In 2010, the Company recognized total revenue of 1,751.35 Million Baht and gained net profit of 12.19 

Million Baht.  Accordingly, the appropriation of earnings of 0.04 Baht per share dividend payment to sharehold-

ers has been proposed which is expected to be paid on 18 May 2011. 

 On marketing activities, the Company has continued focusing on marketing activities of instant products 

which showed product’s growth increasingly.  Besides, the Company has lunched marketing campaign under 

“KASET THANK YOU REWARD PROGRAM”.  Moreover, the Company has made new change in packaging of 

Instant vermicelli noodle cup to sachet package in order to match lifestyle of the new generation.  In export 

side, the Company has achieved the exporting business to 79 countries worldwide, an increase from year 2009 

which is at 74 countries.  

 For the practice of good corporate governance, the Company has been honoured to be one of 63 

companies in SET which achieved 100 scores under the 2010 AGM Checklist project, for 2 consecutive years, 

and an “Excellent” rating from a survey of Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010.  In 

addition, the Company paid consistent contributions to Corporate Social Responsibility by donating scholar-

ships to schools, an activity run for over 10 years.  Also, we did the donation to temples, charities, pauper 

and victims from natural disaster.

 The Board of Directors would like to express its sincere thanks and appreciation to all other stake-

holders.  The Company has intended to develop our businesses for continuous and stead growth and sustain 

the greatest benefit to all shareholders.

 Mrs.Pattama Tangpiroonthum

 Chairman of the Board of Directors
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คณะกรรมการ
Board of Directors

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn
Independent Director and Chairman of Audit Committee

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Dr.Somjin Sornpaisarn
Independent Director and Member of Audit Committee

นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Mr.Danai Chanchaochai
Independent Director and Member of Audit Committee

นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ประธานกรรมการ

Mrs.Pattama Tangpiroonthum
Chairman of the Board
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นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร

 Mr.Visuth Vittayatanakorn
Director and Executive Director

นางสาววิไล ตั้งสิน
กรรมการ

 Ms.Vilai Tangsin
Director

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 Mr.Somroek Tangpiroonthum
Director and Chief Executive Officer

นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการและกรรมการบริหาร
Ms.Prinda Tangpiroonthum
Director and Executive Director

นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
Mr.Vorravuth Tangpiroonthum
Director and Chief Financial Officer
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คณะกรรมการและผู้บริหาร
Board of Directors and Management

1.  Mrs.Pattama Tangpiroonthum 
 นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 Chairman of the Board
	 ประธานกรรมการ
 Age 68 years old
	 อายุ	68	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
  Mathayom 6
	 	 มัธยมศึกษาปีที่	6
	 	 Director	Certification	Program	(DCP	38/2003),		
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1985	-	Present
	 	 Director,	Thai	Vegetable	Oil	Plc.
	 1988	–	Present
	 	 Chairman	of	the	Board,	Cheer	(Thailand)	
	 	 Co.,	Ltd.
	 2004	–	Present
	 	 Chairman	of	the	Board,	Cheer	Trading	
	 	 Co.,	Ltd.

2.  Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร
 Independent Director and Chairman of Audit 
 Committee
	 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 Age 57 years old
	 อายุ	57	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Ph.D.	in	Management	(International	Economics),		
	 	 Keio	University,	Japan
	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	56/2006),	
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 Present	
	 	 Director,	Labour	and	Management	Development		
	 	 Center,	Faculty	of	Economics,	Chulalongkorn		
  University
	 Past
	 	 Associate	Dean,	Faculty	of	Economics,	
	 	 Chulalongkorn	University
	 	 Assistant	to	Rector,	Chulalongkorn	University
	 ปัจจุบัน	
	 	 ผู้อำานวยการศูนย์พัฒนาแรงงาน	และการจัดการ	
	 	 คณะเศรษฐศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 อดีต
	 	 รองคณบดี	คณะเศรษฐศาสตร์	
	 	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 ผู้ช่วยอธิการบดี	จุฬาลงแยดกรณ์มหาวิทยาลัย
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3.  Dr.Somjin Sornpaisarn
 ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
 Independent Director and Audit Committee
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
 Age 48 years old
	 อายุ	48	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Joint	Doctoral	Program	in	Business	
	 	 Administration,	Thammasart	University	
  National Institute of Development 
	 	 Administration	and	Chulalongkorn	University		
	 	 D.B.A.	(Finance)
	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	16/2004),		
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 2009	–	Present
	 	 Managing	Director,	TMB	Asset	Management		
	 	 Ltd.
 2006 – 2009
	 	 Managing	Director,	One	Asset	Management		
	 	 Ltd.	 		

4.  Mr.Danai Chanchaochai
 นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย 
 Independent Director and Audit Committee
	 กรรมการอิสระ	และกรรมการตรวจสอบ
 Age 44 years old
	 อายุ	44	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Master’s	Degree	in	Marketing,	Thammasart		
	 	 University	and	Gothenburg	University,	Sweden
	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	76/2008),		
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 2006	–	Present
	 	 Chief	Executive	Officer,	DC	Consultant	and		
	 	 Marketing	Communications	Co.,	Ltd.
	 1993	–	Present
	 	 Chief	Executive	Officer,	Direct	Media	Group		
	 	 (Thailand)	Co.,	Ltd
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5.  Mr.Visuth Vitayatanakorn 
 นายวิสุทธิ วิทยาฐานกรณ์
	 Director	with	Authorized	Signature
	 กรรมการ	และกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
 Age 57 years old
	 อายุ	57	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Ph.D.,	Honorary	Graduates,	Marketing,	
	 	 Ramkhamhaeng	University
	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	44/2005),		
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1985	-	Present
	 	 Executive	Director,	Thai	Vegetable	Oil	Plc.
	 1988	–	Present
	 	 Executive	Director,	Cheer	(Thailand)	Co.,	Ltd.
	 1999	–	Present
	 	 Director,	Prodigy	Co.,	Ltd.

6.  Ms.Vilai Tangsin
 นางสาววิไล ตั้งสิน
 Director 
	 กรรมการ	
 Age 58 years old
	 อายุ	58	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Master’s	Degree,	MBA,	University	of	Denver,		
  USA
	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP	64/2007),		
	 	 Thai	Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1984	-	Present
	 	 Deputy	Chairman	of	Executive	Director,	
	 	 Menam	Hotel	Co.,	Ltd.
	 1990	–	Present
	 	 Managing	Director,	Thai	Sataporn	Co.,	Ltd.
	 1999	–	Present
	 	 Director,	Priss	and	Peach	Co.,	Ltd.
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7.  Mr.Somroek Tangpiroonthum 
 นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
	 Director	with	Authorized	Signature		
	 and	Chief	Executive	Officer
	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	และ  
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 Age	43	years	old
	 อายุ	43	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Master’s	Degree,	MBA,	Nova		
	 	 University,	USA
	 	 Director	Accreditation	Program		
	 	 (DAP	14/2004),		 	 	
  Thai Institute of Directors  
	 	 (IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1995	-	Present
	 	 Executive	Director,	Cheer		
	 	 (Thailand)	Co.,	Ltd.
	 2003	–	Present
	 	 Executive	Director,	Chama	
	 	 Asset	Co.,	Ltd.
	 2004	–	Present
	 	 Executive	Director,	Cheer		
	 	 Trading	Co.,	Ltd.
 2007 – 2010
	 	 President	of	Thai	Rice	Packers		
  Association

8.  Ms.Prinda Tangpiroonthum 
 นางสาวปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม
 Director	with	Authorized	Signature
	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	
 Age 41 years old
	 อายุ	41	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Master’s	Degree,	International		
	 	 Business,	
	 	 Nova	University,	USA
	 	 Master’s	Degree,	Human	
	 	 Resources,	
	 	 Nova	University,	USA
	 	 Director	Certification	Program		
	 	 (DCP	9/2001),	Thai	Institute	of		
	 	 Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1994	-	Present
  Deputy Chairman of Executive  
	 	 Director,	
	 	 Cheer	(Thailand)	Co.,	Ltd.
	 2003	–	Present
	 	 Managing	Director,	Chama	
	 	 Asset	Co.,	Ltd.
	 2004	–	Present
	 	 Executive	Director,	Cheer		
	 	 Trading	Co.,	Ltd.

9.  Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 
 นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 
	 Director	with	Authorized	
 Signature and 
	 Chief	Financial	Officer
	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม	และ  
	 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
	 Age	36	years	old
	 อายุ	36	ปี
 Educational Background
	 คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
	 	 Master’s	Degree,	MBA,	
  SASIN Graduate   
  Institute of Business 
  Administration of   
	 	 Chulalongkorn	University
  Director Accreditation 
	 	 Program	(DAP	14/2004),			
  Thai Institute of Directors  
	 	 (IOD)	Director	Certification		
	 	 Program	(DCP	62/2007),			
  Thai Institute of Directors  
	 	 (IOD)	Director	Diploma	
	 	 (Fellow	Member),	Thai	
	 	 Institute	of	Directors	(IOD)
 Work Experience
	 ประสบการณ์ทำางาน
	 1998	-	Present
	 	 Deputy	Managing	Director,		
	 	 Cheer	(Thailand)	Co.,	Ltd.
	 2003	–	Present
	 	 Executive	Director,	Chama		
	 	 Asset	Co.,	Ltd.
	 2004	–	Present
	 	 Managing	Director,	Cheer		
	 	 Trading	Co.,	Ltd.
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	 :	 บริษัท	ไทยฮา	จำากัด	(มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 :	 ผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าทางการเกษตร	ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ตั้งสำานักงานใหญ	่ :	 305	ถนนรัชดาภิเษก	(ท่าพระ-ตากสิน)	แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี	กรุงเทพฯ	10600

	 	 โทรศัพท์	02-477-0155-7									โทรสาร	02-477-0158

เลขทะเบียนบริษัท	 :	 บมจ.เลขที่	0107574700311

Homepage	 :	 http://www.kasetbrand.com

ทุนจดทะเบียน	 :		 หุ้นสามัญ	252,000,000	หุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รวม	252,000,000	บาท

ทุนจดทะเบียนเรียกชำาระแล้ว	 :		 หุ้นสามัญ	198,000,000	หุ้น	มูลค่าตราไว้หุ้นละ	1	บาท	รวม	198,000,000	บาท

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป

            
บริษัท	 ที่อยู่	 ประเภทธุรกิจ

	 จำานวนหุ้นสามัญ	 จำานวนหุ้นที่ถือ	 สัดส่วน

	 	 	 	 ที่ออกจำาหน่าย	 	 การถือหุ้น

Thai	Ha	Australia		 40	Constitution	Road,	 นำาเข้าและจัดจำาหน่าย	 300,000	หุ้น	 300,000	หุ้น	 100%

Pty	Ltd.	 Wentworthvile	NSW	 สินค้าของบริษัทใน	

	 2145	Australia	 ประเทศออสเตรเลีย

	 Tel.	61	2	9636	9027

	 Fax	61	2	9636	5027	 	

บริษัท	เชียร์	เทรดดิ้ง		 305	ถนนรัชดาภิเษก	 จัดจำาหน่ายสินค้า	 48,000,000	หุ้น	 47,999,993	หุ้น	 99.99%

จำากัด	 (ท่าพระ-ตากสิน)		 Consumer

	 แขวงบุคคโล	เขตธนบุรี		 ในประเทศ

	 กรุงเทพฯ	

	 โทร	02-477-0021-2

	 โทรสาร	02-476-9973  

ชื่อ ที่ตั้งสำ�นักง�น หม�ยเลขโทรศัพท์ ของบุคคลอ้�งอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์	 :	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

	 	 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4

	 	 162	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	02-359-1200-74							โทรสาร	02-651-5649

ผู้สอบบัญชี	 :	 นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี	3104

	 	 สำานักงานสอบบัญชี	ดี	ไอ	เอ

	 	 316/32	ซอยสุขุมวิท	22	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110

	 	 โทรศัพท์	02-259-5300						โทรสาร	02-260-1553
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General Information

Company’s	Name	 :	 Thai	Ha	Public	Company	Limited
Type	of	Business	 :	 Manufacture	and	distribution	of	agricultural	product	to	
	 	 both	domestic	and	overseas
Head	Offfiice’s	Address	 :	 305	Ratchadapisek	(Thapra-Taksin)	Road,	Bukkhalow,	Thonburi,	
	 	 Bangkok	10600
	 	 Tel.	02-477-0155-7									Fax	02-477-0158
Corporate	Registration	Number	 :	 BOR	MOR	JOR	0107574700311
Homepage	 :	 http://www.kasetbrand.com
Registered	Capital	 :		 Common	share	of	252,000,000	shares	at	1	Baht	per	share,	
	 	 total	252,000,000	Baht
Registered	and	paid-up	Capital	 :		 Common	share	of	198,000,000	shares	at	1	Baht	per	share,	
	 	 total	198,000,000	Baht

Subsidiary Companies

 
Company’s	Name	 									Address	 		Type	of	Business	 No.	of	Shares

	 No.	of	Share	 Ratio			

	 	 	 	 	 	 	 Held	 Shareholding

Thai	Ha	Australia		 40	Constitution	Road,	 Import	and	 300,000	Shares	 300,000	Shares	 100%

Pty	Ltd.	 	 Wentworthvile	NSW		 distribution	of

  2145 Australia  Company’s

	 	 Tel.	61	2	9636	9027	 products

	 	 Fax	61	2	9636	5027	 in	Australia	

Cheer	Trading		 305	Ratchadapisek	 Domestic	 48,000,000	Shares	 47,999,993	Shares	 99.99%

Co.,	Ltd.	 	 (Thapra-Taksin)			 distribution	of

	 	 Road,	Bukkhalow,		 consumer	goods

	 	 Thonburi,	Bangkok	

	 	 Tel.	02-477-0021-2

	 	 Fax	02-476-9973  

Other Relevant Information
Share	Registrar	 :	 Thailand	Securities	Depository	Co.,	Ltd.
	 	 The	Stock	Exchange	of	Thailand	Building,	4th	Floor
	 	 162	Ratchadapisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110
	 	 Tel.	02-359-1200-74							Fax	02-651-5649
Auditor	 :	 Mrs.Vilairat	Rojnuckarin,	C.P.A.	No.	3104
	 	 Offfiice	of	DIA	International	Auditing
	 	 316/32	Soi	Sukhumvit	22,	Sukhumvit	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110
	 	 Tel.	02-259-5300												Fax	02-260-1553
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 พื้นฐานเดิมเป็นผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำาในผลิตภัณฑ์การเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เช่นข้าวขาวหอมมะลิบรรจุถุง, 

ธัญพืชต่างๆบรรจุถุง, วุ้นเส้น, น้ำาส้มสายชู ภายใต้  ตรา “เกษตร” นอกจากนี้ ได้ขยายสายผลิตภัณฑ์ Value-added ไปสู่ผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ (Healthy) คือข้าวกล้องผสมธัญพืช “แฮปปี้ไรซ์”, โจ๊กกึ่งสำาเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยงาม (Beauty) คือวุ้น

เส้นกึ่งสำาเร็จรูป โดยสินค้าได้รับการรับรองมาตรฐานด้านอาหารชั้นสูงในระดับสากล เช่น “US FDA” “BRC” “HACCP” “ISO” 

และ “HALAL” ซึ่งสินค้าตราเกษตรได้กระจายไปว่า 250 หัวเมืองใน 79 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนรายได้จากลูกค้าในประเทศ 

และต่างประเทศ อยู่ที่ 50:50

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ข้�วส�ร

 บริษัทผลิตและจำาหน่ายข้าวบรรจุถุงหลายประเภท เช่น ข้าวหอม

มะลิ ข้าวหอมผสม ข้าวขาว ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์

ข้าวหอมมะลิเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทสามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับของ

ผู้บริโภค นับตั้งแต่บริษัทเริ่มเข้าสู่ตลาด และมีการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ขา้วบรรจถุงุมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของเครือ่งจกัร ทีช่ว่ยคดัเมลด็

ข้าวที่เสียออกจากเมล็ดข้าวที่ดีมีคุณภาพ โดยปัจจุบัน บริษัทสามารถส่งออก

ข้าวบรรจุถุงไปยังต่างประเทศได้ถึง 79 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทได้มุ่งเน้น

ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิมากที่สุด เนื่องจากต้องการสร้างชื่อตราสินค้าให้เป็นที่

ยอมรับของทั่วโลก และเป็นการสร้างชื่อให้กับข้าวหอมมะลิแก่ประเทศไทยอีก

ทางหนึ่ง

วุ้นเส้น

 วุ้นเส้น เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปจากถั่วเขียว และนำาไป

ผ่านกระบวนการผลิต โดยบริษัทจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น ตรา “เกษตร” 

สำาหรบัตลาดวุน้เสน้ตลาดพรเีมีย่ม ทีส่นิคา้คณุภาพสงู ในขณะเดยีวกนั บรษิทั

จำาหนา่ยวุน้เสน้ตรา “ฉลาดชมิ” ซึง่เปน็สนิคา้คณุภาพปานกลาง ราคาประหยดั 

เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดล่างได้

ธัญพืช

 บรษิทัจำาหนา่ยธญัพชืหลายหลายประเภทดว้ยกนั คอื ถัว่เขยีว ถัว่แดง

หลวง ถั่วดำา ถั่วแดง ถั่วเหลืองเม็ด งาดำา งาขาว ถั่วเขียวซีก และถั่วเหลือง

ซีก โดยบริษัทได้นำามาปรับปรุงคุณภาพตามกระบวนการ ทำาความสะอาด คัด

แยกเมล็ด และนำามาบรรจุถุงจำาหน่ายต่อไป

น้ำามันพืช

 บรษิทัซือ้วตัถดุบิ คอืน้ำามนัปาลม์ และน้ำามนัถัว่เหลอืงทีก่ลัน่แลว้จาก

ผูผ้ลติในประเทศทัง้หมดมาทำาการผลติ โดยการนำาวตัถดุบิดงักลา่วมาปรงุสตูร 

แบ่งบรรจุในขนาดต่างๆ และจัดจำาหน่าย โดยให้ความสำาคัญกับคุณภาพ และ

ความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เช่นร้านอาหาร และภัตตาคาร 

เป็นต้น
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วุ้นเส้นกึ่งสำ�เร็จรูป

 วุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่ม

มูลค่า (Value Added Products) ให้กับวัตถุดิบวุ้นเส้น ซึ่งเป็นสินค้าของ

บริษัท โดยผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นพร้อมด้วยเครื่องปรุงครบถ้วน 

ซึ่งเหมาะสำาหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะหญิงสาววัยรุ่น และวัย

ทำางาน ที่ใส่ใจมักสุขภาพของตนเอง โดยมี 4 รสชาติ คือ รสต้มยำากุ้ง รสเฝอ 

รสกุ้งอบวุ้นเส้น และรสยำาวุ้นเส้นทะเล ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค 

โดยในปี 2553 บริษัทได้เพิ่มโฉมบรรจุภัณฑ์เป็นแบบซอง มี 3 รสชาติ คือ 

รสต้มยำากุ้ง รสยำาวุ้นเส้นทะเล และรสสุกี้ เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคน

รุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น

โจ๊กกึ่งสำ�เร็จรูป

 โจ๊กกึ่งสำาเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า 

(Value Added Products) ให้กับวัตถุดิบข้าว ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัท โดย

ผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของข้าวพร้อมด้วยเครื่องปรุงครบถ้วน ซึ่งเหมาะ

สำาหรับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน โดยมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้งแบบถ้วย และซอง 

มีด้วยกัน 5 รสชาติ คือ รสหมู ข้าวกล้องรสหมูผักรวม รสไก่ รสปลา และ

รสแซ่บ ทั้งนี้ บริษัทยังได้คำานึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค ด้วยการไม่ใส่ผงชูรส 

และเพิ่มโอเมก้า 3 

มาตรฐานการผลิต

 บริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพสินค้าที่จะต้องได้มาตรฐาน สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยต่อการบริโภค ดังที่

ได้กำาหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัท ว่า “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย 

พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อครองใจลูกค้า” โดยบริษัทได้รับการรับรองคุณภาพระบบต่างๆ ดังนี้

-	 Good	Manufacturing	Practices	(GMP)	เป็นระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตที่ดี	ทำาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ	และ

ปลอดภัย

-	 Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP)	เป็นระบบการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

-	 ISO	9001:2008	เป็นระบบการบริหารคุณภาพที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ

-	 British	Retail	Consortium	Standard	(BRC)	เป็นมาตรฐานซึ่งครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ	สุขอนามัย	และความ

ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์	ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร

-	 HALAL	เป็นเครื่องหมายคุณภาพที่บริษัทได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายนี้บนผลิตภัณฑ์ที่กระบวนการผลิตสอดคล้อง

กับหลักการในศาสนาอิสลาม	ซึ่งทำาให้ชาวมุสลิมทั่วโลกมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากขึ้น
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยแยกตามกลุ่มธุรกิจ

 	 	 %การถือหุ้น	 2553	 2552	 2551	

	 กลุ่มธุรกิจ	 ดำาเนินการโดย	 ของบริษัท	 จำานวนเงิน	 %	 จำานวนเงิน	 %	 จำานวนเงิน	 %	

	 	 	 จำานวนเงิน	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)	 	 (ล้านบาท)

ธุรกิจส่งออก	 บมจ.ไทยฮา	 	 861	 49.74	 1,020	 56.35	 1,238	 57.88

	 	 บจ.ไทยฮา	ออสเตรเลีย	 100%	

ธุรกิจใน		 บมจ.ไทยฮา	 	 870	 50.26	 790	 46.65	 901	 42.12

ประเทศ		 บจ.เชียร์	เทรดดิ้ง	 99.99%	

รวม	 	 	 	 1,731	 100.00	 1,810	 100.00	 2,139	 100.00

การเปลี่ยนแปลงในปีที่ผ่านมา

 การพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาดในปี	2553

	 ด้วยบริษัทยังคงเล็งเห็นแนวโน้มการเติบโตที่ดีของสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป	 จึงได้เพิ่มรูปแบบบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น

กึ่งสำาเร็จรูป	เป็นรูปแบบซอง	โดยมี	3	รสชาติ	คือรสต้มยำากุ้ง	รสยำาวุ้นเส้นทะเล	และรสสุกี้	เพื่อให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

มากยิ่งขึ้น

 มาตรฐานที่ได้รับรองเพิ่มขึ้น

	 ในปี	2553	บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน	British	Retail	Consortium	Standard	(BRC)	สำาหรับผลิตภัณฑ์

ข้าว	โจ๊กกึ่งสำาเร็จรูป	และวุ้นเส้นกึ่งสำาเร็จรูป	โดยที่บริษัทได้รับ	rating	grade	A	ในทั้ง	3	ผลิตภัณฑ์
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 Thai Ha Public Company Limited is originally an expert and leader in agricultural products and processed 

products; rice, cereal and bean vermicelli.  The Company also adds value to its products via producing Healthy 

product; Brown Jasmine Rice with Mix Cereal “Happy Rice”, Instant Rice Porridge and Beauty Product; Instant 

Bean Vermicelli.  The Company has been certified with world class standards i.e. “US FDA”, “BRC”, “HACCP”, 

“ISO” and “HALAL”.  Besides, the company distributes products to 250 cities in 79 countries worldwide with 

revenue portion between domestic and export at 50:50.  

General Information

Rice

 The Company produces and distributes packed rice in 

various types i.e. Jasmine Rice, Mix Jasmine Rice, White Rice, 

Brown Rice and Glutinous Rice, etc.  Since interring into the 

marketing, the Company has made Jasmine Rice enjoying huge 

popularity and a worldwide reputation.  The Company is committed 

to continuous improvements in its rice production process.  Cur-

rently, the Company exports products to 79 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.

 

Vermicelli Noodle

 Vermicelli Noodle is the processed agricultural product, 

made from bean.  The Company produces and distributes vermi-

celli under “KASET” brand for premium market with high quality 

and “CHALAD CHIM” brand for competitive price.

Bean

 There are various kinds of bean for distribution i.e. green 

mung bean, kidney red bean, black bean, soybean, black sesame, 

white sesame and split mung bean.  These have been passed 

the high standard quality and our cleaning process.

Vegetable Oil

 The raw material, palm oil and soybean oil from domestic 

sources, has passed to our production process with high quality 

and meet customer’s needs, in particular, restaurants.
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Instant Vermicelli Noodle
 Instant Vermicelli Noodle is our new product which is a 
value-added product from our raw material, vermicelli.  The product 
is ready with vermicelli and its seasoning.  It is suitable for the 
current social patterns.  There are 4 flavours, Shrimp Tom Yam 
Flavour, Pho Flavour, Baked Shrimp Flavour and Spicy Seafood 
Salad Flavour.  In 2010, the Company has made new change in 
packaging of Instant vermicelli noodle cup to sachet package, 
in 3 flavours; Shrimp Tom Yam Flavour, Spicy Seafood Salad 
Flavour and Suki Flavour,  in order to match lifestyle of the new 
generation.

Instant Rice Porridge
 Instant Rice Porridge is our new product which is a 
value-added product from our raw material, rice.  The product 
is ready with rice porridge and its seasoning.  It is suitable for 
the current social patterns.  Its packaging is available in cup and 
pack.  Also, the company is concerned with consumer’s health 
by launching products without Monosodium Glutamate (MSG) and 
adding OMEGA 3.  There are 5 flavours, Pork Flavour, Instant 
Cargo Rice Porridge with Pork Mix Vegetable Flavour, Chicken 
Flavour, Fish Flavour and Spicy Flavour. 

Production Standards
 The Company attaches utmost importance to product quality that meets standards, is tasty and hygienic 
and most important is safe for consumption, as determined in our Quality Policy as follow:-
 “We aim to continually improve our products in best high International Standard Quality, Safety and Hygienic, 
compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our consumers’ best benefit”
The Company has been currently certified the following quality standards:-

-	 Good	Manufacturing	Practices	(GMP)	:	a	quality	management	system	which	ensures	products	to	meet	
quality	and	safety	benchmarks

-	 Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP)	:	a	quality	management	system	that	focuses	on	
preventing food contamination

-	 ISO9001:2008	:	a	quality	management	system	related	to	quality	administration
-	 British	Retail	Consortium	Standard	(BRC)	:	a	standard	covering	process	control	in	quality,	hygiene	

and	safety.		The	standard	was	created	through	the	cooperation	of	retailers	in	the	United	Kingdom.
-	 HALAL	:	a	quality	symbol	that	the	Company	has	been	permitted	to	use	for	products	produced	in	

accordance	with	the	requirements	of	the	Islamic	religion.		This	instills	worldwide	Muslim	consumers’	
confidence	in	our	products.
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Revenue Structure of Company and Subsidiary’s Company

    2010 2009 2008

	 Product	 Operated	by	 %	share	 Revenue	 %	 Revenue	 %	 Revenue	 %	

	 	 	 held	 (Mil	Baht)	 	 (Mil	Baht)	 	 (Mil	Baht)

Export			 Thai	Ha	Plc.	 	 861	 49.74	 1,020	 56.35	 1,238	 57.88

	 	 Thai	Ha	Australia	 100%	

Domestic		 Thai	Ha	Plc.	 	 870	 50.26	 790	 46.65	 901	 42.12

	 	 Cheer	Trading	 99.99%	

Total	 	 	 	 1,731	 100.00	 1,810	 100.00	 2,139	 100.00

Changes during the year

 New Product Development

	 Foreseeing	the	good	trend	of	growth	of	instant	product,	the	Company	has	made	new	change	in	packaging	

of	Instant	vermicelli	noodle	cup	to	sachet	package,	in	3	flavours;	Shrimp	Tom	Yam	Flavour,	Spicy	Seafood	Salad	

Flavour	and	Suki	Flavour,		in	order	to	match	lifestyle	of	the	new	generation.

 Additional Standard Accreditation

	 In	2010,	the	Company	has	renewed	the	certification	of	British	Retail	Consortium	Standard	(BRC)	with	Grade	

A	in	3	product	lines;	Rice,	Instant	Rice	Porridge	and	Instant	Vermicelli	Noodle.
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โครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง
  โครงสร้างของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงแบ่งออกเป็น 2 ตลาด 

คือ ตลาดข้าวบรรจุถุงในประเทศ และตลาดข้าวบรรจุถุงเพื่อการส่งออก 

 ( 1 ) ข้�วบรรจุถุงในประเทศ 

 การบริโภคข้าวบรรจุถุงเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว โดยเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปของคนไทยที่นิยม

การบริโภคข้าวที่มีการควบคุมคุณภาพทั้งในด้านความสะอาดและมาตรฐานที่ดี รวมถึงการคำานึงถึงคุณภาพหลังการหุงที่สม่ำาเสมอ     

ในขณะท่ีตลาดข้าวตักจากกระสอบมีขนาดเล็กลงเร่ือยๆเน่ืองมาจากความนิยมท่ีลดน้อยลง  ประกอบกับ ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้ม  

ในการรับประทานข้าวขาวหอมมะลิสูงขึ้น อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของข้าวขาวหอมมะลิที่มีความขาว นุ่มนวล มีกลิ่นหอม    

ดงันัน้ผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมขา้วบรรจถุงุจะตอ้งมกีารพฒันาคณุภาพสนิคา้ใหม้คีวามสม่ำาเสมอตลอดทัง้ป ี รวมถงึการพจิารณา

และคำานึงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ไม่ต้องการกังวลเรื่องการหุงข้าวที่ต้องคอยเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำาในการหุงอีกต่อไป  

 นอกจากนี ้การบรโิภคขา้วบรรจถุงุเกดิจากกระแสการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพฯ เนือ่งมาจากสภาพครอบครวัทีม่ขีนาดเลก็ลง สถานทีซ่ือ้เปลีย่นจา

กร้านโชวห่วยเป็นการซื้อจาก ซูปเปอร์มาร์เก็ตแทน การต้องการความสะดวกสบายและ

รวดเร็วในการเลือกซื้อและขนส่ง ตลอดจนเรื่องของการใช้พื้นที่น้อยในการเก็บรักษา จึง

ทำาให้ตลาดข้าวบรรจุถุงเริ่มเติบโตขึ้นทุก ๆ ปี 

 ( 2 ) ข้�วบรรจุถุงส่งออก

 สำาหรับตลาดผู้บริโภคข้าวขาวหอมมะลิในต่างประเทศนั้น ผู้บริโภคมีความ

ต้องการข้าวที่มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย อันเป็นผลมาจากพฤติกรรมที่ไม่มีการซาวน้ำา

ก่อนหุงเหมือนผู้บริโภคคนไทย จึงต้องการผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย 

เช่น เครื่องขัดมัน และเครื่องยิงเมล็ดเสีย  เป็นต้นในการที่จะสามารถปรับปรุงคุณภาพเพิ่มเติมได้สูงกว่าผู้ผลิตทั่วไป โดยสถิติการ

ส่งออกข้าวในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้จำานวนทั้งสิ้น 9.03 ล้านตัน เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 8.5-

9.0 ล้านตัน โดยเพิ่มขึ้น 5.10 % จากปี 2552 ที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 8.59 ล้านตัน โดยมีมูลค่าส่งออกคิดเป็นเงิน 5,308 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.59% จากปี 2552 ที่มีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 5,027 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่มูลค่าการส่งออกในรูป

เงินบาทลดลงประมาณ 2.45% จากปีก่อน เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นประมาณ 9.7% (ที่มา : กรมการค้าต่างประเทศ) 

 ก.  ปัจจัยที่มีผลต่อคว�มสำ�เร็จ ปัจจัยเสี่ยง โอก�สและอุปสรรคของคู่แข่งร�ยใหม่

(1)  ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุง  

 • คุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

 • ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง  ซึ่งต้องใช้งบประมาณและความชำานาญในการสร้างสูง

 • ช่องทางการจำาหน่ายที่สะดวกต่อผู้บริโภค

 • เงินทุนที่ต้องมีปริมาณสูงในการจัดซื้อวัตถุดิบ

(2)  ปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ประกอบการในธุรกิจข้าวบรรจุถุงต้องคำานึงถึงในการประกอบธุรกิจ 

 • เปน็ธรุกจิทีม่กีำาไรตอ่หนว่ยไมส่งู เนือ่งจากขา้วเปน็สนิคา้เกษตรและและมรีาคาทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามฤดกูาล

และต้องอาศัยการขายในปริมาณมากเช่นเดียวกับสินค้าบริโภคที่จำาเป็นอี่นๆ

 • ต้องใช้เงินทุนสูงในการซื้อวัตถุดิบเพื่อจัดเก็บและรอการบรรจุถุงเพื่อจัดจำาหน่ายต่อไป

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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(3)  ปัจจัยที่เป็นโอกาสสำาหรับอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงในประเทศ

 • เป็นธุรกิจที่น่าสนใจทั้งในแง่ของขนาดและอัตราการเติบโตของตลาด

 • ความนิยมในการบริโภคเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทย

 • เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจและแรงสนับสนุนจากภาครัฐในการเปิดตลาดใหม่ในต่างประเทศและ          

ส่งเสริมให้ชาวต่างชาตินิยมรับประทานข้าวขาวหอมมะลิของไทย

(4)  ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคสำาหรับอุตสาหกรรมตลาดข้าวบรรจุถุง

 • ความเสี่ยงในเรื่องราคาวัตถุดิบผันผวน 

 • ความเสี่ยงจากการแทรกแซงตลาดข้าวของรัฐบาล 

คู่แข่ง

สภาวะการแข่งขันตลาดในประเทศของกลุ่มผู้ผลิตข้าวบรรจุถุง

 ปัจจุบัน สภาวะการแข่งขันในตลาดข้าวบรรจุถุงจะอยู่ที่ผู้ผลิตรายใหญ่ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่วนผู้

ผลิตรายย่อยจะไม่มีบทบาทในตลาดมากนัก และจะเป็นเพียงลักษณะการส่งเสริมการทำาการตลาดเฉพาะส่วนเท่านั้น

 นอกจากนี้ การแข่งขันในตลาดข้าวบรรจุถุงขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านการส่งออกข้าวในแต่ละปี ถ้าปีใดที่

การส่งออกข้าวอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาข้าวในประเทศก็จะอยู่ในเกณฑ์ดีตามไปด้วย   การแข่งขันในตลาดข้าวถุงในประเทศจะไม่รุนแรง

มากนัก แต่ถ้าปีใดที่การส่งออกข้าวตกต่ำา ราคาข้าวในประเทศก็จะตกต่ำาไปด้วย ผู้ประกอบการในธุรกิจข้าวสารก็จะหันมาทำาตลาด

ในประเทศมากขึ้น การแข่งขันก็จะทวีความรุนแรงทั้งจากผู้ผลิตรายเดิมและผู้ส่งออก  รวมถึงปัจจัยเรื่องปริมาณผลผลิตต่อปีที่ออก

มา ถ้าปีใดมีผลผลิตข้าวออกมามาก ก็จะมีผลทำาให้ราคาข้าวตกต่ำา และถ้าปีใดประสบปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติ เช่น น้ำาท่วม ฝน

แล้ง ก็จะส่งผลให้ราคาข้าวสารบรรจุถุงปรับตัวสูงขึ้นได้เช่นกัน

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการที่สำาคัญ เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าเกษตร คือ 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรในสินค้าข้าว 

 ทั้งนี้ หลังจากการที่ทางรัฐบาลได้มีมาตรการด้านการกำาหนดมาตรฐานคุณภาพข้าวบรรจุถุง และมีการตรวจสอบข้าวถุง

ที่จำาหน่ายในท้องตลาดโดยกรมการค้าภายใน และสำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง มีผลทำาให้ราคาขายปลีก

ข้าวสารบรรจุถุงสะท้อนถึงต้นทุนและคุณภาพที่แท้จริงมากขึ้น ทำาให้ช่วงห่างของแต่ละชั้นของคุณภาพข้าวจะมีความแตกต่างกันไม่

มาก

สภาวะการแข่งขันตลาดต่างประเทศของกลุ่มผู้ผลิตข้าวบรรจุถุง

 ถึงแม้ว่าสภาวะการแข่งขันในตลาดต่างประเทศของบริษัทมีคู่แข่งขัน 3-4 รายเป็นผู้ส่งออกที่มีข้าวบรรจุถุงในประเทศเช่น

กัน  ซึ่งเป็นการแข่งขันด้านราคาในระดับปานกลางจนถึงระดับสูง แต่เป็นการแข่งขันคนละท้องที่ของแต่ละประเทศนั้นๆ เนื่องจาก

ตลาดข้าวของโลกมีขนาดที่ใหญ่ตามภูมิศาสตร์ของโลก การเข้าถึงของคู่แข่งแต่ละรายของบริษัทไปยังจุดต่างๆทั่วโลกจึงต่างกัน และ

ถงึแมก้ารทีร่าคาจำาหนา่ยจะอา้งองิตามราคา Reference Price ซึง่เปน็ราคาเฉลีย่ขึน้ลงปกตทิัว่ไปทีส่ามารถคำานวณไดจ้ากราคาเบือ้ง

ต้นที่ถูกกำาหนดโดยหอการค้าไทย บริษัทยังสามารถขายได้ในราคาสูงกว่าราคาตลาด    เนื่องจากทางบริษัทจะเน้นการทำาตลาดต่าง

ประเทศในกลุม่ขา้วหอมมะลเิปน็หลกั โดยเนน้เรือ่งคณุภาพขา้วหอมมะลทิีไ่มป่ลอมปนขา้วชนดิอืน่ เพือ่ทำาใหล้กูคา้มคีวามยอมรบัและ

เชื่อถือ และมีการนำากลยุทธ์การส่งเสริมการขาย มีการจัดทำา Premium  ให้ลูกค้า ซึ่งจะทำาให้ลูกค้าในต่างประเทศรู้จักตราสินค้า

และสามารถตัดสินใจในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ประกอบกับการที่บริษัทมีความชำานาญในเรื่องการส่งออก และมีความเข้าใจใน

ความต้องการของลูกค้าต่างประเทศที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ  

แนวโน้มอุตส�หกรรมข้�วบรรจุถุง

แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงภายในประเทศ

 แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงภายในประเทศมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี  เนื่องมาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของ               

ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้า และต้องการสินค้าที่มีมาตรฐาน อันเนื่องมาจากการรณรงค์ความปลอดภัยทางด้าน

อาหาร (Food  Safety)  ของภาครัฐบาล  ส่งผลให้ผู้ผลิตที่มีมาตรฐานในการผลิตที่สูงเท่านั้นสามารถคงอยู่ในตลาดข้าวบรรจุถุง
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แนวโน้มของอุตสาหกรรมข้าวบรรจุถุงส่วนตลาดต่างประเทศ  
 เนื่องจากนโยบายของภาครัฐบาลที่สนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวหอมมะลิ ให้ก้าวสู่
การเป็นครัวของโลก  และการที่ภาครัฐบาลเป็นผู้นำาให้เอกชนทำาการเปิดตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ   รวมถึงนโยบายการให้การ
สนับสนุนแก่ผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในต่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยที่ทำาให้ยอดขายของอุตสาหกรรมข้าวขาวหอมมะลิมีแนวโน้ม
การเติบโตที่ดี  ทั้งนี้ รัฐบาลมีการตั้งเป้าการส่งออกปี 2554 ไว้ที่ 9-9.5 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 5,300-5,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยรัฐบาลวางแผนกลยุทธ์การส่งออกข้าว จะเน้นการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพ เช่น ข้าวหอมมะลิ และจะไม่ขายข้าวคุณภาพต่ำาแข่ง
กับเวียดนาม ขณะเดียวกัน จะร่วมกับประเทศผู้นำาเข้าที่สำาคัญ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น ฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา ในการ
จัดทำาแผนตลาดข้าวร่วมกัน โดยจะร่วมกันทำาแผนประชาสัมพันธ์ข้าวไทยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น เพื่อรักษาตลาดเดิม 
และขยายตลาดใหม่ให้มากยิ่งขึ้น 

โครงสร้�งของอุตส�หกรรมวุ้นเส้น

 อตุสาหกรรมการผลติวุน้เสน้ในประเทศมมีานานกวา่ 40 ป ี แตย่งัมผีูผ้ลตินอ้ยรายอนัเนือ่งมาจากสตูรเฉพาะแตล่ะโรงงาน
ทีไ่มม่กีารเผยแพรม่ากนกั  และขัน้ตอนการผลติเฉพาะแตล่ะโรงงาน  ซึง่มผีลตอ่คณุภาพสนิคา้และการยอมรบัของผูบ้รโิภคในแตล่ะ
ตราสนิคา้  รวมถงึวตัถดุบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ คอื ถัว่เขยีว  ทีต่อ้งอาศยัความชำานาญในการจดัซือ้และจดัหาวตัถดุบิ รวมทัง้ปรมิาณ
และคุณภาพที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลในแต่ละปี
 อตุสาหกรรมการผลติวุน้เสน้เปน็อตุสาหกรรมของผูผ้ลตินอ้ยราย  อนัเนือ่งมาจากขัน้ตอนการผลติทีม่คีวามซบัซอ้น  ตอ้งการ
ความเชี่ยวชาญในการจัดการสูง  ขนาดของตลาดการผลิตและการบริโภคมีปริมาณ 25,000 ตันต่อปี   มีมูลค่าตลาดรวม 2,000 ล้าน
บาท  มีอัตราการเติบโตของตลาดประมาณร้อยละ 5 ต่อปี (ที่มา: ข้อมูลของบริษัท)
 อย่างไรก็ดี วุ้นเส้นถั่วเขียวถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อาหารหลักของคนไทย  แต่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย  
สามารถนำามาปรุงอาหารจานเอกของคนไทยได้หลากหลาย  เป็นต้นว่า  ยำาวุ้นเส้น  แกงจืดวุ้นเส้น  และอาหารทะเลอบวุ้นเส้น

สภ�วะก�รแข่งขันตล�ดวุ้นเส้น

 เนือ่งจากการแขง่ขนัในตลาดวุน้เสน้มผีูแ้ขง่ขนั
น้อยราย   ประกอบด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ประมาณ 4 
ราย ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กอีกประมาณ 10 - 
15 ราย (ที่มา: ข้อมูลของบริษัท) บริษัทจึงได้ตัดสินใจ
ลงทุนการผลิตและทำาการตลาดอย่างจริงตั้งแต่ปี 2545 
เป็นต้นมา โดยจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราสินค้า 
“เกษตร” สำาหรบัตลาดวุน้เสน้ตลาดบน บรษิทัจะแขง่ขนั
ด้านคุณภาพเนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้ให้ความสำาคัญกับ
คณุภาพสนิคา้มาเปน็อนัดบัแรก และมแีนวโนม้ไมเ่ปลีย่น
ไปซื้อตราสินค้าใหม่หากพอใจกับตราสินค้าเดิม ในขณะ
ที่วุ้นเส้นตลาดล่าง จะมีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง  
ซึ่งเป็นการผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพปานกลางจนไปถึง
คุณภาพต่ำาโดยผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 อยา่งไรกด็ ีบรษิทัไดล้งทนุในตลาดลา่งดงักลา่วเชน่กนั โดยจำาหนา่ยวุน้เสน้ในตราสนิคา้ “ฉลาดชมิ”  ซึง่เปน็สนิคา้คณุภาพ
ปานกลางในราคาประหยัดเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดล่างได้ อันเป็นตลาดของผู้บริโภคที่เน้นราคามากกว่าคุณภาพ โดยในปัจจุบัน
บริษัทมีกำาลังการผลิตวุ้นเส้นปีละ 1,200 ตัน

แนวโน้มอุตส�หกรรมวุ้นเส้น

 แนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อที่สูงขึ้น   และนิยมในการบริโภคสินค้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
และมรีสชาตอิรอ่ย  สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรมวุน้เสน้มแีนวโนม้การขยายตวัทีด่ขีึน้  ประกอบกบัสนิคา้ทีจ่ะมาทดแทนวุน้เสน้โดยตรงไมม่ ี 
เนื่องจากวุ้นเส้นมีลักษณะเฉพาะคือเป็นเส้นใสเหมือนแก้ว ในขณะที่สินค้าใกล้เคียงจะเป็นเส้นหมี่ บะหมี่ ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้ หรือ 
เส้นก๋วยเตี๋ยว ถึงกระนั้นก็ดี แนวโน้มผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กจะประสบปัญหาต้นทุนในการผลิตและการขายที่สูงขึ้น  และ
มีแนวโน้มที่จำานวนผู้ผลิตจะลดน้อยลงในอนาคต
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General Information

Industrial Structure of Package Rice
 The industrial structure of package rice can be divided into 2 markets ; local distribution and export. 

 ( 1 ) Local Package Rice

 The Consumption of package rice was found since 20 years ago.  It caused from the change of consumption 

behavior of quality rice in terms of clean and good standard, including the consistent quality after boiled.  In response 

to the decreased demand of rice from sack and the increased trend of jasmine rice due to its unique appearance in 

white rice, soft cooking, aroma, the industrial producers of package rice must develop the product quality.  In addition, 

the change of consumer behavior in package rice in Bangkok causing from smaller family size, purchasing place from 

traditional retail shop to hypermarket, the convenience and rapid in selection and delivery including smaller space in 

storage makes the growth of package rice every year. 

 ( 2 ) Export in Package Rice

 For the export market of Jasmine Rice, the consumers need clean rice 

with good nutrition resulting from the cooking behavior not to stir rice 

before boiled.  Thus, the package rice producers require the hi-technology 

machinery such as rice polishing machine and spoiling separator, etc, to 

improve the quality higher than competitors.  For year 2010, Thailand’s 

rice export quantity was at 9.03 million tons, higher than target at 8.5-9.0 

million tons, increasing 5.10% from 2009 which was at 8.59 million tons, 

with the export value of USD 5,308 million, increasing about 5.59% from 

2009 which was at 5,027 million.  However, export income in baht terms 

fell by 2.45% because of the stronger currency. (Source : Department of 

Foreign Trade) 

 a. Key Factor to success, Risk Factor, Opportunity and Barrier for New Player

(1)  Key Factor to success for Package Rice Industry  

 • Product quality at acceptable standard

 • Strong branding 

 • Convenient distribution channel for consumer

 • High expenditure for purchase of raw material

(2)  Risk Factor for Package Rice Industry 

 • Low margin : Rice is agricultural product with price seasonally fflluctuation 

 • High expenditure for purchase of raw material

(3)  Opportunity Factor for Package Rice Industry

 • Challenge business In terms of market size and market growth 

 • Popularity in consumption because of main dish for Thai people

 • Government sector has supported rice industry in opening new market in overseas 
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(4)  Barrier for rice package industry

 • Rice from rice fflluctuation of raw material 

 • Rice from government’s policy 

Competition Situation of Package Rice

Local Market

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

ous 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 many factors such as rice export in each 

year.  If the rate of rice export is good, the local rice price is also good.  In the contrary, if rate of rice export 

is low, it will make the low local rice price.  Another factor is agricultural productivity in each year.  In case of 

over supply, the rice price is low.  On the other hand, the natural hazard like drought or flood would cause the 

increase of rice price. 

 Anyhow, in 2010, the government has applied significant program and measure to stabilize and maintain 

agricultural product prices.  Outstanding program is farm income guarantee for rice.

 After Department of Internal Trade and the Office of Consumer Protection Board has announced the 

regulations of standard of package rice and conducted the package rice inspection, the retailed price of package 

rice reflected the real cost and quality causing the indifference of rice quality in each grade.

Export Market

 Although the competition situation in export market is among 3-4 exporters who also do the local 

package rice in medium to high level of pricing competition, the competition happens in different area because 

of the big size by geography of global rice marketing resulting to the access of each competition to different 

area.  Normally, the selling price refers to reference price calculating from base price set by Thai Chamber of 

Commerce.  The Company can be set selling price higher from market price because the Company emphasize 

on Jasmine Rice in export market aiming to the quality of pure Jasmine Rice.  The Company is acceptable 

and confident to customers.  With marketing promotion strategy, the customer would realize our brand name 

and make decision to buy our products.  Moreover, the Company has broad experience in export and do 

understand customers’ requirement in each country.

Industrial Trend of Package Rice

Local Industrial Trend of Package Rice

 The trend of local package rice is at growth level due to the change of consumer’s behavior to be 

more convenient to buy products and the requirement of quality product from the government’s campaign in 

Food Safety.  Thus, the producers with good standard could run business in the package rice market.

Export Industrial Trend of Package Rice

 TThe export of Jasmine Rice tends to be growth resulting from the government’s policy to support 
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Thai’s food industry, especially Jasmine Rice, to World’s Cuisine.  The Government also encourages the pri-

vate sector to seek for new market in overseas.  Besides, the government provides the good support to Thai 

restaurant in overseas.  In 2011, Thailand expected rice export volume to reach 9-9.5 million tons with value 

of USD 5,300-5,600 million.  Thailand set the rice export strategy by focusing on promoting high-grade rice 

such as jasmine rice and not competing with Vietnam in selling lower-grade rice.  Moreover, the government 

has plan to cooperate with importers in targeted market such as Hong Kong, China and the United Sates for 

drafting a marketing plan to promote Thai rice 

Industrial Structure of Vermicelli

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

because the complicated production process that affects the product’s quality and consumer’s acceptance in 

each brand name including the broad experience in procure and purchase of the main raw material, bean.

Competition Situation of Vermicelli

 Vermicelli market can be divided into 4 types :- 

 1. Product with best quality and high price (Premium)

 2. Product with good quality and standard price

 3. Product with standard quality and economical price

 4. Product with normal quality and cheap

 With the standard and premium market, the Company has created the new product i.e. fresh vermicelli 

and cut vermicelli in order to add more convenient to cook and respond to consumers’ need.

 Because there is a few competitor in vermicelli market comprising of 4 major producers and 10-

15 medium and small size of producer (Source : Company’s Information), the Company has invested in the 

production and marketing since year 2000 by distributing vermicelli under “KASET” brand name for premium 

market focusing on the product’s quality because the consumers in premium market make the decision based 

on product’s quality and will not change to other brand name if still satisfying with the existing brand name.  

Meanwhile, there is a strong pricing competition in standard market which is the product with standard and 

normal quality. 

 However, the Company has also invested in the standard market under “CHALAD CHIM” brand name 

which is the standard quality with economical price.  Currently, the Company’s production capacity in vermicelli 

is at 1,200 tons per year.

Industrial Trend of Vermicelli

 The good economic trend has affected the higher affordable ability and consuming good nutrition 

product with good taste, resulting to the positive trend vermicelli industry expansion.  Besides, there is no 

substitute goods because vermicelli’s unique appearance is transparency like glass.  However, the medium and 

small size producers tend to confront with high cost of production and sales causing the decrease of number 

of producer in future.
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รางวัลแห่งความสำาเร็จ
Award and Recognition

 บริษัทได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และโบนัส 3 ดาว เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับการยกย่องให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 (2010 AGM Check-

list) ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ดำาเนินการประเมินโดยสมาคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย

 บริษัทได้การประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” (Excellent) จากการประกาศผลการสำารวจการกำากับดูแล

กิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2010) ที่จัด

ทำาโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 The Company achieved a score of 100 with a three-star bonus, 2 consecutive years, 

an acclaim as a role model, under the 2010 AGM Checklist project of SEC, assessed by the 

Thai Investors Association.

 The Company acquired “Excellent” level, from a survey of Corporate Governance       

Report of Thai Listed Companies 2010, organized by Thai Institute of Directors (IOD). 
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ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

 เป็นเวลากว่า 10 ปี ที่บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ได้ดำาเนินธุรกิจโดยให้ความสำาคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง 

ควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงตั้งมั่นในจริยธรรมในการดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบที่มีต่อชุมชน ด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ทำาประโยชน์แก่สังคม และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน โดย

ได้ดำาเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนในหลายด้านที่สำาคัญ ได้แก่

ด้�นก�รศึกษ�

 บริษัทได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาการศึกษา และเยาวชนของไทย จึงได้มุ่งเน้นการสนับสนุนด้านเยาวชน การศึกษา และ

การกีฬา อย่างสม่ำาเสมอ ดังนี้ 

•	 การมอบทุนการศึกษาเป็นประจำาทุกปี	 ให้แก่

เด็กนักเรียน	 เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย	์ ตาม

โรงเรยีนในเขตตลิง่ชนั	และในเขตจงัหวดันครปฐม	

ทั้งสิ้น	32	โรงเรียน	

กิจกรรมก�รกุศล

•	 สนับสนุนโครงการ	 “ทอดผ้าป่ากรุณาแห่งหัวใจ	

2553	วัด	รวมพลังหัวใจไทยเพื่อในหลวง”	

•	 บริจาคผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ

อุทกภัยผ่านกรมการค้าภายใน	กระทรวงพาณิชย์

ด้�นสิ่งแวดล้อม

 เนื่องจากธุรกิจผลิตข้าวสาร วุ้นเส้น น้ำามันพืช น้ำาส้ม

สายชู และธัญพืชต่างๆ ชนิดบรรจุถุงของบริษัทเป็นสินค้า

บริโภคที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติทั้งสิ้น โดยมีการผลิตที่ไม่ซับ

ซ้อน และไม่ก่อให้เกิดสารพิษแก่สิ่งแวดล้อม และสามารถ

จัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ (By Product) จากการ

ผลิตสินค้าดังกล่าวให้กับบริษัท เช่น รำาข้าวซึ่งมาจากการผลิต

ข้�วส�รบรรจุถุง หรือก�กถั่วเขียวจ�กก�รผลิตวุ้นเส้น

 สำาหรับการผลิตวุ้นเส้นที่โรงงานวุ้นเส้น ที่อำาเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โรงงานมีระบบบำาบัดน้ำาทิ้งที่ได้มาตรฐาน

รองรับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม อันเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 ที่บริษัทได้เกียรติบัตรรับรองจากสถาบัน SGS 

โดยสามารถบำาบัดน้ำาทิ้งได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด นอกจากนี้ ถั่วเขียวเป็นสินค้าบริโภคที่มาจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ก่อนให้เกิด

สารพิษแก่สิ่งแวดล้อมเมื่อนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นบรรจุถุง จึงทำาให้บริษัทสามารถจัดการผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพลอยได้ 

(By Product) จากการผลิตสินค้าดังกล่าว เช่นกากถั่วเขียวสด กากถั่วเขียวแห้ง และโปรตีนถั่วเขียวแห้ง ซึ่งมีเกษตรกรรับซื้อไปใช้

เป็นอาหารสัตว์ อีกทั้งน้ำาที่ผ่านการบำาบัดสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทแนะนำาให้เกษตรกร

นำาไปเป็นปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี



รายงานประจำาปี 255326

Social Contribution Responsibility

 More than 10 years, Thai Ha Public Company Limited has continuously focused on improving its busi-

ness and been committed to giving back to the society and community.  We strongly intend to be a valuable 

member of the society and maintain good relation with the community.  During the past year, we were in part 

of many programs that were beneficial to society and the community in various aspects.

Educational Activities

 Realizing the importance of Thailand’s educational and youth development, the Company has continu-

ously focused on youth and education as follows :

•	 The	donation	of	scholarship	to	needy	students	in	the	schools	in	Talingchan	and	Nakornpathom	area	

totaling	32	schools

Social Charity

•	 Being	part	of	project	“Thailand’s	Robe	

Offering	Ceremony	for	HM	the	King”	

•	 Donating	“KASET”	rice	to	flood	victims	

through	Department	of	Internal	Trade,	

Ministry	of	Commerce.

Environmental Impact

 Since its business of package rice and a variety of beans, and processed agricultural products – ver-

micelli, vinegar and vegetable oil concerns with consumer products derived from natural raw materials with 

simple production, the Company does not cause any hazard against the environment.  In contrast, the Com-

pany can manage and gain the by-product from the product; for example, rice bran gained from package rice 

production and bean meat from vermicelli production.

 As for a production of vermicelli at the factory in Amphur Takfa, Nakornsawan, the Company owns the 

standard water treatment to protect the environment, a part of ISO 9001:2000 certified by SGS.  Besides, bean 

is the agricultural product derived from natural raw materials which does not cause any hazard against the 

environment after the production of package vermicelli.  As a result, the Company can mange the by-product 

from production such as fresh bean meat, dried bean meat and dried bean protein by selling such by-product 

to the farmers who need it fro feeding their animal.  In additional, the Company realizes the benefit of water 

from water treatment in terms of agricultural aspect and recommends farmers to use it as biofertilizer instead 

of chemical fertilizer.
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Social Contribution Responsibility ปัจจัยความเสี่ยง

 1. คว�มเสี่ยงจ�กคว�มผันผวนของค่�เงินต่�งประเทศ

 บรษิทัมนีโยบายทีจ่ะใหค้วามสำาคญัในการทำาการตลาดตา่งประเทศมากยิง่ขึน้ โดยมเีปา้หมายการสรา้งตราสนิคา้ของบรษิทั

ใหเ้ปน็ตราสนิคา้ระดบัโลก ในขณะทีย่อดสง่ออกของบรษิทัไปยงัตา่งประเทศคดิเปน็รอ้ยละ 50 ของยอดขายของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย

รวมกนัสำาหรบัป ี2553 โดยบรษิทัไดเ้นน้ไปทีก่ารเตรยีมความพรอ้มในการผลติ การจดัจำาหนา่ยและการทำาการตลาดในตรา “KASET 

BRAND”, “ SMART CHEF” และ “IMPERIAL TASTE” ไปยังผู้บริโภคในประเทศต่างๆให้กว้างขวางและทั่วถึง จึงมีความเสี่ยง

จากการส่งออกในเรื่องของความผันผวนของค่าเงินสกุลดอลลาร์ หรือสกุลเงินอื่นๆ ที่บริษัทจะได้รับจากการขายสินค้าของบริษัท

 อยา่งไรกด็ ีการทีบ่รษิทัไดป้อ้งกนัความเสีย่ง (Hedging) โดยมกีารตกลงการทำาซือ้เงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้ (Currency 

Forward Contracts) ณ วันที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า กับธนาคารพาณิชย์ทั้งจำานวนของยอดขายต่างประเทศของบริษัทโดยจะ

ทำาการบันทึกรายการขายดังกล่าวเป็นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารพาณิชย์ในวันดังกล่าว ซึ่งทำาให้บริษัทสามารถรับรู้

รายได้และราคาต้นทุนวัตถุดิบที่แน่นอน จึงเป็นการลดความผันผวนของรายได้จากค่าเงินต่างประเทศ 

 

 2. คว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�วัตถุดิบ

 ขา้วและถัว่เขยีวซึง่เปน็วตัถดุบิหลกัของบรษิทัในการผลติขา้วบรรจถุงุและวุน้เสน้ เปน็ผลติผลการเกษตรทีม่รีาคาเคลือ่นไหว

ไปตามฤดูกาล (Seasonal) การเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบอาจจะส่งผลกระทบถึงผลการดำาเนินงานของบริษัท บริษัทมีนโยบายใน

การติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชดิ มีการรับซือ้ขา้วและถัว่เขยีวจากเกษตรกรในตอนตน้ฤดูกาลและมีมาตรการในการดแูลการเกบ็

รักษาข้าวและธัญพืชที่ได้มาตรฐาน 

 อยา่งไรกต็ามในกลุม่ลกูคา้ระดบับน บรษิทัสามารถปรบัราคาชดเชยสว่นตา่งไดเ้นือ่งจากผูบ้รโิภคเชือ่มัน่ในคณุภาพขา้วหอม

มะลิภายใต้ตราสินค้าของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดต่างประเทศ ที่ไม่มีหน่วยงานกำากับราคาขาย 

 นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทได้ปรับกระบวนการบริหารจัดการด้านการผลิตและการจัดจำาหน่ายตลอดกระบวนการ รวมทั้ง

การสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัตวัผลติภณัฑ ์ซึง่สง่ผลใหบ้รษิทัสามารถลดตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิการลงไดอ้ยา่งเปน็สาระสำาคญั 

ทำาให้บริษัทสามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 3. คว�มเสี่ยงเรื่องนโยบ�ยของรัฐบ�ล

 เนือ่งจากขา้วเปน็สนิคา้เกษตรทีม่ผีลกระทบสำาคญัตอ่ภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทย ทำาใหร้ฐับาลมนีโยบายหลายประการ

ทีอ่าจกระทบตอ่การดำาเนนิงานของบรษิทั เชน่ นโยบายการประกนัราคาขา้วเพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกร (โครงการรบัจำานำาขา้วทีร่ฐับาล

เก็บข้าวส่วนหนึ่งไว้ในโกดัง) อาจทำาให้ราคาข้าวของไทยสูงกว่าราคาตลาดโลก อันอาจเป็นผลทำาให้ลูกค้าต่างประเทศของบริษัทสั่ง

ซื้อข้าวประเภทอื่นทดแทน (Substitute goods) หรือลดจำานวนการสั่งซื้อลง อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นการขายข้าวหอมมะลิซึ่ง

ประเทศไทยเปน็ผูผ้ลติหลกัของโลก อนัเปน็สายพนัธุข์องไทยทีไ่มส่ามารถปลกูไดด้ใีนประเทศอืน่ และผูบ้รโิภคในตา่งประเทศใหค้วาม

เชื่อมั่นในคุณภาพข้าวหอมมะลิของบริษัท นอกจากนี้บริษัทเน้นการเปิดตลาดสินค้าเกษตรกับประเทศคู่ค้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัท

จึงมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาลอยู่ในระดับต่ำา 

 ถึงกระนั้นก็ดี ในส่วนนโยบายการค้าเสรี (FTA) ของภาครัฐบาลซึ่งให้มีการค้าขายกับประเทศที่ลงนามในสัญญากับ

ประเทศไทยไดง้า่ยขึน้ จะทำาใหเ้กดิผลดกีบับรษิทัทีส่ง่ออกไดม้ากขึน้ เนือ่งจากประเทศไทยยงัคงไดเ้ปรยีบในเรือ่งการผลติขา้วในระดบั

โลก
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Risk Factors

 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 year 2010, the export’s revenue is about 50% of total revenue of Company and 

Subsidiary’s Company.  As the Company’s exports to countries for brand building such as “KASET”, “SMART 

CHEF”, “IMPERIAL TASTE”, foreign currency is earned.

To hedge that risk, 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 form foreign currency.

 2. Risk from Price Volatility of Raw Material

 The Company’s cost of raw material comes from commodity grains such as rice and beans, of which 

their prices are directly related to weather condition.  Change in price of rice and beans may affect the 

Company’s profit.  There are policies that a situation of raw material will be closely taken care and rice from 

farmers is purchased by the time of their harvest ending.  Also, the Company owns standard warehouse to 

store rice and bean.  

 Nevertheless, as for export market, the Company could hike the price to compensate the volatility of 

raw material and pricing in the market because overseas consumers believe in quality of Jasmine Rice.  

 Moreover, in 2010, the Company has improved the effective management system in production and 

distribution system including adding value to its own products.  Thus, the Company could significant minimize 

cost and operational expense, then affects us to complete in global market in both short term and long term.

 3. Risk from Government’s Policy

 As rice is the agricultural product that has huge impact to Thailand’s economic situation, there are 

many government’s policies that may hinder Company’s operation.  The latest official policy that farmers can 

pledge paddle rice to the government may cause the Thai’s rice price higher than market price resulting to the 

customer turning to other substitutes or minimizing the order.  However, Thai Jasmine Rice is considered as 

number on product and not grown elsewhere, the Company can guarantee satisfaction to overseas customers.  

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

 Nevertheless, the policy of FTA by the government would help the Company export more due to the 

country’s status as worldwide rice exporter.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

     รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553

 ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนที่ถือ (หุ้น) (%)

1. บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด 109,928,450 55.519 

2. นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม  9,764,910 4.932

3. น.ส.ปรินดา ตั้งพิรุฬห์ธรรม 9,470,010 4.783

4. นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม 9,185,510 4.639

5. นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม  8,800,010 4.444

6. นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์  7,187,510 3.630

7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 1,514,300 0.765 

8. น.ส.นุชนาถ ระวีแสงสูรย์  1,510,000 0.763 

9. น.ส.วิชญสุดา เหมะกุล  1,475,000 0.745

10. นางเพ็ญนภา ตวงสิทธิสมบัติ 1,400,000 0.707

  รวม 160,235,730 80.927

โครงสร้างของบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 ร�ยชื่อผู้ถือหุ้น จำ�นวนที่ถือ (หุ้น) (%)

1.  กลุ่มตั้งพิรุฬห์ธรรม  31,421,837 62.84

2.  กลุ่มวิทยฐานกรณ์   6,020,732 12.04

3.  บริษัท ฉมา แอ็สเซ็ท จำากัด  1,666,668 23.33

4.  นางรัตนา จันทรพิทักษ์     532,909 1.07

5.  นางวิไล ตั้งสิน     213,545 0.43

6.  นายธงชัย ตันสุทัตต์       31,400 0.06

7.  น.ส. สุภรัตน์ ศักดิ์วรารัตน์      85,636 0.17

8.  น.ส. ฐิติมา ออศิริวิกรณ์       27,273 0.06

  รวม 50,000,000 100.00
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โครงสร้�งก�รจัดก�ร

 คณะกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. คณะกรรมก�รบริษัท คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

 ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1 นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานกรรมการ

 2 รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

 3 ดร.สมจินต์  ศรไพศาล กรรมการอิสระ

 4 นายดนัย           จันทร์เจ้าฉาย กรรมการอิสระ

 5 นายวิสุทธิ    วิทยฐานกรณ์ กรรมการ

 6 นางสาววิไล        ตั้งสิน กรรมการ

 7 นายสมฤกษ์         ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

 8 นางสาวปรินดา    ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

 9 นายวรวุฒิ    ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการ

 

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัท

1. กำาหนดนโยบายหลกัในการดำาเนนิธรุกจิ นโยบายทางดา้นการเงนิ นโยบายในการระดมทนุ การบรหิารเงนิทนุ และนโยบาย

ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

2. พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทและกำากับดูแลการดำาเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน

3. กำากบัดแูลการดำาเนนิงานของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามหรอืดกีวา่เปา้หมายทีต่ัง้ไว ้และกำาหนดแนวทางแกไ้ขในกรณทีีม่อีปุสรรค

ในการบรรลุเป้าหมายนั้น

4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง 

ทันกาล และเป็นไปตามที่กฏหมายกำาหนด

5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำาคัญ และกำาหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานประจำาวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้แล้ว

 2. คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

 ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1 นายวิสุทธิ         วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร

 2 นายสมฤกษ์         ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร

 3 นางสาวปรินดา    ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร

 4 นายวรวุฒิ      ตั้งพิรุฬห์ธรรม กรรมการบริหาร
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ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. วางแผนและกำาหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน และโครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการ

ดำาเนนิธรุกจิของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกจิและสภาวะการแขง่ขนัในตลาด เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั

พิจารณาอนุมัติ

2. วางแผนและกำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี และอำานาจการบริหารงานในสายงานต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3. ตรวจสอบติดตามการดำาเนินการตามนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทที่กำาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำาเนินธุรกิจ

4. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า วัสดุ เครื่องมืออุปกรณ์ 

เครื่องใช้ เป็นต้น ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือเทียบเท่า

5. มอีำานาจอนมุตัแิละมอบอำานาจชว่งอนมุตักิารเบกิจา่ยเพือ่การจดัซือ้สนิทรพัยฝ์า่ยทนุ (Capital Expenditure) เพือ่ประโยชน์

ของบริษัท ภายในวงเงินที่ไม่เกิน 25 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ โดยให้นำาเสนอให้        

คณะกรรมการเพื่อทราบด้วย

6. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท การกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อภายใน

วงเงนิทีไ่มเ่กนิ 80 ลา้นบาท หรอืเทยีบเทา่ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนมุตัไิว ้โดยใหน้ำาเสนอใหค้ณะกรรมการเพือ่ทราบ

ด้วย

7. จ้างและเลิกจ้างพนักงานระดับบริหารของบริษัทยกเว้นในตำาแหน่งผู้บริหารที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

8. ดูแล และตรวจสอบติดตามผลการดำาเนินงานประจำาวันของบริษัทตามแผนธุรกิจที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้แล้ว

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

 ทีมบริหาร

 ทีมบริหารประกอบด้วย 3 ท่าน  ดังนี้

 ลำาดับที่ รายชื่อ ตำาแหน่ง

 1 นายสมฤกษ์         ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 2 นางสาวปรินดา    ตั้งพิรุฬห์ธรรม รองกรรมการผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ 

 3 นายวรวุฒิ     ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.	 จัดการและควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

2.	 ดำาเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

3.	 มีอำานาจจ้าง	 แต่งตั้ง	 โยกย้าย	ปลดออก	 เลิกจ้าง	 กำาหนดอัตราค่าจ้าง	 ให้บำาเหน็จรางวัล	 ปรับขึ้นเงินเดือน	ค่าตอบแทน		

เงินโบนัส	 ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำาแหน่งต่ำ�กว่าระดับผู้บริหาร	 ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างใน																					

คณะกรรมการกองทุนสำารองเลี้ยงชีพของบริษัท

4.	 มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท	เช่น	การจัดซื้อวัตถุดิบ	สินค้า	วัสดุ	เครื่องมืออุปกรณ์	

เครื่องใช้	เป็นต้น	ภายในวงเงินไม่เกิน	25	ล้านบาท	หรือเทียบเท่า

5.	 มอีำานาจอนมุตัแิละมอบอำานาจชว่งอนมุตักิารเบกิจา่ยเพือ่การจดัซือ้สนิทรพัยฝ์า่ยทนุ	(Capital	Expenditure)	เพือ่ประโยชน์

ของบริษัท	 ภายในวงเงินไม่เกิน	 10	 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้โดยให้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริหาร									

เพื่อทราบด้วย

6.	 มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินการทางการเงินเพื่อธุรกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของบริษัท	 การกู้ยืมเงิน	 การจัดหาวงเงินสินเชื่อภายใน

วงเงินไม่เกิน	 20	 ล้านบาทหรือเทียบเท่า	 ตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้	 โดยให้นำาเสนอให้คณะกรรมการบริหาร																							

เพื่อทราบด้วย
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7.	 มีอำานาจออกคำาสั่ง	 ระเบียบ	 ประกาศ	 บันทึก	 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท	 และ	

เพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

8.	 มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

9.	 อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง	ๆ	ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน

10.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่น	ๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว	ๆ	ไป

 3.	คณะกรรมการตรวจสอบ 

	 เป็นองค์กรอิสระท่ีจะให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทเพ่ือสอบทานข้อมูลทางการเงินท่ีเสนอแก่	

ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	 สอบทานระบบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีขึ้น	 กระบวนการตรวจสอบภายใน	

และการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

	 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการจำานวนทั้งสิ้น	3	ท่าน	ดังนี้

 ลำาดับที	่ รายชื่อ	 ตำาแหน่ง

	 1	 รองศาสตราจารย์	ดร.พุทธกาล	รัชธร	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

	 2	 ดร.สมจินต์					 ศรไพศาล	*	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

	 3	 นายดนัย							 จันทร์เจ้าฉาย	 กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : ดร.สมจินต์ ศรไพศาล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	
2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างห้วหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์	หรอืกฏหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 และเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนด																
ของตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้	เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล	และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6.	 จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท	 ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม																	
โดยประธานกรรมการตรวจสอบ	และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย	ดังต่อไปนี้
6.1	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
6.3	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	หรือกฏหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
6.4	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
6.5	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6	 จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
6.8	 รายงานอืน่ทีเ่หน็วา่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	ภายใตข้อบเขตหนา้ที่	และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท
7.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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 4.	เลขานุการบริษัท	

	 การกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั	กำาหนดใหบ้รษิทัจดัใหม้เีลขานกุารบรษิทั	(ปจัจบุนัคอืนางสาววไิลวรรณ	กาญจนก์มล)	เพือ่

รบัผดิชอบการจดัการประชมุคณะกรรมการ	และการประชมุผูถ้อืหุน้	การรกัษาเอกสารขอ้มลูตามทีก่ฎหมายกำาหนด	ใหค้ำาปรกึษาและ

ข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย	และกฎเกณฑ์ต่างๆ	รวมถึงดูแลและถ่ายทอดมติของคณะกรรมการ

ไปยังผู้เกี่ยวข้อง

การสรรหากรรมการ

 1.	คณะกรรมการบริษัท

	 บรษิทัไมม่กีารจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา	(Nominating	Committee)	เพือ่คดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เปน็กรรมการ	อยา่งไร

ก็ตาม	 บริษัทได้กำาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้

เกณฑ์ความสามารถ	ประสบการณ์	วิสัยทัศน์	และความน่าเชื่อถือ	นอกจากนี้	บริษัทคำานึงถึงความสำาคัญของผู้ถือหุ้น	และการส่ง

เสริมการกำากับดูแลกิจการ	โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	บริษัทจึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อ

กรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2553	–	31	ธันวาคม	2553	โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และทางเว็บไซต์ของบริษัท	 โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า	

พร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอชื่อกรรมการ	แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท

	 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง	 ตามข้อบังคับของบริษัท	 กำาหนดให้กรรมการจำานวนหนึ่งในสามเป็นอัตราจะต้องพ้น

จากตำาแหน่ง	 และในกรณีที่ต้องการเลือกกรรมการดังกล่าวที่พ้นจากตำาแหน่งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้ง	 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยกำาหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม	 (1)	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้											

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ	ไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ																		

จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนทีจ่ะพงึมหีรอื

เลือกตั้งในครั้งหนึ่ง	ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ	 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด	 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ															

คราวถัดไป	เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่ง

กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน	โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว	ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง

ไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

	 ทั้งนี้	การสรรหากรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้แต่งตั้งโดยเลือกจากกรรมการของบริษัท

 2.	คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	3	ท่าน	โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของบริษัท	ที่มี

คุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	รวมถึง	ประกาศ	ข้อบังคับ	และ/หรือ	ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยที่กำาหนดว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 กรรมการตรวจสอบ																			

อย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน
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 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

	 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1)	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ	่ บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา	 หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท	บริษัทร่วม	บริษัทพี่น้อง	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งปัจจุบัน	และ	2	ปีก่อนหน้าได้รับ

ตำาแหน่ง

3)	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	พี่น้อง	

และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	 ของผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 ผู้มีอำานาจควบคุม	 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ													

ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท	หรือบริษัทย่อย

4)	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่					

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	 หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	

	 บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ทั้งปัจจุบัน	และ	2	ปีก่อนหน้าได้รับการแต่งตั้ง

5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	และ

ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ	ผู้บริหาร	หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี	ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่	เว้นแต่จะได้พ้น

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับ										

ค่าบริการเกินกว่า	 2	ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเปน็นติบิคุคล	ใหร้วมถงึการเปน็ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ	

ผู้บริหาร	 หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ	 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย	 เว้นแต่จะได้พ้นลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	

	 2	ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8)	 ไม่มีลักษณะอื่นใด	ที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท

รายละเอียดของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี	2553	มีดังนี้

 ลำาดับที	่ รายชื่อ	 จำานวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

	 	 	 คณะกรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ

	 1	 นางปัทมา						 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 4/4	 -

	 2	 รองศาสตราจารย์	ดร.พุทธกาล	รัชธร	 4/4	 4/4

	 3	 ดร.สมจินต์						 ศรไพศาล	 4/4	 4/4

	 4	 นายดนัย						 จันทร์เจ้าฉาย	 4/4	 4/4

	 5	 นายวิสุทธิ						 วิทยฐานกรณ์	 4/4	 -

	 6	 นางสาววิไล								ตั้งสิน	 4/4	 -

	 7	 นายสมฤกษ์									ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 4/4	 -

	 8	 นางสาวปรินดา				 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 4/4	 -

	 9	 นายวรวุฒิ				 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 4/4	 -

หมายเหตุ : 1) บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง ในปี 2553 
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ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินมีรายละเอียดดังนี้

	 ก.		ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทแต่ละราย

	 ลำาดับ	 	 ค่าตอบแทนปี	2553

	 ที่	 	 รายชื่อ	 คณะกรรมการ	 คณะกรรมการ	 ค่าบำาเหน็จ	 รวม

	 	 	 	 บริษัท	 ตรวจสอบ	 คณะกรรมการ1

	 1	 นางปัทมา						 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 40,000	 -	 -	 40,000

	 2	 รองศาสตราจารย์	ดร.พุทธกาล	รัชธร	 40,000	 80,000	 -	 120,000

	 3	 ดร.สมจินต์					 ศรไพศาล	 40,000	 56,000	 -	 96,000

	 4	 นายดนัย								 จันทร์เจ้าฉาย	 40,000	 56,000	 -	 96,000

	 5	 นายวิสุทธิ						 วิทยฐานกรณ์	 40,000	 -	 -	 40,000

	 6	 นางสาววิไล						 ตั้งสิน	 40,000	 -	 -	 40,000

	 7	 นายสมฤกษ์						 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 40,000	 -	 -	 40,000

	 8	 นางสาวปรินดา				ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 40,000	 -	 -	 40,000

	 9	 นายวรวุฒิ							 ตั้งพิรุฬห์ธรรม	 40,000	 -	 -	 40,000

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ	ปี	2553	และ	2552

 
ค่าตอบแทน

	 ปี	2553	 ปี	2552

	 จำานวนราย	 จำานวนเงิน	 จำานวนราย	 จำานวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุม	 9	 552,000	 9	 532,000

ค่าบำาเหน็จคณะกรรมการ - - - -

รวม	 	 552,000	 	 532,000

ข.	ค่าตอบแทนรวมและจำานวนรายของกรรมการบริหาร	และผู้บริหารของบริษัท

 
ประเภทค่าตอบแทน

	 ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(บาท)

	 	 ปี	2553	 ปี	2552

จำานวน	(คน)  8 8

เงินเดือน	 	 10,555,082	 8,914,846

โบนัส	 	 -	 -

อื่น	ๆ	เช่น	ค่าบริหาร		 -	 -

รวม	 	 10,555,082	 8,914,846
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Shareholder

     The 8 major shareholders as of 20 March 2010

 Name of Shareholders Number of Shares Held (%)

1. Cheer (Thailand) Co., Ltd. 109,928,450 55.519

2. Mrs.Pattama Tangpiroonthum 9,764,910 4.932

3. Ms.Prinda Tangpiroonthum  9,470,010 4.783

4. Mr.Somroek Tangpiroonthum 9,185,510 4.639

5. Mr.Vorravuth Tangpiroonthum 8,800,010 4.444

6. Mr.Visuth Vittayatanakorn 7,187,510 3.630

7. Thai NVDR Co., Ltd. 1,514,300 0.765

8. Ms.Nuchanart Raweesangsoon 1,510,000 0.763

9. Ms.Vichayasuda Hemakul 1,475,000 0.745

10. Mrs.Pennapa Tuangsitthisombat 1,400,000 0.707

  Total 160,235,730 80.927

The structure of Cheer (Thailand) Ltd. Is as below

 Name of Shareholders Number of Shares Held (%)

1.  Tangpiroonthum Group  31,421,837 62.84

2.  Vittayatanakorn Group   6,020,732 12.04

3.  Chama Asset Co., Ltd.   1,666,668 23.33

4.  Mrs.Rattana Jantarapitak    532,909 1.07

5.  Ms.Vilai Tangsin     213,545 0.43

6.  Mr.Thongchai Tansutat       31,400 0.06

7.  Ms.Suparat Sakwararat       85,636 0.17

8.  Ms.Titima Orsiriwikorn       27,273 0.06

  Total 50,000,000 100.00

Structure of Shareholding and
Management
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Management Structure

	 The	Company’s	management	structure	consists	of	3	Executive	Committee	:	The	Board	of	Directors,	the	

Executive Management and the Audit Committee

 1.	Board of Director 

	 No.	 	 Name	 Position

	 1	 Mrs.Pattama		 Tangpiroonthum	 Chairman	of	the	Board

	 2	 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn	Rutchatorn	 Chairman	of	Audit	Committee	and	

    Independent Director

	 3	 Dr.Somjin		 Sornpaisarn	 Independent	Director

	 4	 Mr.Danai		 Chanchaochai	 Independent	Director

	 5	 Mr.Visuth		 Vittayatanakorn	 Director

	 6	 Ms.Vilai		 Tangsin	 Director

	 7	 Mr.Somroek		 Tangpiroonthum	 Director

	 8	 Ms.Prinda		 Tangpiroonthum				 Director	

	 9	 Mr.Vorravuth		 Tangpiroonthum					 Director

 

Duties and Responsibilities of the Company’s Board of Directors

1.		 To	set	up	the	Company’s	main	operation	policy,	ffiinancial	policy,	fund	raising	policy,	capital	management	

policy	and	risk	management	policy

2.		 To	consider	approval	of	budget	and	investment	project	including	the	monitoring	its	project

3.	 To	monitor	and	supervise	the	Company’s	operation	in	accordance	with	its	goal	and	set	up	a	resolution	in	

case	of	the	obstacle

4.	 To	report	the	Company’s	general	information	and	ffiinancial	information	to	shareholders	and	stakeholders	

correctly,	promptly	and	legally

5.		 To	adopt	the	signiffiicant	audit	report	and	set	up	and	improvement	policy	for	signiffiicant	issue

6.		 To	review	sufffiiciency	and	appropriation	of	Company’s	internal	control	system	and	risk	management

7.		 To	perform	the	succession	plan	of	executive	in	management	level

8.	 To	monitor	and	follow	up	Company’s	daily	operation	according	to	business	plan	that	Board	of	Directors	

has	approved.

 2.	The Executive Management

	 No.	 	 Name	 Position

	 1	 Mr.Visuth		 Vittayatanakorn	 Executive	Director

	 2	 Mr.Somroek		 Tangpiroonthum	 Executive	Director

	 3	 Ms.Prinda		 Tangpiroonthum				 Executive	Director

	 4	 Mr.Vorravuth		 Tangpiroonthum					 Executive	Director
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Duties and Responsibilities of Executive Management

1. To plan and determine policy, strategy, plan, organizational structure and management structure for            

Company’s operation in accordance with economic situation and competition situation and propose to 

Board of Directors for approval

2. To plan and determine business plan, annual budget and departmental authorization and propose to 

Board of Directors for approval

3. To monitor the operation in accordance with its policy and management plan

4. To approve the Company’s normal transaction i.e. procurement of raw material, product, tools, equip-

ment, etc. with the value up to 50 million Baht

5. To approve the procurement of capital expenditure with the value up to 25 million Baht and propose 

to Board of Directors for acknowledgement

6. To approve the ffiinancial transaction, loan, credit procurement with the value up to 80 million Baht 

and propose to Board of Directors for acknowledgement

7. To hire and remove the offfiicer 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.

 Management Team

 No.  Name Position

 1 Mr.Somroek  Tangpiroonthum Chief Executive Offfiicer

 2 Ms.Prinda  Tangpiroonthum    Deputy Managing Director 

 3 Mr.Vorravuth  Tangpiroonthum     Chief Ffiinancial Offfiicer 

Duties	and	Responsibilities	of	Chief	Executive	Offfiicer

1.	 To	manage	and	monitor	the	Company’s	operations

2.	 To	follow	the	Board	of	Directors’	policy

3.	 To	hire,	appoint,	move,	terminate,	ffiix	the	wages,	pay	the	rewards,	increase	merit,	bonus	of	all	personnel	

with	position	below	management	level,	including	nominate	the	employer	representative	in	Provident	Fund	

Committee.

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

etc.	with	the	value	up	to	25	million	Baht

5.	 To	approve	the	procurement	of	capital	expenditure	with	the	value	up	to	10	million	Baht	in	accordance	with	

the	approval	from	Board	of	Directors	and	propose	to	Executive	Management	Committee	for	acknowledgement

6.	 To	approve	 the	 ffiinancial	 transaction,	 loan,	credit	procurement	with	 the	value	up	 to	20	million	Baht	 in												

accordance	with	the	approval	from	Board	of	Directors	and	propose	to	Executive	Management	Committee	

for	acknowledgement

7.	 To	announce	 the	 regulations,	 command,	notice	 in	order	 to	perform	 the	operation	 in	accordance	with	

Company’s	policy	and	sustain	organizational	discipline
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8.	 To	perform	and	act	on	Company’s	behalf	in	the	activities	relevant	and	beneffiicial	to	Company

9.	 To	appoint	the	consultant	that	is	necessary	to	the	operations

10.	 To	perform	other	duties	as	assigned	by	Board	of	Directors	or	Executive	Management	Committee

 3.	Audit Committee 

	 The	Audit	Committee	 is	 the	 independent	committee	supporting	 the	operations	on	behalf	of	Board	of													

Directors	in	order	to	review	the	ffiinancial	reports	that	will	propose	to	shareholders	and	other	relevant	parties,	review	

the	internal	control,	internal	audit	and	communication	to	Company’s	auditors.

 No.	 Name	 Position

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

	 2	 Dr.Somjin	Sornpaisarn	*	 Member	of	Audit	Committee	and	Independent	Director

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

* Dr.Somjin Sornpaisarn is has adequate expertise and experience to review creditability of the ffiinancial reports.

Duties and Responsibilities of Audit Committee

1.	 To	review	the	accuracy	and	adequacy	of	the	Company’s	ffiinancial	report.

2.	 To	review	the	suitability	and	efffiiciency	of	the	Company’s	internal	control	systems	and	internal	audit	system,	

and	to	determine	and	internal	audit	unit’s	independence,	as	well	as	to	improve	the	appointment,	transfer	

and	dismissal	of	the	internal	audit	unit	or	any	other	unit	in	charge	of	the	internal	audit.

3.	 To	review	the	Company’s	compliance	with	the	Securities	and	Exchange	Act,	Regulations	of	the	Stock	

Exchange	of	Thailand	or	any	other	relevant	laws.

4.	 To	consider,	select	and	nominate	an	independent	person	to	be	the	Company’s	auditors,	and	to	propose	

such	person’s	remuneration,	as	well	as	to	attend	a	non-management	meeting	with	an	auditor	at	least	once	

a	year.

5.	 To	 review	 the	 connected	 transactions	 that	 may	 cause	 conffllict	 of	 interest	 complying	 with	 laws	 and																		

Regulations	of	the	SET	to	ensure	that	such	transactions	are	reasonable	and	conduct	the	highest	beneffiit	

to	the	Company.

6.	 To	prepare	and	disclose	 the	Audit	Committee’s	 report	 in	 the	Company’s	annual	 report	signed	by	 the	

Chairman	of	Audit	Committee.		Such	reports	shall	comprise	at	least	the	following	information	:-

6.1	 An	opinion	on	the	accuracy,	completeness	and	credibility	of	the	Company’s	ffiinancial	report;

6.2	 An	opinion	on	the	adequacy	of	the	Company’s	internal	control	system	;

6.3	 An	opinion	on	the	Compliance	with	the	Securities	and	Exchange	Act,	regulations	of	the	Stock	Ex-

change	of	Thailand	or	any	other	relevant	laws;

6.4	 An	opinion	on	the	suitability	of	the	Company’s	auditor;

6.5	 An	opinion	on	the	transactions	that	may	cause	conffllicts	of	interests;

6.6	 The	number	of	the	Audit	Committee	meeting,	and	the	attendance	of	such	meetings	by	each	com-

mittee	member;

6.7	 An	opinion	or	overview	comment	received	by	Audit	Committee	from	its	performance	of	duties	in																							

accordance	with	the	Charter;	and
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6.8	 Other	 transactions	 which,	 accordance	 to	 the	 Audit	 Committee’s	 opinion,	 should	 be	 known	 to	

shareholders	and	general	investors,	subject	to	scope	of	duties	and	responsibilities	assigned	by	the	

Company’s Board of Directors

7.	 To	perform	any	other	act	as	assigned	by	the	Company’s	Board	of	Directors,	with	the	approval	of	the	Audit	

Committee.

 4.	Corporate Secretary 

	 Good	Corporate	Governance	calls	for	Company	to	designate	a	Corporate	Secretary,	(at	present	the	person	

in	charge	is	Ms.Wilaiwan	Gangamol),	to	be	responsible	for	holding	the	Board	and	shareholders’	meeting,	safeguarding	

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

the	Board	regarding	all	regulations	and	disclosing	the	Board’s	resolutions	to	relevant	parties.

Nomination of Directors

 1.		Board of Directors

	 Even	the	Company	has	no	Nominating	Committee	to	select	the	directors	but	it	has	policy	of	selection	

process	by	Board	of	Directors,	according	to	capability,	experience,	vision,	creditability.		Besides,	the	Company	

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

shareholders	to	receive	equitable	treatment.		The	Company	has	added	another	channel	for	this	purpose,	that	is,	

nomination	of	a	person	or	persons	between	1	October	2010	–	31	December	2010.		This	has	been	made	known	to	

shareholders	through	SET’s	notification	channel	and	the	Company’s	website.		The	website	also	contains	rules	for	

nominating	Director	candidates,	together	with	a	Director	nomination	form,	for	minority	shareholders’	use.

	 According	to	the	Company’s	Articles	of	Association,	the	director	will	retire	on	the	rotation	with	ratio	1:3	in	

the	annual	shareholders	meeting.		The	re-appointment	of	the	director	who	retired	by	rotation	has	to	be	approved	

by	the	shareholders	meeting	with	the	following	rules	:-

	 1.	 Each	shareholder	has	the	amount	of	votes	according	to	the	amount	of	share	held

2.	 Each	shareholder	must	use	the	right	to	vote	according	to	the	amount	of	votes	in	1.	to	elect	one	or	many	

persons	to	be	the	Board.		The	votes	cannot	be	separated	to	individual	candidate

3.	 The	candidate(s)	receiving	the	most	votes	descendently	will	become	directors	according	to	the	numbers	

of	directors	at	that	round	of	election.		In	case	that	the	respective	candidates	running	up	to	the	one	with	

the	same	number	of	votes	and	exceed	the	number	of	directors	at	that	round,	the	Executive	Chairman	

casts the deciding vote

	 In	 case	 of	 vacancy	 by	 any	 reason	 other	 than	 the	 rotation,	 the	 Board	 of	 Directors	 shall	 elect	 any																						

qualiffiied	person	who	is	not	prohibited	by	law	to	assume	such	position	in	the	following	meeting	except	in	case	of	

the	remaining	period	is	less	than	2	months,	such	elected	director	shall	retain	the	position	only	for	such	remaining	

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

	 In	addition,	the	selection	of	executive	management	will	be	nominated	by	Board	of	Directors
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 2.	Audit Committee

	 The	Board	of	Directors	nominates	member	of	Audit	Committee,	at	least	3	persons	with	the	qualiffiication	in	

compliance	with	Securities	and	Exchange	Act,	rules	and	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	governing	

the	qualiffiication	and	responsibilities	of	Audit	Committee.		Besides,	there	should	be	at	least	1	member	having	the	

knowledge	in	Accounting	and	Ffiinancial.

 The principles in selection of independent director

	 Qualiffiication	of	Independent	Directors	:

1.	 Share	held	less	than	1%	of	Company,	its	parent	company,	its	subsidiaries	and	its	associated	companies	

or	any	juristic	person	that	have	conffllict	of	interest,	including	share	held	by	connected	persons.

2.	 Is	 not	 a	management	 executive,	 an	employee,	 a	 consultant	of	Company,	 its	parent	 company,	 its													

subsidiaries,	 its	associated	companies,	or	a	related	 juristic	person	that	have	conffllict	of	 interest	at	

present	or	2	years	before	nomination.

3.	 Is	not	family	relation	by	blood,	marriage,	legal	registration,	including	the	spouse	of,	major	shareholder,	

authorized	person	of	Company	and	its	subsidiaries

4.	 No	business	relation	with	Company,	its	subsidiary	or	any	juristic	person	that	have	conffllict	of	interest

5.	 Is	not	a	external	auditor,	professional	service	provider	of	Company,	its	parent	company,	its	subsidiaries,	its	

associated	companies,	or	a	related	juristic	person	that	have	conffllict	of	interest	at	present	or	2	years	

before	nomination.

6.	 Is	not	representative	of	board	member,	major	shareholders	or	connect	persons.

Meeting	Attendance	of	Each	Director	for	the	year	2010	

 No Name Number of Attendance 

    Board of Directors Audit Committee

	 1	 Mrs.Pattama	Tangpiroonthum	 4/4	 -

	 2	 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn	Rutchatorn	 4/4	 4/4

	 3	 Dr.Somjin	Sornpaisarn	 4/4	 4/4

	 4	 Mr.Danai	Chanchaochai	 4/4	 4/4

	 5	 Mr.Visuth	Vittayatanakorn	 4/4	 -

	 6	 Ms.Vilai	Tangsin	 4/4	 4/4	 -

	 7	 Mr.Somroek	Tangpiroonthum	 4/4	 -

	 8	 Ms.Prinda	Tangpiroonthum				 4/4	 -

	 9	 Mr.Vorravuth	Tangpiroonthum					 4/4	 -

Remark : 1) There were 4 Board of Directors’ meetings and 4 Audit Committee’s meeting in 2010 
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Director’s Monetary Remunerations

	 	 	 	 2010	Remuneration

	 No.	 	 Directors	 Board	of	 Audit	 Annual	 Total

    Directors Committee Allowance1

	 1	 Mrs.Pattama	Tangpiroonthum	 40,000	 -	 -	 40,000

	 2	 Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn	Rutchatorn	 40,000	 80,000	 -	 120,000

	 3	 Dr.Somjin	Sornpaisarn	 40,000	 56,000	 -	 96,000

	 4	 Mr.Danai	Chanchaochai	 40,000	 56,000	 -	 96,000

	 5	 Mr.Visuth	Vittayatanakorn	 40,000	 -	 -	 40,000

	 6	 Ms.Vilai	Tangsin	 	 40,000	 -	 -	 40,000

	 7	 Mr.Somroek	Tangpiroonthum	 40,000	 -	 -	 40,000

	 8	 Ms.Prinda	Tangpiroonthum				 40,000	 -	 -	 40,000

	 9	 Mr.Vorravuth	Tangpiroonthum					 40,000	 -	 -	 40,000

Director	Remuneration	Summary	for	2010	and	2009

        
Remuneration

	 2010	 2009

 Total Baht Total Baht

Meeting	Allowance	 9	 552,000	 9	 532,000

Annual	Allowance	 -	 -	 -	 -

Total	 	 552,000	 	 532,000

Total Remunerations of Executive Director and Management Team

 
Type

 Management Remunerations

	 	 2010	 2009

Number	of	Management	 8	 8

Salary	 	 10,555,082	 8,914,846

Bonus  - -

Other	i.e.	Management	Fee	 -	 -

Total	 	 10,555,082	 8,914,846
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การกำากับดูแลกิจการ

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการเป็นอย่างมาก จากความเชื่อที่ว่าการกำากับดูแลกิจการเป็นระบบที่จัดให้มี
กระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำา และการควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนและเพิ่มพูนคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดี โดยคำานึง
ถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นและสังคมโดยรวม

 เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง            
ทุกฝ่าย บริษัทจึงได้กำาหนดนโยบายในการกำากับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

• จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพที่เพียงพอ           
เพื่อให้เกิดความประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

• ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
• ดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอโดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
• ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำาของตัวเอง
• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
• ได้มีการจัดทำาข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

และบริษัทได้มีการประกาศแจ้งให้กรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางใน
กาารปฏิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 บรษิทัมเีจตนารมณท์ีมุ่ง่มัน่ดำาเนนิธรุกจิภายใตห้ลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีตามหลกัเกณฑก์ารกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบั
บริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำาคัญการดำาเนินการด้านการกำากับดูและกิจการ              
5 หมวดได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 บริษัทตะหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำาหนดแนวทางดำาเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า             
ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข่าวสารและข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่สำาคัญของบริษัท รวมถึงการมีส่วนแบ่งในกำาไร เป็นต้น โดยได้ดำาเนินการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ซึ่งจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันปิดบัญชีงบดุลประจำาปี และบริษัท               
ได้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม 
โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระ
ทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือ
เชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ต้องนำามาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าร่วมประชุม รวม
ถึงข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาเป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อน
การประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. ก่อนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน และแสดงผลสรุปของผลคะแนนเสียง             
ทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม

3. ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำาเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยระหว่าง
การประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างทั่วถึง ก่อนจะให้ลงคะแนนเสียงและสรุปมติ          
ที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุม

4. กรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงประธานกรรมการชุดย่อย เพื่อร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง                  
ของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ด้วย
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หมวดที่ 2 ก�รปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่�งเท่�เทียมกัน

 บริษัทให้ความสำาคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสมเขา้รับการเลือกตัง้เปน็กรรมการล่วงหน้ากอ่นวนัประชุม ซึง่ได้ประกาศแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านชอ่ง

ทางของตลาดหลักทรัพย์ และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

2. บริษัทดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำาดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระ                      

ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นให้ทราบล่วงหน้า

3. บริษัทได้เสนอชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่

ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง

4. บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระ โดยเฉพาะกรณีที่

มีความเห็นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

5. บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคลากรของบริษัทนำาข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยให้แก่ผู้อื่น รวมถึงเพื่อผลประโยชน์

ส่วนตน โดยกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. และจัดส่งสำาเนารายงานดัง

กล่าวให้แก่บริษัท ภายใน 3 วันทำาการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หมวดที่ 3 บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : บรษิทัตระหนกัดวีา่พนกังานเปน็ปจัจยัแหง่ความยัง่ยนืทีส่ำาคญัของบรษิทั ดงันัน้ บรษิทัจงึไดส้นบัสนนุการพฒันา

ให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถสูง อีกทั้งบริษัทมีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และให้

ผลตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม นอกจากนีบ้รษิทัยงัใหค้วามสำาคญักบัจติใจของพนกังานดว้ย โดยไดน้มินต์

พระนักปฏิบัติมาแสดงธรรมและฝึกปฏิบัติธรรมให้กับพนักงานอยู่เสมอ 

- คู่ค้า :  บรษิทัยดึมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิกบัคูค่า้ โดยคำานงึถงึความเสมอภาคและผลประโยชนร์ว่มกนั มกีารจดัซือ้จดัจา้งอ

ย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา โดยบริษัทได้กำาหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและกำาหนดหลักเกณฑ์

การคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และความเป็นอิสระ ระหว่างบริษัทกับคู่ค้าในระบบ

การจัดหาที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

- ลูกค้า :  บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมี

หนว่ยงานทีท่ำาหนา้ทีร่บัขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้เพือ่รบีดำาเนนิการใหล้กูคา้โดยเรว็ทีส่ดุ โดยบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญั

ต่อลูกค้า ดังที่ได้กำาหนดไว้ในนโยบายคุณภาพของบริษัท ดังนี้

 “เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อครองใจลูกค้า”

- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการ

ที่ไม่สุจริตเพื่อทำาลายคู่แข่งขัน

- เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย รวมถึงปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ 

ที่มีต่อเจ้าหนี้

- ชุมชน : บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบตอ่สภาพแวดลอ้มของชมุชน และสงัคม ซึง่ถอืเปน็นโยบายสำาคญัของบรษิทัในการคำานงึ

ถึงสิ่งแวดล้อม และสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือสังคมในด้านต่าง ๆ  โดยบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ

ของการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทย จึงได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ บริเวณโรงงานแถบ

พุทธมณฑล และบริเวณใกล้เคียง เป็นประจำาทุกปี นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนเงินหรือผลิตภัณฑ์สำาหรับกิจกรรม

ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด องค์กรการกุศลอื่นๆ อยู่เป็นประจำา

 ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้

ได้รับก�รดูแลอย่�งดี
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หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและคว�มโปร่งใส

 คณะกรรมการบรษิทัตระหนกัดวีา่ขอ้มลูของบรษิทั

ทัง้ทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และทีม่ใิชก่ารเงนิ มผีลตอ่กระบวนการ

ตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัท

จึงมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการเปิดเผยข้อมูลที่จะมี

ผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ครบถ้วน ตรงต่อ

ความเป็นจริง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา ผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบรษิทั ทัง้

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะจัดตั้ง

หน่วยงานด้านลงทุนสัมพันธ์ในอนาคตอันใกล้นี้ แต่จะมอบ

หมายใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ทำาหนา้ทีต่ดิตอ่กบัผูถ้อืหุน้ 

นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากนี้ ในรอบปี 2553 บริษัทได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการ

เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่พุทธมณฑล สาย 5 จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553

 อนึ่ง บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย และจำานวนครั้งที่กรรมการ

แต่ละคนเข้าร่วมการประชุม รวมถึงเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำาปี

หมวดที่ 5 คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร

 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่านดังต่อไปนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  4 ท่าน

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน

- กรรมการอิสระ   3 ท่าน

 บริษัทมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน หรือ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะซึ่งถือว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ 

 บรษิทัไดแ้ตง่ตัง้กรรมการบรษิทั โดยไมใ่หบ้คุคลหรอืกลุม่บคุคลใดมอีำานาจในการตดัสนิใจแตเ่พยีงบคุคลเดยีวหรอืกลุม่เดยีว 

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธภิาพและสรา้งกลไกการถว่งดลุ โดยบรษิทัมโีครงสรา้งการจดัการทีช่ดัเจน ซึง่มกีารแบง่แยกสายงาน

บังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำานาจในการบริหารงานและการตัดสินใจลงไปให้ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทตามความเหมาะสม 

เพือ่ไมใ่หอ้ำานาจในการตดัสนิใจและการบรหิารงานอยูท่ีป่ระธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารแตเ่พยีงผูเ้ดยีว ในขณะทีบ่รษิทัมปีระธานกรรมการ

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และถึงแม้ว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันระหว่าง

ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ซึง่มสีายสมัพนัธก์นัระหวา่งประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารซึง่เปน็บตุรชาย และประธาน

กรรมการบริษัทซึ่งเป็นมารดา บริษัทได้มีการแบ่งแยกอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน  

 ทั้งนี้ กรรมการสามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าว ต้องไม่เป็นอุปสรรค

ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยพิจารณาจากการอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท การเข้าประชุมอย่างสม่ำาเสมอ และ              

การแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

 คณะกรรมการได้กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการไว้คราวละ 3 ปี

 2. คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อช่วยในการกำากับดูแลกิจการ 

รายนามและบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ

จะมีกำาหนดการประชุมเป็นประจำาทุก 3 เดือน และรายงานต่อคณะกรรรมการบริษัท

 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
 บริษัทได้กำาหนดขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซ่ึงได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อเร่ืองการจัดการ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการยังมีนโยบายการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
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 ก) ระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน
 บรษิทัมนีโยบายจดัใหม้กีารควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ เพยีงพอและเหมาะสมทีจ่ะสามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิของบรษิทั
อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจเพียงพอ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบทำาหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายใน
เป็นระยะๆ อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลง โดยมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย                  
ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในแยกเป็นอิสระ โดยได้จ้างบริษัทภายนอกทำาการตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงิน
ของบรษิทัไดด้ำาเนนิการตามแนวทางทีก่ำาหนด ซึง่คณะกรรมการไดใ้หบ้รษิทัทีร่บัหนา้ทีต่รวจสอบภายในดงักลา่วรายงานผลการตรวจ
สอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร่วมกันพิจารณาแผนงานตรวจสอบภายใน กับคณะกรรมการตรวจสอบ

 ข) การบริหารความเสี่ยง
 บริษัทได้ให้ความสำาคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก บริษัทได้จัดให้มีการกำาหนด และประเมินความเสี่ยง
ของกิจการเป็นประจำาไม่ว่าจะเป็นความเส่ียงทางธุรกิจหรือความเส่ียงทางการเงิน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมทีมผู้บริหาร และฝ่ายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งทกุๆ เดอืน ซึง่นอกจากจะประเมนิความเสีย่งแลว้ ทมีผูบ้รหิารจะเปน็ผูก้ำาหนดกลยทุธ ์และมาตรการในการลดความเสีย่ง 
รวมถงึไดม้อบหมายใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งตดิตามความเสีย่งนัน้ ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง และรายงานความคบืหนา้ตอ่คณะกรรมการบรหิาร
ของบริษัท

 ค) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ บริษัทมอบหมาย
ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแต่ละรายการนั้น ๆ เพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความ
เหน็รายการดงักลา่ว เปน็รายการทีเ่ปน็ไปตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไปและเปน็ไปในราคาทีย่ตุธิรรม และนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณา โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำาสั่ง หรือข้อกำาหนด
ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยอยา่งเครง่ครดั โดยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในการทำารายการใดๆ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงอนมุตักิารทำา
รายการนั้น ๆ 

 ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการถึงความเหมาะสมของรายการ จะได้
มีการเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำาปี

 4. การประชุมคณะกรรมการ
 บรษิทัไดก้ำาหนดวนัประชมุคณะกรรมการเปน็การลว่งหนา้ตลอดป ี2553 โดยกำาหนดประชมุเปน็ประจำาทกุไตรมาส ภายใน 
45 วันหลังจากวันสุดท้ายของทุกไตรมาส โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันพิจารณาระเบียบวาระ  
การประชมุตามความสำาคญัและจำาเปน็ ทัง้นี ้บรษิทัไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุ พรอ้มระเบยีบวาระการประชมุ และขอ้มลูประกอบ
ระเบียบวาระการประชุม ให้กรรมการ เพื่อพิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุมเสมอ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้า
สู่วาระการประชุมได้โดยแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการ
 การประชุมคณะกรรมการ ตามปกติแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง ซึ่งได้ให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการด้วยเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง นอกจากนี้ยังมีเลขานุการคณะกรรมการ เข้าร่วม 
การประชุมทุกครั้ง เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และจัดทำารายงานการประชุม โดยรายงานการประชุมได้ครอบคลุมสาระสำาคัญ
ต่างๆ อย่างครบถ้วน มีการบันทึกข้อคิดเห็นของที่ประชุมและคำาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมติคณะกรรมการ โดยมีระบบการจัดเก็บ
รายงานการประชุมคณะกรรมการเป็นอย่างดี ปลอดภัย และง่ายต่อการค้นหา
 นอกจากการประชุมดังกล่าวคณะกรรมการแล้ว กรรมการอิสระได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย       

1 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัทกำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ (Self Assessment) เป็นประจำาทุก

ปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบ การปรับปรุงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
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 6. ค่าตอบแทน

 บริษัทได้กำาหนดนโนบายค่าตอบแทนของกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับ

อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความ

รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายที่เพิ่มมากขึ้น โดยที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำาปี 2553 ดังนี้

 1. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง

 2. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการตรวจสอบ 14,000 บาท / ครั้ง

 3. ค่าเบี้ยประชุมสำาหรับกรรมการ 10,000  บาท / ครั้ง

 4. ค่าบำาเหน็จประจำาปีคณะกรรมการบริษัท  จำานวนไม่เกิน 1,000,000 บาท / ปี 

 

 ในส่วนค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร จะเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด ซึ่งเชื่อม

โยงกบัผลการดำาเนนิงานของบรษิทัและผลการปฏบิตังิานของเจา้หนา้ทีร่ะดบับรหิารแตล่ะทา่น ปจัจบุนับรษิทัยงัไมม่คีณะอนกุรรมการ

กำาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทมาประกอบการพิจารณา

 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

 กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหมแ่ตล่ะทา่นจะไดร้บัทราบขอ้มลูของบรษิทั กฎระเบยีบ และขอ้มลูธรุกจิของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง

อยา่งเพยีงพอตอ่หนา้ที ่นอกจากนี ้บรษิัทฯ ยงัไดจ้ัดใหก้รรมการใหมม่กีารปฐมนเิทศ โดยการเขา้อบรมหลกัสตูร Director Accredi-

tation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูล ดังต่อไปนี้

- บทบาทของการเป็นกรรมการและความรับผิดชอบตามกฎหมาย

- แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตามระเบียบ และข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

สำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) รวมทัง้หลกัการของการกำากบัดแูลกจิการ

ที่ดี

 นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำาหน้าที่

และกำากับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยประวัติการอบรมของกรรมการแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และ

รายงานประจำาปี
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Corporate Governance

 The Company is well aware of the importance of good corporate governance.  The corporate governance 
is a set of structures and processes of leadership and the internal control with transparent responsibility to 
boost the Company’s competitiveness, its growth and long-term shareholder value with taking into account the 
interest of other company stakeholders and society.

 To lead the business to continuing growth and increase the creditability of investor and related parties, 
the Company has set the Corporate Governance Policy as below :

• To manage and be responsible for the tasks with full capabilities and adequate efffiiciency to lead 
to the most beneffiits of shareholders

• To perform business to ensure the clear, auditable and adequate information disclosure
• To perform business with full consideration in risk and have the control and risk management in 

the adequate level
• To prevent the conffllict of interest and be responsible for own decision and action
• To act to shareholders and stakeholders equally and fair
• To set up the business ethics in writing and communicate to directors, management and employees 

to acknowledge and comply with such guidance

 The Company has aligned our corporate governance practices to the principles prescribed by the 
Stock Exchange of Thailand (the Principle Good Corporate Governance for Listed Companies in 2006).  The 
5 principles of corporate governance are as follows :-

1. Rights of Shareholders
 The Company is well aware of the importance of shareholders’ rights by setting up the relevant        
procedure in order to ensure that shareholders acquire all basic shareholder rights i.e. rights to buy, sell, 
transfer shares, rights to obtain relevant and adequate Company’s information, rights to attend and vote in the 
shareholder meetings in the important issues including the proffiit appropriation, etc. 

1. The Company arranges annual shareholder meeting within 4 months after year-ended accounting closing.  
The invitation letter and its attachments are submitted to shareholders 14 days in advance.  In the 
invitation letter, the shareholders are aware of detailed meeting agenda together with opinion of Board 
of Directors, all types of Proxy Form speciffiied by Ministry of Commerce, lists of independent directors 
so that shareholders can appoint an independent directors as their proxy, map showing the location 
of meeting venue, document and evidence to be declared on the meeting day, and Company’s articles 
of association concerning the shareholders’ meeting.  Furthermore, shareholders will acknowledge all 
information regarding shareholders meeting through Company’s website 30 days before the meeting.  

 Additionally, the Company open for shareholders’ registration in advance of the meeting for at least  
1 hour.

2. At the beginning of the meeting, Chairman would explain the voting practice and counting as well as 
clearly present the voting results of all meeting agendas. 

3. Chairman allocates appropriate time for discussion and encourages shareholders to express their                  
opinions and asks questions before casting their votes.  Besides, shareholders can send their 
meeting-related questions to the Board ahead of the meeting date.

4. All directors attend shareholders meeting including Chairman of sub-committee.  Each member may             
address relevant questions and concerns posed by shareholders (if any).
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2. Equitable Treatment of Shareholders
 The Company values and treats all shareholders in equitable through the following actions.

1. The Company allows each shareholder to propose agenda items for consideration at the annual        
general shareholders’ meeting or nominate qualiffiied person for election as Directors ahead of the 
AGM.  The Company announces such information through SET’s news channels and also contains the 
criteria in Company’s website.

2. The shareholder’s meeting has been conducted in accordance to the meeting agenda as shown in 
the invitation letter.  The additional meeting agenda is not allowed to add in the meeting unless the 
notiffiication to shareholders in advance. 

3. The shareholders can appoint the Company’s independent’s director as proxy holder and use the proxy 
forms that shareholders can identify the direction of voting

4. In the event a shareholder wished to cast a vote of disapproval or to abstain from voting, the             
shareholder is encouraged to use ballot. 

5. The Company has adopted the safeguards to prevent Company executives and personnel for using 
inside information of the Company to others for his/her own beneffiits.  The executives should report 
the change of shareholding to Securities and Exchange Commission and Company within 3 days.

3. Role of Stakeholders
 The Company is well aware of the stakeholders rights as following details :-
- Employee : Realizing that the employees are the main driving factor of Company’s reputation, the Com-

pany has supported all employees’ efforts to improve their knowledge and capability.  Besides, 
the Company has equally treated all employees by providing them with appropriate and fair 
returns and welfare benefits.  The Company has also focused on the employee’s moral by 
inviting monk to teach and practice dhama.

- Vendor :  The Company performs the business with vendors under common interests of the Company’s 
vendors and treat them equitably.  To ensure the transparent and auditable procurement pro-
cess, the Company has clearly set up the operational guidelines and vendor selection process.

- Customer :  The Company takes good care of and is responsible for producing qualitative and standard-
ized products for the customers, keep customer’s information as confidential and prompt 
response of customer’s complaint.  The Company realizes the customers’ value as determined 
in our Quality Policy

 “We aim to continually improve our products in best high International Standard Quality, Safety 
and Hygienic, compliance to the Food Safety Regulation with Excellent Service for our con-
sumers’ best benefit”

- Competitor : The Company performs its duties according to the rules of goods competitions and standard 
of competition and avoids the dishonest way to destroy the competitors.

- Creditor : The Company is committed to discipline in the operation of our business and shall keep all its 
promises and perform in accordance with the terms and conditions agreed with its creditors.

- Community : The Company is responsible for environment of community and society which is our important 
policy, including social contribution.  Besides, Realizing the importance of Thailand’s educa-
tional and youth development, the Company donates the scholarship annually to the schools 
in Bhuddhamonthon area and nearby area.  Also, the Company usually donates money or 
products to public sector, schools, temples or charity organizations.

 The Company abides to relevant law and regulations for the interest of stakeholders.  
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4. Information Disclosure and Transparency
 The Board of Directors realizes that the Company’s 
financial and non-financial information impact the decision 
making of investors and stakeholders.  The Company’s 
management, therefore, is appointed to follow the policy 
to disclose the investor-concerned information accurately, 
creditably, consistently and timely through the channel of 
Stock Exchange of Thailand and Company’s website both 
in Thai and English.  The Company has no plan to set up 
the investor relations function in near future, however, Chief 
Executive Officer is assigned to be the contact person with 
shareholders, analyst and government.  Additionally, in 2010, 
the Company has cooperated with Stock Exchange of Thai-
land and Thai Investors Association to take analysts, investors and shareholders to visit our factory at Bhuddha 
Monthon Sai 5, Nakorn Pathom Province on 3 June 2010.
 In the Annual Report, the Company has disclosed duties and responsibilities of Board of Directors and 
Sub-Committee including the director’s meeting attendance and the remuneration policy as well. 

5. Responsibilities of Board of Directors
 1. Structure of Board of Directors
 The Company’s Board of Directors consists of 9 members 
as below:-

- Executive Director  4 members
- Non-Executive Director  2 members
- Independent Director  3 members

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

 The Company has nominated Company’s Directors and does not give the decision authorization to 
the any one person or any group of person to ensure the effective management system and the balance 
of power. There is the clear management structure and the day-to-day management. The decision-making is 
segregated to each department, not under only Chief Executive Officer. The Chairman of the Board has rep-
resented the major shareholder and is not the same person as the chief Executive Officer. Although there is 
relation between the Chairman of the Board as mother and Chief Executive Officer as son, the Company has 
segregated clearly the duties of Directors and Chief Executive Office for clear distinction between Chairman’s 
supervisory policy-making duties and the CEO’ s day-to-day business duties. 

 A director can serve on the board of other companies, providing this does not interfere with the 
performance of his/her duties at the Company which could be evaluated in time spent in his/her director 
performance, consistent meeting attendance and his/her opinion expression.

 A director’s term of office is 3 years.

 2. Sub-Committee
 The Board of Directors nominates the Audit Committee comprising of Independent Directors to monitor 
Company’s operation. The members and their responsibilities are detailed in the topic of Management Structure.  
The Audit Committee would hold the meeting every 3 months and report to the Board of Directors.



Annual Report 2010 51

 3. Roles and Responsibilities of Board of Directors
 The Company has deffiined roles and responsibilities of Board of Directors as detailed in the topic of 
Management Structure.  Additionally, Board of Directors set up the policy on management as belows :-

 i. Internal Control System
 The Company emphasizes in sufffiicient and appropriate internal control system in order to protect 
the Company’s assets from illegal practices.  It’s the duties of Internal Audit Department to consistently follow 
and examine the internal control result in order to improve the control measure suitable to situation, environ-
ment and possible risk.  Internal control covers ffiinance, operations, corporate governance, check & balance.  
The Company hires outsider to do internal audit jobs to make sure that there will be no conffllict of interest 
and everything is in accordance to Company’s rules and regulations.  The Company requires internal audit to 
report directly to Audit Committee and review audit plan to the committee. 

 ii. Risk Management
 The Company put the high priorities on risk management by setting and assessing risk regularly in 
both business risk and ffiinancial risk. There is the monthly meeting with management team and relevant parties 
regarding this issue. Apart from the risk assessment, the management team sets the strategy to reduce risk 
and assigns the relevant parties to follow up the concerned risk continuously and reports the progress to the 
Board of Directors.

 iii. Conffllict of Interest
 In cases where conffllicts of interest could arise, the related person is assigned to gather relevant information 
and propose to Audit Committee for opinion that the transaction is normal business practice with reasonable 
price and then, proposed to Board of Director for consideration. The Company will perform in compliance with the 
regulations of the Stock Exchanged of Thailand. The stakeholders in any transactions do not have the rights 
to vote in those transactions. Details of all such transactions appear in the Company’s annual report and the 
56-1 reporting form.

 4. Board of Directors Meeting
 The Board of Directors meeting date is predetermined throughout year 2010, which set on quarterly 
basis, 45 days after ending days of each quarter.  The Chairman of the Board and CEO together consider 
the agendas. However, each director would openly and freely express their opinions and suggestion. Invitation 
letters, agendas and accompanying documents are sent to each director in advance so that they would have 
enough time to study and consider it.
 Each meeting normally lasts 2-3 hours. The Company’s executive managements are also requested to 
attend the meeting to explain additional relevant information. In addition, company’s secretary will attend every 
meeting, he/she took and prepared for the minute of meeting.  The meeting minutes covered all essential is-
sues.  All documents were systematically ffiiled under tight security.
 Besides the normal Board of Directors meeting, the independent directors held one meeting without 
the presence of management in February 2010.
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 5. Self Assessment of Board of Directors
 The Company has the policy for Audit Committee to annually undertake a self-assessment to evaluate 
their performance.

 6. Remuneration
 The remuneration policy is comparable within the industry and adequate to attract and retain the higher 
caliber directors at a given point in time. The directors who are assigned more duties and responsibilities 
would gain the appropriate remuneration.  The 2010 Annual General Meeting of Shareholders has approved 
the remuneration for Company’s Directors and Audit Committee for year 2010 as follows :-
 1. Meeting allowance for Chairman of Audit Committee   20,000  Baht / meeting
 2. Meeting allowance for Audit Committee 14,000  Baht / meeting
 3. Meeting allowance for Directors 10,000  Baht / meeting
 4. Annual allowance for Board of Directors   not exceeds  1,000,000  Baht / year

 The remuneration of Executive Management complies with the principles and policy set by the Board 
of Directors and is relevant to the Company’s operation result and his/her own performance. Although, there 
is no remuneration sub-committee, the company has the appropriate remuneration process by considering at 
the level befitting the industrial standard including the Company’ operation result.
 
 7. Board of Directors and Management Training
 The new directors would assess the company information, regulation and relevant business information 
adequately.  Furthermore, the company shall arrange for its newly appointed director to attend the program 
of the Director Accreditation Program (DAP) provided by the Thai Institute of Directors Association (IOD) to 
familiarize the new director on the following :

- The Role of Director and its Legal Responsibilities,
- The Directors’ Guidelines of Practicing its Role according to Regulations and Guidelines of the 

Stock Exchange of Thailand (SET), the Securities and Exchange Commission (SEC), and the 
Corporate Governance Policy.  

To assure efficiency at work, each director would have to regularly attend training, develop and maintain their 
knowledge and ability.  The training information of directors is detailed in 56-1 reporting form and Annual 
Report.
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การควบคุมภายใน

 คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็วา่บรษิทั ไทยฮา จำากดั (มหาชน) มรีะบบการควบคมุภายในเพยีงพอ สามารถปอ้งกนัทรพัยส์นิ

ของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำานาจเพียงพอ โดยมีสาระสำาคัญดังนี้

1.  องค์กร และสภ�พแวดล้อม

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000 ทั้งระบบจากสถาบัน SGS ซึ่งสะท้อนให้

ว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่ดีด้านขบวนการของระบบบริหารคุณภาพ และกระบวนการผลิต อันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค และ

ต่อองค์กร 

2.  ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

 บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัท ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นจึง

ไดม้กีารประชมุผูบ้รหิารฝา่ยทกุเดอืนเพือ่สรปุผลการดำาเนนิงานและปญัหาทีเ่กดิขึน้ในเดอืนทีผ่า่นมา และประเมนิแนวโนม้ทางธรุกจิ

ทั่วไปและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไป

3.  ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร

 บรษิทัมกีารกำาหนดขอบเขตอำานาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของแตล่ะสว่นงานออกจากกนัโดยเดด็ขาด โดยการแบง่แยกหนา้ที่

ความรบัผดิชอบในการเปน็ผูม้อีำานาจอนมุตั ิผูบ้นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และผูด้แูลทรพัยส์นิออกจากกนัอยา่งชดัเจน 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันและบริษัทมีการกำาหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน สำาหรับ

ระบบการซื้อสินค้า อันได้แก่ วัตถุดิบ เครื่องเขียน และการซ่อมแซมพาหนะ เป็นต้น ระบบการขายสินค้าในประเทศและต่าง

ประเทศ และระบบการรับและจ่ายเงิน ซึ่งแต่ละส่วนงานประกอบด้วย ผู้ขอซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรายการ 

และผู้ดูแลจัดเก็บ โดยมีเอกสารประกอบสำาหรับการปฏิบัติงานของงานแต่ละระบบ อย่างเพียงพอ

4.  ระบบสารสนเทศ

 บรษิทัมรีะบบสารสนเทศทีท่นัสมยั ซึง่ไดน้ำามาปรบัใชใ้นทกุหนว่ยงานในองคก์ร มกีารกำาหนดระบบรกัษาความปลอดภยัใน

การเข้าถึงข้อมูลตามความจำาเป็น มีการกำาหนดระบบการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและป้องกันการสูญหาย และการนำาออกจากบ

ริษัทฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งกำาหนดรูปแบบและระบบการสื่อสารให้มีการสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์

5.  ระบบการติดตาม

 บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอก คือบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอบ 

ออดิท จำากัด ซึ่งดำาเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดทำารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในยังไม่

เคยตรวจพบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 
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Internal Control

 The Board of Directors is of opinion that the Company has suitable internal control and enables to 

prevent Company’s asset from any damage which may be occurred from illegal use or disposal.  The Com-

pany’s internal control could be summarized as followed :-

1.  Organization and Environment

The Company is certified with GMP, HACCP and ISO 9001:2000 system by SGS.  This proved that the Com-

pany has good internal control in quality management system and production system which is beneficial to 

both consumers and organization itself. 

2.  Risk Management

 The Company is well aware of internal and external risk factors which affect the Company’s operations.  

Thus, the monthly management meeting is held to review the overall operations and challenges occurred and 

foresee the business trend including the possible risk.

3.  Executive Performance Control

 The Company segregates rules and responsibilities of each function i.e. approval authorities, account-

ing recorders and assets controllers.  The approval authorization of each management level has been clearly 

defined.   

4.  Information Technology System

 The Company has adopted the hi-technology IT System which applies to all functions; there are the 

security system to access the information by level of user, updated information filing system with preventing 

of information loss and effective and on-time communication system.  

5.  Follow Up System

 There is the internal audit function, an outsource independent internal audit from P&L Internal Audit 

Co., Ltd., to audit the operations of other department and report directly to Audit Committee.  Anyway, there 

is no significant issue reported in the report of internal audit department. 



Annual Report 2010 55

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Dividend Policy

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำารองต่างๆ ทุก

ประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำาหนดไว้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำาปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่นผลการดำาเนิน

งานและฐานะทางการเงินของบริษัท  สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของ

บริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ของบริษัท

 ทั้งนี้ จากผลการดำาเนินงานของปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำาปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของกำาไรสุทธิในปี 2553 โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ในการนี้ คณะกรรมการ

บริษัทได้เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำาปีดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2553 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 

2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

 The Company’s dividend payment policy is to pay dividend to shareholders at the rate of not less than 

50 percent of its consolidated net income after deduction of all specified reserves, subject to the justification 

on Company’s operating result, financial performance, liquidity, business, expansion and other consideration as 

deem appropriate.  Anyway, the dividend payment has to be approved by Board of Directors and Sharehold-

ers’ Meeting.

 Considering from the operational results of 2010, the Company’s Board of Directors had a resolution 

to pay the annual dividend of THB 0.04, equivalent to 73.85% of 2010 net profit which is expected to be 

paid on 18 May 2011.  The Board of Directors shall propose the annual dividend payment to the 2011 Annual 

General Meeting of Shareholders which will be held on 27 April 2011 for further approval
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 ในระหวา่งป ีบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมรีายการธรุกจิกบับรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนั (เกีย่วขอ้งกนัโดยมกีารผูถ้อืหุน้และ/หรอืมกีรรมการ

บางส่วนร่วมกัน) รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ ที่ตกลงร่วมกันและเป็นไปตามธุรกิจปกติ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

 บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ ลักษณะของ  งวด 12 เดือน ความจำาเป็นแลความ

 มีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการหรือสัญญา สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 สมเหตุสมผล

    (บ�ท)  ของร�ยก�ร

ก. ระหว่างบมจ. ไทยฮา

กับบมจ. น้ำามันพืชไทย 

(TVO):

ข. ระหว่างบจ. เชียร์     

เทรดดิ้งกับบมจ.น้ำามันพืช

ไทย (TVO):

ค. ระหว่างบมจ. ไทยฮา 

กับ บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท :

ผู้ถือหุ้น และกรรมการ

ร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน

1.  ซื้อสินค้า

- บริษัทซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามันพืชจาก

 บมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO) เพื่อนำาไป

ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต 

 1.1 ยอดซื้อสินค้า

  1.2 เจ้าหนี้การค้า

1. ซื้อสินค้า

- บจ. เชียร์เทรดดิ้ง ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำามัน 

 พืชจาก บมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO)   

 เพื่อนำาไปจัดจำาหน่ายให้กับลูกค้าใน 

 ประเทศ   

 1.1  ยอดซื้อสินค้า

 1.2  เจ้าหนี้การค้า

1.  ค่าเช่าสำานักงาน

 -  เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ และคลัง

สินค้า

2. ค่าบริการสำานักงาน

3. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

 14,667,792.49

 6,536,335.75

 46,120,200.00

 4,312,100.00

 4,962,550.00

 2,350,023.56

 273,790.43

การคำานวณราคาซื้อขายเป็น

ตามราคาตลาดสำาหรับลูกค้าชั้น

ดีโดยได้รับเครดิตเทอม 15 วัน

การคำานวณราคาซื้อขายเป็น

ตามราคาตลาดสำาหรับลูกค้าชั้น

ดีโดยได้รับเครดิตเทอม 30 วัน

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ตารางเมตรละ 40-250 บาท

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ตารางเมตรละ 40 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากค่า

เช่าสำานักงานและค่าบริการ

สำานักงานดังกล่าวรวมกัน

รายการระหว่างกัน
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รายการระหว่างกัน  บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ ลักษณะของ  งวด 12 เดือน ความจำาเป็นแลความ

 มีความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ รายละเอียดของรายการหรือสัญญา สิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 สมเหตุสมผล

    (บ�ท)  ของร�ยก�ร

ง. ระหว่างบจ. เชียร์ 

เทรดดิ้ง กับ ฉมา แอ็ส

เซ็ท :

จ. ระหว่างบมจ.ไทย

ฮา และบจ.เชียร์ 

(ประเทศไทย)

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน

ผู้ถือหุ้นและกรรมการ

ร่วมกัน

1. ค่าเช่าสำานักงาน / คลังสินค้า

-  เพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ่ และคลัง 

 สินค้าของบริษัทย่อย คือ บจ. เชียร์ 

 เทรดดิ้ง

2. เงินประกันค่าเช่า

 

3. ค่าบริการสำานักงาน

4. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

1. งานบริการด้านบัญชี ด้านกฎหมาย 

และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 1.1 รายได้ค่าบริการ

 1.2 ลูกหนี้อื่น

 6,338,185.99

 1,023,500.00

 2,168,275.84

 218,148.99

 5,000,000

 1,000,000

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลง

กัน ตารางเมตรละ 250 บาท 

สำาหรับสำานักงานใหญ่ และ

ตารางเมตรละ 140 บาท 

สำาหรับคลังสินค้า

เป็นเงินล่วงหน้าเพื่อเป็น

ประกันการเช่า 1 เดือน

ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน 

ตารางเมตรละ 40 บาท

เป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากค่า

เช่าสำานักงานและค่าบริการ

สำ�นักง�นดังกล่�ว

ใช้ราคาค่าบริการตามเวลาที่ใช้

จริงอยู่ที่ 10,000 บาทต่อวัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 บริษัทมีการกำาหนดมาตรการในการทำารายการระหว่างกันของบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งว่าผู้บริหารและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความ

เหน็เกีย่วกบัความจำาเปน็ และความเหมาะสมของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงือ่นไขตา่งๆใหเ้ปน็ไปตามการดำาเนนิธรุกจิตามปกติ

และตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก แต่ในกรณีที่

ไม่สามารถหาราคาตลาดที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้ บริษัทจะขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ

อิสระ หรือ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ  หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และ            

ข้อบังคับ  ประกาศ  คำาสั่ง  หรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับ           

การเปิดเผยข้อมูลการทำารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัทหรือ บริษัทย่อย
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นโยบ�ยหรือแนวโน้มก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกันในอน�คต

 เนื่องจากลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด กำาลังดำาเนินการกับนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง ได้แก่ บมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO) บริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จำากัด และบริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จำากัด จะยัง

คงมรีายการระหวา่งกนัเกดิขึน้ในอนาคต บรษิทัและบรษิทัยอ่ยจงึมนีโยบายหลกัรว่มกนัวา่รายการระหวา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตกบั

บริษัทดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำาเป็น และความสมเหตุสมผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดย

สำาคัญ รวมทั้งต้องเป็นราคายุติธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ผู้บริหารและผู้ถือ

หุ้นใหญ่ของบริษัทจะไม่ดำาเนินธุรกิจในลักษณะที่จะแข่งขันกับบริษัท บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายร่วมกันสำาหรับรายการระหว่าง

กันประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายร่วมกันสำาหรับรายการระหว่างกันประเภทต่างๆดังต่อไปนี้

 ประเภทรายการ นโยบาย

1) รายการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างบริษัท ระบุว่าราคาที่บริษัทซื้อจาก บมจ. น้ำามันพืชไทย ราคาตลาด

 และบริษัทย่อยคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด  และเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่ผู้จำาหน่าย

 กับ บมจ. น้ำามันพืชไทย (TVO) น้ำามันพืชรายอื่นๆในตลาดจัดจำาหน่ายหรือกระจายผลิตภัณฑ์  

   น้ำามันพืชต่างๆ  

2)  รายการเช่าสำานักงานเพื่อใช้เป็นสำานักงานใหญ ่ ใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามราคาตลาด โดยการต่ออายุ  

 ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยคือ บริษัท เชียร์  สัญญาเช่าแต่ละครั้งให้ปรับค่าเช่าขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5

 เทรดดิ้ง จำากัด กับบริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จำากัด และเรียกเก็บตามจริงสำาหรับค่าบริการ

3)  รายการเช่าคลังสินค้าที่เขตภาษีเจริญระหว่าง ใช้อัตราค่าเช่าและค่าบริการตามราคาตลาด โดยการต่ออายุ

 บริษัทย่อยคือ บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด  สัญญาเช่าแต่ละครั้งให้ปรับค่าเช่าขึ้นได้ไม่เกินร้อยละ 5

 กับบริษัท ฉมา  แอ็สเซ็ท จำากัด  และเรียกเก็บตามจริงสำาหรับค่าบริการ
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 During the years, the Company and its subsidiary’s company had trading transactions with related 

companies (related by way of common shareholders and/or common directors).  Such transactions, which 

have been concluded on the terms and basis as determined by the companies concerned and in the normal 

course of business, are summarized below :-

 
Related Parties Relationship Details of Transaction or Contract

 Ended 31 December Necessity and Rationality 

    2010 (Baht)  of Transactions

a. Between Thai Ha 

Plc. and Thai Veg-

etable Oil Plc. (TVO) :

b. Between Cheer 

Trading and Thai 

Vegetable Oil Plc. 

(TVO) :

c. Between Thai Ha 

Plc. and Chama 

Asset Co., Ltd. :

d. Between Cheer 

Trading Co., Ltd. and 

Chama Asset Co., 

Ltd. :

Common 

Shareholders and 

Directors

Common 

Shareholders and 

Directors

Common 

Shareholders and 

Directors

Common 

Shareholders and 

Directors

Goods Purchase

-  The Company bought vegetable 

oil products from TVO for using as 

raw material 

 1.1 Total Sales

  1.2 Account Payable

Goods Purchase

-  The Company bought vegetable 

oil products from TVO for local 

distribution 

 1.1 Total Sales

 1.2 Account Payable

1. Office Rental

-  For Company’s head office and 

warehouse

2. Office Service Fee

3. Accrued Expenses

1. Office Rental

- For head office building and 

warehouse of Cheer Trading 

Co., Ltd., a subsidiary Company

2. Warranty of rental fee

3. Office Service Fee

4. Accrued Expenses

 14,667,792.49

 6,536,335.75

 46,120,200.00

 4,312,100.00

 4,962,550.00

 2,350,023.56

 273,790.43

 6,338,185.99

 1,023,500.00

 2,168,275.84

 218,148.99

Use the market price with 

credit terms of 15 days

Use the market price with 

credit terms of 30 days

Use the agreed rate of 

40-250 Baht per square 

metre 

Use the agreed rate of 40 

Baht per square metre

From the office rental fee 

and service fee

Use the agreed rate of 

250 Baht per square 

metre for office rental and 

140 Baht per square me-

tre for warehouse rental

For 1-month renal war-

ranty

Use the agreed rate of 40 

Baht per square metre

From the office rental fee 

and service fee

Related Party Transactions

e. Between Thai Ha 

Plc. And Cheer 

(Thailand) Co., Ltd.

ommon 

Shareholders and 

Directors

1. Service charge in Accounting, 

Legal and IT

 1.1 Total service fee

 1.2 Account Receivable

 5,000,000.00

 1,000,000.00

Use the agreed rate of 

10,0000 Baht per day as 

usual working time.
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Measures and Procedure for Authorization of Related Transaction

 The Company sets the measures for authorization of related transaction that the interested executives 

or stakeholders cannot approve such transaction and the Audit Committee reviews the necessity and reason-

ableness of transaction by considering the conditions in compliance with the normal business condition and 

reasonable price by using the same benchmark that should be done with the third parties.  In case of no 

market price comparison, the Company will propose to Audit Committee for approval.  If the Audit Committee 

has no expertise in transaction, the Company would propose to the independent export or Company’s auditor 

to consider such transaction and would then propose to the Board and shareholders for approval.

Policy or Trends of Related Transaction in the Future

 According to the business nature between Company and its subsidiary’s company (Cheer Trading 

Co., Ltd.) and the related companies (TVO, Chama Asset Co., Ltd. And Cheer (Thailand) Co., Ltd.), the related 

transactions would be still engaging.  There is the agreed policy that the related transactions in the future 

must be conducted upon the necessary and reasonable basis and the optimal benefit to the Company and 

shareholders by using the same benchmark that should be done with other third parties.  Besides, the man-

agement and major shareholders would not conduct the business completing the Company.

 Related Transaction Policy of Company and its subsidiary  

 Type Policy

1)  The transaction between Company and  The price that Company will buy from TVO will be market

 its subsidiary, Cheer Trading Co., Ltd.,  price and reasonable when comparing to other vegetable

 and Thai Vegetable Oil Plc. (TVO) oil distributor. 

2)  Offfiice rental between Company and its  The market rental fee should be applied.  The rental fee

 subsidiary, Cheer Trading Co., Ltd.  may increase not more than 5% and the service fee

 and Chama Asset Co., Ltd. will be charged actually.

3)  Warehouse rental between Cheer Trading  The market rental fee should be applied.  The rental

 Co., Ltd., its subsidiary, and Chama Asset  fee may increase not more than 5% and the service fee

 Co., Ltd.  will be charged actually.
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ของผลการดำาเนินงาน

 ก�รวิเคร�ะห์ผลก�รดำ�เนินง�น

 ร�ยได้

 ในรอบปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 1,731.34 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลง 4.33% เมื่อเทียบ

กับปี 2552 ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากผลกระทบค่าเงินตราต่างประเทศที่ผันผวน ซึ่งทำาให้สภาวะเศรษฐกิจซบเซาทั้งในและต่างประเทศ

อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2553 บริษัทยังคงขยายการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้ถึง 79 ประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 

ประเทศจากปี 2552 

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ในปี 2553 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำานวน 147.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 26.45% เนื่องมา

จากมีการปรับกลยุทธ์ทางด้านการตลาด โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง

สภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงในตลาด  และเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจที่จะมีต่อไปในอนาคต

   

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ในปี 2553 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีจำานวน 268.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 หรือเพิ่มขึ้น 1.62% เป็นผลมาจาก

การเพิ่มขึ้นของกำาไรสะสมที่จัดสรรแล้ว โดยตั้งเป็นสำารองตามกฎหมายเป็นจำานวน 8.15 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของกำาไรสะสม

ที่ยังไม่ได้จัดสรรจำานวน 52.96 ล้านบาท จาก 49.29 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสุทธิจากผลการดำาเนินงานที่สร้างกำาไรเพิ่มขึ้น หักด้วย

เงินปันผลจ่ายในปี 2553 เป็นจำานวน 7.92 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำาหรับผลประกอบการปี 2553 เท่ากับ 0.04 บาทต่อหุ้น รวมทั้งสิ้น 9.00 ล้านบาท หรือ

คิดเป็น 73.85% ของกำาไรสุทธิ โดยบริษัทกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2554

 ฐานะทางการเงิน

 สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2553 เท่ากับ 1,160.12 ล้านบาท ลดลง 2.99% จากปี 2552 โดยส่วนที่เพิ่ม

ขึ้นสูงสุด คือ สินค้าคงเหลือ เนื่องจากมีการบริหารจัดการวางแผนปริมาณการใช้สินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี 

 ในส่วนลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ ของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 266.16 ล้านบาท ลด

ลง 1.31% จากปี 2552 เนื่องจากมีการบริหารจัดการยอดลูกหนี้ที่เกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและมีการควบคุมการให้เครดิตอย่าง

ต่อเนื่อง
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 หนี้สิน

 จากการวิเคราะห์รายละเอียดขององค์ประกอบของหนี้สินของบริษัทและบริษัทย่อย ดังตารางข้างล่างต่อไปนี้ พบว่า จาก

ภาระหนี้สินทั้งหมด จะมีสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยในปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 72.09% โดยเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นคิดเป็น

ประมาณ 72.39%

 บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท

 2553 2552 2553 2552

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 643.10 530.29 603.07 495.70

หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย (ล้านบาท) 248.98 401.86 242.57 393.75

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 72.09% 56.89% 71.32% 55.76%

หนี้สินที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย / หนี้สินรวม 27.91% 43.11% 28.68% 44.27%

หนี้สินหมุนเวียน / หนี้สินรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

 โครงสร้างของภาระหนี้สินส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียนตามนโยบายการบริหารเงินของบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น โดย

สัดส่วนหนี้สินหมุนเวียน ต่อหนี้สินรวมได้แสดงตามตารางข้างต้นนี้เช่นกัน

 สภาพคล่อง

 บริษัทและบริษัทย่อย  มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานในปี 2553 เท่ากับ (28.77) ล้านบาท 

บริษัทและบริษัทย่อย มีอัตราส่วนสภาพคล่องประมาณ 1.02 เท่า ซึ่งสภาพคล่องส่วนใหญ่ถูกใช้ไปในการลงทุน เพื่อขยายกิจการ

ของบริษัท 

 ค่�ตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

 (หน่วย : บาท) 2553 2552

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 1,736,000 1,535,000

 ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) - ไม่มี - - ไม่มี -



Annual Report 2010 63

Management Discussion 
and Analysis

 Analysis of Operating Result

 Revenue

 In 2010, the Company and its subsidiaries earned revenue of 1,731.34 million Baht, a decrease of 

4.33% from 2009.  The decrease was mainly due to the fluctuation of exchange rate which caused economic 

slowdown in both global and domestic.  However, in 2010, the Company has expanded the export business 

to 79 countries worldwide, an increase of 5 countries from year 2009.  

 

 Selling and Administrative Expenses

 The administrative cost for the Company and its subsidiaries for 2010 was 147.78 million Baht, an 

increase of 26.45%.  The increase was mainly due to the marketing strategy in marketing campaign and ad-

vertisement for consumer awareness and to support business growth in future. 

   

 Shareholders’ Equity

 In 2010, the total shareholders’ equity was at 268.03 million Baht, increasing about 1.84% from 2009.  

There were the increase of retained earnings under legal reserve of 8.15 million Baht and the increase of 

unappropriated retained earnings of 52.96 million Baht from 49.29 million Baht in previous year, due to the 

increasing profit from Company’s performance deducting with the dividend paid in 2010 of 7.92 million Baht.  

 In addition, dividend for 2010 operating year was paid at 0.04 Baht per share, totaling 9.00 million, 

equivalent to 73.85% of net profit, to be paid on 18 May 2011.

 Financial Status

 Assets

 The Company and its subsidiaries’ total assets in 2010 were at 1,160.12 million Baht, decreasing about 

2.99% from 2009 with the largest increase seen in inventory.  This is because the effectiveness of inventory 

management. 

 In 2010, the trade account and note receivable – net of Company and its subsidiaries valued at 266.16 

million Baht, a decrease of 1.31% over the previous year.  The decrease was due to the effective receivable 

management and control of credit limit. 



รายงานประจำาปี 255364

 Liabilities

 According to the table shown below, it found that liabilities with interest in 2010 was at 72.09% from 

total liabilities and short-term loans was at 72.39%

 Consolidated Separated

 2010 2009 2010 2009

Liabilities with interest (Million Baht) 643.10 530.29 603.07 495.70

Liabilities without interest (Million Baht) 248.98 401.86 242.57 393.75

Liabilities with interest / Total liabilities 72.09% 56.89% 71.32% 55.76%

Liabilities without interest / Total liabilities 27.91% 43.11% 28.68% 44.27%

Current liabilities / Total liabilities 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

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

liabilities.  

 Liquidity

 In 2010, the Company and its subsidiaries had a net cash flow provided by financing activities of 

(28.77) million Baht.

The liquidity ratio stood at 1.02 times, mainly used in Company’s investment for business expansion. 

 The Auditors Remuneration of Company and its Subsidiaries 

(Unit : Baht) 2010 2009

Audit Fee 1,736,000 1,535,000

Non-Audit Fee -None - - None -
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เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธรประธานกรรมการตรวจสอบ  ดร.สมจินต์ 

ศรไพศาล และดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ฯ โดยในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมอย่างสม่ำาเสมอรวม 4 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2554 ได้ประชุม

อีก 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 โดยมีการพิจารณาและสอบทานเรื่องต่าง ๆ ที่สำาคัญ ดังนี้

• คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2553 ร่วมกับฝ่ายบริหาร

และผู้ตรวจสอบบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จัดทำาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่

ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ พร้อมทั้งให้

ข้อสังเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนี้ได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่าง

กันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำาเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจและ

หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด

• ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2554 ซึ่งนำาเสนอโดยผู้ตรวจสอบภายในอิสระจากภายนอกจากบริษัท พี

แอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำากัด และได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชี พร้อมให้ข้อแนะนำากับผู้ตรวจสอบ 

เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและดำาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ

อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่

อาจจะเกิดขึ้น 

• คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบงานและวิธีปฏิบัติดีเพียงพอที่จะช่วยป้องกันและลด

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และการอนุมัติรายการ และอนุมัติวงเงินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายและอำานาจ

อนุมัติที่กำาหนดไว้ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้เกิดความเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

• พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจำาปี 2554 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตามแนวทาง

และขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยพิจารณาคุณสมบัติของสำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบ

บัญชี และเพื่อเพิ่มความมั่นใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำาหนดนโยบายที่สอดคล้อง

กับประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เรื่อง การหนุนเวียนผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วติดต่อกันห้าปี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อผู้ถือหุ้น
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• การกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญในการบริหารงานตามหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มี

ความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2553 บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และ

การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการที่ช่วยให้ความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการจัดทำาและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และ

นำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2554 แต่งตั้ง นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844, นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และนางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 การเปลี่ยน

สำานักงานสอบบัญชี เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ติดต่อกันครบ 5 รอบบัญชี เพื่อ

ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ ก.ล.ต.กำาหนด

 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554    

  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

 (รองศาสตราจารย์ ดร. พุทธกาล รัชธร)

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

 บริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน)
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Dear Shareholders of Thai Ha Public Company Limited

 The Audit Committee of Thai Ha Public Company Limited 

consists of Prof.Assoc.Dr.Buddhagarn          Rutchatorn as Chairman 

of Audit Committee, Dr.Somjin Sornpaisarn and Mr.Danai Chanchaochai 

as Member of Audit Committee.

 The Audit Committee performed its duty as entrusted by the Board of Directors.  The meeting was 

held on 4 times in 2010 and once in 2011 on 24 February 2011.   The Audit Committee performed the fol-

lowing tasks during the year :

• The Audit Committee had reviewed the quarterly financial statement and the 2010 financial statement 

with the executives and the auditors to make sure that the financial statements of the Company and its 

subsidiaries were prepared in accordance with GAAP and that information were disclosed adequately, 

completely and in reliable manner.  In addition, the Audit Committee also took notice and acknowl-

edged ways to solve problems that would benefit the Company.  Disclosure of related transactions 

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

with business conditions and criteria required by the Stock Exchange of Thailand.

• In the Audit Committee meeting no.1/2011 held on 24 February 2011, the Audit Committee reviewed 

the 2011 annual audit plan, proposed by outsourcing independent internal audit from P&L Internal 

Audit Co., Ltd., in terms of adequate and effective internal control system, and gave recommendations 

to Internal Auditor for more effective operations regarding the monitoring and the solving of problems 

reported in the Audit Report especially in essential matters.  The goal is to make sure that all units 

have a proper internal control system that can prevent or at least reduce risk.

• The Audit Committee reviewed risk management policy and its guidelines.  The Internal Audit Depart-

ment was also requested to perform a risk management system to ensure that the Company has 

sufficient and appropriate procedures and practices in place to prevent and mitigate risks that might 

occur.  Also reviewed was the transaction approval authority (and the levels thereof) to ensure compli-

ance the policy.  The goal is to ensure efficiency and linkages with the internal control system. 

• The Audit Committee reviewed and selected the external auditor and determine their remuneration for 

the year 2011 by considering the compliance of the selection procedure with the guidelines approved 

by the Committee, taking into account the qualifications of the audit firm and the auditors.  In order to 

increase assurance that the auditor was independent, the Committee formulated a policy in conformity 

with the Securities and Exchange Commission (“SEC”)’s notification to rotate the Company’s auditors 

every five years.

Report of the Audit Committee
to Shareholders
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• Good corporate governance – One of the Company’s priorities is to manage the business according 

to the principles of good corporate governance for the purpose of transparency and ethics so that 

shareholders, investors and all stakeholders have confidence in us.

 

 The Committee is of the opinion that the Company’s 2010 internal control and management control 

systems are adequate and appropriate.  All procedures were followed to ensure that the Company has con-

ducted its business consistent with related laws and that information disclose in the financial statements is 

accurate, complete and reliable. 

 The Committee reviewed the auditors’ performance in the past year as well as the audit fee and 

recommended the Board of Directors to proposed to 2011 Annual General Meeting of Shareholders to appoint 

Ms.Sirapornh Eeu-anankul (CPA No.3844), Mr.Supachai Panyawattano (CPA No.3930) and Mrs.Chonlarot Santi-

asawaraporn (CPA No.4523) from Ernst & Young Office Limited as the auditor of Company and Subsidiary 

Company for year 2011.  The change of Company’s auditor is due to the fact that the auditor has signed in 

financial statement report of the Company for 5 years in total and the Company has to ensure the auditor’s 

independence according to the good corporate governance and to comply with the regulation of the Securities 

and Exchange Commission (“SEC”).  

 24 February 2011

 On behalf of the Audit Committee

 (Assoc.Prof.Dr.Buddhagarn Rutchatorn)

 Chairman of the Audit Committee

 Thai Ha Public Co., Ltd.
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 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำาขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยไดม้กีารพจิารณาเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัอิยา่งสม่ำาเสมอ 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระกำากับดูแลงบการเงินและ

ประเมนิระบบการควบคมุภายในใหม้ปีระสทิธผิล เพือ่ใหม้คีวามมัน่ใจไดว้า่มกีารบนัทกึขอ้มลูทางบญัชถีกูตอ้ง ครบถว้นอยา่งเพยีงพอ 

ทนัเวลา และปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการดำาเนนิการทีผ่ดิปกต ิซึง่ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็วา่ระบบการควบคมุภายในของบรษิทั สามารถสรา้งความเชือ่มัน่ไดว้า่งบการเงนิของบรษิทั 

ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย แสดงฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสด ถูกต้องในสาระสำาคัญแล้ว

 นางปัทมา ตั้งพิรุฬห์ธรรม นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม

 ประธานคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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 The Board of Directors of Thai Ha Public Company Limited is responsible for the Financial Statements 

of the Company and its subsidiaries, which have been prepared in accordance with generally accepted ac-

counting standards in Thailand.  The policies pursued are deemed appropriate and applied consistently with 

adequate disclose of important information in the notes to the financial statements.

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

oversight of finances and the internal control system to ensure that accounting records are accurate, complete 

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

in the Audit Committee’s report in the Company’s annual report.

 The Board is confident that the internal control system of Thai Ha Public Company Limited and its 

subsidiaries presents the financial position, results of operations, and cash flows accurately.

      Mrs.Pattama Tangpiroonthum Mr.Somroek Tangpiroonthum

                Chairman of the Board     Chief Executive Officer

Report of Board of Directors’ Responsibility 
for Financial Statements
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท  ไทยฮา  จำากัด   (มหาชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31  ธันวาคม  2553 และ 2552 งบกำาไรขาดทุนรวม

และงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือ

หุน้เฉพาะกจิการและงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนัของแตล่ะปขีองบรษิทั ไทย

ฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

 ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป ซึง่กำาหนดใหข้า้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏบิตังิาน

เพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่ งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัหรอืไม ่การตรวจสอบรวมถงึการ

ใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ

หลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการ

ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้า เชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่

เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

และ 2552 ผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะกจิการและกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ สำาหรบั

ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) 

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 สำานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ

 (นางวิไลรัตน์    โรจน์นครินทร์)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3104

วันที่  24  กุมภาพันธ์  2554
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งบดุล

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553 และ 2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 สินทรัพย์ หม�ยเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  14,283,961.37   7,128,627.23   9,512,373.08   6,584,994.48 

 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 8  266,161,403.80   269,697,443.25   143,255,067.51   165,704,252.80 

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9,18  0.00   0.00   109,341,027.39   64,622,812.67 

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 10  570,703,136.08   591,465,232.21   504,089,419.81   547,307,302.10 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       

  ลูกหนี้กรมสรรพากร   33,773,223.41   28,881,070.47   32,448,272.44   28,881,070.47 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - สุทธิ 11  1,266,040.43   67,019,228.42   1,266,040.43   67,019,228.42 

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สิน   4,059,239.72   2,390,955.77   4,059,239.72   2,390,955.77 

  เงินประกันการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า   1,341,599.20   1,000,000.00   1,341,599.20   1,000,000.00 

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น    12,535,370.05   11,419,517.14   12,435,941.08   11,419,517.14 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 12  7,765,023.96   3,347,382.16   6,133,734.76   2,521,766.38 

   รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   911,888,998.02   982,349,456.65   823,882,715.42   897,451,900.23 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 13  0.00   0.00   52,710,730.00   52,710,730.00 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ  14  227,866,138.74   201,609,662.74   227,213,563.36   200,616,817.92 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 15  11,832,815.71   4,675,602.43   11,805,342.82   4,639,828.54 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น       

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า   5,208,215.08   4,314,301.04   3,017,538.84   3,017,538.84 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 18  3,318,953.46   2,971,384.23   1,837,672.45   1,827,672.45 

   รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   248,226,122.99   213,570,950.44   296,584,847.47   262,812,587.75 

รวมสินทรัพย์   1,160,115,121.01   1,195,920,407.09   1,120,467,562.89   1,160,264,487.98 

   

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553 และ 2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หม�ยเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินหมุนเวียน       

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น       

  จากสถาบันการเงิน 16  643,098,791.91   530,275,557.74   603,073,252.29   495,677,370.60 

 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย   201,987,247.43   342,155,877.29   201,210,462.74   341,910,347.81 

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  18  10,848,435.75   11,240,735.20   6,669,818.25   2,139,907.20 

 ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ       

  ที่ครบกำาหนดชำาระภายใน 1 ปี    17  0.00   18,000.00   0.00   18,000.00 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น       

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   328,434.24   3,468,582.66   328,434.24   3,468,582.66 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   22,632,467.74   30,409,518.70   22,198,242.24   32,815,992.54 

  เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน   8,507,704.57   10,476,900.68   8,507,704.57   10,476,900.68 

  อื่น ๆ   4,677,780.21   4,108,079.97   3,658,700.13   2,938,058.81 

   รวมหนี้สินหมุนเวียน   892,080,861.85   932,153,252.24   845,646,614.46   889,445,160.30 

หนี้สินไม่หมุนเวียน       

 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ- สุทธิ 17  0.00   0.00   0.00   0.00 

      รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   0.00   0.00   0.00   0.00 

      รวมหนี้สิน   892,080,861.85   932,153,252.24   845,646,614.46   889,445,160.30 

         

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้       
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ส่วนของผู้ถือหุ้น        

 ทุนเรือนหุ้น       

  ทุนจดทะเบียน       

   หุ้นสามัญ 252,000,000 หุ้น        

     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 23  252,000,000.00    252,000,000.00   

   หุ้นสามัญ 225,000,000 หุ้น        

     มูลค่าหุ้นละ 1 บาท    225,000,000.00    225,000,000.00 

  ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว       

   หุ้นสามัญ 198,000,000 หุ้น        

     หุ้นละ 1 บาท   198,000,000.00   198,000,000.00   198,000,000.00   198,000,000.00 

  ส่วนเกินทุน        

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้น    8,924,622.97   8,924,622.97   8,924,622.97   8,924,622.97 

      กำาไรสะสม       

   จัดสรรแล้ว       

     สำารองตามกฎหมาย   8,148,371.32   7,552,290.28   8,148,371.32   7,552,290.28 

        ยังไม่ได้จัดสรร   52,961,194.87   49,290,171.60   59,747,954.14   56,342,414.43 

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้น   268,034,189.16   263,767,084.85   274,820,948.43   270,819,327.68 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย    70.00   70.00   0.00   0.00 

          รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของ       

            ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   268,034,259.16   263,767,154.85   274,820,948.43   270,819,327.68 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   1,160,115,121.01   1,195,920,407.09   1,120,467,562.89   1,160,264,487.98 

   

      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553 และ 2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) หม�ยเหตุ 2553 2552 2553 2552
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รายได้จากการขาย   1,731,346,856.07   1,809,611,817.55   1,604,209,545.17   1,652,730,204.99 

ต้นทุนขาย  (1,482,117,576.76) (1,580,831,513.93) (1,412,037,659.71) (1,477,968,408.04)

กำ�ไรขั้นต้น   249,229,279.31   228,780,303.62   192,171,885.46   174,761,796.95 

กำ�ไร(ข�ดทุน)จ�กอัตร�แลกเปลี่ยน   13,041,567.70   3,418,132.88   13,041,567.70   3,686,915.46 

รายได้ค่าบริการ   5,000,000.00   0.00   5,000,000.00   0.00 

รายได้อื่น    2,363,372.92   7,679,825.72   2,482,022.05   8,954,594.75 

กำาไร(ขาดทุน)จากการแปลงค่า  (20,033.72) (91,457.14)  0.00   0.00 

รายได้เงินปันผล   0.00   0.00   0.00   3,599,994.75 

กำาไรก่อนค่าใช้จ่าย   269,614,186.21   239,786,805.08   212,695,475.21   191,003,301.91 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (147,783,053.12) (116,870,916.01) (116,352,780.91) (92,637,320.23)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (77,031,581.56) (77,096,651.06) (55,631,600.00) (55,178,916.64)

ค่าตอบแทนกลุ่มผู้บริหาร  (13,346,829.36) (14,101,287.58) (10,555,082.00) (8,914,846.00)

ค่าตอบแทนกรรมการ  (1,502,000.00) (772,000.00) (1,502,000.00) (532,000.00)

รวมค่าใช้จ่าย  (239,663,464.04) (208,840,854.65) (184,041,462.91) (157,263,082.87)

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้   29,950,722.17   30,945,950.43   28,654,012.30   33,740,219.04 

ต้นทุนทางการเงิน  (14,492,736.83) (14,527,789.15) (13,461,510.52) (13,483,748.26)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได ้   15,457,985.34   16,418,161.28   15,192,501.78   20,256,470.78 

ภาษีเงินได้  (3,270,881.03) (3,724,241.15) (3,270,881.03) (3,724,241.15)

กำ�ไรสุทธิ    12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

ก�รแบ่งปันกำ�ไร(ข�ดทุน)       

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   0.00   0.00   0.00   0.00 

   รวม   12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น       

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   0.06   0.06   0.06   0.08 

 เงินปันผลต่อหุ้น   0.04   0.04   0.04   0.04 

หุ้นสามัญ    198,000,000   198,000,000   198,000,000  198,000,000 

         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุน

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552

 งบการเงินรวม (หน่วย : บาท )

   ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน                  กำาไรสะสม   ส่วนของ รวม

  หมายเหตุ เรียกชำาระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่          

 1 มกราคม 2552   198,000,000.00   8,924,622.97   6,725,678.80   45,340,862.95   70.00 258,991,234.72

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด         

 กำ�ไรสุทธิ    0.00   0.00   0.00   12,693,920.13   0.00   12,693,920.13 

 เงินปันผลจ่าย 24  0.00   0.00   0.00  (7,918,000.00)  0.00  (7,918,000.00)

 สำารองตามกฎหมาย 25  0.00   0.00   826,611.48  (826,611.48)  0.00   0.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่          

 31 ธันวาคม  2552   198,000,000.00   8,924,622.97   7,552,290.28   49,290,171.60   70.00 263,767,154.85 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่          

 1 มกราคม 2553   198,000,000.00   8,924,622.97   7,552,290.28  49,290,171.60   70.00 263,767,154.85 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด         

 กำ�ไรสุทธิ    0.00   0.00   0.00   12,187,104.31   0.00   12,187,104.31 

 เงินปันผลจ่าย 24  0.00   0.00   0.00  (7,920,000.00)  0.00  (7,920,000.00)

 สำารองตามกฎหมาย 25  0.00   0.00   596,081.04  (596,081.04)  0.00   0.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่          

 31 ธันวาคม  2553   198,000,000.00   8,924,622.97   8,148,371.32   52,961,194.87   70.00 268,034,259.16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 
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     การเงินเฉพาะกิจการ      (หนว่ย : บาท)  

   ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน                       กำาไรสะสม  รวม 

  หมายเหตุ เรียกชำาระแล้ว มูลค่าหุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่         

 1 มกราคม 2552   198,000,000.00   8,924,622.97   6,725,678.80   48,554,796.28   262,205,098.05 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด        

 กำ�ไรสุทธิ    0.00   0.00   0.00   16,532,229.63   16,532,229.63 

 เงินปันผลจ่าย 24  0.00   0.00   0.00  (7,918,000.00) (7,918,000.00)

 สำารองตามกฎหมาย 25  0.00   0.00   826,611.48  (826,611.48)  0.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่         

 31 ธันวาคม  2552   198,000,000.00   8,924,622.97   7,552,290.28   56,342,414.43   270,819,327.68 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่         

 1 มกราคม 2553   198,000,000.00  8,924,622.97   7,552,290.28   56,342,414.43   270,819,327.68 

เพิ่ม(ลด)ระหว่างงวด        

 กำ�ไรสุทธิ    0.00   0.00   0.00   11,921,620.75   11,921,620.75 

 เงินปันผลจ่าย 24  0.00   0.00   0.00  (7,920,000.00) (7,920,000.00)

 สำารองตามกฎหมาย 25  0.00   0.00   596,081.04  (596,081.04)  0.00 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่         

 31 ธันวาคม  2553   198,000,000.00   8,924,622.97   8,148,371.32   59,747,954.14   274,820,948.43 

         

   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน       

 กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได ้ 15,457,985.34   16,418,161.28   15,192,501.78   20,256,470.78 

  รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธ ิ      

   เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำาเนินงาน      

   ค่าเสื่อมราคา  30,079,776.31   23,806,002.05   29,569,281.90   22,216,359.44 

   ค่าตัดจำาหน่าย  965,191.67   1,144,226.27   956,890.67   853,164.07 

   ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย  0.00   5,181,464.00   0.00   5,181,464.00 

   ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ  13,806.72   0.00   0.00   0.00 

   ขาดทุนจากการเลิกสัญญาเช่าการเงิน  0.00   1,765,431.79   0.00   742,001.71 

   หนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)  33,897.87   17,867.32  (414,376.06) (519,631.42)

   ดอกเบี้ยรับ (42,274.34) (35,500.54) (19,802.11) (23,050.52)

   (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�ก      

     ลูกหนี้การค้า  78,088.46   84,122.68  (136,488.06)  56,655.38 

   (กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญา      

     ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (104,664.15) (399,034.67) (104,664.15) (399,034.67)

   (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจ�ก      

     เงินกู้ยืมจากธนาคาร  1,056,624.20   0.00   1,056,624.20   0.00 

   กำาไรจากการขายทรัพย์สิน (150,402.74) (307,430.07) (19,561.62) (303,738.32)

   (กำาไร) ขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน  0.00   40,436.04   0.00   40,436.04 

   รายได้จากเงินปันผล  0.00   0.00   0.00  (3,599,994.75)

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  14,492,736.83   14,527,789.15   13,461,510.52   13,483,748.26 

     61,880,766.17   62,243,535.30   59,541,917.07   57,984,850.00 

 สินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง      

  ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ  3,424,053.12  (19,172,970.16)  22,785,472.89  (26,467,818.69)

  ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  0.00   0.00  (44,503,638.20) (32,480,985.10)

  สินค้าคงเหลือ  20,748,289.41  (122,019,633.61)  43,217,882.29  (112,421,729.68)

         

  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้      

     

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552
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  ลูกหนี้กรมสรรพากร (4,892,152.94) (6,896,228.07) (3,567,201.97) (6,896,228.07)

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า  65,753,187.99  (43,303,897.25)  65,753,187.99  (43,303,897.25)

  เงินประกันการซื้อขายในตลาดล่วงหน้า (341,599.20) (1,000,000.00) (341,599.20) (1,000,000.00)

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื่น  (1,115,852.91) (8,435,130.49) (1,016,423.94) (8,473,503.85)

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (4,312,977.65) (1,742,733.74) (3,507,304.23) (1,157,010.97)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (347,569.23) (1,770,521.75) (10,000.00) (940,810.00)

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)      

  เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย (140,168,629.86)  206,138,069.84  (140,699,885.07)  206,317,307.68 

  เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  (392,299.45)  3,976,227.00   4,529,911.05   1,553,825.40 

  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (7,722,884.51)  3,989,130.79  (10,530,055.48)  14,904,364.00 

  เงินค่าสินค้าที่ต้องจ่ายคืนให้กับลูกค้า      

   เนื่องจากการรับคืนสินค้า  0.00  (18,167,189.35)  0.00  (12,150,241.95)

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  569,700.24   131,413.84   687,345.82   171,524.08 

เงินสดรับจ�กก�รดำ�เนินง�น (6,917,968.82)  53,970,072.35  (7,660,390.98)  35,639,645.60 

 จ่ายดอกเบี้ย (14,546,903.28) (14,562,589.40) (13,515,909.84) (13,500,670.98)

 จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล (7,304,943.49) (3,982,243.79) (6,411,029.45) (255,658.49)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน (28,769,815.59)  35,425,239.16  (27,587,330.27) 21,883,316.13 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์(เพิ่มขึ้น)ลดลง (1,668,283.95) (2,090,955.77) (1,668,283.95) (2,090,955.77)

  ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (58,307,383.12) (41,004,278.08) (58,137,157.15) (40,680,572.94)

  เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน  152,337.44   307,570.11   21,495.32   303,738.32 

  เงินสดจ่ายค่าโปรแกรม (8,122,404.95) (528,514.59) (8,122,404.95) (487,009.59)

  เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินฝากประจำาที่ติดภาระ      

  ค้ำาประกัน  0.00   100,500.00   0.00   0.00

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552

หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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หน่วย: บาท

 งบก�รเงินรวม งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

   2553 2552 2553 2552

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552

  เงินสดรับจากดอกเบี้ย  42,274.34   35,500.54   19,802.11   23,050.52 

  เงินสดรับจากเงินปันผล  0.00   0.00   0.00   3,599,994.75 

เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน (67,903,460.24) (43,180,177.79) (67,886,548.62) (39,331,754.71)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน      

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก      

   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  111,766,609.97   13,644,288.96   106,339,257.49   24,444,326.73 

 หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิ   0.00  (1,565,185.73)  0.00  (562,869.54)

 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ  (18,000.00) (45,000.00) (18,000.00) (45,000.00)

 เงินสดจ่ายปันผล (7,920,000.00) (7,918,000.00) (7,920,000.00) (7,918,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  103,828,609.97   4,116,103.23   98,401,257.49   15,918,457.19 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  7,155,334.14  (3,638,835.40)  2,927,378.60 (1,529,981.39)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 7,128,627.23  10,767,462.63  6,584,994.48  8,114,975.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  14,283,961.37   7,128,627.23   9,512,373.08   6,584,994.48 

         

         

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.   ข้อมูลทั่วไป           

 การจดทะเบียน : บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัท จำากัด  ทะเบียนเลขที่ 2950/2536  เมื่อวันที่  

26  มีนาคม  2536  บริษัทฯ  จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำากัด  

ทะเบียนเลขที่  บมจ. 0107574700314  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2547 และได้เข้า 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เมื่อวันที่  9  ธันวาคม  2548 และได้ 

เปลี่ยนเป็นทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000311 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2549 

     

 ที่ตั้งบริษัท   สำานักงานใหญ ่ : 305 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ - ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตธนบุรี    

กรุงเทพมหานคร      

  สาขาที่ 1 : 140  หมู่ที่ 5  แขวงบางกระทึก  เขตสามพราน  จังหวัดนครปฐม  

  สาขาที่ 2 : 589 หมู่ที่ 1  แขวงช่องแค  เขตตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  

 ประเภทธุรกิจ :  โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และบรรจุสินค้าเกษตร  เช่น  ข้าว  ถั่ว  วุ้นเส้น 

เพื่อขายในประเทศและส่งออก      

2.   เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน
  งบการเงินนี้ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.   2547  และ

แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 30 มกราคม 2552 เรื่องกำาหนดรายการ

ย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ. ศ. 2552 และตามข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการ

จัดทำา  และนำาเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. ศ. 2535

  งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของรายการในงบการเงิน 

ยกเว้นรายการที่เปิดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง

3.   ก�รประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รบัญชีใหม่         

 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี  ฉบับที่ 17/2553 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

26  พฤษภาคม  2553 และฉบับที่ 50/2553  ถึง 55/2553  ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  15  ธันวาคม  

2553 ในเรื่องมาตรฐานการบัญชี (ปรับปรุง 2552) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) และการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  โดยประกาศใช้มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความ

มาตรฐาน การรายงานทางการเงิน  จำานวน  32  ฉบับ  โดยแบ่งเป็น 25 ฉบับ  ซึ่งใช้แทนฉบับเดิม โดยมีการจัดเรียงเลข

ระบุฉบับใหม่ ให้ตรงกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ซึ่งบางฉบับไม่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสำาคัญและบางฉบับ

มีการเปลี่ยนแปลงในหลักการสำาคัญบางส่วน  และอีก 7 ฉบับ เป็นการประกาศใช้ใหม่ รายละเอียดดังนี ้  

บริษัท ไทยฮา จำากัด  (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปี  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม 2553  และ  2552
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3.1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้แทนฉบับเดิม

     มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

 แม่บทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  26 พฤษภาคม 2553

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำาเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้าคงเหลือ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง 1 มกราคม 2554

    ประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเช่า 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รายได้ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสำาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  1 มกราคม 2556

    และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ  

   ช่วยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 1 มกราคม 2556

    แลกเปลี่ยนในเงินตราต่างประเทศ  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนการกู้ยืม 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ 1 มกราคม 2554

    กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำาไรต่อหุ้น 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 1 มกราคม 2554

    และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2554

   (ปรับปรุง 2552)  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 1 มกราคม 2554

   (ปรับปรุง 2552)   และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

  ฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ  ไดป้ระเมนิแลว้เหน็วา่มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่11 (ปรบัปรงุ  2552)  ฉบบัที ่20  (ปรบัปรงุ 

2552)  ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 

2552) ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ ส่วนมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะเริ่มนำา

มาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้โดยฝ่ายบริหารประเมินแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน  
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 3.2  มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ประกาศใช้ใหม่      

   

     มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน วันที่มีผลบังคับใช้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2556

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 ผลประโยชน์พนักงาน  1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26 การบัญชีและการรายงานโครงการ 1 มกราคม 2554

     ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 การรายงานทางการเงินในสภาพ 1 มกราคม 2554

     เศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  1 มกราคม 2554

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6 การสำารวจและประเมินค่าแหล่ง 1 มกราคม 2554

     ทรัพย�กรแร่  

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   สัญญาก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์  1 มกราคม 2554

   ฉบับที่ 15         

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  29 และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  2 ฉบับที่  6 และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับที่  15  ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ  ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12  ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 26  

บริษัทฯ จะเริ่มนำามาถือปฏิบัติในวันที่มีผลบังคับใช้   โดยฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบต่องบการเงิน

4.  หลักเกณฑ์ในก�รทำ�งบก�รเงินรวม         
4.1   ในการทำางบการเงนิรวมถอืหลกัเกณฑก์ารรวมเฉพาะบรษิทัยอ่ย   ซึง่บรษิทั  ไทยฮา จำากดั (มหาชน) มอีำานาจในการควบคมุ

ตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity method) ส่วนการลงทุนในบริษัทฯ ซึ่งนอกจากที่กล่าวข้างต้นจะแสดงเป็นเงินลงทุนในบริษัทอื่น

ตามวิธีราคาทุน (Cost method)

4.2   งบการเงนิของบรษิทัยอ่ย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในตา่งประเทศไดแ้ปลงคา่เปน็เงนิบาท โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัทีใ่นงบดลุ สำาหรบั

รายการที่เป็นสินทรัพย์และหนี้สินใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย สำาหรับรายการที่เป็นรายได้และค่าใช้จ่ายผลต่าง ซึ่งเกิดขึ้น

จากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงเป็น “รายการปรับปรุงการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ” ในงบกำาไรขาดทุน 

4.3  การตัดบัญชีรายการระหว่างบริษัท สำาหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีส่วนได้เสียกับส่วนของผู้ถือหุ้น โดยถือหลักการตัด

บัญชีเป็นเงินลงทุนร้อยละ 100  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นรายอื่นแสดงเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

4.4   งบการเงนิรวมนีจ้ดัทำาขึน้ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป   โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แสดงฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิ

งานรวมของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเท่านั้น การใช้ข้อมูลตามงบการเงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นอาจมีข้อ

จำากัดด้านลักษณะธุรกิจที่ค่อนข้างแตกต่างกันในบรรดาบริษัทต่างๆ ที่นำางบการเงินมาประกอบเป็นงบการเงินรวม

4.5 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร้อยละของการลงทุน  ประกอบด้วย 

    

   ดำาเนินธุรกิจใน วันที่ลงทุน อัตราร้อยละของการถือหุ้น

 บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด ไทย 30 สิงหาคม 2547 99.99

 บริษัท ไทยฮา ออสเตรเลีย จำากัด ออสเตรเลีย 1 ธันวาคม 2548 100 
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5. นโยบายการบัญชี          
5.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย         

5.1.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหลังจากหักรับคืนและส่วนลดจ่ายและรับรู้ราย

ได้ค่าบริการเมื่อได้ส่งมอบงานตามสัญญาแล้ว

5.1.2  บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

5.2   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท  ที่ครบกำาหนดภายใน 3 

เดือน ที่ไม่ติดภาระค้ำาประกัน         

5.3   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามจำานวนหนีท้ีค่าดวา่จะเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้มไ่ด ้โดยประมาณ 

 ค่าเสียหายจากอายุของลูกหน้ีและประสบการณ์การเรียกเก็บหน้ีในอดีต ควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะการเงินปัจจุบันของลูกหน้ี 

5.4   การตีราคาสินค้าคงเหลือ         

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำากว่า โดยวิธี

ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก         

5.5   เงินลงทุน         

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  บันทึกตามวิธีราคาทุนหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (ถ้ามี)  

5.6   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ         

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกที่ดินด้วยราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้  

       

  อาคารและโรงงาน 20 ปี  

  ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 5 ปี  

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ 5-10 ปี  

  เครื่องมือเครื่องใช้ 5 ปี  

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำานักงาน 5 ปี   

  ยานพาหนะ 5 ปี  

5.7  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรง  ประกอบด้วย      

 ค่าสูตรการผลิตและเครื่องหมายการค้า 10 ปี  

  ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5-10 ปี  

5.8   การด้อยค่าของสินทรัพย์         

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยพจิารณาการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยป์ระเภท ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์  เงนิลงทนุและสนิทรพัย์

ที่ไม่มีตัวตน เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (ราคาขายสุทธิของสิน

ทรัพย์นั้นๆ ตามปกติทางธุรกิจ หรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) โดยที่การพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการ

หรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแล้วแต่กรณี 

  ในกรณทีีร่าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื บรษิทัฯ  และบรษิทัยอ่ยจะรบัรูผ้ลขาดทนุจาก

การดอ้ยคา่ในงบกำาไรขาดทนุหรอืลดสว่นเกนิในกรณสีนิทรพัยน์ัน้เคยตรีาคาเพิม่ และไดบ้นัทกึเปน็สว่นเกนิทนุจากการตรีาคา

เพิม่ไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้  บรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยจะบนัทกึกลบัรายการผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ตอ่เมือ่มขีอ้บง่ชีว้า่การดอ้ย

ค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป  หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชี “รายได้อื่น”  หรือนำาไปเพิ่มส่วนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย์แล้วแต่กรณี



Annual Report 2010 85

5.9   ภาษีเงินได้นิติบุคคล         

  บริษัทฯ  และบริษัทย่อยคำานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับปี 2553 และ 2552  ในอัตราร้อยละ 20  (บริษัทย่อย 

2 แห่ง ในอัตราร้อยละ 30) จากยอดกำาไรก่อนภาษีหลังจากบวกกลับด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายใน

การคำานวณภาษี         

5.10  รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ         

  บริษัทฯ บันทึกรายการเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ  ยอดคงเหลือของ

บัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  ณ วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น   

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนสำาหรับลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยทำา

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับธนาคาร ผลต่างซึ่งเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่าง

ประเทศล่วงหน้า และอัตราแลกเปลี่ยนในวันทำาสัญญาจะบันทึกเป็นกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนทันที  

 กำาไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตรา  ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายประจำาป ี

5.11  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน         

  กำาไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น ที่แสดงไว้ในงบกำาไรขาดทุนเป็นกำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่งคำานวณโดยการหารยอดกำาไร 

(ขาดทุน) สุทธิสำาหรับปี  ด้วยจำานวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักตามระยะเวลาที่ออกและเรียกชำาระแล้ว   

 ไม่มีการแสดงกำาไรต่อหุ้นปรับลดสำาหรับปี 2553 และ 2552 เน่ืองจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีหุ้นสามัญเทียบเท่า

5.12  ประมาณการทางบัญชี         

  การจัดทำางบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารต้องใช้การประมาณการและตั้งข้อสมมติฐาน 

บางประการ ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่จำานวนเงนิทีแ่สดงไวใ้นงบการเงนิ และการเปดิเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึง่ผล

ทีเ่กดิขึน้จรงิภายหลงัอาจแตกตา่งไปจากจำานวนเงนิทีป่ระมาณไว ้ อนัอาจทำาใหต้อ้งมกีารปรบัปรงุบญัชใีนรอบถดัไป ประมาณ

การทางบัญชีที่สำาคัญ  ได้แก่  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ค่าเผื่อการลดราคาสินค้า และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ การ

ประมาณการในเรื่องต่างๆ ได้ถูกเปิดเผยในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องของหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 

5.13  ประมาณการหนี้สิน          

  บรษิทัฯ จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิเมือ่มคีวามเปน็ไปไดค้อ่นขา้งแนข่องการเกดิภาระผกูพนัในปจัจบุนัตามกฎหมาย 

หรือจากการอนุมานอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจ่ายชำาระภาระผูกพันและจำานวนที่ต้องจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื่อถือ หากบริษัทฯ 

คาดว่าจะได้รับคืนรายจ่ายที่จ่ายชำาระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ  จะรับรู้รายจ่าย

ทได้รับคืนเป็นสินทรัพย์แยกต่างหากแต่ต้องไม่เกินจำานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวข้อง 

5.14 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพพนักงาน         

  บริษัทฯ จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นลักษณะของแผนการจ่ายสมทบตามที่ได้กำาหนดการจ่ายสมทบไว้แล้ว 

สินทรัพย์ของกองทุนสำารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสินทรัพย์ของบริษัท และได้รับการบริหารโดยผู้จัดการกองทุนภายนอก 

กองทนุสำารองเลีย้งชพีดงักลา่วไดร้บัเงนิสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงนิสมทบจากบรษิทั เงนิจา่ยสมทบกองทนุสำารอง

เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำาไรขาดทุนสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น 

5.15  สำารองเงินบำาเหน็จ         

  ข้อผูกพันตามนโยบายการจ่ายเงินบำาเหน็จพนักงานเมื่อครบเกษียณอายุ ซึ่งเงินผลประโยชน์ที่จะให้แก่พนักงานเมื่อ

ครบเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงานกำาหนด บริษัทฯ จะบันทึกในงวดบัญชีที่พนักงานครบเกษียณอาย ุ   

      

6.   ร�ยก�รไม่กระทบเงินสด          

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 บรษิทัฯ  ไดบ้นัทกึการจา่ยชำาระเจา้หนีค้า่ทรพัยส์นิทำาใหเ้จา้หนีค้า่ทรพัยส์นิลดลง จำานวน 

1.97 ล้านบาท และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นในจำานวนเดียวกัน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   

       

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ ได้บันทึกตั้งเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน จำานวน 10.48 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ในจำานวนเดียวกัน ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ       



รายงานประจำาปี 255386

 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯ  ได้บันทึกการแลกเปลี่ยนเครื่องจักร  ซึ่งมีราคาทุนสุทธิ จำานวน 75,436.04 

บาท ในราคา 35,000 บาท จึงบันทึกเป็นขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินจำานวน  40,436.04 บาท  ในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ         

7.   เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  ประกอบด้วย        

                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 เงินสด   1,098,072.20   1,781,103.95   1,078,072.20   1,760,347.54 

 เงินฝากกระแสรายวัน  1,459,989.29   1,246,263.80   344,711.30   1,007,495.43 

 เงินฝากออมทรัพย์  11,725,899.88   4,101,259.48   8,089,589.58   3,817,151.51 

 รวม   14,283,961.37   7,128,627.23   9,512,373.08   6,584,994.48 

          

8.   ลูกหนี้ก�รค้�และตั๋วเงินรับ - สุทธิ  ประกอบด้วย        

                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 ลูกหนี้การค้า 265,111,074.05  269,367,423.00  143,772,124.37  166,635,685.72 

 ตั๋วเงินรับ 2,741,615.95  1,987,408.58  0.00  0.00 

  รวม 267,852,690.00  271,354,831.58  143,772,124.37  166,635,685.72 

 หัก   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,691,286.20) (1,657,388.33) (517,056.86) (931,432.92)

 ลูกหนี้การค้าและตั๋วรับเงิน - สุทธิ  266,161,403.80  269,697,443.25  143,255,067.51  165,704,252.80 

        

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระโดยนับจากวันที่ครบ

กำาหนดชำาระ ได้ดังนี ้        

                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ  163,334,196.01   179,794,915.58   95,570,749.91   119,699,936.07 

 เกินกำาหนดชำาระ      

  น้อยกว่า 1 เดือน  71,571,465.04   67,343,956.20   24,044,232.92   28,139,545.63 

   มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน  26,844,879.92   21,073,374.99   19,409,950.58   16,795,975.24 

    มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน  3,151,606.41   1,128,723.40   2,999,936.92   1,072,256.70 

   มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน  1,435,693.42   403,153.08   1,265,788.78   50,726.34 

   มากกว่า 12 เดือน  1,514,849.20   1,610,708.33   481,465.26   877,245.74 

                รวม  267,852,690.00   271,354,831.58   143,772,124.37   166,635,685.72 
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9.   ลูกหนี้ก�รค้�กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน          

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  และ 2552  มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระโดยนับ

จากวันที่ครบกำาหนดชำาระได้ดังนี ้         

                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 0.00  0.00  47,397,413.20  50,997,896.69 

 เกินกำาหนดชำาระ      

  น้อยกว่า 1 เดือน 0.00  0.00  815,170.08  2,073,332.83 

   มากกว่า 1 ถึง 3 เดือน 0.00  0.00  61,128,444.11  11,551,583.15 

           รวม 0.00  0.00  109,341,027.39  64,622,812.67 

10.  สินค้�คงเหลือ  ประกอบด้วย          

                 (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 สินค้าสำาเร็จรูป 91,691,414.91  72,169,054.46  25,063,891.92  29,835,969.59 

 สินค้าระหว่างทาง 0.00  1,824,845.24  0.00  0.00 

 งานระหว่างผลิต 49,544,488.36  32,910,994.21  49,544,488.36  32,910,994.21 

 วัตถุดิบ  377,120,045.49  431,616,685.24  377,120,045.49  431,616,685.24 

 ภาชนะบรรจุ 52,360,994.04  52,943,653.06  52,360,994.04  52,943,653.06 

 หัก  ค่าเผื่อจากสินค้าเสื่อมคุณภาพ (13,806.72) 0.00  0.00  0.00 

  สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 570,703,136.08  591,465,232.21  504,089,419.81  547,307,302.10 

11.  เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�สินค้� - สุทธิ  ประกอบด้วย        
                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า 1,266,040.43  68,832,317.12  1,266,040.43  68,832,317.12 

 หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00  (1,813,088.70) 0.00  (1,813,088.70)

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - สุทธิ 1,266,040.43  67,019,228.42  1,266,040.43  67,019,228.42 
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12.  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ  ประกอบด้วย        
                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตรา      

 ต่างประเทศล่วงหน้า 104,664.15  0.00  104,664.15  0.00 

 ลูกหนี้ที่อื่นเกี่ยวข้องกัน 0.00  0.00  79,160.30  43,597.11 

 อื่นๆ   8,179,744.10  3,866,766.44  5,949,910.31  ,478,169.27 

  รวม  8,284,408.25  3,866,766.44  6,133,734.76  2,521,766.38 

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (519,384.29) (519,384.28) 0.00  0.00 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - สุทธิ 7,765,023.96  3,347,382.16  6,133,734.76  2,521,766.38 

13.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย          

    (ล้านบาท) สัดส่วน (ล้านบาท) เงินลงทุนวิธีราคาทุน  (บาท)  

 ชื่อกิจการ ประเภท ลักษณะ ทุนชำาระแล้ว เงินลงทุน วิธีราคาทุน งบการเงินเฉพาะกิจการ

  กิจการ ความสัมพันธ์    2553 2552

บจก. เชียร์  จำาหน่าย ผู้ถือหุ้น /        

 เทรดดิ้ง สินค้าอุปโภค ผู้บริหาร 48 100% 48 47,999,930.00 47,999,930.00 

 บริโภค      
บจก. ไทยฮา จำาหน่าย ผู้ถือหุ้น /       

 ออสเตรเลีย   สินค้าอุปโภค ผู้บริหาร 4.71 100% 4.71 4,710,800.00 4,710,800.00 

 บริโภค        

           รวม     52,710,730.00  52,710,730.00 

 ณ วันที่ 31   ธันวาคม  2552 ได้รับเงินปันผลจาก บจก. เชียร์ เทรดดิ้ง จำานวน 3,599,994.75  บาท 
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14.  ที่ดิน  อ�ค�รและอุปกรณ์  -  สุทธิ  ประกอบด้วย     
             (หน่วย : บ�ท)

  งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า(ออก)  31 ธันวาคม 2552

ราคาทุน :-

 ที่ดิน  42,427,192.00  0.00  0.00  0.00  42,427,192.00 

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน  340,898.88  0.00  321,800.00  662,698.88

 อาคารและโรงงาน 88,504,562.87  638,104.20  0.00  2,714,153.26  91,856,820.33 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 25,742,057.93  5,012,468.21  0.00  3,179,371.63  33,933,897.77 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 122,198,800.89  10,630,265.26  0.00  5,651,387.49  138,480,453.64 

 เครื่องมือเครื่องใช้ 20,976,375.74  3,504,877.90  0.00  432,000.00  24,913,253.64 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้       

  สำ�นักง�น 29,487,635.84  6,182,797.65  (2,135,090.38) (453,926.72) 33,081,416.39 

 ยานพาหนะ 12,977,828.65  4,442,649.46  (5,227.50) 0.00  17,415,250.61 

 งานระหว่างก่อสร้าง 1,643,476.13  8,364,371.62  0.00  (5,369,398.17) 4,638,449.58 

 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 2,684,748.00  17,221,753.83  0.00  (6,475,387.49) 13,431,114.34 

   รวม 346,642,678.05  56,338,187.01  (2,140,317.88) 0.00  400,840,547.18 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-       

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 0.00  901.70  0.00  0.00  901.70 

 อาคารและโรงงาน 32,817,514.40  4,525,606.15  0.00  0.00  37,343,120.55 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 15,877,316.12  3,101,795.05  0.00  0.00  18,979,111.17 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 61,648,840.63  13,390,056.69  0.00  0.00  75,038,897.32 

 เครื่องมือเครื่องใช้ 12,754,181.14  2,488,790.74  0.00  0.00  15,242,971.88 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้       

  สำ�นักง�น 16,736,953.98  3,999,897.31  (2,133,156.68) 0.00  18,603,694.61 

 ยานพาหนะ 5,198,209.04  2,572,728.67  (5,226.50) 0.00  7,765,711.21 

  รวม 145,033,015.31  30,079,776.31  (2,138,383.18) 0.00  172,974,408.44 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 201,609,662.74     227,866,138.74 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553    30,079,776.31 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552    23,806,002.05 
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                  (หน่วย : บ�ท)

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเข้า(ออก)  31 ธันวาคม 2552

ราคาทุน :-

 ที่ดิน  42,427,192.00  0.00  0.00  0.00  42,427,192.00 

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 0.00  340,898.88  0.00  321,800.00  662,698.88 

 อาคารและโรงงาน 88,504,562.87  638,104.20  0.00  2,714,153.26  91,856,820.33 

 ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 25,742,057.93  5,012,468.21  0.00  3,179,371.63  33,933,897.77 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 122,198,800.89  10,630,265.26  0.00  5,651,387.49  138,480,453.64 

 เครื่องมือเครื่องใช้ 19,858,055.69  3,504,877.90  0.00  432,000.00  23,794,933.59 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

  สำ�นักง�น 23,116,681.61  6,034,716.99  (2,135,090.38) (453,926.72) 26,562,381.50 

 ยานพาหนะ 11,389,128.94  4,420,504.15  0.00  0.00  15,809,633.09 

 งานระหว่างก่อสร้าง 1,643,476.13  8,364,371.62  0.00  (5,369,398.17) 4,638,449.58 

 เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง 2,684,748.00  17,221,753.83  0.00  (6,475,387.49) 13,431,114.34 

   รวม 337,564,704.06  56,167,961.04  (2,135,090.38) 0.00  391,597,574.72 

ค่าเสื่อมราคาสะสม:-

 ส่วนปรับปรุงที่ดิน 0.00  901.70  0.00  0.00  901.70 

 อาคารและโรงงาน 32,817,514.40  4,525,606.15  0.00 0.00 37,343,120.55

 ส่วนปรับปรุงอาคารและโรงงาน 15,877,316.12  3,101,795.05  0.00  0.00  18,979,111.17 

 เครื่องจักรและอุปกรณ์ 61,648,840.63  13,390,056.69  0.00  0.00  75,038,897.32 

 เครื่องมือเครื่องใช้ 11,787,346.76  2,430,433.46  0.00  0.00  14,217,780.22 

 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้

  สำ�นักง�น 10,973,015.78  3,774,967.32  (2,133,156.68) 0.00  12,614,826.42 

 ยานพาหนะ 3,843,852.45  2,345,521.53  0.00  0.00  6,189,373.98 

   รวม 136,947,886.14  29,569,281.90  (2,133,156.68) 0.00  164,384,011.36 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 200,616,817.92     227,213,563.36 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553    29,569,281.90 

 ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552    22,216,359.44 

  

  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553  และ 2552  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ 

หักค่าเสื่อมราคาหมดแล้วทั้งจำานวน  แต่ยังคงใช้งานอยู่มีจำานวน  50.24 ล้านบาท  และ 48.24 ล้านบาท ตามลำาดับ ใน

งบการเงินรวม  และจำานวน 43.61 ล้านบาท และ  41.90  ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการ  



Annual Report 2010 91

15.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ           
                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 ค่าสูตรการผลิตและ      

  เครื่องหมายการค้า 16,105,263.16  16,105,263.16  16,105,263.16  16,105,263.16 

 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 9,458,362.44  9,312,311.28  6,953,858.08  6,807,806.92 

 หัก  ตัดจ่ายสะสม (21,707,163.68) (20,741,972.01) (19,230,132.21) (18,273,241.54)

 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 7,976,353.79  0.00  7,976,353.79 0.00 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 11,832,815.71  4,675,602.43  11,805,342.82  4,639,828.54 

 ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับป ี 965,191.67  1,144,226.27  956,890.67  853,614.07 

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน       
                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  543,657.12   5,354,557.74   518,117.50   756,370.60 

 เงินกู้ยืมธนาคาร       

 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน     510,000,000.00   420,000,000.00   470,000,000.00   390,000,000.00 

  - แพ็คกิ้ง เครดิต  132,555,134.79   104,921,000.00   132,555,134.79   104,921,000.00 

        รวม  643,098,791.91   530,275,557.74   603,073,252.29   495,677,370.60 

  

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงินในประเทศ  6  แห่ง  วงเงินรวม  1,805  ล้านบาท (ปี 2552 จำานวน 7 แห่ง วงเงินรวม 1,545  ล้านบาท) ในงบ

การเงินรวมส่วนของบริษัทย่อยค้ำาประกันโดยบริษัทฯ  และจำานวน 1,600 ล้านบาท  และ 1,415 ล้านบาท  ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ           

17. หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ซื้อ - สุทธิ          
                  (หน่วย : บ�ท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    2553 2552  2553 2552

 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ 0.00  18,000.00  0.00  18,000.00 

 หัก  หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อที่ครบ      

  กำาหนดชำาระภายใน 1 ป ี 0.00  (18,000.00) 0.00  (18,000.00)

 หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ 0.00  0.00  0.00  0.00 
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18.  ร�ยก�รบัญชีกับกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน         

 บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสำาคัญ กิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น และ/

หรือกรรมการกลุ่มเดียวกัน สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ส่วนหนึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกัน 

ดังนั้น งบการเงินได้รวมผลของรายการดังกล่าวโดยใช้นโยบายกำาหนดรายการที่เป็นปกติทางธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

เช่นเดียวกับที่คิดกับลูกค้ารายอื่น 

         

   กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน       ประเภทธุรกิจ       ลักษณะความสัมพันธ์

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง จำาหน่ายสินค้าอุปโภค บริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน  

บจ. ไทยฮา  ออสเตรเลีย จำาหน่ายสินค้าอุปโภคในประเทศ บริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

    ออสเตรเลีย

 บมจ. น้ำามันพืชไทย ผลิตและจำาหน่ายน้ำามันพืช ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 บจ. เชียร์ (ประเทศไทย) ลงทุนในบริษัทอื่น ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายการกำาหนดราคาดังนี ้          

 ลักษณะรายการค้า    นโยบายในการกำาหนดราคา     

ราคาขาย    ใช้ราคาทุนบวกกำาไรส่วนเพิ่มโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนด อัตรากำาไรส่วนเพิ่ม  

     และวิธีเปรียบเทียบกับราคาตลาด    ซึ่งต่ำากว่าราคาควบคุมของทางการ  

     โดยใกล้เคียงกับรายการค้ากับลูกค้าระดับชั้นดีของบริษัทฯ 

 รายได้ค่าเช่า   ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน ตารางเมตรละ 40-250 บาท

 ราคาซื้อ    เป็นราคาที่ตกลงกันโดยฝ่ายบริหารเป็นผู้กำาหนดเพื่อให้มีอัตรากำาไรและส่วนเพิ่ม 

     เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน 

 ค่าเช่าสำานักงาน/คลังสินค้า  ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน ตารางเมตรละ 160 - 250 บาท   

ค่าบริการสำานักงาน   ใช้ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน หรือตามมูลค่าการให้บริการระหว่างกัน  

    

  รายการบัญชีที่เป็นสาระสำาคัญระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

ประกอบด้วย          

                (หน่วย : บ�ท)

   งบการเงินรวม

   31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2553

 ลูกหนี้อื่น      

 บจ. เชียร์ (ประเทศไทย) 0.00   5,280,000.00  (4,280,000.00) 1,000,000.00 

  บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  0.00   60,000.00  0.00  60,000.00 

              รวม 0.00  5,340,000.00  (4,280,000.00) 1,060,000.00 

 เงินประกันการเช่า      

 บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  2,608,550.00  0.00  (104,000.00) 2,504,550.00 

 เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย      

 บมจ. น้ำามันพืชไทย 11,240,735.20  60,787,992.49  (61,180,291.94) 10,848,435.75 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      

 บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  882,077.40  16,113,277.58  (16,439,215.56) 556,139.42 
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               (หน่วย : บ�ท)

    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ      

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 56,662,553.65  502,557,043.38  (454,130,386.40) 105,089,210.63 

  บจ. ไทยฮา ออสเตรเลีย 7,960,259.02  15,403,132.38  (19,111,574.64) 4,251,816.76 

   รวม 64,622,812.67  517,960,175.76  (473,241,961.04) 109,341,027.39 

 ลูกหนี้อื่น - ค่าเช่าคลังและรายได้อื่น      

 บจ. เชียร์ (ประเทศไทย) 0.00  5,000,000.00  (4,000,000.00) 1,000,000.00 

  บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 43,597.11  330,892.56  (295,329.37) 79,160.30 

  บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  0.00  60,000.00  0.00  60,000.00 

   รวม 43,597.11  5,390,892.56  (4,295,329.37) 1,139,160.30 

 เงินประกันการเช่า      

 บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  1,481,050.00  0.00  0.00  1,481,050.00 

 เจ้าหนี้การค้า       

 บมจ. น้ำามันพืชไทย 2,066,341.20  14,667,792.49  (10,197,797.94) 6,536,335.75 

  บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 73,566.00  416,350.00  (356,433.50) 133,482.50 

   รวมเจ้าหนี้การค้า 2,139,907.20  15,084,142.49  (10,554,231.44) 6,669,818.25 

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย      

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 8,371,058.28  28,197,500.33  (28,914,298.83) 7,654,259.78 

  บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  822,827.91  7,312,573.56  (7,861,611.04) 273,790.43 

  บจ. ไทยฮา ออสเตรเลีย 1,747,965.14  273,219.47  (2,021,184.61) 0.00 

   รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 10,941,851.33  35,783,293.36  (38,797,094.48) 7,928,050.21 

         

 รายได้และค่าใช้จ่ายกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีสาระสำาคัญรวมอยู่ในงบกำาไรขาดทุน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม 

2553 และ 2552 มีดังนี้      

       (หน่วย : บ�ท )

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     2553 2552  2553 2552

 ขายสินค้า       

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  502,557,043.38  368,570,551.48 

  บจ. ไทยฮา ออสเตรเลีย 0.00  0.00  15,403,132.38  22,004,052.44 

 รายได้ค่าเช่า       

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  0.00  1,270,400.00 

 ร�ยได้อื่น       

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  330,892.56  112,598.80 

  บจ. เชียร์ (ประเทศไทย) 5,000,000.00  0.00  5,000,000.00  0.00 

  บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  60,000.00  0.00  0.00  0.00 

 เงินปันผลรับ       

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  0.00  3,599,994.75 

 ซื้อสินค้า       

 บมจ. น้ำามันพืชไทย  60,787,992.49  85,500,622.50  14,667,792.49  7,609,032.50 

  บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  416,350.00  1,094,188.55 
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        (หน่วย : บ�ท )

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

     2553 2552  2553 2552

 ค่าเช่าสำานักงาน/คลังสินค้า      

 บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  11,350,735.99  11,379,681.06  4,962,550.00  5,900,600.00 

 ค่าบริการสำานักงาน      

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  601,943.23  1,540,638.92 

  บจ. ฉมา แอ็สเซ็ท  4,518,299.40  4,827,672.23  2,350,023.56  3,190,659.90 

 ค่าส่งเสริมการขาย      

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  27,595,557.10  20,266,024.14 

  บจ. ไทยฮา ออสเตรเลีย 0.00  0.00  0.00  171,498.72 

 ค่านายหน้า       

 บจ. ไทยฮา ออสเตรเลีย 0.00  0.00  273,219.47  2,626,006.77 

 ดอกเบี้ยจ่�ย       

 บจ. เชียร์ เทรดดิ้ง 0.00  0.00  0.00  203,287.68 

19.  ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะของค่�ใช้จ่�ย          

 
        ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ที่สำาคัญ  สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ  2552 มีดังนี ้ 

       

           งบการเงินรวม 2553 บาท 2552

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา    (34,317,202.64)  (16,583,464.88)

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,290,674,544.47   1,371,540,426.99 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 81,966,158.96   80,978,062.24 

 ค่าตอบแทนกลุ่มผู้บริหาร    13,346,829.36   14,101,287.58 

 ค่าปรับจากสินค้าเสียหาย 7,035,550.43   5,181,464.00 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 31,044,967.96   24,968,087.15 

       งบการเงินเฉพาะกิจการ     

  2553 บาท 2552

 การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา       (11,861,416.48)  (6,985,560.95)

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,290,674,544.47   1,371,540,426.99 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 70,547,465.13   69,010,484.60 

 ค่าตอบแทนกลุ่มผู้บริหาร    10,555,082.00   8,914,846.00 

 ค่าปรับจากสินค้าเสียหาย 7,035,550.43   5,181,464.00 

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 30,526,172.55   23,069,523.51 
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20.  ค่�ตอบแทนกลุ่มผู้บริห�ร          
  คา่ตอบแทนกลุม่ผูบ้รหิารนีเ้ปน็คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัเงนิเดอืน คา่ตอบแทนและผลประโยชนอ์ืน่ใหแ้กก่รรมการเฉพาะ ใน

ฐานะผูบ้รหิาร และใหแ้กผู่บ้รหิารตามนยิามในประกาศของสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์อนั

ไดแ้ก ่ผูจ้ดัการหรอืผูด้ำารงตำาแหนง่ระดบับรหิารสีร่ายแรกตอ่จากผูจ้ดัการลงมา และผูซ้ึง่ดำารงตำาแหนง่เทยีบเทา่ระดบับรหิาร

รายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึง ผู้ดำารงตำาแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย 

ขึ้นไปหรือเทียบเท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  ผู้บริหารจำานวน 11 ราย  และ 12 ราย  ตามลำาดับ  ใน

งบการเงินรวม และกลุ่มผู้บริหาร จำานวน 7 ราย และ 6 ราย  ตามลำาดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ   

      

21.  ค่�ตอบแทนกรรมก�ร          
  ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามมาตรา  90  ของพระ

ราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการในฐานะผู้บริหาร  

       

22.  ก�รเสนอข้อมูลท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น         

 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงานของบริษัทฯ  แยกตามส่วนงานภูมิศาสตร์   ซึ่งแยกตามสถานที่ตั้งของลูกค้า 

สำาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

  งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2553  ล้านบาท 31 ธันวาคม 2552

สำ�หรับป ี  ขายใน ขายต่าง รวม ขายใน ขายต่าง รวม

   ประเทศ ประเทศ  ประเทศ ประเทศ 

 รายได้จากการขาย 870 861 1,731 790 1,020 1,810 

 กำ�ไรขั้นต้น    249   229 

 กำ�ไรสุทธ ิ    12   13 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ    228   202 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2553  ล้านบาท 31 ธันวาคม 2552

สำ�หรับป ี  ขายใน ขายต่าง รวม ขายใน ขายต่าง รวม

   ประเทศ ประเทศ  ประเทศ ประเทศ 

 รายได้จากการขาย 752 852 1,604 641 1012 1653 

 กำ�ไรขั้นต้น    192   175 

 กำ�ไรสุทธ ิ    12   17 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   227   201 

          

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ประจำาบริษัทฯ  ใช้ในการผลิตรวมกันจึงไม่ได้นำาเสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนก

ตามส่วนงาน         

  กำาไรสุทธิไม่ได้เสนอข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใช้ร่วมกันไม่

สามารถจำาแนกตามส่วนงานได ้        
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23.  ทุนจดทะเบียน          
  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียน  

จากเดิม 225 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท จำานวน 225,000,000.00 บาท เป็น 198 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท จำานวน 

198,000,000.00 บาท และ มมีตใิหเ้พิม่ทนุจดทะเบยีนจากทีจ่ดลดทนุเรยีบรอ้ยแลว้ 198 ลา้นหุน้ หุน้ละ 1.00 บาท  จำานวน 

198,000,000.00  บาท เป็น 252 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.00 บาท จำานวนเงิน 252,000,000.00 บาท บริษัทฯ ได้นำามติการลด

ทุนและการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธิ ไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 และการเพิ่มทุนจด

ทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณฑ์สนธไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553   

      

24.  เงินปันผลจ่�ย          

 บริษัทใหญ่         

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่   29   เมษายน   2553   มีมติให้จ่ายเงินปันผล

แก่ผู้ถือหุ้นจำานวน 198 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำานวนเงิน 7,920,000.00 บาท โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 

18 พฤษภาคม 2553   

  ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่  30 เมษายน 2552  มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้

ถือหุ้นจำานวน 198 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำานวนเงิน 7,918,000.00 บาท โดยกำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 

พฤษภาคม 2552  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จ่ายชำาระไปแล้ว 7,905,622.00 บาท

 บริษัทย่อย         

  ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2552  มีมติให้จ่าย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำานวน 4,800,000 หุ้น จำานวนหุ้นละ 0.75 บาท เป็นเงินรวมจำานวน  3,600,000.00  บาท ซึ่งเป็น

ส่วนของบริษัท ไทยฮา จำากัด (มหาชน) จำานวน 3,599,994.75 บาท       

  

25.  สำารองตามกฎหมาย          
  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.  2535  ซึ่งกำาหนดให้มีการจัดสรรกำาไรอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไร

สุทธิหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) เป็นทุนสำารองจนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทุนสำารอง

นี้ไม่อาจนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้         

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553  และ 2552  บริษัทฯ ได้จัดสรรกำาไรเป็นสำารองตามกฎหมาย จำานวน 596,081.04 

บาท และ 826,611.48 บาท  ตามลำาดับ        

 

26.  เงินกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ          
  บริษัทฯ ได้หักเงินเดือนพนักงานไว้เป็นเงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 และจ่ายสมทบในอัตราเดียวกัน 

เงินกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ได้มอบให้บริษัทแห่งหนึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนไว้เพื่อประโยชน์แก่พนักงานโดยเฉพาะ  

 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2553  และ  2552  มีเงินสมทบจำานวน  290,317.20 บาท และ  288,450.23 บาท 

ตามลำาดับในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ        

 

27.  ภ�ระผูกพันและหนี้สินที่อ�จเกิดขึ้นในภ�ยหน้�       
27.1  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553  และ  2552  บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าจากการที่ให้ธนาคารใน

ประเทศสองแห่ง ออกหนังสือค้ำาประกันบริษัทฯ ต่อหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นจำานวนรวม 

7,209,239.86 บาท  และ 28,259,576.79 บาท ตามลำาดับ

27.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันในการลงทุนและใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในบริษัท

ย่อยในต่างประเทศ  เป็นเงินรวม  0.3 ล้านเหรียญออสเตรเลีย  ซึ่งจำานวนเงินดังกล่าวบริษัทฯ  ได้จ่ายไปแล้ว  

0.15  ล้านเหรียญออสเตรเลีย         
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27.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ค้ำาประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน 

การเงินของบริษัทย่อย (บริษัท เชียร์ เทรดดิ้ง จำากัด) จำานวน 205 ล้านบาท และ 130  ล้านบาท ตามลำาดับ 

27.4 บริษัทฯ และบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ได้ทำาสัญญาเช่าดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารสำานักงานและคลังสินค้า 

อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปีและมีสัญญาเช่าทรัพย์สินในส่วนของรถยกกับบริษัทหลายแห่งมีระยะเวลา 2-5  ปี 

บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าดังกล่าว ดังนี้       

          (หน่วย : บ�ท )

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

      ป ี  2553 2552  2553 2552

  1  ปี  24.14 8.96 11.98 4.89

  เกิน 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี 7.49 9.07 5.19 5.33

27.5  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ ได้ซื้อโปรแกรมสำาเร็จรูป SAP Application มูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาท 

เพื่อใช้แทนระบบการปฏิบัติการเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและบริหารธุรกิจ และได้ทำาสัญญาใช้บริการ

ที่ปรึกษาสำาหรับโครงการติดตั้งโปรแกรมสำาเร็จรูปดังกล่าวกับบริษัทที่ปรึกษาในประเทศแห่งหนึ่ง โดย บริษัทฯ จะ

ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษา เป็นจำานวนเงินรวม 12.20 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าโครงการนี้จะใช้ระยะเวลาในการพัฒนา

ประมาณ 8 เดือน โดยเริ่มในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ได้มีการจ่ายชำาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมแล้วจำานวน 5.94 ล้านบาท      

   

28.  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือท�งก�รเงิน         
28.1  นโยบายการบัญชี         

  รายละเอยีดของนโยบายการบญัชทีีส่ำาคญั วธิกีารทีใ่ชซ้ึง่รวมถงึเกณฑใ์นการวดัคา่การรบัรูแ้ละคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่ว

กับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภท ได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุข้อ 5    

     

28.2  ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ         

          ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ เกิดจากการที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำาให้บริษัทฯ เกิดความสูญเสียทางการเงิน 

บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงนี้โดยการพิจารณาให้สินเชื่อกับลูกค้า กำาหนดวงเงินสินเชื่อ    กำาหนดระยะเวลา

การใหส้นิเชือ่และมกีารตดิตามลกูหนีท้ีม่กีารคา้งชำาระ มลูคา่ยตุธิรรมของลกูหนีแ้สดงตามงบดลุ คอืมลูคา่หลงัจากหกั

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ ซึ่งคาดว่าเพียงพอแล้ว  

 สำาหรับรายการนอกงบดุล บริษัทฯ คาดว่าความเสี่ยงจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญามีจำานวนไม่เป็น

สาระสำาคัญ

28.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย         

  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยจะเปลี่ยนไป ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ 

ในงวดปัจจุบันและงวดต่อ ๆ ไป           

28.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน         

 บรษิทัฯ มคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ เนือ่งจากบรษิทัฯ  มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้เปน็

เงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได้ทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

เพือ่ปอ้งกนัความเสีย่งหลายสญัญา อายสุญัญาฉบบัละ 6 เดอืน จำานวนเงนิประมาณสญัญาละ 30,000 - 1,000,000 

เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้ทำาสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยง  ณ วันที่  31 ธันวาคม 

2553 และ 2552  ดังนี้         
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 	 	 	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะก ิจก�ร 

       2553 2552  2553 2552

  ดอลลาร์ออสเตรเลีย 153,375.45  134,468.12  20,172.71  29,000.00 

  ยูโร 0.00  116,516.92  0.00  116,516.92 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ บันทึกกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า จำานวน 0.10 ล้านบาท และจำานวน 0.40 ล้านบาท ตาม

ลำ�ดับ  

28.5  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน         

 สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย     เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ลูกหนี้การค้า     เงิน

ให้กู้ยืมระยะยาว   และลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบด้วย   เงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

 ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิมมีลูคา่ใกลเ้คยีงกบัมลูคา่ยตุธิรรม นอกจากนีผู้บ้รหิารเชือ่วา่

บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสำาคัญ       

29.  ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล          
  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่มีสาระสำาคัญที่บวกกลับและหักออกในการคำานวณภาษี ดังนี้     

    

         2553       บาท           2552 

  ค่าเสื่อมราคารถยนต์ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 1,478,000.00 1,384,054.94 

  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ (โอนกลับ) (414,376.06) (519,631.42)

  ดอกเบี้ยจ่ายและค่าเสื่อมราคารถยก 0.00  257,828.24 

  ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่าการเงิน 0.00  742,001.71 

  อื่น ๆ 98,279.44  497,279.75 

  เงินปันผลกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.00  (3,599,994.75)

  ค่าเช่ารถยกที่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายได้ 0.00  (396,783.33)

             รวม 1,161,903.38  (1,635,244.86)

30.  ก�รบริห�รจัดก�รทุน          
  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย    ในการบริหารทางการเงิน  คือ  การดำารงไว้ซึ่งความสามารถในการ

ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำารงไว้ซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม       

  

31.  ก�รจัดประเภทบัญชีใหม่          
  งบกำาไรขาดทุนปี 2552 ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้ทำาการจัดประเภทบัญชีใหม่เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับ

งบการเงิน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีรายการที่เป็นสาระสำาคัญ ดังนี ้     

 ในปี 2552 บันทึกรายการค่าของแถม จำานวน 7,372,011.85 บาท เดิมบันทึกหักจากต้นทุนขายเป็นการบันทึกค่าใช้

จ่ายในการขายทั้งจำานวน  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ      

   

32.  ก�รอนุมัติงบก�รเงิน          
  งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554
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AUDITOR’S REPORT

To The Shareholders of 

 THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED 

 I have audited the consolidated balance sheets of THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUB-

SIDIARIES and the separate balance sheets of THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED as at December 31, 2010 

and 2009, the related consolidated statements of income and separate statements of income, consolidated 

statements of changes in shareholders’ equity and separate statements of changes in shareholders’ equity, 

and consolidated statements of cash flows and separate statements of cash flows for the years then ended. 

These financial statements are the responsibility of the Company’s management as to their correctness and 

completeness of the presentation. My responsibility is to express an opinion on these financial statements 

based on my audits. 

 I conducted my audits in accordance  with generally accepted auditing standards. Those standards 

require that I plan and perform the audit  to obtain  reasonable assurance about whether  the financial statements 

are  free of  material misstatement.  An audit  includes examining, on a test basis,  evidence supporting  the 

amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing  the accounting  principles 

used  and significant estimates made  by  management,  as well as  evaluating  the  overall financial statements  

presentation.  I  believe  that my  audit  provides a  reasonable basis for my opinion.

 In my opinion, the consolidated financial statements and the separate financial statements referred to 

above present fairly in all material respect, the consolidated financial position of THAI HA PUBLIC COMPANY 

LIMITED AND SUBSIDIARIES and the separate financial position of THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED as 

at December 31, 2010 and 2009, the results of their and its operations and cash flows for the years then 

ended in conformity with generally accepted accounting principles.

 Office of D I A International Auditing

 (Mrs. Vilairat    Rojnuckarin)

 C.P.A. Thailand

 Registration No. 3104

February 24, 2011
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Current assets       

 Cash and cash equivalents       7 14,283,961.37  7,128,627.23  9,512,373.08  6,584,994.48 

 Trade accounts and notes       

  receivable - net 8 266,161,403.80  269,697,443.25  143,255,067.51  165,704,252.80 

 Trade accounts receivable -        

  related parties 9,18 0.00  0.00  109,341,027.39  64,622,812.67 

 Inventories  10 570,703,136.08  591,465,232.21  504,089,419.81  547,307,302.10 

 Other current assets       

  Value Added Tax refundable  33,773,223.41  28,881,070.47  32,448,272.44  28,881,070.47 

  Advance payment for goods - net 11 1,266,040.43  67,019,228.42  1,266,040.43  67,019,228.42 

  Advance payment for assets  4,059,239.72  2,390,955.77  4,059,239.72  2,390,955.77 

  Initial margin in Futures Exchange  1,341,599.20  1,000,000.00  1,341,599.20  1,000,000.00 

  Other prepaid expenses  12,535,370.05  11,419,517.14  12,435,941.08  11,419,517.14 

  Other current assets - net     12 7,765,023.96  3,347,382.16  6,133,734.76  2,521,766.38 

        Total current assets  911,888,998.02  982,349,456.65  823,882,715.42  897,451,900.23 

Non-current assets       

 Investments in subsidiaries     13 0.00  0.00  52,710,730.00  52,710,730.00 

 Property, plant and equipment - net 14 227,866,138.74  201,609,662.74  227,213,563.36  200,616,817.92 

 Intangible assets - net             15 11,832,815.71  4,675,602.43  11,805,342.82  4,639,828.54 

 Other non-current assets              

  Prepaid income tax   5,208,215.08  4,314,301.04  3,017,538.84  3,017,538.84 

  Other non-current assets  18 3,318,953.46  2,971,384.23  1,837,672.45  1,827,672.45 

        Total non-current assets  248,226,122.99  213,570,950.44  296,584,847.47  262,812,587.75 

Total assets   1,160,115,121.01  1,195,920,407.09  1,120,467,562.89  1,160,264,487.98 

   

      

Notes to financial statements are parts of these financial statements.      

BALANCE SHEETS 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

 Assets Note 2010 2009 2010 2009
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Current liabilities       

 Overdrafts and short-term loans        

  from financial institutions 16 643,098,791.91  530,275,557.74  603,073,252.29  495,677,370.60 

 Trade accounts and notes payable  201,987,247.43  342,155,877.29  201,210,462.74  341,910,347.81 

 Trade accounts payable -        

  related parties 18 10,848,435.75  11,240,735.20  6,669,818.25  2,139,907.20 

 Current portion of liabilities under       

  hire-purchase agreement         17 0.00  18,000.00  0.00  18,000.00 

 Other current liabilities       

  Accrued income tax  328,434.24  3,468,582.66  328,464.24  3,468,582.66 

  Accrued expenses  22,632,467.74  30,409,518.70  22,198,242.24  32,815,992.54 

  Assets payable  8,507,704.57  10,476,900.68  8,507,704.57  10,476,900.68 

  Others  4,677,780.21  4,108,079.97  3,658,700.13  2,938,058.81 

        Total current liabilities  892,080,861.85  932,153,252.24  845,646,644.46  889,445,160.30 

Non-current liabilities       

 Liabilities under hire-purchase        

  agreement - net  17 0.00  0.00  0.00  0.00 

        Total non-current liab ilities  0.00  0.00  0.00  0.00 

        Total liabilities  892,080,861.85  932,153,252.24  845,646,644.46  889,445,160.30 

   

      

Notes to financial statements are parts of these financial statements.      

BALANCE SHEETS (Cont.) 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

 Liabilities and shareholders’ equity Note 2010 2009 2010 2009
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BALANCE SHEETS (Cont.) 

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

AS AT DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

 Liabilities and shareholders’ equity Note 2010 2009 2010 2009

Shareholders’ equity       

 Share capital       

  Authorized share capital         

   252,000,000 common shares 

     of Baht 1 each 23 252,000,000.00   252,000,000.00   

       225,000,000 common shares        

     of Baht 1 each   225,000,000.00   225,000,000.00 

  Issued and paid-up share capital       

   198,000,000 common shares       

     of Baht  1 each  198,000,000.00  198,000,000.00  198,000,000.00  198,000,000.00 

 Paid - in capital       

  Premium on share capital  8,924,622.97  8,924,622.97  8,924,622.97  8,924,622.97 

 Retained earnings       

  Appropriated       

   Legal reserve  8,148,371.32  7,552,290.28  8,148,371.32  7,552,290.28 

  Unappropriated  52,961,194.87  49,290,171.60  59,747,954.14  56,342,414.43 

        Total shareholders’ equity  268,034,189.16  263,767,084.85  274,820,948.43  270,819,327.68 

Minority interest in subsidiaries  70.00  70.00  0.00  0.00 

        Total shareholders’ equity and       

             minority interest  268,034,259.16  263,767,154.85  274,820,948.43  270,819,327.68 

Total liabilities and shareholders’ equity  1,160,115,121.01  1,195,920,407.09  1,120,467,592.89  1,160,264,487.98 

         

    

     

Notes to financial statements are parts of these financial statements. 
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STATEMENTS OF INCOME

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2010 2009 2010 2009

Sales     1,731,346,856.07   1,809,611,817.55   1,604,209,545.17   1,652,730,204.99 

Cost of sales  (1,482,117,576.76) (1,580,831,513.93) (1,412,037,659.71) (1,477,968,408.04)

Gross profit   249,229,279.31   228,780,303.62   192,171,885.46   174,761,796.95 

Gain (Loss) on exchange rate   13,041,567.70   3,418,132.88   13,041,567.70   3,686,915.46 

Service income   5,000,000.00   0.00   5,000,000.00   0.00 

Other income   2,363,372.92   7,679,825.72   2,482,022.05   8,954,594.75 

Gain (Loss) on conversion  (20,033.72) (91,457.14)  0.00   0.00 

Dividend income    0.00   0.00   0.00   3,599,994.75 

Profit before expenses   269,614,186.21   239,786,805.08   212,695,475.21   191,003,301.91 

Selling expenses  (147,783,053.12) (116,870,916.01) (116,352,780.91) (92,637,320.23)

Administrative expenses  (77,031,581.56) (77,096,651.06) (55,631,600.00) (55,178,916.64)

Management benefit expenses  (13,346,829.36) (14,101,287.58) (10,555,082.00) (8,914,846.00)

Directors’ remuneration   (1,502,000.00) (772,000.00) (1,502,000.00) (532,000.00)

Total expenses  (239,663,464.04) (208,840,854.65) (184,041,462.91) (157,263,082.87)

Profit before finance costs        

 and income tax   29,950,722.17   30,945,950.43   28,654,012.30   33,740,219.04 

Finance costs  (14,492,736.83) (14,527,789.15) (13,461,510.52) (13,483,748.26)

Profit  before income tax    15,457,985.34   16,418,161.28   15,192,501.78   20,256,470.78 

Income tax  (3,270,881.03) (3,724,241.15) (3,270,881.03) (3,724,241.15)

Net profit    12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

Attributable to :       

  Equity holders of the parent   12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

  Minority interest   0.00   0.00   0.00   0.00 

      12,187,104.31   12,693,920.13   11,921,620.75   16,532,229.63 

  Basic earnings per share - equity        

   holders of the parent   0.06   0.06   0.06   0.08 

  Dividend per share   0.04   0.04   0.04   0.04 

Common shares   198,000,000   198,000,000   198,000,000   198,000,000 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.    
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STATEMENTS OF CHANGES IN 
SHAREHOLDERS’ EQUITY 
THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

 Consolidated financial statements (Unit : Baht)

   Issued and

    paid-up Premium on           Retained earnings Minority Total

  Note share capital share capital Appropriated Unappropriated interest

Balance as at January 1, 2009  198,000,000.00  8,924,622.97  6,725,678.80  45,340,862.95  70.00  258,991,234.72 

Increase (Decrease) during          

 the year         

 Net profit   0.00  0.00  0.00  12,693,920.13  0.00  12,693,920.13 

     Dividend paid  24 0.00  0.00  0.00  (7,918,000.00) 0.00  (7,918,000.00)

     Legal reserve  25 0.00  0.00  826,611.48  (826,611.48) 0.00  0.00 

Balance as at December 31, 2009 198,000,000.00  8,924,622.97  7,552,290.28  49,290,171.60  70.00  263,767,154.85 

Balance as at January 1, 2010  198,000,000.00  8,924,622.97  7,552,290.28  49,290,171.60  70.00  263,767,154.85 

Increase (Decrease) during          

 the year         

 Net profit   0.00  0.00  0.00  12,187,104.31  0.00  12,187,104.31 

     Dividend paid  24 0.00  0.00  0.00  (7,920,000.00) 0.00  (7,920,000.00)

     Legal reserve  25 0.00  0.00  596,081.04  (596,081.04) 0.00  0.00 

Balance as at December 31, 2010 198,000,000.00  8,924,622.97  8,148,371.32  52,961,194.87  70.00  268,034,259.16 

          

   

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

STATEMENTS OF CHANGES IN 
SHAREHOLDERS’ EQUITY 

     Separate financial statements  (Unit : Baht)

   Issued and paid-up Premium on Retained earnings  Total

  Note share capital share capital Appropriated Unappropriated  

  

Balance as at January 1, 2009  198,000,000.00  8,924,622.97  6,725,678.80  48,554,796.28  262,205,098.05 

Increase (Decrease) during the year       

     Net profit   0.00  0.00  0.00  16,532,229.63  16,532,229.63 

     Dividend paid  24 0.00  0.00  0.00  (7,918,000.00) (7,918,000.00)

     Legal reserve  25 0.00  0.00  826,611.48  (826,611.48) 0.00 

Balance as at December 31, 2009 198,000,000.00  8,924,622.97  7,552,290.28  56,342,414.43  270,819,327.68 

         

   

Balance as at January 1, 2010  198,000,000.00 8,924,622.97  7,552,290.28  56,342,414.43  270,819,327.68 

Increase (Decrease) during the year       

     Net profit   0.00  0.00  0.00  11,921,620.75  11,921,620.75 

     Dividend paid  24 0.00  0.00  0.00  (7,920,000.00) (7,920,000.00)

     Legal reserve  25 0.00  0.00  596,081.04  (596,081.04) 0.00 

Balance as at December 31, 2010 198,000,000.00  8,924,622.97  8,148,371.32  59,747,954.14  274,820,948.43 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.
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Cash flows from operating activities      

 Profit before income tax  15,457,985.34   16,418,161.28   15,192,501.78   20,256,470.78 

  Adjustments to reconcile net profit 

   to cash receipt (disbursement) from   

    operating activities :      

  Depreciation  30,079,776.31   23,806,002.05   29,569,281.90   22,216,359.44 

  Amortized   965,191.67   1,144,226.27   956,890.67   853,164.07 

  Loss on damaged goods  0.00   5,181,464.00   0.00   5,181,464.00 

  Loss on defective inventories  13,806.72   0.00   0.00   0.00 

  Loss on cancellation on financial lease       

   agreement  0.00   1,765,431.79   0.00   742,001.71 

 Bad debts and doubtful accounts (reversal)  33,897.87   17,867.32  (414,376.06) (519,631.42)

 Interest income (42,274.34) (35,500.54) (19,802.11) (23,050.52)

 (Gain) Loss on exchange rate from trade      

  accounts receivable  78,088.46   84,122.68  (136,488.06)  56,655.38 

 (Gain) Loss on exchange rate from       

  forward contract (104,664.15) (399,034.67) (104,664.15) (399,034.67)

 (Gain) Loss on exchange rate from loans       

  from bank  1,056,624.20   0.00   1,056,624.20   0.00 

 Gain on sales of assets (150,402.74) (307,430.07) (19,561.62) (303,738.32)

 (Gain) Loss on trade of assets  0.00   40,436.04   0.00   40,436.04 

 Dividend income  0.00   0.00   0.00  (3,599,994.75)

 Interest expenses  14,492,736.83   14,527,789.15   13,461,510.52   13,483,748.26 

      61,880,766.17   62,243,535.30   59,541,917.07   57,984,850.00      

Decrease (Increase) in operating assets      

 Trade accounts and notes receivable  3,424,053.12  (19,172,970.16)  22,785,472.89  (26,467,818.69)

 Trade accounts receivable - related parties  0.00   0.00  (44,503,638.20) (32,480,985.10)

 Inventories  20,748,289.41  (122,019,633.61)  43,217,882.29  (112,421,729.68)

 Value Added Tax refundable (4,892,152.94) (6,896,228.07) (3,567,201.97) (6,896,228.07)

 Advance payment for goods  65,753,187.99  (43,303,897.25)  65,753,187.99  (43,303,897.25)

 Initial margin in Futures Exchange  (341,599.20) (1,000,000.00) (341,599.20) (1,000,000.00)

         

Notes to financial statements are parts of these financial statements.      

    

STATEMENTS OF CASH FLOWS

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2010 2009 2010 2009
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 Other prepaid expenses (1,115,852.91) (8,435,130.49) (1,016,423.94) (8,473,503.85)

 Other current assets (4,312,977.65) (1,742,733.74) (3,507,304.23) (1,157,010.97)

 Other non-current assets (347,569.23) (1,770,521.75) (10,000.00) (940,810.00)

Increase (Decrease) in operating liabilities      

 Trade accounts and notes payable (140,168,629.86)  206,138,069.84  (140,699,885.07)  206,317,307.68 

 Trade accounts payable - related parties (392,299.45)  3,976,227.00   4,529,911.05   1,553,825.40 

 Accrued expenses (7,722,884.51)  3,989,130.79  (10,530,055.48)  14,904,364.00 

 Refund to customers from returned       

  of goods  0.00  (18,167,189.35)  0.00  (12,150,241.95)

 Other current liabilities  569,700.24   131,413.84   687,345.82   171,524.08 

Cash generated from operations (6,917,968.82)  53,970,072.35  (7,660,390.98)  35,639,645.60 

 Interest paid (14,546,903.28) (14,562,589.40) (13,515,909.84) (13,500,670.98)

 Income tax paid (7,304,943.49) (3,982,243.79) (6,411,029.45) (255,658.49)

Net cash provided by operating activities (28,769,815.59)  35,425,239.16  (27,587,330.27)  21,883,316.13 

Cash flows from investing activities      

 Decrease (Increase) in advance payment      

  for goods (1,668,283.95) (2,090,955.77) (1,668,283.95) (2,090,955.77)

 Purchase of  property, plant and equipment    (58,307,383.12) (41,004,278.08) (58,137,157.15) (40,680,572.94)

 Proceeds from sales of assets  152,337.44   307,570.11   21,495.32   303,738.32 

 Payments for computer software (8,122,404.95) (528,514.59) (8,122,404.95) (487,009.59)

 Proceeds from (payments for) pledged       

  fixed deposits  0.00   100,500.00   0.00   0.00 

 Proceeds from interest   42,274.34   35,500.54   19,802.11   23,050.52 

 Proceeds from dividend  0.00   0.00   0.00   3,599,994.75 

Net cash used in investing activities (67,903,460.24) (43,180,177.79) (67,886,548.62) (39,331,754.71)

         

 

Notes to financial statements are parts of these financial statements.     

 

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Cont.)

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2010 2009 2010 2009
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Cash flows from financing  activities      

 Increase in overdrafts and short-term       

  loans from financial institutions  111,766,609.97   13,644,288.96   106,339,257.49   24,444,326.73 

 Liabilities under financial lease       

   agreement - net   0.00  (1,565,185.73)  0.00  (562,869.54)

 Liabilities under hire purchase       

   agreement - net  (18,000.00) (45,000.00) (18,000.00) (45,000.00)

 Payments for dividend (7,920,000.00) (7,918,000.00) (7,920,000.00) (7,918,000.00)

Net cash provided by financing activities  103,828,609.97   4,116,103.23   98,401,257.49   15,918,457.19 

Net increase (decrease) in cash and cash       

 equivalents  7,155,334.14  (3,638,835.40)  2,927,378.60  (1,529,981.39)

Cash and cash equivalents as at January 1  7,128,627.23   10,767,462.63   6,584,994.48   8,114,975.87 

Cash and cash equivalents as at December 31  14,283,961.37   7,128,627.23   9,512,373.08   6,584,994.48 

         

 

Notes to financial statements are parts of these financial statements. 

STATEMENTS OF CASH FLOWS (Cont.)

THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009

    (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements Separate financial statements 

   2010 2009 2010 2009
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1.   GENERAL INFORMATION           
 Registration :  The Company was registered as a company limited on March 26, 1993 

with registration  no.  2950/2536  and the Company  was registered  
to change  its status  to a  public company  limited  on  March  30, 
2004  with  registration no. Bor Mor Jor. 0107574700314  and was 
listed in  Market for  Alternative Investment  on  December  9,  2005 
and  changed the registration number to Bor Mor Jor. 0107547000311 
on January 10, 2006.       

 Location of Head office :  305 Ratchadapisek (Thapha - Taksin) Road,  Bukkhalow,  Thonburi, 
Bangkok.      

 1st  Branch  :  140  Moo 5, Bang Krateuk, Sampran, Nakhornpathom.
 2nd  Branch  :  589 Moo 1, Chong - Kae, Taklee, Nakhornsawan
 Business : The Company  engaged in manufacturing  of food products  and 

agricultural products such as rice, peas and noodle jelly for domestic 
and export sales.      

2.   BASIS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARATION

  The financial statements have been prepared in conformity with generally accepted accounting 
principles enunciated under  the  Accounting Professions Act  B.E. 2547  and presented  in accordance 
with the  notification of  Department of Business  Development  by Ministry  of Commerce  dated on  
January  30, 2009  regarding  the  condensed  form  should be  included  in  the  financial  statements  
B. E. 2552  and  the  regulations of  the Securities  and  Exchange  Commission regarding the preparation 
and presentation of the financial reporting under the Securities and Exchange Act  B.E. 2535.

  The financial statements have been prepared under the historical cost  convention, except  as 
transaction disclosed  in related accounting policy. 

        
3.   NEW ACCOUNTING STANDARDS ISSUANCE

  The Federation of Accounting Professions issued Notification 17/2553, 50/2553 through 55/2553, as 
pertinent to Accounting Standards (Revised 2009),  Financial Reporting Standards (Revised 2009), and  
Interpretation of Financial Reporting Standards  announced  through  the Royal  Gazettes on May 26, 
2010, and December 15, 2010  respectively implementing 32 accounting standards, financial reporting 
standards, and interpretation of financial reporting standards. These comprise  25 standards  replacing 
the previous versions with  identification numbers rearranged  to be identical to international  accounting  
standards,  of which certain standards  were  unchanged in  principle, certain others were with partial 
change in principle, and 7 standards were newly implemented detailed as follows:    
     

 

NOTES TO FINANCIAL 
STATEMENTS
THAI HA PUBLIC COMPANY LIMITED AND SUBSIDIARIES

FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2010 AND 2009
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3.1 Accounting Standards/Financial Reporting Standards in issue instead of the former standards   
       

     Accounting Standards/Financial Reporting Standards Effective date

 Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements (Revised 2009) May 26, 2010
 TAS 1 (Revised 2009) Presentation of Financial Statements January 1, 2011
 TAS 2 (Revised 2009) Inventories January 1, 2011
 TAS 7 (Revised 2009) Statements of Cash Flows January 1, 2011
 TAS 8 (Revised 2009) Accounting Policies, Changes in Accounting  January 1, 2011
  Estimates and Errors  

TAS 10 (Revised 2009) Events After the Reporting Period  January 1, 2011
 TAS 11 (Revised 2009) Construction Contracts January 1, 2011
 TAS 16 (Revised 2009) Land, building and equipment January 1, 2011
 TAS 17 (Revised 2009) Leases January 1, 2011
 TAS 18 (Revised 2009) Revenue January 1, 2011
 TAS 20 (Revised 2009) Accounting for Government Grants and Disclosure  January 1, 2013
  of Government Assistance  

TAS 21 (Revised 2009) The effects of changes in foreign exchange rate January 1, 2013
 TAS 23 (Revised 2009) Borrowing Costs January 1, 2011
 TAS 24 (Revised 2009) Related Party Disclosures January 1, 2011
 TAS 27 (Revised 2009) Consolidated and Separate Financial Statements January 1, 2011
 TAS 28 (Revised 2009) Investments in Associates January 1, 2011
 TAS 31 (Revised 2009) Interests in Joint Venture January 1, 2011
 TAS 33 (Revised 2009) Earnings per Share January 1, 2011
 TAS 34 (Revised 2009) Interim Financial Reporting January 1, 2011
 TAS 36 (Revised 2009) Impairment of Assets January 1, 2011
 TAS 37 (Revised 2009) Provisions, Contingent Liabilities and  January 1, 2011
  Contingent Assets 
 TAS 38 (Revised 2009) Intangible Assets January 1, 2011
 TAS 40 (Revised 2009) Investment Property January 1, 2011
 TFRS 3 (Revised 2009) Business combination January 1, 2011
 TFRS 5 (Revised 2009) Non-current Assets Held for Sale and  January 1, 2011
  Discontinued Operations 

 
  The management  of the  Company assessed  that TAS 11  (Revised  2009),  TAS 20  (Revised  

2009),  TAS 28 (Revised 2009), TAS 31 (Revised 2009)  and TFRS 5 (Revised 2009)  are  not relevant  
to the  Company’s business. 

  The Company  will apply  the related  accounting standards  and financial  reporting standards  
on the  effective date which the management of the Company believes  that those standards do  not 
have material impacts  on the financial statements.  
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 3.2  Accounting Standards/Financial Reporting Standards in issue for adoption 

       Accounting Standards/Financial Reporting Standards                  Effective date

 TAS 12  Income Taxes January 1, 2013
 TAS 19 Employee benefits January 1, 2011
 TAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans  January 1, 2011
 TAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies  January 1, 2011
 TFRS 2 Share Based Payment January 1, 2011
 TFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources January 1, 2011
 TIFRS 15 Construction Contract January 1, 2011

             
  TAS 29,  TFRS 2,  TFRS 6  and TIFRS 15  are  not  relevant  to  the Company’s business.  The 

Company will apply TAS 12, TAS 19 and  TAS 26 on the effective date which the  management of the 
Company is being evaluted the effect of those standards financial statements.    
     

4.   PRINCIPLES OF CONSOLIDATION BASIS        

4.1   These financial statements  are consolidated by including  the accounts of its subsidiaries  which 
controlled by the Thai Ha Public Company  Limited. These financial statements are prepared         
under equity method. Except for the aforementioned  investments  are  shown  as  “Investment 
in other companies” under cost method.       

4.2  The financial statements  of an oversea subsidiary were converted into Thai Baht by using the 
exchange rate as at  the Balance Sheets date  for assets and liabilities  and  the average  ex-
change rate  for revenues  and expenses. The different from conversion are shown as “Adjustment 
of financial statements conversion” in statements of income.     

4.3   Transactions  between Thai  Ha  Public  Company  Limited  and  its subsidiaries  have been  
eliminated under  the equity method  as if Thai Ha  Public  Company Limited owns 100 per cent 
shareholding  in those subsidiaries, and the interest  of other shareholders  is shown as “Minority 
Interest”.     

4.4   These  consolidated  financial  statements  are  prepared  in  accordance  with the  generally  
accepted  accounting principles with the objective  to show the consolidated financial position of 
the Thai  Ha Public Company Limited and its subsidiaries, and the consolidated results of their 
operations only. The usefulness of these financial statements for other purposes  may be limited  
due to  the difference  in  types of business of those consolidated companies.

4.5  Investment in subsidiary and percentage of investment consist of      
    

   Operated in Investment date Percentage of owned 

  Cheer Trading Co., Ltd. Thailand August 30, 2004 99.99 
  Thai Ha Australia  Pty Limited Australia December 1, 2005 100 

5.   SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES          
5.1   Income and Expenses Recognition         

5.1.1 Revenues  from sales  are  recognized  when  the  goods are  delivered  to customers 
after deducting goods returned and sales discount and revenues from services are recognized 
when the services are rendered.

5.1.2  Expenses are recognized on an accrual basis.      
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5.2   Cash and  cash equivalents         

       Cash and cash equivalents mean  cash on  hand and all type of  bank deposit which are 
due within three months without obligation.

5.3   Allowance for Doubtful Accounts

  The Company and subsidiaries provides allowance  for doubtful  accounts equal to  the esti-
mated  collection loss that may  incur  in the collection of  all  receivables. The estimated  loss  
are based  on aging of the receivables and  historical  collection  experience and a review  of  
the  current status of  the existing receivables. 

5.4   Inventory Valuation           

      The Company and subsidiaries valued its and their inventories  at the lower of cost  on the 
weighted average method or net realizable value. 

5.5   Investments           

    Investments in subsidiary are stated under cost method less provision for impairment of in-
vestment (if any).

5.6   Property, plant and equipment - net         
Property, plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation.   
Assets are depreciated on the straight - line method over the estimated useful lives of the assets 
as follows:         

  Building and factory 20  years  
  Building and factory improvement 5  years  
  Machinery and equipments 5-10  years  
  Tools and equipment 5  years  
  Furniture and office equipment 5  years  
  Vehicles 5  years 

5.7   Intangible assets are depreciated by straight - line method as follows:    
 Processing formula and trade mark 10  years  

  Computer softwares 5-10  years 

5.8   Impairment of assets 

  The  Company  and  subsidiaries have considered the impairment of assets - property,   plant 
and equipment, investments and  intangible assets whenever events  or changes  indicate that  the 
carrying amount of an asset exceeds  its recoverable value (net selling price of the asset  under 
current operations or its utilization value  whichever is  higher). The  Company  will  consider  the  
impairment  for each asset item or each asset unit generating cash flow, whichever is practical.

  In case  the carrying amount of an asset exceeds its recoverable value, the Company and  
subsidiaries will recognize an impairment loss in the statements of income for the period or         
decrease appraisal surplus if those assets  have been revaluated and recorded as appraisal surplus 
include  in shareholders’ equity. The Company and subsidiaries will reverse the impairment loss  
whenever there is an indication that there is no longer impairment or reduction in impairment as 
“other income” or “appraisal surplus”, whichever is practical. 

5.9   Corporate Income Taxes 

  The Company and  subsidiaries calculated corporate income tax for the years 2010 and 2009  
at the rate of  20%  (two subsidiaries at the rate of 30%)  of profit before tax expenses added 
back  by any expenses  which shall not be allowed as expenses in tax computation.   
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5.10  Foreign Currency Transactions

  Foreign currency  transactions  are  converted  into  Thai  Baht  at  the  exchange  rate 
prevailing on the transaction date.  The outstanding  foreign  currency accounts as at  the Bal-
ance  Sheets date  are converted by using the exchange rates prevailing at that date. The Com-
pany has a policy  to hedge the exposure relating  to accounts receivable which denominated in 
foreign  currencies  by entering  into forward  contract  with  bank.  The premium  or discount  
are  recorded  in suspense accounts and will be amortized on over the period of the contract.

  Gain or loss from exchange rates are taken into income or expense as incurred. 

5.11  Basic earnings per share

  Earnings (Loss)  per share as presented in the statements of income is the basic earnings 
(loss) per share which is determined by dividing the net profit  (loss)  for the  year by the weighted  
average number of common shares issued and paid-up during the year. No diluted earnings (loss) 
per share  for the years  ended December 31, 2010 and 2009  is presented since the Company  
has no potential common shares.  

5.12  Accounting estimates

  The  preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting  
principles required  the  management  to make several estimates for certain accounting  transactions,  

 affecting amounts reported in the financial statements and notes related thereto. Consequent 
 actual results may differ from estimates which may be required to make adjustment  to the assets 

in  the next financial year related to allowance for doubtful accounts, allowance for devaluation  
of inventories and provision for impairment of assets. Other estimates are described in the cor-
responding disclosures. 

5.13  Provisions          

     The Company recognizes  a provision when an entity  has a  present legal  or constructive 
obligation  as a result of a  past event.  It is probable  that an outflow of  economic benefits  
resources  will be required  to settle the obligation and reliable estimate can be made of the 
amount of the obligation. If some or all the  expenditure is required  to  settle a provision,  is 
expected  to be  reimbursed  when  it  is virtually certain that reimbursement will be  received 
if  the Company settles the obligation.  The amount recognized should not exceed the amount of 
the provision.           

5.14  Provident fund          

       The Company has established  provident fund  under the  defined contribution plan.  The 
fund’s assets are separated entities  which are administered  by the outsider fund manager.  The 
Company  and employees  made contribution  into such  provident  fund.  The  Company’s  con-
tribution  payments  to the  provident fund  were recorded as expenses in statements of income 
in the period in which they are incurred.       

5.15  Retirement benefit           

     This  obligation is to provide retirement benefit to retired employees under the defined            
retirement plan, determined by the labor law. The Company will record the retirement cost in the  
period in which the employees retired.         
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6.  NON-CASH TRANSACTION
  As at December 31, 2010, the Company additionally set up the assets payable and land,                         

building and equipment in the same amount of Baht 1.97 million in the consolidated and separate               
financial statements.          

  As at December 31, 2009, the Company set up the assets payable and land, building and equipment 
in the same amount of Baht 10.48 million in the consolidated and separate financial statements.   
 As at December 31, 2009,  the Company recorded the trade of machinery at net cost of Baht 
75,436.04 in the price of Baht 35,000.00,  resulted loss on trade of assets amount of Baht 40,436.04   
which recorded in the consolidated and separate financial statements.      
    

7.   CASH AND CASH EQUIVALENTS          

               (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009

 Cash   1,098,072.20   1,781,103.95   1,078,072.20   1,760,347.54 
 Current accounts  1,459,989.29   1,246,263.80   344,711.30   1,007,495.43 
 Savings accounts  11,725,899.88   4,101,259.48   8,089,589.58   3,817,151.51 
 Total    14,283,961.37   7,128,627.23   9,512,373.08   6,584,994.48 

8.   TRADE ACCOUNTS AND NOTES RECEIVABLE - NET       

               (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009

 Trade accounts receivable  265,111,074.05   269,367,423.00   143,772,124.37   166,635,685.72 
 Notes receivable  2,741,615.95   1,987,408.58   0.00   0.00 
 Total    267,852,690.00   271,354,831.58   143,772,124.37   166,635,685.72 
 Less  Allowance for doubtful       

 accounts (1,691,286.20) (1,657,388.33) (517,056.86) (931,432.92)
 Trade accounts and notes receivable       

 - net  266,161,403.80   269,697,443.25   143,255,067.51   165,704,252.80 
          
  As at December 31, 2010 and  2009, the Company has outstanding  trade accounts  receivable 

classified by aging as follows:         

                     (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Undue   163,334,196.01   179,794,915.58   95,570,749.91   119,699,936.07 
 Overdue       

 Less than 1 month  71,571,465.04   67,343,956.20   24,044,232.92   28,139,545.63 
  Over 1 month to 3 months  26,844,879.92   21,073,374.99   19,409,950.58   16,795,975.24 
  Over 3 months to 6 months  3,151,606.41   1,128,723.40   2,999,936.92   1,072,256.70 
  Over 6 months to 12 months  1,435,693.42   403,153.08   1,265,788.78   50,726.34 
  Over 12 months  1,514,849.20   1,610,708.33   481,465.26   877,245.74 
   Total  267,852,690.00   271,354,831.58   143,772,124.37   166,635,685.72 
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9.   TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE - RELATED PARTIES       
   

        As at December 31, 2010 and 2009, the Company has outstanding accounts receivable - related 

parties classified by aging as follows:         

                          (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Undue  0.00   0.00   47,397,413.20   50,997,896.69 
 Overdue      

 Less than 1 month  0.00   0.00   815,170.08   2,073,332.83 
  Over 1 to 3 months  0.00   0.00   61,128,444.11   11,551,583.15 
   Total  0.00   0.00   109,341,027.39   64,622,812.67 

10.   INVENTORIES           

                            (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Finished goods  91,691,414.91   72,169,054.46   25,063,891.92   29,835,969.59 
 Goods in transit   0.00   1,824,845.24   0.00   0.00 
 Goods in process  49,544,488.36   32,910,994.21   49,544,488.36   32,910,994.21 
 Raw materials  377,120,045.49   431,616,685.24   377,120,045.49   431,616,685.24 
 Packagings  52,360,994.04   52,943,653.06   52,360,994.04   52,943,653.06 
   Total  570,716,942.80   591,465,232.21   504,089,419.81   547,307,302.10 
 Less Allowance for defective       

 inventories (13,806.72)  0.00   0.00   0.00 
  Inventory-Net  570,703,136.08 591,465,232.21 504,089,419.81 547,307,302.10 

11.   ADVANCE PAYMENT FOR GOODS - NET         

                    (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Advance payment for goods  1,266,040.43   68,832,317.12   1,266,040.43   68,832,317.12 
 Less  Allowance for doubtful  0.00  ( 1,813,088.70)  0.00  ( 1,813,088.70)
  accounts
 Advance payment for goods - net  1,266,040.43   67,019,228.42   1,266,040.43   67,019,228.42 
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12.  OTHER CURRENT ASSETS - NET          

                    (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

          forward contract 2010 2009 2010 2009
 Receivables under forward contract  104,664.15   0.00   104,664.15   0.00 
 Other related receivable  0.00   0.00   79,160.30   43,597.11 
 Others   8,179,744.10   3,866,766.44   5,949,910.31   2,478,169.27 
   Total 8,284,408.25   3,866,766.44   6,133,734.76   2,521,766.38 
 Less    Allowance for doubtful       

  accounts ( 519,384.29) ( 519,384.28)  0.00   0.00 
 Other current assets - net   7,765,023.96   3,347,382.16   6,133,734.76   2,521,766.38 

13. INVESTMENT IN SUBSIDIARIES          
 

     (Million Baht) Percentage (Million Baht) Cost method (Baht) 

 Company’s  Type of Relationship Paid-up capital owned Cost method Separate financial statements

 name business     2010  2009

Cheer Trading Consumes Shareholder/       

 Co., Ltd. distribution management 48 100% 48 47,999,930.00 47,999,930.00 

Thai Ha Australia        

 Pty  Consumes  Shareholder/       

Limited distribution management 4.71 100% 4.71 4,710,800.00 4,710,800.00 

 Total      52,710,730.00 52,710,730.00 

        As at December 31, 2009, the Company received the dividend from Cheer Trading Co., Ltd. in 
the amount of  Baht 3,599,994.75.  
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14.  PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT - NET        
                    (Unit : Baht)

Consolidated financial statements December 31,  Increase Decrease Transfer in December 31,  
  2009    (out) 2010

Cost :-        
 Land  42,427,192.00 0.00 0.00   0.00 42,427,192.00 
 Land improvement  0.00   340,898.88   0.00   321,800.00 662,698.88 
 Building and factory  88,504,562.87   638,104.20   0.00   2,714,153.26 91,856,820.33 
 Building and factory       
  improvement  25,742,057.93   5,012,468.21   0.00   3,179,371.63 33,933,897.77
 Machinery and equipment  122,198,800.89   10,630,265.26   0.00   5,651,387.49 138,480,453.64
 Tools and equipment  20,976,375.74   3,504,877.90   0.00   432,000.00 24,913,253.64 
 Furniture and office        
   equipment  29,487,635.84   6,182,797.65  ( 2,135,090.38) ( 453,926.72) 33,081,416.39 
 Vehicles   12,977,828.65   4,442,649.46  ( 5,227.50)  0.00 17,415,250.61 
 Work in progress  1,643,476.13   8,364,371.62   0.00  ( 5,369,398.17) 4,638,449.58 
 Machinery under installation  2,684,748.00   17,221,753.83   0.00  ( 6,475,387.49) 13,431,114.34 
   Total  346,642,678.05   56,338,187.01  ( 2,140,317.88)  0.00 400,840,547.18 
Accumulated depreciation:-       
 Land improvement  0.00   901.70   0.00   0.00 901.70 
 Building and factory  32,817,514.40   4,525,606.15   0.00   0.00 37,343,120.55 
 Building and factory       
  improvement  15,877,316.12   3,101,795.05   0.00   0.00 18,979,111.17 
 Machinery and equipment  61,648,840.63   13,390,056.69   0.00   0.00 75,038,897.32 
 Tools and equipment  12,754,181.14   2,488,790.74   0.00   0.00 15,242,971.88 
 Furniture and office        
  equipment  16,736,953.98   3,999,897.31  ( 2,133,156.68)  0.00 18,603,694.61 
 Vehicles   5,198,209.04   2,572,728.67  ( 5,226.50)  0.00 7,765,711.21 
   Total  145,033,015.31   30,079,776.31 ( 2,138,383.18)  0.00 172,974,408.44 
 Property, plant and equipment        
  - net   201,609,662.74     227,866,138.74 
  Depreciation for the year ended December 31, 2010    30,079,776.31 
  Depreciation for the year ended December 31, 2009    23,806,002.05 
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                (Unit : Baht)

Separate financial statements December 31,  Increase Decrease Transfer in December 31,  
  2009    (out) 2010

 Cost :-        
 Land   42,427,192.00    0.00   0.00   42,427,192.00 
 Land improvement   340,898.88   0.00   321,800.00   662,698.88 
 Building and factory  88,504,562.87   638,104.20   0.00   2,714,153.26 91,856,820.33
 Building and factory       
  improvement  25,742,057.93   5,012,468.21   0.00   3,179,371.63 33,933,897.77 
 Machinery and equipment 122,198,800.89   10,630,265.26   0.00   5,651,387.49   138,480,453.64 
 Tools and equipment 19,858,055.69   3,504,877.90   0.00   432,000.00   23,794,933.59 
 Furniture and office        
  equipment 23,116,681.61   6,034,716.99  (2,135,090.38) (453,926.72)  26,562,381.50 
 Vehicles  11,389,128.94   4,420,504.15   0.00   0.00   15,809,633.09
 Work in progress  1,643,476.13   8,364,371.62   0.00  (5,369,398.17)  4,638,449.58
 Machinery under installation 2,684,748.00   17,221,753.83   0.00  (6,475,387.49)  13,431,114.34 
   Total 337,564,704.06   56,167,961.04  (2,135,090.38)  0.00   391,597,574.72 
 Accumulated depreciation:-       
  Land improvement  0.00   901.70   0.00   0.00   901.70 
 Building and factory 32,817,514.40   4,525,606.15   0.00   0.00   37,343,120.55 
  Building and factory
  improvement  15,877,316.12   3,101,795.05   0.00   0.00   18,979,111.17 
 Machinery and equipment 61,648,840.63   13,390,056.69   0.00   0.00   75,038,897.32
 Tools and equipment 11,787,346.76   2,430,433.46   0.00   0.00   14,217,780.22 
 Furniture and office        
  equipment 10,973,015.78   3,774,967.32  (2,133,156.68)  0.00   12,614,826.42
 Vehicles   3,843,852.45   2,345,521.53   0.00   0.00   6,189,373.98 
   Total 136,947,886.14   29,569,281.90  0.00  (2,133,156.68) 164,384,011.36
Property, plant and equipment        
 - net  200,616,817.92      227,213,563.36 
 Depreciation for the year ended December 31, 2010    29,569,281.90 
 Depreciation for the year ended December 31, 2009    22,216,359.44 
  
  As at December 31, 2010 and 2009, building and equipment before  accumulated depreciation of 

Baht 50.24 million and Baht 48.24 million in  the consolidated  financial statements, Baht  43.61  million 
and Baht  41.90   million in the separate financial statements respectively which were fully depreciated 
but are still being operated. 
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15.  INTANGIBLE ASSETS - NET          

                           (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Processing formula and       

 trade mark  16,105,263.16   16,105,263.16   16,105,263.16   16,105,263.16 
 Computer softwares  9,458,362.44   9,312,311.28   6,953,858.08   6,807,806.92 
 Less  Accumulated       

 amortization (21,707,163.68) (20,741,972.01) (19,230,132.21) (18,273,241.54)
 Computer softwares under       

 installation  7,976,353.79  0.00  7,976,353.79  0.00 
 Intangible assets - net 11,832,815.71 4,675,602.43 11,805,342.82 4,639,828.54 
 Amortization for the year 965,191.67  1,144,226.27  956,890.69  853,614.07 

16.  OVERDRAFTS AND SHORT - TERM LOANS FROM FINANCIAL INSTITUTIONS    

                           (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Bank overdrafts  543,657.12   5,354,557.74   518,117.50   756,370.60 
 Loans from banks      

 - Promissory notes  510,000,000.00   420,000,000.00   470,000,000.00   390,000,000.00 
  - Packing credit  132,555,134.79   104,921,000.00   132,555,134.79   104,921,000.00 
   Total  643,098,791.91   530,275,557.74   603,073,252.29   495,677,370.60 
  
  As at  December 31, 2010 and 2009, the Company and subsidiaries have overdrafts and loans from 

6 financial institutions  for total  credit line  of Baht  1,805 million  (in 2009,  7 financial  institutions of  
Baht 1,545 million) in the consolidated financial statements, Baht 1,600 million and Baht1,415 million in 
the separate financial statements. Loans of subsidiary guaranteed by the Company.   

17.  LIABILITIES UNDER HIRE-PURCHASE AGREEMENT - NET      

                           (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Liabilities under hire-purchase      

 agreement  0.00   18,000.00   0.00   18,000.00 
 Less  Current portion of liabilities       

 under hire-purchase       
 agreement  0.00  (18,000.00)  0.00  (18,000.00)

 Liabilities under hire-purchase      
 agreement - net  0.00   0.00   0.00   0.00 
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18.  TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES        
 A portion of the Company’s assets,  liabilities,  revenues and expenses of the Company was derived  
from its related parties. Those companies are related with the Company through co-shareholders and/or 
co-directors. The financial statements reflect the effects of these transactions on the basis determined 
by the normal course of business with related parties as the same applicable to other parties.  
       

  Related parties   Business    Relationship 
 Cheer Trading Co., Ltd. Consumes distribution   Common subsidiary and directors 
 Thai Ha Australia Pty  Consumes distribution in  Common subsidiary and directors        

  Limited   Australia      
 Thai Vegetable Oil Plc. Vegetable oil manufacturing and Common shareholders and directors 
     distribution      
 Cha-ma Assets Co., Ltd. Real estate business   Common shareholders and directors 
 Cheer (Thailand) Co., Ltd. Investment in other companies  Common shareholders and directors 

 
 The Company has policy to determine pricing as follows:       

  
     Trading character    Pricing policy determination    

 
 Selling price  Use  the  cost  price plus  premium,  that  the  management
   determined the premium rate and comparative method with  

  market  price  which  is  lower  than  the  control  price  of
   government agency and closed to the value dealt with the
    good level receivable of the Company.    
 Rental income Use the agreed rate of Baht 40-250 per square metre.   

Purchasing price At the agreed rate determined by the management to have  
  gain  and  premium  sufficiently  for  operating  expenses.  
Office/warehouse rental Use the agreed rate of Baht 160 - 250 per square metre.  
Office services fee Use the agreed rate or inter-company services rate.   
 

  The significant transactions with its related parties as at December 31, 2010 and 2009 consist of : 
       

             (Unit : Baht)

  Consolidated financial statements

    December 31, 2009 Increase Decrease December 31, 2010

 Other receivables      
 Cheer (Thailand) Co., Ltd. 0.00   5,280,000.00  (4,280,000.00)  1,000,000.00 

      Cha-ma Assets Co., Ltd. 0.00   60,000.00   0.00   60,000.00 
    0.00  5,340,000.00  (4,280,000.00) 1,060,000.00 
 Rental deposits      

 Cha-ma Assets Co., Ltd.  2,608,550.00   0.00  (104,000.00)  2,504,550.00 
 Trade accounts and notes payable      

 Thai Vegetable Oil Plc.  11,240,735.20   60,787,992.49  (61,180,291.94)  10,848,435.75 
 Accrued expenses      

 Cha-ma Assets Co., Ltd.  882,077.40   16,113,277.58  (16,439,215.56)  556,139.42 
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                             (Unit : Baht)

  Separate financial statements

    December 31, 2009 Increase Decrease December 31, 2010

 Trade accounts and notes receivable      
 Cheer Trading Co., Ltd.  56,662,553.65   502,557,043.38  (454,130,386.40)  105,089,210.63 

  Thai Ha Australia Pty       
  Limited  7,960,259.02   15,403,132.38  (19,111,574.64)  4,251,816.76 

  Total  64,622,812.67   517,960,175.76  ( 473,241,961.04)  109,341,027.39 
 Other receivables - warehouse rental and other income     

 Cheer (Thailand) Co., Ltd.  0.00   5,000,000.00  ( 4,000,000.00)  1,000,000.00 
        Cheer Trading Co., Ltd.  43,597.11   330,892.56  ( 295,329.37)  79,160.30 
        Cha-ma Assets Co., Ltd.  0.00   60,000.00   0.00   60,000.00 
     43,597.11   5,390,892.56  ( 4,295,329.37) 1,139,160.30 
 Rental deposits       

 Cha-ma Assets Co., Ltd.  1,481,050.00   0.00   0.00   1,481,050.00 
 Trade accounts payable      

 Thai Vegetable Oil Plc.  2,066,341.20   14,667,792.49  ( 10,197,797.94)  6,536,335.75 
  Cheer Trading Co., Ltd.  73,566.00   416,350.00  ( 356,433.50)  133,482.50 
   Total accounts payable  2,139,907.20   15,084,142.49  ( 10,554,231.44)  6,669,818.25 
 Accrued expenses      

 Cheer Trading Co., Ltd.  8,371,058.28   28,197,500.33  ( 28,914,298.83)  7,654,259.78 
  Cha-ma Assets Co., Ltd.  822,827.91   7,312,573.56  ( 7,861,611.04)  273,790.43 
  Thai Ha Australia Pty       

  Limited  1,747,965.14   273,219.47  ( 2,021,184.61)  0.00 
     Total accrued expenses  10,941,851.33   35,783,293.36  ( 38,797,094.48)  7,928,050.21 
          
  Revenues and expenses transactions with the related companies for the year ended  December 

31, 2010 and 2009, are detailed following :        
 

                            (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  2010 2009 2010 2009
 Sales        

 Cheer Trading Co., Ltd. 0.00   0.00   502,557,043.38   368,570,551.48 
  Thai Ha Australia Pty       

  Limited  0.00   0.00   15,403,132.38   22,004,052.44 
 Rental income      

 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   0.00   1,270,400.00 
 Other income      

 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   330,892.56   112,598.80 
  Cheer (Thailand) Co., Ltd.  5,000,000.00   0.00   5,000,000.00   0.00 
  Cha-ma Assets Co., Ltd.  60,000.00   0.00   0.00   0.00 
 Dividend income      

 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   0.00   3,599,994.75 



รายงานประจำาปี 2553122

 Purchase of goods      
 Thai Vegetable Oil Plc.  60,787,992.49   85,500,622.50   14,667,792.49   7,609,032.50 

  Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   416,350.00   1,094,188.55 
 Office/warehouse rental      

 Cha-ma Assets Co., Ltd.  11,350,735.99   11,379,681.06   4,962,550.00   5,900,600.00 
 Office service expenses      

 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   601,943.23   1,540,638.92 
  Cha-ma Assets Co., Ltd.  4,518,299.40   4,827,672.23   2,350,023.56   3,190,659.90 
 Sales promotion expenses      

 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   27,595,557.10   20,266,024.14 
  Thai Ha Australia Pty       

  Limited  0.00   0.00   0.00   171,498.72 
 Commission       

 Thai Ha Australia Pty       
  Limited  0.00   0.00   273,219.47   2,626,006.77 

 Interest expenses      
 Cheer Trading Co., Ltd.  0.00   0.00   0.00   203,287.68 

19.   EXPENSES ANALYZED BY NATURE        
  The significant expenses analyzed by nature for the years ended December 31, 2010 and 2009 as 

follows:       

  Consolidated financial statements 2010 Baht 2009

 Changes in finished goods and work in progress (34,317,202.64) (16,583,464.88)
 Raw materials and consumables used 1,290,674,544.47 1,371,540,426.99 
 Employees benefit expenses 81,966,158.96  80,978,062.24 
 Management benefit expenses 13,346,829.36  14,101,287.58 
 Fines from goods damaged 7,035,550.43  5,181,464.00 
 Depreciation and amortization 31,044,967.96  24,968,087.15 

  Separate financial statements 2010 Baht 2009

 Changes in finished goods and work in progress (11,861,416.48) (6,985,560.95)
 Raw materials and consumables used 1,290,674,544.47  1,371,540,426.99 
 Employees benefit expenses 70,543,465.13  69,010,484.60 
 Management benefit expenses 10,555,082.00  8,914,846.00 
 Fines from goods damaged 7,035,550.43  5,181,464.00 
 Depreciation and amortization 30,526,172.55  23,069,523.51 
        
20.  MANAGEMENT BENEFIT EXPENSES        
  Management benefit expenses focuses expenses relating to salaries, remunerations and other benefits 

to the directors and management, in accordance with the definitions of the Office of the Securities and  
Exchange Commission. Management under definition includes a Chief Executive Officer, the next four 
executive levels immediately below that Chief  Executive Officer and all persons in positions comparable 
to these fourth executive levels. As at December 31, 2010 and 2009, there are management 11 and 
12 persons, respectively in the consolidated financial statements, 7 and 6 persons, respectively in the 
separate financial statements.       
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21.  DIRECTORS’ REMUNERATION        
  The directors’ remuneration is benefits paid to directors of  the Company as per section 90 of 

the Public Companies Limited Act excluding salaries and related fringe benefits paid to directors. 

22.  SEGMENT FINANCIAL INFORMATION         
 Financial data of  the Company  and  its  subsidiaries  are  classified  by geographical segments  
based on the customer’s location for the years ended December 31, 2010 and 2009.   
 

 Consolidated financial statements 2010 Million Baht 2009

 For the year  Domestic Export Total Domestic Export Total
    sales sales  sales sales 

  Revenue from sales 870 861 1,731 790 1,020 1,810
       Gross profit   249   229
       Net profit    12   13
       Property, plant and equipment - net  228   202
           

Separate financial statements  2010  Million Baht 2009

 For the year  Domestic Export Total Domestic Export Total
    sales sales  sales sales  
       Revenue from sales 752 852 1604 641 1012 1653
       Gross profit   192   175
       Net profit    12   17
       Property, plant and equipment - net  227   201
              
  Property,  plant  and equipment  were  used  in common  manufacturing,  therefore,  do  not  

present  segmental information.          
 Net profit  was not  presented segmental  information  since  it was used  in common selling  
and administrative expenses, thus, the segmental information could not be allocated.    
          

23.   AUTHORIZED SHARE CAPITAL          
 According to  the minutes of shareholders’ general meeting  no. 1/2010  held on April 29, 2010,  
the Company passed the resolution to decrease its share capital from 225 million shares of Baht 1.00 
each  amounting to Baht  225,000,000.00 to 198  million shares of Baht 1.00 each amounting to Baht  
198,000,000.00 and also passed the resolution to increase its share capital to 252 million shares of Baht 
1.00 each amounting to Baht 252,000,000.00 from previously decreased share capital for198 million shares  
of Baht 1.00 each amounting to Baht 198,000,000.00. The Company is taking the increase and  decrease  
share capital resolution  to register and amend the  memorandum of association with the Ministry of 
Commerce on May 24, 2010 and May 25, 2010, respectively   

              
24.  DIVIDEND PAYMENT           

Holding Company            
 According to the minutes of shareholders’ general meeting no. 1/2010 held on April 29, 2010,  the 
Company passed the resolution to pay dividend to the shareholders for 198 million shares at  Baht 0.04 
each, amounting to Baht 7,920,000.00. The dividend will be paid on May 18, 2010.

  According to  the minutes of shareholders’ general meeting no. 1/2009  held on April 30, 2009, 
passed the resolution to pay dividend to the shareholders for 198 million shares at Baht 0.04 each, 
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amounting to Baht 7,918,000.00 which was paid on May 27, 2009. As at December 31, 2009, the dividend  
was already paid  in the amount of Baht 7,905,622.00.       
Subsidiary           
  According to the  minutes  of  shareholders’ extraordinary meeting of  subsidiary no. 1/2009 
held on September 10,  2009,  passed  the  resolution  to  pay  dividend   to  the  shareholders  for  
4,800,000  shares  at  Baht  0.75 each, amounting  to Baht 3,600,000.00  which belonged to  Thai  Ha  
Public  Company  Limited  in  the  amount  of  Baht 3,599,994.75.     
        

25.  LEGAL RESERVE            
 According to  the Public  Company Limited  Act  B.E. 2535,  the Company  is required   to set  
aside as a legal reserve  at  least  5%  of  net profit  after deduction with  deficit brought  forward (if 
any)  until the reserve  reaches an amount of 10% of the authorized share capital. Such legal reserve 
is not available for dividend distribution.        

  As at  December 31, 2010 and 2009,  the Company has appropriated profit  to be legal  reserve 
for the amount of Baht 596,081.04 and Baht 826,611.48, respectively.     
        

26.  PROVIDENT FUND           
 The Company  has deducted  the employees’  salaries  at  the rate of 2%  and contributed at 
the same rate to the provident fund. The fund is managed by a management company for the benefits 
of the employees.            
 As  at  December  31, 2010  and  2009,  the  contribution  to  the  fund  amount of  Baht  
290,317.20  and  Baht 288,450.23, respectively in consolidated and separate financial statements.  
           

27.  COMMITMENT AND CONTINGENT LIABILITIES

27.1  As at December  31, 2010  and 2009,  the Company has commitment  and contingent  liabilities 

from two local banks issuance of letter of guarantee to government agencies and a private com-

pany totaling Baht 7,209,239.86 and  Baht  28,259,576.79,  respectively.

27.2  As at  December 31, 2010 and 2009, the Company has commitment on investment and using cur-

rent investment in an overseas subsidiary totally  AUD 0.3 million which  has been  paid amount 

of  AUD 0.15 million. 

27.3  As  at December 31, 2010 and 2009,  the Company  guaranteed  the overdrafts  and short-term  

loans  obtained from financial institution of subsidiary  (Cheer Trading Co., Ltd.)  for the credit 

line of Baht 205 million and Baht 130 million, respectively.  

27.4  The  Company  and  subsidiary  entered  into  operating  lease  agreement  related  to  lease 

office building and warehouse  for  1 year  period  and  lease assets  agreement for  fork  lift  

with  several  companies for 2 - 5 year periods. The Company is liable on payment for rental fee 
under lease agreement as follows :          

             (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

  Yaer 2010 2009 2010 2009
   1 Year 24.14 8.96 11.98 4.89
   Over 1 year not less       

   than 5 years 7.49 9.07 5.19 5.33
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27.5  As  at  December  31,  2010,   the  Company  has   purchased  software   (SAP  Application)  
for  approximately Baht  3.5  million  for  using  in  instead of  the  former  operating   system  
in  order  to  raise  the  efficiency  of business  management  and  administration.  And  the  
Company  has  entered  into  the use of advisory services agreement with a domestic  advisor 
company  against  software  installation project.  The  Company has  to pay advisor  fee  total  
amount  of  Baht  12.20  million.  The  Company  expects  that  the  period  for  develop-
ment this  project   approximate   8  months,   commenced  during   November  1,  2010   to  
June  30,  2011.   As  at December 31, 2010, SAP Application software expenses have been paid 
amount of Baht 5.94 million.          
   

28.  DISCLOSURE AND PRESENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
28.1  Accounting policy
  The significant accounting policies and methods adopted including the basis of rec-

ognition and measurement relating to each class of financial assets and liabilities have been 
disclosed in note 5.

28.2  Credit risk
  Credit risk derives from failure by counterparties to discharge their obligations result-

ing in financial loss  to the Company.  The Company has hedged this risk by considering  
the  credit  providing  to  receivables, credit  lines determination, term  of  credit  provid-
ing  and  follow-up  the  outstanding  receivables.  Fair value of  receivables are stated at  
the value less  allowance  for doubtful  accounts based on the  allowance  for  doubtful  
accounts  provision of  the Company which expected to be adequate.  

  For off - balance sheets, the Company and subsidiaries expect that the accounts of 
credit risk is immaterial.

28.3  Interest rate risk
  Interest  rate risk derives  from changes in the interest  rate resulting  in  financial 

loss to  the Company in the current and  following  period.  

28.4  Foreign currency exchange rate risk
  The Company has the  foreign currency  exchange rate  risk related  to selling in-

come denominated in foreign currencies.  As  at   December  31,  2010  and  2009,   the  
Company  has  made  several  forward  foreign  currency contracts for the periods of six 
months each  in the amount of approximately USD 30,000 - 1,000,000 per contract.  
 But  the Company  has  trade  accounts  receivable  which  was not  entered into 
agreement to hedge the risk as  at December 31, 2010 and 2009  as  follows :   
       

                    (Unit : Baht)

   Consolidated financial statements Separate financial statements

   2010 2009 2010 2009
    AUD  153,375.45   134,468.12   20,172.71   29,000.00 
    EURO  0.00   116,516.92   0.00   116,516.92 
   

  As at December  31, 2010 and 2009, the Company  recorded unrealized gain on 
exchange rate from forward contract amount of Baht 0.10 million  and Baht 0.40 million, 
respectively. 
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28.5  Fair value of financial instruments
  Financial   assets  shown  in  balance  sheets  consist  of  cash,  deposit  at  bank,   

trade  accounts  receivable, long-term loans and other  receivables - related parties. Financial 
liabilities shown in balance sheets consist of bank overdrafts and short-term loans  from  
financial  institutions,  trade  accounts  payable  and  other payables - related  parties.

  The  book value  of  financial assets  and liabilities  are close to their fair value. The 
management believes that there  is  no material risk on financial instruments.   
      

29.  INCOME  TAX          
  The Company has significant expenses which were added and deducted in tax calculation as fol-

lows:         
       

  2010 Baht 2009 
  Depreciation of cars which exceed of Baht 1 million 1,478,000.00  1,384,054.94 
  Allowance for doubtful accounts and bad debt (reversal) ( 414,376.06) ( 519,631.42)
  Interest expenses and depreciation of folk lift  0.00   257,828.24 
  Loss on cancellation of financial lease agreement  0.00   742,001.71 
  Others  98,279.44   497,279.75 
  Dividend - related parties  0.00  ( 3,599,994.75)
  Folk lift rent allowed as expenses  0.00  ( 396,783.33)
  Total  1,161,903.38  ( 1,635,244.86)
          
30.  CAPITAL  MANAGEMENT          
  The objective of financial management of the Company is to maintain the continuity of operation 

capability and appropriated capital structure.         
 

31.  RECLASSIFICATION          
  The statements of income for the year 2009 have been reclassified for comparison purpose with 

the  financial statements as at December 31, 2010 which had significant transaction as follow :  
 In 2009, premium expenses amount of Baht 7,372,011.85 included in cost of sales was reclassified 
to record as selling expenses in full amount in the consolidated and separate financial statements.  
       

32.  FINANCIAL STATEMENTS APPROVAL         
 These financial  statements were  approved  and  authorized  for issue by  the Company’s Board 
of Directors on February 24, 2011. 


